
إدخال السجالت 
الطبية اإللكترونية

أسئلة مطروحة بشكل متكرر
لماذا غّيرت إلى نظام إلكتروني

نحن نبحث دائًما عن طرق الستخدام التكنولوجيا 
لتحسين تجربة المريض وجودة الرعاية التي نقدمها. 
ُننا سجالتنا الطبية اإللكترونية من القيام بذلك  ُتَمكِّ
من خالل ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات 

وتحديثها وجعلها آمنة. 
 My Health Record هل هذا مشابه لـ 

)سجلي الصحي(

ال. My Health Record )سجلي الصحي( هو ملخص 
الحكومة الفيدرالية عبر اإلنترنت لمعلوماتك الصحية 

الرئيسية. ?
كيف أعرف أن معلوماتي هي آمنة?

الحفاظ على معلوماتك سليمة وآمنة هو أولوية 
بالنسبة لنا. إّن الطريقة التي نخّزن فيها المعلومات 

هي منظمة من قبل الحكومة األسترالية. لدينا 
تدابير أمنية صارمة في المكان المالئم لضمان بقاء 
معلوماتك الطبية آمنة وليتم احترام خصوصيتك. 

 Monash وفًقا لسجالتك الورقية، فإن موظفي
Health المشتركين في رعايتك فقط من يمكنهم 

الوصول إلى معلوماتك.
هل يمكنني الوصول إلى السجل الطبي اإللكتروني 

الخاص بي?
تماًما مثل السجالت الورقية، يمكن الوصول إلى 

سجالتك الطبية اإللكترونية من خالل تقديم طلب 
.)a Freedom of Information( حرية المعلومات 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء أن تزور:
www.monashhealth.org/patients-

visitors/access-my-records

كيف يمكنني الحصول على ملخص عن إقامتي?
عندما تغادر المستشفى، سوف تتلقى ملخص عن 
إقامتك. سيرسل فريقنا نسخة رقمية، مع مزيد من 

التفاصيل، إلى طبيبك العام ومقدمي الرعاية اآلخرين 
ذوي الصلة، بموافقتك.

لمزيد من المعلومات، نرجو منك أن 
 تتحدث إلى أحد أعضاء فريقنا الودودين 

أو قم بزيارة: 
www.monashhealth.org/EMR

Monash Medical Centre 
(03) 9594 6666 

246 Clayton Road, Clayton

الرجاء أن تسأل أحد أعضاء فريقنا عن كيفية 
الوصول إلى هذه المعلومات بلغتك المفضلة.
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لقد أدخلنا السجالت الطبية 
Monash Health اإللكترونية إلى
كجزء من التزامنا بتوفير رعاية آمنة، عالية الجودة 

وفي الوقت المناسب، نقوم اآلن بإنشاء وتخزين 
السجالت الطبية في نظام السجالت الطبية 

اإللكترونية اآلمن.

هذا يعني أن فريق العالج الخاص بك سيكون لديه 
إمكانية الوصول إلى معلوماتك الطبية الحديثة في 

مكان واحد.

كيف يعمل
سيقوم فريق العالج الخاص بك، بما في ذلك 

الممرضات واألطباء ومختصو الصحة المساعدين، 

بإدخال المعلومات في سجل إلكتروني آمن.

عندما يتم إدخالك إلى المستشفى، سيتم تزويدك 
بشريط معصمي مع باركود رقمي مطبوع عليه. 
سنستخدم هذا كواحدة من الطرق التي نؤكد بها 
هويتك، ونضيف طبقة إضافية من األمان في 

الطريقة التي ندير بها سجالتك، ونوفر عناية شخصية. 

سيكون لموظفي Monash Health المعتمدين 
فقط حق الوصول إلى سجالتك الطبية اإللكترونية.

فوائد لك
سيضمن استخدام السجالت الطبية اإللكترونية 

وجود معلوماتك السريرية في مكان واحد، ويساعدنا 
على تقديم أفضل رعاية لك.

ستكون المعلومات المتعلقة بسجلك وأدويتك 
ونتائج االختبارات والتقييمات ذات الصلة متاحة 
بسهولة لموظفينا التخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

عالجك ورعايتك.

سيتم تخزين المعلومات الهامة عنك، مثل 
الحساسية، بشكل آمن ومتوفر بسهولة لجميع 

عمليات الدخول إلى المستشفى، مما يعني أنك لن 
تضطر إلى تقديم هذه المعلومات بشكل متكرر.

بموافقتك، سنكون قادرين أيًضا على إرسال 
ملخص طبي إلقامتك، مع ضمان النقل السلس 

للرعاية.


