Често постављана питања
Зашто сте прешли на електронски
систем?

Ми увек тражимо начине на које ћемо
технологију користити за побољшање искуства
пацијената и квалитета неге коју пружамо.
Наша електронска медицинска евиденција
нам омогућује да то учинимо тако што ће
информације бити доступне, ажуриране и
сигурне.

Да ли је ова евиденција исто што и
My Health Record (Мој здравствени
картон/Моја здравствена евиденција)?
Не. My Health Record је онлајн резиме ваших
кључних здравствених информација који је
успоставила савезна влада.

Како ћу знати да су моје информације
сигурне?

Чување ваших информација на безбедан и
сигуран начин је један од наших пироритета.
Аустралијска влада регулише начин чувања
информација. Успоставили смо строге
сигурносне мере да би ваше медицинске
информације биле сигурне, а ваша приватност
поштована. Као и у случају папирне
евиденције, само особље службе Monash
Health које је укључено у вашу негу има приступ
вашим информацијама.

Да ли ја имам приступ мојој
електронској медицинској
евиденцији?

Исто као и у случају папирне евиденције,
приступ вашој електронској евиденцији
можете да добијете подношењем молбе
преко Слободе информисања (Freedom of

Information).

За додатне информације,
разговарајте са једним од
наших љубазних чланова тима
или погледајте:
www.monashhealth.org/EMR
Monash Medical Centre
(03) 9594 6666
246 Clayton Road, Clayton

За додатне информације, погледјате:

www.monashhealth.org/patientsvisitors/access-my-records
Како ћу добити резиме мог боравка?

Када будете одлазили из болнице, добићете
резиме боравка. Наш тим ће вашем лекару
опште праксе и другим релевантним
здравственим радницима, уз ваш пристанак,
послати детаљнију, дигиталну копију резимеа.

Питајте члана нашег тима како можете
да добијете ове информације на вашем
језику.
Ревизија од стране
корисника

Последња ревизија
29/07/2019

Увођење
електронске
медицинске
евиденције

У служби Monash Health
смо увели електронску
медицинску евиденцију

уносити информације у сигурну, електронску
евиденцију.

У оквиру наше обавезе да пружамо сигурну,
висококвалитетну и благовремену негу, сада
стварамо и чувамо медицинску евиденцију
у нашем сигурном, електронском систему за
медицинску евиденцију.

Када будете примљени у болницу, добићете
наруквицу на којој ће бити одштампан
дигитални баркод. Та наруквица представља
један од начина на које потврђујемо ваш
идентитет, додајући тиме још један сигурносни
слој управљању евиденцијом и пружању
персонализоване неге.

Tо значи да ће тим који учествује у вашем
лечењу имати приступ ажурираним
медицинским информацијама на једном месту.

Само ће одобрено особље службе Monash
Health имати приступи вашој електронској
медицинској евиденцији.

Како то функционише
Тим који спроводи ваше лечење, укључујући
медицинске сестре, лекаре и здравствене
раднике из области сродних здравству, ће

Користи за вас
Електронска медицинска евиденција омогућује
да ваше клиничке информације буду на једном
месту и помаже нам да вам пружимо најбољу

могућу негу.
Информације о вашој релевантној историји,
лековима, резултатима тестова и прегледа
ће бити лако доступне нашем особљу и на
основу тих информација ће особље доносити
информисане одлуке о вашем лечењу и нези.
Ваше важне информације, на пример
алергије, биће сигурно чуване и увек на
располагању приликом сваког пријема на
болничко лечење, а то значи да нећете
морати сваки пут да понављате исте
информације.
Уз ваш пристанак, бићемо такође у
могућности да вашем лекару пошаљемо
електронски резиме вашег боравка, што ће
осигурати гладак трансфер неге.

