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ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌ ਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਐਸ ਐਮ
ਐਸ (SMS) ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ (ਪਾਰਟਨਰ), ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ
ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੁੰਮਾਇੰ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰ ਟਰੋਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਿਸ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ
ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਵੇਖ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੁਲੀਸ, ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ (Centrelink) ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਓ (ATO) ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈI

ਕੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾ (insurance) ਕੰ ਪਨੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਮਾਲਕ (employer) ਮੇਰੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮੇ (insurance) ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (data) ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (public health policy)
ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ
ਵਿੱ ਚਲੀ ਸਿਰਫ ਬੇ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱ ਕੇ ਨੂੰ
ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਂ ਸੈਟਿੰਗਸ) ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ
ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ‘Profile & Settings’ (ਪਰੋਫਾਇਲ ਐਡ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਕੋਈ ਗੂਗਲ (Google) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਗੂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ
ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਸ ਨਾਲ
ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਗ
੍ਰੋ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਡਿੱ ਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ
ਸੈਂਟਰ (Australian Digital Health Agency Cyber Security Centre) ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ
ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ
ਜੇਲ ਅਤੇ 315,000 ਡਾਲਰ ਤੱ ਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਵੇਖ ਸੱ ਕਣ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਅਤੇ
ਪੇਪਰ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮੈਂਨੰ ੂ ਕੁੱ ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁਪਤਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁੱ ਝ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੋਡ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸੱ ਕੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਛੱ ਡ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਉਲਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੰ ਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ
ਲਏ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈ ਹੈਲਥ
ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ

ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ:
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ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ (Help line) 1800

723 471

ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ,
ਟਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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