
Ποια θα είναι η διαδικασία; 

Την ημέρα που ο θάλαμος που νοσηλεύεστε σχεδιάζει 
να κάνει τη μετάβαση στο νέο σύστημα, η ομάδα 
νοσηλείας σας θα αναρτήσει οπτικές ενδείξεις, όπως 
μια έγχρωμη ένδειξη πάνω από το κρεβάτι σας και ένα 
αυτοκόλλητο στο φάκελό σας για να δείξει ότι τα αρχεία 
σας είναι ακόμα σε έντυπη μορφή. Όταν έρθει η ώρα 
να γίνει η μεταφορά των αρχείων σας στο ηλεκτρονικό 
σύστημα, η Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια θα αλλάξει την 
έγχρωμη ένδειξη πάνω από το κρεβάτι σας για να δείξει 
ότι ο φάκελός σας βρίσκεται σε μεταβατική φάση.

Το ειδικά καταρτισμένο κλινικό προσωπικό μας 
θα μεταφέρει τα στοιχεία σας στο σύστημα. Μόλις 
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η Προϊσταμένη 
Νοσηλεύτρια θα προσαρμόσει την ένδειξη πάνω 
από το κρεβάτι σας για να δείξει ότι τα στοιχεία σας 
καταγράφονται ηλεκτρονικά. Καθώς δεν θα μεταφερθούν 
όλα τα στοιχεία στο σύστημα, ο ιατρικός σας φάκελος 
σε έντυπη μορφή θα βρίσκεται στη διάθεση του κλινικού 
προσωπικού κατά τη διάρκεια της παραμονής σας.

Η ομάδα της νοσηλείας σας θα σας ενημερώσει πότε να 
αναμένετε ότι θα γίνει η μεταφορά.

Πώς θα επηρεάσει αυτό τη νοσηλεία μου; 

Σχεδιάσαμε την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Ιατρικών 
Αρχείων μας με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ελάχιστη 
επίδραση στη νοσηλεία σας. Η ασφάλεια και η ευεξία 
σας παραμένουν πρωταρχική μας προτεραιότητα.

Ποια θα είναι τα διάφορα άτομα που θα δω στο 
θάλαμο; 

Κατά το διάστημα αυτό μπορεί να δείτε επιπλέον 
υπαλλήλους του Monash Health (Δίκτυο Υγείας Monash) 
στο κρεβάτι σας οι οποίοι θα φορούν φωσφορίζοντα 
γιλέκα ή πράσινες ή ανοικτές γαλάζιες μπλούζες. Αυτοί 
είναι μέλη της ομάδας που βοηθούν στη μετάβαση 
στο νέο σύστημα και είναι ειδικά εκπαιδευμένοι να 
βοηθήσουν τους υπαλλήλους μας κατά τη μετάβαση στο 
ηλεκτρονικό σύστημα.

Μπορεί επίσης να υπάρχει επιπρόσθετος εξοπλισμός 
στον θάλαμο όπως κινητοί υπολογιστές που θα 
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Πληροφορίες για ασθενείς, καταναλωτές και τις οικογένειές τους 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο νοσοκομείο μας, θα αρχίσουμε την εφαρμογή των 
Ηλεκτρονικών Ιατρικών Αρχείων για όλες τις υπηρεσίες των νοσηλευόμενων ασθενών στο Νοσοκομείο 
Dandenong. Τα Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία θα αντικαταστήσουν τους έντυπους ιατρικούς φακέλους. 
Αυτό σημαίνει ότι κατά την εισαγωγή σας, θα χρειαστεί να μεταφέρουμε τα βασικά ιατρικά σας στοιχεία 
από το έντυπο ιατρικό σας φάκελο στο ασφαλές ηλεκτρονικό μας σύστημα.
Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε απαντήσεις σε τυχόν απορίες που μπορεί να 
έχετε σχετικά με τη διαδικασία αυτή.

χρησιμοποιηθούν για την καταχώρηση στοιχείων στα 
ηλεκτρονικά αρχεία.

Για ποιο λόγο υπάρχουν οι διαφορετικές ενδείξεις και 
τα βραχιολάκια στον καρπό; 

Για τη βοήθεια της ομάδας μας να μεταφέρει τα αρχεία 
σας με όσο γίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, ακρίβεια 
και ταχύτητα, θα χρησιμοποιούμε αντικείμενα όπως 
κίτρινα βραχιολάκια στον καρπό και έγχρωμες ενδείξεις 
πάνω από το κρεβάτι σας για να δείξουμε σε ποια φάση 
βρίσκεται το αρχείο σας στη διαδικασία μετάβασης.

Τι γίνεται αν πάω σε άλλο θάλαμο; 

Όταν τα στοιχεία σας βρίσκονται στο ηλεκτρονικό 
σύστημα, θα συνεχίσουμε να καταχωρούμε τα στοιχεία 
σας στο σύστημα ανεξάρτητα αν πάτε σε άλλο θάλαμο 
στο Νοσοκομείο Dandenong. 

Είναι ασφαλή τα προσωπικά μου στοιχεία; 

Το Monash Health (Δίκτυο Υγείας Monash) προστατεύει 
την ιδιωτικότητα των προσωπικών και υγειονομικών 
στοιχείων που διατηρεί και τα χρησιμοποιεί μόνο για τους 
σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Το Monash Health 
διαθέτει μέτρα τεχνολογίας και ασφάλειας που αποσκοπούν 
στην προστασία των προσωπικών και υγειονομικών 
στοιχείων. Τα Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία του Monash 
Health λειτουργούν σε ένα σύστημα κλειστού δικτύου που 
προστατεύει τα στοιχεία των ασθενών και των καταναλωτών. 
Η πρόσβαση στα στοιχεία των ασθενών προστατεύεται με 
κωδικό πρόσβασης και περιορίζεται αυστηρά στο κλινικό 
προσωπικό. Όλες οι δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τη 
νομοθεσία περί ιδιωτικότητας της Βικτώριας.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την 
κατανόησή σας καθώς αναλαμβάνουμε να κάνουμε 
αυτή τη σημαντική αλλαγή για να συνεχίσουμε να 
παρέχουμε ασφαλή, υψηλής ποιότητας και έγκαιρη 
φροντίδα.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Αρχείων 
ρωτήστε κάποιο μέλος της ομάδας νοσηλείας σας ή 
επισκεφθείτε το 
www.monashhealth.org/EMR


