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ELECTRONIC MEDICAL RECORDING-PRIVACY AND SECURITY WITH CUREMD
Frequently Asked Questions
What is an Electronic Medical Record?
An electronic medical record (EMR) is a secure, paperless record of a patient’s medical history,
including past and present symptoms and diagnoses, lab results, scans, treatments and
prescriptions. Dr. Manessis and Dr. Young are employing an EMR called CureMD that will lead
to a new level of integrated care within the practice and their affiliates. The system will
improve the quality of our patient care, give you a level of access to your medical information,
and provide better access to our staff.
Who gets access to my electronic information?
Just as when your medical information was stored on paper, only licensed professionals that
require access to your information to better treat you will see your records. Every healthcare
provider that shares or uses information through the practice must obey strict security and
privacy rules.
What do Dr. Manessis and Dr. Young do to make certain that my information is
secure?
The EMR is stored in an encrypted and highly secure network.
Also, Dr. Manessis and Dr. Young take patient’s privacy very seriously, and we will be
conducting random unannounced audits to make sure that here are no violations of use of the
new electronic system. If anyone ever is found to be viewing information that they should not
be accessing, they will be subject to termination of their employment.
Are there any improvements to my health information privacy?
In fact, there are improvements to privacy and security through the EMR. With an electronic
record, Dr. Manessis and Dr. Young can track the opening of your record so we would quickly
be able to determine if there was ever any suspicious activity – and improved security measure
from paper charts.
Why do I have to sign a release form?
The release form is standard practice for newly implemented EMRs, and your signature
indicates that you are aware of the new system and that your information is being stored
electronically.
Is my information still protected by HIPAA regulations?
Yes, just as it was prior to and EMR, your information is protected by HIPAA regulations and
state and federal laws that keep it confidential.

Electronic Medical GRABACIÓN - PRIVACIDAD Y SEGURIDAD CON CureMD
Preguntasmásfrecuentes
¿Quéesunregistromédicoelectrónico?
Un registromédicoelectrónico (EMR )es un registroseguro y sin papeles de la historiaclínica de los pacientes, incluidos los del pasado
y presentesíntomas y diagnósticos , resultados de laboratorio , exploraciones, tratamientos y prescripciones. Dr. Manessis y Dr.
Young estánempleandoun EMR llamadoCureMDqueconducirá a un nuevonivel de atenciónintegradadentro de la práctica y de
susafiliados. El sistemamejorará la calidad de nuestraatención al paciente, darleunnivel de acceso a suinformaciónmédica, y
proporcionar un mejoracceso a nuestro personal.
¿Quiéntieneacceso a mi informaciónelectrónica ?
Al igualquecuandosuinformaciónmédica se almacena en el papel, sólo los profesionales con licenciaquerequierenacceso a
suinformación a unmejortratamientoqueveránsusregistros. Cadaproveedor de atenciónmédicaquecomparte o utiliza la información a
través de la prácticadebeobedecer a normasestrictas de seguridad y privacidad.
¿Qué Dr. Manessis y Dr. Young hacen para asegurarse de que mi informaciónestásegura ?
La EMR se almacena en una red cifrada y altamenteseguro .
Asimismo , el Dr. Manessis y Dr. Young toman la privacidad del pacientemuy en serio , y nosllevarán a caboauditorías no
anunciadas al azar para asegurarse de queaquí hay violaciónes de uso del nuevosistemaelectrónico. Si alguienalgunavez se
descubrequever la informaciónque no deberíanestaraccediendo ,estaránsujetos a la terminación de suempleo.
¿Hay mejoras en mi saludprivacidad?
De hecho , hay mejoras en la privacidad y la seguridad a través de la EMR . Con un registroelectrónico , el Dr. Manessis y Dr. Young
puederealizar un seguimiento de la apertura de suexpediente , asíqueseríacapaz de
determinarrápidamentesialgunavezhuboalgunaactividadsospechosa - y unamejormedida de seguridad a partir de lascartas de papel
.
¿Porquétengoquefirmar un formulario de autorización ?
El formulario de autorizaciónesunaprácticaestándar para los REM recientementeejecutados , y su firma indicaqueustedesconsciente
de que el nuevosistema y de que la información se almacena de forma electrónica.
¿Miinformaciónaúnprotegidaporlasregulaciones de HIPAA ?
Sí ,asícomo lo fue antes y EMR , suinformaciónestáprotegidaporlasregulaciones de HIPAA y lasleyesestatales y federalesque lo
mantienenconfidenciales .
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ CUREMD
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το συστημα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου?
Ένα ηλεκτρονικό σύστημα ιατρικού φάκελου (EMR) είναι μια ασφαλής , καταγραφη χωρίς χαρτί, του ιατρικού ιστορικού του
ασθενούς , συμπεριλαμβανομένης των παρελθόντων και παρόντων συμπτωμάτων και διαγνώσεων , των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων , ακτινογραφιών , θεραπειών και συνταγών . Ο Δρ Μάνεσης και ο ΔρΓιανγκ χρησιμοποιώντας το EMR που
ονομάζεται CureMD, προσχωρούν σε ένα νέο επίπεδο ολοκληρωμένης φροντίδας στο πλαίσιο της ειδικότητας και των θυγατρικών
τους .Το σύστημα αυτο θα βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών μας , δίνοντας σας ένα επίπεδο πρόσβασης στις
ιατρικές πληροφορίες σας , με στοχο να παρέχουν καλύτερη πρόσβαση αυτων απο το προσωπικό μας .
Ποιος εχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληροφορίες μου;
Ακριβώς όπως όταν οι ιατρικές πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε χαρτί, προσβαση θα εχει μόνο αδειοδοτημενο ιατρικο προσωπικο
που χρειάζεται πρόσβαση στις πληροφορίες σας για την καλύτερη ιατρικη σας περιθαλψη . Κάθε πάροχος υγειονομικής περίθαλψης
που μοιράζεται ή χρησιμοποιεί πληροφορίες μέσω της πρακτικής αυτης πρέπει να υπακούουν στους αυστηρούς κανόνες ασφάλειας
και της ιδιωτικότητας της ζωής του ασθενους .
Τι μετρα λαμβανουν ο Δρ Μάνεσης και Δρ Young για να βεβαιωθουν ότι οι πληροφορίες μου είναι ασφαλείς ;
Το EMR αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή και σε ενα εξαιρετικά ασφαλές δίκτυο .
Επίσης , ο Δρ Μάνεσης και ο Δρ Γιανκ λάμβανουν πολυ σοβαρα την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενούς, και θα πρέπει να
διεξάγουν αιφνιδιαστικούς τυχαίους ελέγχους για να βεβαιωθουν οτι δεν υπάρχουν παραβιάσεις της χρήσης του νέου ηλεκτρονικού
συστήματος . Αν κάποιος απο το ιατρικο προσωπικο ποτέ βρεθεί να εχει προσβαση στις πληροφορίες χωρις αδεια για το
συγκεκριμένο επίπεδο πρόσβασης, θα υπόκειται σε τερματισμό της απασχόλησης τους .
Βελτιώνετε η ασφαλεια των ιατρικων μου πληροφοριων;
Στην πραγματικότητα , υπάρχουν βελτιώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας μέσω του EMR . Με ένα
ηλεκτρονικό αρχείο ,ο Δρ Μάνεσης και Δρ Young ανηγοντας των ηλεκτρονικο ιατρικο σας φακελο , θα είναι αμεσως σε θέση να
καθορίσει εάν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα - έχοντας μεγαλυτερη σιγουριά για αυτο απο οτι αν οι πληροφοριες
ηταν χειρόγραφες.
Γιατί πρέπει να υπογράψω το υπόμνημα συναίνεσης;
Η συναίνεση απελευθέρωσης είναι συνήθης πρακτική για την εφαρμογη των EMRs , και η υπογραφή σας δείχνει ότιείστε ενήμεροι
για το νέο σύστημα και ότι οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά μέσα .
Εξακολουθούν οι πληροφορίες μου να προστατεύονται από τους κανονισμούς HIPAA ;
Ναι, ακριβώς όπως ήταν και πριν απο το EMR , οι πληροφορίες σας προστατεύονται από τους κανονισμούς HIPAA και τους
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους για την τήρηση του απόρρητου.

