
ماذا يحدث

في اليوم الذي من المقرر أن ينتقل فيه الجناح الذي تتواجد فيه إلى النظام 
الجديد، سيعرض فريق العالج الخاص بك عالمات بصرية كعالمة 

ملونة فوق سريرك والصقة على ملفك لإلشارة إلى أن سجالتك ال تزال 
على الورق. عندما يحين الوقت لنقل السجالت الخاصة بك إلى النظام 

اإللكتروني، سيقوم مدير الممرضات بتغيير العالمة الملونة فوق سريرك 
لإلشارة إلى أن الملف الخاص بك هو في مرحلة انتقالية.

سيقوم متخصصينا السريريين المدّربين بنقل معلوماتك إلى النظام. وبمجرد 
اكتمال هذا اإلجراء، سيقوم مدير الممرضات بتعديل اإلشارة فوق سريرك 

لإلشارة إلى أن معلوماتك هي مسجلة إلكترونياً. ونظًرا ألنه لن يتم نقل 
جميع المعلومات إلى النظام، فسيكون الملف الورقي متاحاً للمتخصصين 

السريريين الستخدامه طوال فترة إقامتك.

سوف يخبرك فريق العالج الخاص بك بالموعد الذي يمكن أن تتوقع حدوث 
االنتقال فيه.

كيف يؤثر هذا على رعايتي?

لقد خططنا إلصدار سجالتنا الطبية اإللكترونية وبالتالي سيكون تأثيرها 
ضئيل على رعايتك. تبقى سالمتك ورفاهيتك على رأس أولوياتنا.

من هم األشخاص المتعددين الممكن رؤيتهم في الجناح ?

خالل هذا الوقت، قد ترى المزيد من موظفي Monash Health بجانب 
سريرك، يرتدون سترات المعة الرؤية أو لباس علوي ذات لون أخضر أو 

أزرق فاتح اللون. هؤالء هم أعضاء الفريق الذين يساعدون في االنتقال إلى 
النظام الجديد والمدّربين بشكل خاص لدعم موظفينا أثناء االنتقال إلى النظام 

اإللكتروني.

قد يكون هناك أيًضا معدات إضافية في الجناح مثل أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة التي سيتم استخدامها إلدخال المعلومات إلى السجالت 

اإللكترونية.

 االنتقال إلى السجالت 
الطبية اإللكترونية

معلومات للمرضى والمستهلكين وعائالتهم 
 .Dandenong أثناء إقامتك معنا، سوف ُنصِدر السجالت الطبية اإللكترونية لجميع خدمات المرضى الداخليين في مستشفى

ستحل السجالت الطبية اإللكترونية محل السجالت الورقية.
هذا يعني أنه خالل قبولك في المستشفى، سنحتاج إلى نقل معلوماتك الطبية الرئيسية من ملفك الورقي إلى نظامنا اإللكتروني اآلمن.

ستساعد المعلومات الواردة أدناه في اإلجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول هذا اإلجراء.

ما هو الهدف وراء العالمات المختلفة ورباط المعصم

لمساعدة فريقنا على نقل سجالتك بأمان ودقة وبسرعة ممكنة، سنستخدم 
أشياًء مثل رباطات صفراء لمعصم اليد وعالمات ملونة فوق سريرك 

لإلشارة إلى مكان ملفك في خالل إجراء النقل.

ماذا لو انتقلُت إلى جناح آخر?

بمجرد أن تكون معلوماتك على النظام اإللكتروني، سنواصل توثيق 
معلوماتك في النظام بغض النظر عما إذا كنت تنتقل إلى جناح آخر داخل 

.Dandenong مستشفى

هل معلوماتي آمنة ?

تحمي Monash Health )خدمة موناش الصحية( خصوصية المعلومات 
الشخصية والصحية التي تحتفظ بها، وتستخدمها فقط لألغراض المقصودة. 

يوجد لدى Monash Health تدابير تقنية وتدابير أمنية تهدف إلى 
حماية المعلومات الشخصية والصحية. تعمل السجالت الطبية اإللكترونية 

لـ Monash Health على أساس نظام مغلق للشبكة يحمي معلومات 
المرضى والمستهلكين. وإّن الوصول إلى معلومات المريض يتم حمايته 

بكلمة مرور ويقتصر بشكل صارم على المتخصصين السريريين. يتماشى 
كل النشاط مع تشريع الخصوصية في فيكتوريا.

نشكرك على صبرك وتفّهمك في الوقت الذي نقوم به بهذا التغيير المهم 
لمواصلة تقديم رعاية آمنة، عالية الجودة وفي الوقت المناسب.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول إصدار السجالت 
الطبية اإللكترونية، فنرجو منك أن تسأل أحد أعضاء فريق العالج أو قم 
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