
Những gì đang diễn ra?

Vào ngày khu vực bệnh nhân quý vị đang nằm để được 
điều trị dự định đổi sang hệ thống mới, nhóm điều trị của 
quý vị sẽ đặt các dấu hiệu mà quý vị có thể nhìn thấy 
như dấu hiệu màu ở bên trên giường quý vị và dán nhãn 
vào hồ sơ của quý vị để cho biết rằng hồ sơ của quý vị 
vẫn còn là hồ sơ văn bản. Khi đã đến lúc để chuyển hồ 
sơ của quý vị vào hệ thống điện tử, Giám đốc Y tá sẽ đổi 
dấu hiệu màu ở bên trên giường quý vị để cho biết đang 
chuyển đổi hồ sơ của quý vị.

Các chuyên viên y tế lâm sàng đã qua đào tạo đặc biệt 
của chúng tôi sẽ chuyển thông tin của quý vị vào hệ 
thống này. Khi hoàn tất, Giám đốc Y tá sẽ điều chỉnh dấu 
hiệu ở bên trên giường quý vị để cho biết đã lưu thông 
tin của quý vị theo hình thức điện tử. Vì không phải tất cả 
thông tin sẽ được chuyển sang hệ thống này, hồ sơ văn 
bản của quý vị sẽ có sẵn cho các chuyên viên y tế lâm 
sàng sử dụng trong suốt thời gian quý vị nằm viện.

Nhóm điều trị sẽ cho quý vị biết khi nào tiến trình chuyển 
đổi sẽ xảy ra.

Điều này ảnh hưởng đến việc chăm sóc cho tôi như 
thế nào?

Chúng tôi đã lập kế hoạch về việc bắt đầu sử dụng Y bạ 
Điện tử để không ảnh hưởng nhiều đến việc chăm sóc 
quý vị. An toàn và an sinh của quý vị vẫn là ưu tiên hàng 
đầu của chúng tôi.

Những người khác nhau mà tôi có thể nhìn thấy 
trong khu vực bệnh nhân là những ai?

Trong thời gian này, quý vị có thể thấy nhân viên của 
Monash Health ở bên cạnh giường quý vị, họ mặc áo 
sát nách màu rất sáng hoặc áo xanh lá cây hoặc xanh 
dương nhạt. Đây là những người trong nhóm đang giúp 
đổi sang hệ thống mới và đã qua đào tạo đặc biệt để trợ 
giúp nhân viên của chúng tôi trong tiến trình chuyển đổi 
sang hệ thống điện tử. 

Đổi sang Y bạ Điện tử
Thông tin dành cho bệnh nhân, khách hàng và gia đình  
Trong thời gian quý vị nằm viện ở đây, tất cả các dịch vụ nội trú tại Bệnh viện 
Dandenong chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng Y bạ Điện tử. Y bạ Điện tử sẽ thay thế hồ 
sơ văn bản.
Điều này có nghĩa là trong lúc làm thủ tục nhập viện, chúng tôi sẽ chuyển thông tin y 
tế quan trọng của quý vị vào hệ thống điện tử an toàn của chúng tôi.
Thông tin dưới đây sẽ giúp giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của quý vị , nếu có, về tiến 
trình này.

Ngoài ra tại khu vực bệnh nhân cũng có thể có thêm các 
thiết bị như máy vi tính di động sẽ được sử dụng để nhập 
thông tin vào y bạ điện tử.

Các dấu hiệu và dây đeo cổ tay khác nhau có ý nghĩa gì?

Để giúp nhóm của chúng tôi chuyển đổi hồ sơ của quý vị 
một cách an toàn, chính xác và nhanh nhất có thể, chúng 
tôi sẽ sử dụng các vật như dây đeo cổ tay màu vàng và 
các dấu hiệu màu ở bên trên giường quý vị để cho biết 
chúng tôi đang chuyển đổi hồ sơ của quý vị đến đâu.

Nếu tôi đổi sang khu vực bệnh nhân khác thì sao?

Một khi thông tin của quý vị đã được đưa vào hệ thống 
điện tử, chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận thông tin của quý 
vị vào hệ thống này bất kể quý vị đổi sang khu vực bệnh 
nhân khác trong Bệnh viện Dandenong.

Thông tin của tôi có an toàn hay không?

Monash Health bảo mật thông tin cá nhân và sức khỏe 
chúng tôi lưu giữ và chỉ sử dụng cho các mục đích đã dự 
định. Monash Health có các công nghệ và các biện pháp 
bảo mật nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và sức khỏe. Y bạ 
Điện tử của Monash Health hoạt động trên một hệ thống 
mạng kín bảo vệ thông tin bệnh nhân và khách hàng. Việc 
truy cập thông tin bệnh nhân được bảo vệ bằng mật khẩu 
và tuyệt đối chỉ dành cho các nhóm lâm sàng. Tất cả các 
hoạt động đều theo đúng luật quyền riêng tư của Tiểu 
bang Victoria.

Cảm ơn quý vị kiên nhẫn và thông cảm khi chúng tôi 
thực hiện công tác thay đổi quan trọng này để tiếp tục 
cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn, chất lượng cao 
và kịp thời.

Nếu muốn biết thêm thông tin về việc bắt đầu sử dụng 
Y bạ Điện tử, xin quý vị hỏi nhóm điều trị của quý vị 
hoặc truy cập  
www.monashhealth.org/EMR


