
Bắt đầu sử dụng 
y bạ điện tử

Các câu hỏi thường gặp
Tại sao lại đổi sang hệ thống điện tử?
Chúng tôi luôn tìm cách sử dụng công nghệ để cải 
thiện trải nghiệm của bệnh nhân và chất lượng 
chăm sóc chúng tôi cung cấp. Y bạ điện tử cho 
phép chúng tôi thực hiện điều này bằng cách bảo 
đảm thông tin luôn cập nhật, bảo mật và nhân viên 
có thể truy cập.

Y bạ điện tử này có giống như Hồ sơ My 
Health không?
Không. Hồ sơ My Health là bản tóm tắt trực tuyến 
thông tin quan trọng về sức khỏe của quý vị do 
chính phủ liên bang chịu trách nhiệm.

Làm sao tôi biết thông tin của tôi được an 
toàn?
Giữ thông tin của quý vị an toàn và bảo mật là ưu 
tiên hàng đầu của chúng tôi. Cách chúng tôi lưu trữ 
thông tin được quy định bởi chính phủ Úc. Chúng 
tôi có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo 
đảm thông tin y tế của quý vị được an toàn và sự 
riêng tư của quý vị được tôn trọng. Tương tự hồ sơ 
giấy của quý vị, chỉ nhân viên của Monash Health có 
tham gia chăm sóc quý vị mới có thể truy cập thông 
tin của quý vị.

Tôi có được truy cập y bạ điện tử của tôi 
hay không?
Hồ sơ giấy của quý vị, quý vị có thể truy cập y bạ 
điện tử của mình thông qua yêu cầu Tự do Tìm biết 
Thông tin (Freedom of Information request)  

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập: 
www.monashhealth.org/patients-
visitors/access-my-records

Làm thế nào để tôi có bản tóm tắt lần tôi 
nằm viện?
Khi xuất viện, quý vị sẽ nhận được bản tóm tắt lần 
quý vị nằm viện. Nhóm nhân viên của chúng tôi sẽ 
gửi bản sao điện tử có nhiều chi tiết hơn đến bác 
sĩ gia đình của quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc khác có liên quan, khi được quý vị đồng ý.

Muốn biết thêm thông tin, xin quý 
vị nói chuyện với nhân viên nhóm 
nhân viên thân thiện của chúng tôi 
hoặc truy cập:
www.monashhealth.org/EMR

Monash Medical Centre 
(03) 9594 6666 
246 Clayton Road, Clayton

Xin quý vị hỏi nhân viên nhóm nhân viên thân 
thiện của chúng tôi về cách truy cập thông tin 
này bằng ngôn ngữ quý vị thông thạo.

Khách hàng đã duyệt Duyệt lại lần cuối 
29/07/2019



Chúng tôi đã bắt đầu sử dụng   
Y bạ điện tử tại Monash Health
Trong khuôn khổ cam kết cung cấp dịch 
vụ chăm sóc an toàn, chất lượng cao và 
kịp thời, giờ đây chúng tôi lập và lưu trữ y 
bạ trong hệ thống y bạ điện tử an toàn của 
chúng tôi.
Điều này có nghĩa là nhóm điều trị của quý 
vị sẽ có thể truy cập thông tin y tế cập nhật 
của quý vị ở chỉ một nơi.

Cách thức như thế nào
Nhóm điều trị của quý vị, bao gồm y tá, bác 
sĩ và y tế bổ trợ, sẽ nhập thông tin vào hồ 
sơ điện tử an toàn.

Khi nhập viện, quý vị sẽ được cấp dây đeo 
cổ tay có mã vạch kỹ thuật số in trên đó. 
Chúng tôi sẽ sử dụng mã vạch này như một 
trong những cách chúng tôi xác nhận danh 
tính quý vị, tăng thêm một lớp an toàn vào 
cách chúng tôi quản lý hồ sơ của quý vị và 
cung cấp dịch vụ chăm sóc theo đúng nhu 
cầu cá nhân.
Chỉ có nhân viên Monash Health hợp lệ mới 
có thể truy cập y bạ điện tử của quý vị.

Lợi ích cho quý vị
Khi sử dụng y bạ điện tử, điều đó sẽ bảo 
đảm thông tin lâm sàng của quý vị sẽ được 
lưu trữ ở chỉ một nơi và giúp chúng tôi cung 
cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho quý vị.

Nhân viên của chúng tôi sẽ dễ dàng có 
chi tiết liên quan trong quá khứ, thuốc 
men, kết quả xét nghiệm và đánh giá của 
quý vị để quyết định sáng suốt về cách 
điều trị và chăm sóc cho quý vị.
Thông tin quan trọng về quý vị, chẳng hạn 
như dị ứng, sẽ được lưu trữ an toàn và có 
sẵn cho tất cả các lần quý vị nhập viện, có 
nghĩa là quý vị sẽ không không phải lặp 
lại thông tin này.
Khi được quý vị đồng ý, chúng tôi cũng 
có thể gửi cho bác sĩ của quý vị bản tóm 
tắt điện tử lần quý vị nằm viện, bảo đảm 
chuyển giao việc chăm sóc một cách 
suôn sẻ.


