Συχνές ερωτήσεις
Γιατί αλλάξατε σε ηλεκτρονικό σύστημα;
Ψάχνουμε πάντα τρόπους να χρησιμοποιήσουμε την
τεχνολογία για να βελτιώσουμε την εμπειρία των ασθενών
και την ποιότητα της περίθαλψης που παρέχουμε.
Τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία μάς επιτρέπουν να το
κάνουμε αυτό διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες είναι
προσβάσιμες, ενημερωμένες και ασφαλείς.
Αυτό είναι το ίδιο με το My Health Record;
Όχι. Το My Health Record είναι της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης και περιέχει τη διαδικτυακή περίληψη των
κυριότερων πληροφοριών της υγείας σας.
Πώς μπορώ να ξέρω ότι οι πληροφορίες μου είναι
ασφαλείς;
Η διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των
πληροφοριών σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Ο
τρόπος με τον οποίο αποθηκεύουμε τις πληροφορίες
ρυθμίζεται από την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Έχουμε
υιοθετήσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας ώστε να
διασφαλίσουμε ότι οι ιατρικές πληροφορίες σας
παραμένουν ασφαλείς και ότι γίνεται σεβαστή η
προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Όπως με τα έντυπα
αρχεία σας, μόνο το προσωπικό της Monash Health που
συμμετέχει στην περίθαλψή σας έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες σας.
Μπορώ να έχω πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ιατρικό
αρχείο μου;
Όπως ακριβώς και με τα έντυπα αρχεία σας, έτσι και η
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία σας μπορεί να
γίνει μέσω αίτησης Ελευθερίας Πληροφόρησης [Freedom
of Information].
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επισκεφθείτε το:

Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε μιλήστε σε ένα από
τα φιλικά μέλη της ομάδας μας ή
επισκεφθείτε το:
www.monashhealth.org/EMR
Monash Medical Centre
(03) 9594 6666
246 Clayton Road, Clayton

www.monashhealth.org/patients-visitors/
access-my-records
Πώς μπορώ να λάβω μια περίληψη της νοσηλείας
μου;
Όταν φύγετε από το νοσοκομείο, θα πάρετε μια περίληψη
της παραμονής σας Η ομάδα μας θα στείλει ένα ψηφιακό
αντίγραφο, με περισσότερες λεπτομέρειες, στο γενικό
γιατρό σας και σε άλλους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών
υγείας, με τη συγκατάθεσή σας.

Παρακαλούμε ρωτήστε ένα από τα μέλη της
ομάδας μας πώς να αποκτήσετε πρόσβαση
σε αυτές τις πληροφορίες στη γλώσσα που
προτιμάτε.
Αναθεωρημένο από
πελάτες

Τελευταία αναθεώρηση
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Καθιέρωση
Ηλεκτρονικών
Ιατρικών Αρχείων

Έχουμε καθιερώσει Ηλεκτρονικά
Ιατρικά Αρχεία στη Monash Health
Ως μέρος της δέσμευσής μας για παροχή ασφαλούς,
υψηλής ποιότητας και έγκαιρης περίθαλψης,

δημιουργούμε και αποθηκεύουμε τώρα ιατρικά

αρχεία στο ασφαλές σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών
αρχείων μας.

Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα θεραπείας σας θα έχει

πρόσβαση στις ενημερωμένες ιατρικές πληροφορίες
σας σε μια τοποθεσία.

Πώς λειτουργεί
Η ομάδα θεραπείας σας, που περιλαμβάνει
νοσηλευτές, γιατρούς και επαγγελματίες

παραϊατρικών υπηρεσιών υγείας, θα καταχωρήσει τις

πληροφορίες σε ένα ασφαλές, ηλεκτρονικό αρχείο.
Όταν εισαχθείτε στο νοσοκομείο, θα σας δοθεί

βοηθήσει να παρέχουμε την καλύτερη περίθαλψη
σε εσάς.

ένα βραχιολάκι με έναν ψηφιακό γραμμοκώδικα

Πληροφορίες που αφορούν το σχετικό ιατρικό

τους τρόπους με τους οποίους επιβεβαιώνουμε την

εξετάσεων και αξιολογήσεις, θα είναι ευκολότερα

ασφάλειας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα αρχεία

τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία

επάνω του. Θα το χρησιμοποιήσουμε ως έναν από

ιστορικό σας, φάρμακα, αποτελέσματα

ταυτότητά σας, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο

διαθέσιμες στο προσωπικό μας ώστε να λαμβάνει

σας και παρέχουμε εξατομικευμένη περίθαλψη.

και την περίθαλψή σας.

Μόνο το εγκεκριμένο προσωπικό της Monash Health

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν εσάς, όπως

σας.

θα είναι άμεσα διαθέσιμες για όλες τις εισαγωγές

Τα οφέλη για εσάς

δε θα χρειάζεται να επαναλαμβάνετε αυτές τις

θα έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία

Η χρήση ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων θα

διασφαλίσει ότι οι κλινικές πληροφορίες σας
βρίσκονται σε μια τοποθεσία και αυτό θα μας

αλλεργίες, θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και
σας στο νοσοκομείο, πράγμα που σημαίνει ότι
πληροφορίες.

Με τη συγκατάθεσή σας, θα μπορούμε επίσης
να στείλουμε μια ηλεκτρονική περίληψη της

νοσηλείας σας στο γιατρό σας, διασφαλίζοντας

έτσι μια απρόσκοπτη μεταφορά της περίθαλψης.

