
Шта се догађа?

Планираног дана за прелаз вашег одељења на 
нови систем, тим који је надлежан за ваше лечење 
ће поставити визуелна обележја, на пример знак 
у боји изнад вашег кревета и налепницу на ваш 
картон да назначи да је ваша евиденција још увек 
на папиру. Када дође време да се ваша евиденција 
пренесе у електронски систем, менаџер одељења 
медицинских сестара ће променити знак у боји који 
се налази изнад вашег кревета да назначи да је 
пренос вашег картона у току.

Наши посебно обучени клинички радници ће ваше 
информације пренети у систем. Када се тај процес 
заврши, менаџер одељења медицинских сестара 
ће променити знак изнад вашег кревета да назначи 
да се ваше информације налазе у електронској 
евиденцији. Пошто се у систем неће пренети баш 
све информације, ваш папирни картон ће током 
вашег боравка и даље бити на располагању 
клиничким радницима. 

Тим који је надлежан за ваше лечење ће вам рећи 
када можете да очекујете прелаз.

Како ће то утицати на моју негу?

Увођење електронске медицинске евиденције смо 
испланирали тако да оно минимално утиче на вашу 
негу. Ваша безбедност и благостање су нам и даље 
приоритет број један.

Ко су све те особе које видим на одељењу?

Током преласка, могуће је да ћете видети већи број 
радника службе Monash Health око вашег кревета 
који ће носити прслуке за високу видљивост или 
зелене или светло плаве мајице. То су чланови тима 
који помажу у преласку на нови систем и који су 
специфично обучени за пружање подршке нашим 
радницима током преласка на електронски систем. 

Прелаз на електронску 
медицинску евиденцију
Информације за пацијенте, кориснике и њихове породице 
Током вашег боравка код нас, почећемо да уводимо електронску медицинску евиденцију 
на свим одељењима за болничке пацијенте у болници Dandenong. Електронска 
медицинска евиденција ће заменити сву папирну евиденцију.
То значи да ћемо током вашег пријема морати да пребацимо ваше кључне медицинске 
информације из папирног картона у наш сигурни електронски систем.
Ниже наведене информације ће вам дати одговоре на сва питања која евентуално имате 
о овом процесу.

На одељењу ће се можда наћи и додатна опрема, на 
пример мобилни компјутери који ће се користити за 
унос информација у електронску евиденцију.

Чему служе различити знакови и наруквице?

Да бисмо помогли нашем тиму да вашу евиденцију 
пренесе безбедно, тачно и што брже, користићемо 
предмете, као што су жуте наруквице и знакови у боји 
изнад вашег кревета који ће означавати у којој фази 
процеса преласка се налази ваш картон.

Шта ће бити ако ме преместе на друго одељење?

Од оног дана када ваше информације буду унете у 
електронски систем, па надаље, ваше информације 
ће се документовати у систему, чак и ако будете 
премештени на друго одељење у болници Dandenong.

Да ли су моје информације сигурне?

Monash Health штити приватност личних података и 
здравствених информација које има и које користи 
само у намењене сврхе. Monash Health поседује 
технологију и сигурносне мере за заштиту личних 
подaтака и здравствених информација. Електронска 
медицинска евиденција службе Monash Health 
функционише у систему затворене мреже у коме су 
информације пацијената и корисника заштићене. 
Приступ информацијама пацијената је могућ само 
уз лозинку и строго ограничен на чланове клиничких 
тимова. Све активности се обављају у складу са 
законима о приватности Викторије.

Захваљујемо вам се на стрпљењу и разумевању 
током увођења ове важне промене која је 
потребна да бисмо и даље могли да вам пружамо 
безбедну, висококвалитетну и благовремену негу.

За додатне информације о увођењу електронске 
медицинске евиденције, питајте чланове тима 
који су надлежни за ваше лечење или погледајте  
www.monashhealth.org/EMR


