سواالی که زیاد پرسیده موشه۔

چرا ده سیستم برقی بدل کدین؟

مو ھمیشه کوشش کیدیم که از تکنولوجی استفاده
کنیم تا خدمات خوره و تجربه مریضا ره بھتر کنیم۔
تاریخچه صحی برقی ازمو ده ای کار قد از مو کمک مونه
و معلومات ره به روز ،ده دسترس و محفوظ نگاه مونه۔
آیا ای قد مای ھیلت ریکارد
( )My Health Recordیک چیزه؟

نه۔ مای ھیلت ریکارد (  ) My Health Recordیک خالصه
تاریخچه معلومات ضرور صحی شمو استه که از طرف
حکومت فدرال ده روی انترنیت ده دسترسی استه۔
ما چی رقم بوفاموم که معلومات ازمه محفوظ
استه؟

محفوظ و محکم نگاه کدون معلومات شمو ده
اولیت کارای ازمو استه۔ مو مطابق قانون حکومت
استرالیا معلومات ره ذخیره مونی۔ مو بلدی ازی کار
اقدامھای سخت ره روی کار کدیم تا معلومات از
شمو محفوظ بومنه و محرمیت شمو محترم بومنه۔
مطابق ده تاریخچه کاغذی شمو ،فقط امو کارمندای
صحی موناش که قد شمو کار مونه ده معلومات
شمو دسترسی دره۔
آیا ما میتنوم ده تاریخچه صحی خو دسترسی پیدا
کنوم؟

رقم تاریخچه کاغذی خو ،برای دسترسی ده تاریخچه برقی
خو هم باید از طریق آزادی معلومات درخواست بدین۔

بلدی معلومات زیادتر ،قد یک از نفرای تیم
از مو گپ بیزنین یا از اینجی سر بزنین:
www.monashhealth.org/EMR
Monash Medical Centre
(03) 9594 6666
246 Clayton Road, Clayton

بلدی معلومات غدرتر ده اینزی صفحه سر بزنین:
www.monashhealth.org/patientsvisitors/access-my-records

خالصه بستری خو ره چی رقم ده دست بیروم؟

هر وخت که از شفاخانه بور شدین ،یک خالصه بستری
را بلدی شمو میدین۔ تیم از مو کاپی برقی شی ره،
که تفصیالت زیاد تر ده روی شی استه ،به اجازه شمو
برای داکتر عمومی شمو و دیگه کارمندای که از شمو
مراقبت مونه ،ریی مونه۔

از یکی از نفرای تیم مو پرسان کین که چی رقم
مینین همی معلومات ره ده زبون از خود خو پیدا
کنین۔
مرور مشتری

دفعه آخر ده 29/07/2019
مرور شده

معرفی تاریخچه
صحی برقی

مو تاریخچه صحی برقی ره ده مرکز
صحی موناش ()Monash Health
معرفی کدیم

مو تعھد کدیم که با مراقبت محفوظ ،بروقت و
با کیفیت عالی تھیه کنیم ،و همزی خاطر مو آلی
تاریخچه صحی ره ده سیستم محفوظ صحی برقی
جور و ذخیره مونیم۔

ای ده ای معنا استه که امو تیم که شمو ره معالجه
مونه ،ده تمام معلومات صحی شمو به روز و ده
یک جای دسترسی درن۔

ای چی رقم کار مونه

تیم معالجوی شمو که شامل نرس و داکتر و
کارمندای صحی موشه ،معلومات شمو ره ده
تاریخچه محفوظ و برقی نوشته مونن۔

عندما يتم إدخالك إلى المستشفى ،سيتم تزويدك هر
وقت که شمو ده شفاخانه بستری شدین ،شمو ره
یک دستبند مدین که ده روی ازو یک بار کود
( )Barcodeنوشته شده۔ مو ده کمک همزی شمو
ره شناسایی مونیم ،و ازی راه تاریخچه شمو ره
محفوظ نگاه مونیم و از شمو همو رقم مراقبت
مونیم که بلدی خود شمو مناسب باشد۔
فقط امو کارمندای صحی موناش که اجازه داشته
باشن ،همونا میتنن ده تاریخچه صحی برقی شمو
دسترسی داشته باشند۔

فایده بلدی شمو

استفاده تاریخچه صحی برقی تضمین مونه که
معلومات داکتری شمو تمام شی ده یک جای باشه،
و ای کار قد ازمو کمک مونه که مو از بھترین راه
شمو ره خدمت کنیم۔

کارمندای ازمو میتنه ده آسانی ده معلومات
بدردبخور شمو مثل تاریخچه و دوایی و نتیجه
معاینات ده آسانی دسترسی دشته باشن تا اونا
بیتنن ده باره معالجه و مراقبت شمو صحیح
فیصله کنن۔

سيتم تخزين المعلومات الهامة عنك ،مثل
معلومات ضرور شمو ،مثل حساسیت  ،محفوظ
ذخیره موشه و آر زمان شمو شفاخانه بستری
شین ،ای معلومات ده آسانی ده دسترسی استه
تاکه شمو مجبور نشنین امی معلومات ره دوباره
بوگین۔.
ده اجازه شو ،مو میتنیم یک کاپی برقی ازی
معلومات ره برای داکترشمو ریی کنیم تا بی
جنجال از شمو مراقبت شونه۔

