Punjabi

ਮੇ ਰੇ My Health Record (ਮੇ ਰਾ
ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ) 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡੇ

My Health Record 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੈ ਡੀਕੇਅਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈ ਸਲਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ My Health
Record ਨੂੰ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ੜ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

"My Health
Record ਮੇ ਰੀ

ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਇਹੋ ਮੰ ਤਵ ਹੈ ।"
ਇਐਨ, ਸੇ ਵਾ ਨਿਵਿਰਤ
ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ,
ਦੱ ਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰ
ਹ ਸਪਤਾਲ ਤੋ ਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤ ਸ਼ਖੀਸੀ ਇਮੇ ਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋ ਰਟਾਂ (ਜਿਵੇ ਂ ਅਲਟ੍ ਰਾਸਾਉਂਡ ਜਾਂ
ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ )*
ਪ ੈ ਥੋਲਾੱਜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋ ਰਟਾਂ* (ਜਿਵੇ ਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ)
ਮ ਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੱ ਤਰ

ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ 'ਚ My Health
Record ਨੇ ਮੇ ਰੀ ਮਦਦ ਕਿੰ ਝ ਕੀਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ੜ ਸਕਦੇ ਹੋ :
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋ ਈ ਐਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿ ਆਵਾਂ
ਐ
 ਮਰਜੈ ਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ ਰਵਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਨੋ ਟਸ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਉੱਨਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਯੋ ਜਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ
ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ )
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ , ਜਿਵੇ ਂ ਆਮ
ਦਵਾਈਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਹੁ ੰ ਚ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਸੈ ਟੱ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਤਕ
ਪਹੁ ੰ ਚ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ
ਵੀ ਸਮੇ ਂ , ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌ ਣ ਵੇ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਛੇ ਤੀ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ

ਮੇ ਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈ ਂ ਉਸਨੂੰ
ਮਿਲਨ ਸਿਡਨੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੈ ਕੱ -ਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਤਿੰ ਨ ਘੰ ਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈ ਨੂੰ ਐਮਬੁਲੈ ਂ ਸ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈ ਨੂੰ ਪੈ ਨਕ੍ਰਿ ਆਟਾਇਟਿਸ ਸੀ। ਚਾਰ
ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਮੈ ਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਮੇ ਰੇ ਘਰ ਪਹੁ ੰ ਚਦੇ ਹੀ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਮੈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਾੱਲੋ-ਅੱ ਪ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਣ।
ਜਦੋ ਂ ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲ ਪਹੁ ੰ ਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੇ ਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇ ਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ My Health
Record ਵੇ ਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਮਿੰ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵੇ ਰਵਾ ਮਿਲ
ਗਿਆ ਕਿ ਮੇ ਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ।"

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ
My Health Record

ਮੈ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ

ਜਾਓ

ਸਾਡੀ ਹੈ ਲ
ੱ ਪ ਲਾਈਨ ਜਾਂ 1800 723 471 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
Medicare Service Centre 'ਚ ਜਾਓ

ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਮਦਦ?
ਐਬਓਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਟੌ ਰ�ੇਸ ਸਟ੍ਰੇ ਟ ਆਈਲੈ ਂ ਡਰਸ
1800 723 471 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

My Health
Record
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ, ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ
ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱ ਤ�ੇ ਕਿੰ ਝ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਖੋ:
myhealthrecord.gov.au/parentsandcarers

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋ ਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ , ਤਾਂ
relayservice.gov.au ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ਜਾਂ
1300 555 727 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ
131 450 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਕਿੰ ਝ ਪਹੁ ੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸੋ ਧ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਲੰ ਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰ ਝ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
myhealthrecord.gov.au/privacy ਵੇ ਖੋ ਜਾਂ
1800 723 471 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

myhealthrecord.gov.au

My Health Record

ਤੀਬਰ ਤੱ ਥ

My Health Record ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਵਾਂ
ਨਾਂ ਹੈ । My Health Record ਹੋ ਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ

ਸਿਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇ ਂ ਐਲਰਜੀਆਂ , ਮੈ ਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ,
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇ ਰਵਾ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਕੈ ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋ ਰਟਾਂ ਡਿਜਿਟਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕੋ
ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱ ਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ 'ਤੇ , ਜਿਵੇ ਂ ਕੋ ਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ, ਕਿਤੋ ਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇ ਂ-ਜਿਵੇ ਂ ਹੋ ਰ ਲੋ ਕ My Health Record ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਗੇ ,
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਨੈ ਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ ਅਤੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਦੇ ਖਭਾਲ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
2.6 ਮਿਲਿਅਨ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਆਸਟ੍ ਰੇ ਲੀਆਈ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋ ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ My Health Record
(ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਇਲੈ ਕਟ੍ ਰਾਨਿਕ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ
PCEHR ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਆਸਟ੍ ਰੇ ਲੀਆਈ ਲੋ ਕ ਹਰ ਰੋ ਜ਼

ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

My Health Record ਕਨੂੰਨ ਹੇ ਠ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਅਤੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਬੈ ਂਕ�ਿੰਗ ਵਾਂਗ।

ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਹੈ , ਬਿਲਕੁਲ

ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਨਾ
1 www.myhealthrecord.gov.au

'ਤੇ ਜਾਓ

www.myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Register ਕਰੋ ਬਟਨ ਦੀ
ਚੋ ਣ ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡਾ Medicare ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਆੱ ਫ਼ ਵੇ ਟਰਨਜ਼ ਅਫ਼ੇ ਅਰਜ਼ ਕਾਰਡ

ਤਿਆਰ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
ਹੋ , ਤਾਂ ਸਫ਼ੇ ਦ 'link your record' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ।

My Health Record ਹੋ ਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਬਿਹਤਰ ਪਹੁ ੰ ਚ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌ ਖਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ , ਅਧਿਕ੍ਰਿ ਤ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਸ ਤਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁ ੰ ਚ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋ ਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਕਿਤੋ ਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ , ਆਨਲਾਈਨ ਵੇ ਖੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ , ਤਾਂ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਸਿਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੌ ਣ
ਵੇ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੈ ਟੱ ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
Record 'ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਵੇ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

My Health

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋ ਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਵੇ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
2 myGov ਵੇ ਖੋ

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ my.gov.au 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਹੇ ਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ । ਤੁਹਾਡੇ myGov ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁ ੰ ਚਣ 'ਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ My
Health Record ਨਾਲ 'ਲਿੰ ਕ ਕਰੋ '।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਵੇ ਂ ਦਵਾਈਆਂ , ਗੰ ਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੇ ਰਵਾ, ਅਤੇ
ਵੱ ਖਰੇ ਜਾਂ ਨਵੇ ਂ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ
ਮਿਤੀਆਂ , ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਵੇ ਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ
ਇਹੋ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ਕਿਸੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਤੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਖਭਾਲ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ
ਲਈ My Health Record ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਨੈ ਕਟੇ ਡ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਦੇ ਦਾਰੀ-ਸਬੰ ਧੀ ਮਾਮਲੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇ ਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

My Health Record ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਅਤੇ

ਕੁਝ ਹੋ ਰ ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਣਗੇ ।
ਪੰ ਜੀਕ੍ਰਿ ਤ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਸੰ ਗਠਨ ਜਿਵੇ ਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਤਕ
ਪਹੁ ੰ ਚ ਪਾਉਣਗੇ । ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁ ੰ ਚ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਸੈ ਟੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਕਨੂੰਨ ਵੱ ਲੋਂ
ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਾ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਵੇ।
ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ www.myhealthrecord.gov.au/privacy 'ਤੇ ਵੇ ਖੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ 'ਚ
ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਐਲਰਜੀਆਂ ,
ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

3 My Health Record ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਲਈ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਮੈ ਡੀਕੇ ਅਰ ਜਾਂ DVA ਵੇ ਰਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

4

ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇ ਖਣ 'ਤੇ , ਪਹੁ ੰ ਚ ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਣ ਸੈ ਟੱ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇ ਂ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਆਂ , ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੈ ਟੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ
ਵੇ ਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ।

