
چه خبر است

در روزی که در بخشی که در آن حضور دارید قرار است به سامان نو 
انتقال صورت گیرد، تیم تداوی شما از عالمت گذار های آشکاری از قبیل 

عالمت رنگی استفاده و در باالی تختخواب شما قرار می دهند و یک 
برچسب روی دوسیۀ شما می گذارند تا نشان دهند که سوابق شما هنوز 

هم کاغذی است. موقعی که زمان انتقال سوابق شما به سامان الکترونیک 
می رسد، نرس ارشد عالمت رنگی باالی تخت شما را تبدیل می کند تا 

نشان دهد که دوسیۀ شما در حال انتقال است.

فرد مسلکی بالینی که آموزش خاص دیده معلومات شما را وارد سامان 
نو می نماید. وقتی که این جریان تکمیل شد، نرس ارشد این عالمت در 
باالی تختخواب شما را تبدیل می کند تا نشان دهد که معلومات شما به 

صورت الکترونیکی ضبط شده است. چون همه معلومات به سامان نو 
انتقال پیدا نمی کنند، دوسیۀ کاغذی شما هنوز هم در دسترس است تا 
متخصصین بالینی در طول مدت اقامت شما در شفاخانه از آن بتوانند 

استفاده نمایند.

تیم تداوی کنندۀ تان به شما معلومات می دهند که چه وقت می توانید 
انتظار داشته باشید که انتقال شما رخ دهد.

این چه اثری بر مواظبت از من دارد?

ما چنان پالن ریزی کرده ایم که وارد شدن به سوابق طبی الکترونیکی 
کمترین حد اثر را بر روی مواظبت از شما داشته باشد. ایمنی و رفاه شما 

اولویت شماره یک ما خواهد بود.

افراد متفاوتی که من می توانم در بخش مالقات کنم چه کسانی هستند?

 Monash Health در این موقع، شما ممکن است کارمندان بیشتری از
)صحت موَنش( در کنار تختخواب خود مشاهده کنید که جلیقه ای با رنگ 
بسیار آشکاری در باال به رنگ سبز یا آبی کم رنگ در بر کرده اند. این 

ها اعضای تیمی هستند که در کار انتقال به سامان نو فعالیت دارند و 
چنان آموزش دیده اند که از کارمندان ما در جریان این انتقال به سامان 

الکترونیکی حمایت نمایند.

ممکن است تجهیزات عالوه ای هم در بخش وجود داشته باشد از قبیل 
کمپیوتر های موبایل که برای وارد کردن معلومات به سوابق الکترونیکی 

مورد استفاده خواهند بود.

 گذر به سوی نگهداری سوابق 
طبی به شیوۀ الکترونیکی

معلومات برای مریض ها، مشتریان و خانواده های آنان 
در زمانی که با ما هستید، ما در همۀ خدمات بستری شفاخانۀ Dandenong از سوابق طبی الکترونیکی استفاده خواهیم 

نمود. سوابق طبی الکترونیکی جایگزین سوابق کاغذی خواهد شد.
این بدان معنی است که در جریان پذیرش، ما ضرورت خواهیم داشت که معلومات کلیدی طبی شما را از دوسیۀ کاغذی به 

سامان الکترونیکی امن خود انتقال دهیم.
معلومات ذیل کمک خواهد کرد به هر پرسشی که راجع به این جریان دارید پاسخ داده شود.

آیا عالئم و ُمچبند ها برای چی هستند

برای کمک به تیم ما در جریان امن انتقال سوابق، به دقیق ترین و سریح 
ترین شیوۀ ممکن، ما از چیزهایی از قبیل ُمچبند زرد و عالئم رنگی در 

باالی تخت شما استفاده می کنیم تا نشان دهیم دوسیۀ شما در جریان انتقال 
کجا است.

اگر من به بخش دیگری انتقال یافتم چه می شود?

به محض آنکه معلومات شما به سامان الکترونیکی انتقال یافت، ما به سند 
سازی معلومات در این سامان ادامه می دهیم صرفنظر از اینکه شما به 

بخش دیگری از شفاخانۀ Dandenong انتقال یافته باشید و یا نه.

آیا معلومات من امن است?

Monash Health )صحت موَنش( حریم خصوصی معلومات صحی و 
شخصی نگهداری شده را مورد محافظت قرار می دهد و تنها به منظوری 

 Monash Health .که از آن ها انتظار می رود به کار خواهند رفت
)صحت موَنش( اقدامات امنیتی و فنی را به کار می برد که با هدف 

 Monash Health .محافظت از معلومات صحی و شخصی می باشد
)صحت موَنش( سوابق طبی الکترونیک را در یک سامان با شبکۀ مسدود 
به کار می برد که مریض ها و معلومات استفاده کنندگان را مورد محافظت 

 )password( قرار دهد. دستیابی به معلومات مریض با رمز عبور
محافظت می شود و منحصراً  محدود به تیم تداوی کننده خواهد بود. همۀ 

فعالیت ها در راستای مقررات حفظ حریم خصوصی ویکتوریا است.

برای بردباری و درک تان در جریان به عهده گرفتن این تغییر عمده، 
برای ادامۀ فراهم کردن مواظبت به موقع، با کیفیت باال و امن از شما 

تشکر می نماید.

اگر راجع به معرفی سوابق طبی الکترونیک معلومات بیشتری می 
خواهید، لطفاً  از یکی از اعضای تیم تداوی کننده تان پرسان کنید یا به 

 ویبسایت ذیل مراجعه نمایید:
www.monashhealth.org/EMR

??


