
    

My Health Record

* ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੈਨੰੂ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਕੱਥਂੋ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਸਾਡੀ ਹੈਲੱਪ ਲਾਈਨ ਜਾਂ 1800 723 471 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

Medicare Service Centre 'ਚ ਜਾਓ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ?

ਐਬਓਰਰਜਨਲ ਐਂਡ ਟੌਰਰੇਸ ਸਟੇ੍ਟ ਆਈਲਂੈਡਰਸ  
1800 723 471 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਹੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ 
ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਜਸਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਤੇ ਰਕੰਝ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ:  
myhealthrecord.gov.au/parentsandcarers

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ 
relayservice.gov.au ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਜਾਂ  
1300 555 727 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
131 450 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ

ਸਾਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਰਕੰਝ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸੋਧ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਰਕੰਝ 
ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
myhealthrecord.gov.au/privacy ਵੇਖੋ ਜਾਂ 
1800 723 471 'ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਮੇਰੇ My Health Record (ਮੇਰਾ 
ਰਸਹਤ ਰਰਕਾਰਡ) 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 

myhealthrecord.gov.au

ਤੁਹਾਡੇ My Health Record  'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲਂੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

  ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦਾਅਰਵਆਂ ਦਾ ਇਰਤਹਾਸ 

  ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ My Health 
Record ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਕਜਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

  ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਰਤਹਾਸ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰ 

  ਹਸਪਤਾਲ ਤਂੋ ਛੱੁਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

  ਤਸ਼ਖੀਸੀ ਇਮੇਰਜੰਗ ਦੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ (ਰਜਵਂੇ ਅਲਟ੍ਾਸਾਉਡਂ ਜਾਂ 
ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ)*

  ਪੈਥੋਲਾੱਜੀ ਦੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ* (ਰਜਵਂੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ)

  ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 

ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ 
ਪ੍ਰਤਰਕ੍ਆਵਾਂ

  ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

  ਤੁਹਾਡੇ ਰਨੱਜੀ ਰਸਹਤ ਨੋਟਸ 

  ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਨਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 
ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਬਮਾਰ ਹੋਵੋ ਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ)

  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਜਵਂੇ ਆਮ 
ਦਵਾਈਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਪਹੰੁਚ ਰਨਯੰਤ੍ਣ ਸੈਟੱ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਤਕ 
ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਸ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਕ, ਰਕਸੇ 
ਵੀ ਸਮਂੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਰਕਾਰਡ ਨੰੂ 
ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਪੱੁਤਰ ਦਾ ਜਨਮਰਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਂੈ ਉਸਨੰੂ 
ਰਮਲਨ ਰਸਡਨੀ ਰਗਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੈਕੱ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਰਤੰਨ ਘੰਰਟਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਐਮਬੁਲਂੈਸ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਰਲਜਾਇਆ 
ਜਾ ਰਰਹਾ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਰਕ ਮੈਨੰੂ ਪੈਨਰਕ੍ਆਟਾਇਰਟਸ ਸੀ। ਚਾਰ 
ਰਦਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਰਹਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਮਂੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਕ 
ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹੀ ਜਦਂੋ ਤਕ ਮੈਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਾੱਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਰਮਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣ। 

ਜਦਂੋ ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਰਚਆ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਅਰਹਸਾਸ ਹੋਇਆ 
ਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਰਦੱਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ਰਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ My Health 
Record ਵੇਰਖਆ ਅਤੇ ਇਕ ਰਮੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੰੂ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਰਮਲ 
ਰਗਆ ਰਕ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।"  

"My Health 
Record ਮੇਰੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ  
ਇਹੋ ਮੰਤਵ ਹੈ।"

ਇਐਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਨਵਰਤ 
ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਨਕਸਾਿ, 
ਦੱਖਣੀ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ

My Health  
Record
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Punjabi

ਐਮਰਜਂੈਸੀ 'ਚ My Health 
Record ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਰਕੰਝ ਕੀਤੀ



    

My Health Record ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਡਰਜਟਲ ਰਸਹਤ ਰਰਕਾਰਡ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਨਵਾਂ 
ਨਾਂ ਹੈ। My Health Record ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਰਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਵਂੇ ਐਲਰਜੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਦੀਆਂ ਰਰਪੋਰਟਾਂ ਰਡਰਜਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੋ 
ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਰਖਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਰਜਵਂੇ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 
ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਰਜਵਂੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜਂੈਸੀ, ਰਕਤਂੋ ਵੀ ਉਸਨੰੂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਜਵਂੇ-ਕਜਵਂੇ ਹੋਰ ਲੋਕ My Health Record ਰਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਗੇ, 
ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਹਤ ਰਸਸਟਮ ਰਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰਬਹਤਰ, ਰਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

My Health Record ਕਨੰੂਨ ਹੇਠ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਰਨਯੰਰਤ੍ਤ ਹੈ, ਰਬਲਕੁਲ 
ਆਨਲਾਈਨ ਬਂੈਰਰਕੰਗ ਵਾਂਗ। 

My Health Record
ਤੀਬਰ ਤੱਥ

My Health Record ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਧਰਕ੍ਤ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਜਸ ਤਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤਂੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਰਕਤਂੋ ਵੀ, ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਰਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ  
ਰਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਨਯੰਰਤ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਕ ਉਸਨੰੂ ਕੌਣ 
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੈਟੱ ਅੱਪ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ  
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਸਹਤ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ, ਰਜਵਂੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਤੇ 
ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਨਵਂੇ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ 
ਰਮਤੀਆਂ, ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ, ਰਜਵਂੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 
ਇਹੋ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਨਯੰਰਤ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ My Health 
Record 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੁਰਵਰਤਂੋ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਸਖ਼ਤ ਰਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹਨ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਨੰੂ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ 'ਤੇ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

My Health Record ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਰਚਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜਸ 'ਚ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਰਮਤੀ ਅਤੇ ਰਪੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਰਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣਗੇ। 

ਪੰਜੀਰਕ੍ਤ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨ ਰਜਵਂੇ ਜਨਰਲ ਪੈ੍ਕਰਟਰਸਜ਼ ਅਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਤਕ 
ਪਹੰੁਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੰੁਚ ਰਨਯੰਤ੍ਣ ਸੈਟੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਰਕ ਰਕਹੜੇ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਂੋ ਤਕ ਕਨੰੂਨ ਵੱਲਂੋ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ www.myhealthrecord.gov.au/privacy 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜਂੈਸੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 
ਲਈ My Health Record ਰਸਸਟਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੇਡ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਚ 
ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਸੇ ਐਲਰਜੀਆਂ, 
ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਤਰਕ੍ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਬਹਤਰ ਪਹੰੁਚ

ਰਬਹਤਰ ਸੁਰੱਰਖਆ

ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਰਖਆ

 ਪਰਦੇਦਾਰੀ-ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ

2.6 ਕਮਕਲਅਨ ਤਂੋ ਵੱਧ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਹਲਾਂ ਤਂੋ My Health Record 
(ਰਜਸਨੰੂ ਕਦੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਨਯੰਰਤ੍ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਾਰਨਕ ਰਸਹਤ ਰਰਕਾਰਡ ਜਾਂ 
PCEHR ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਆਸਟੇ੍ਲੀਆਈ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 
ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

www.myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Register ਕਰੋ ਬਟਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ Medicare ਜਾਂ ਰਡਪਾਰਟਮਂੈਟ ਆੱਫ਼ ਵੇਟਰਨਜ਼ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਕਾਰਡ 
ਰਤਆਰ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਚੱੁਕੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਸਫ਼ੇਦ 'link your record' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ my.gov.au 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ myGov ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ My 
Health Record ਨਾਲ 'ਰਲੰਕ ਕਰੋ'।

ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ DVA ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਹਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰਰਕਾਰਡ ਵੇਖਣ 'ਤੇ, ਪਹੰੁਚ ਰਨਯੰਤ੍ਣ ਸੈਟੱ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਜਵਂੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਆਂ, ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਸੈਟੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਰਵਖਾਉਣ 
ਵੇਲੇ, ਉਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਰਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

1  www.myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ 2  myGov ਵੇਖੋ 3  My Health Record ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ 4  ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨਾ


