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ទាក់ទងមកពួកប�តីង
ប្រសិនប្រើអ្នកមានសំណួរ ឬការតវ៉ាអំពើភាពឯកជនននព័ត៌មានសុខ 
ភាពរ្រស់អ្នក សូមទាក់ទង  Privacy Contact Officer   
(មនន្ើទំនាក់ទំនងភាពឯកជន) បៅ NSW Health ដែលកាន់កា្់រ 
ព័ត៌មានសុខភាពរ្រស់អ្នក។ 

សបមា្់រព័ត៌មានលម្ិតអំពើ Privacy Contact Officer សូមចូល 
បៅកាន់វ ុ្ិរនសថ៍ www.health.nsw.gov.au/patients/ 
privacy/Pages/privacy-contact.aspx

បសវាកម្មបកដម្បភាសាសរបសរ និងនិយា�
ប្រសិនប្រើអ្នកបតរូវការជំនួយក្នងុការទាក់ទងមកបសវកម្មខាងបលើ  ឬតបមរូវការ្រកដប្រ សូមទូរស័ព្ទមកបសវកម្ម្រកដប្រភាសាសរបសរ  
និងនិយាយ (TIS) បលខ 13 14 50។ 

សបមា្់រខិត្្័រណ្ណព័ត៌មានស្ើពើសិទ្ិឯកជនជាភាសាប្សេងបទៀត  
សូមចូលបៅកាន់វ ុ្ិរនសថ៍ Multicultural Health 
Communication Service បៅបតង់៖  
www.mhcs.health.nsw.gov.au

សុវតិ្ភាពននព័ត៌រានសុខភាពរបស់អ្នក
បយើងប វ្ើតាមសង់្ដាររដាឋា ភិបាលតឹងរងឹទាក់ទងនឹងការរកសាទុកព័ត៌មាន
សុខភាពរ្រស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ិភាពប្រ្់រទបមង់ទំាងអស់។ បយើងពបងឹង
និងប វ្ើសវនកម្មប្រព័ន្រ្រស់បយើងជាបទៀងទាត់ បែើម្ើការពារព័ត៌មាន 
រ្រស់អ្នកពើការចូលបប្រើបបាស់បដាយគ្្ម នការអនុញ្ញា ត ការបាត់្រង់  
ឬការបប្រើបបាស់ខុស។ 

បសវកម្មសុខភាពសាធារណៈននរែឋាញូវបៅដវល កាន់កា្់រព័ត៌មាន 
សុខភាពជាឯកសារបកដាស បលើប្រព័ន្កំណត់បតាបវជ្ជសាបសប្អឡចិ 
បតរូនិក និង HealtheNet រែឋាញូវបៅដវល។ 

HealtheNet ្ឺរជាកំណត់បតាបអឡចិបតរូនិកទូទំាងរែឋាដែលមាន 
សុវត្ិភាព ដែលបតរូវបានបប្រើបបាស់បដាយបសវកម្មសុខភាពសាធារ 
ណៈននរែឋាញូវបៅដវល។ HealtheNet មានបសចក្ើសបងខេ្រនន 
ព័ត៌មានសុខភាពរ្រស់អ្នក ឧទាហរណ៍ បសចក្ើសបងខេ្រននការចាក 
បចញពើមន្ទើរបពទ្យរ្រស់អ្នក បោ្រសាបស ្និងលទ្្ លននការប វ្ើបោ្រ 
វនិិច្័យ បហើយនិងព័ត៌មានអំពើថ្្នំ បពទ្យ។ 

ប្រសិនប្រើអ្នកអប្្ជើញបៅកាន់បសវសុខភាពសាធារណៈបៅប្រ្់រទើ 
កដនលែងក្នងុរែឋាញូវបៅដវល ក្នងុករណើ ភា្របបចើន ព័ត៌មានសបងខេ្របនះ

 នឹងមាន្្ល់សបមា្់រ្ុរ្រ្គលិក្រលែើនិកពយាបាលរ្រស់អ្នកតាមរយៈ 
HealtheNet។

My Health Record (កំណត់ម្រាសុខភាពរបស់ខំុ្)
My Health Record ្ឺរជាប្រព័ន្កំណត់បតាសុខភាពឌើជើថលជាតិ 
រ្រស់អូបស្ាលើ។ ប្រជាជនអូបស្ាលើទំាងអស់មាន My Health 
Record បលើកដលងដតអ្នកបបជើសបរ ើសមិនឱ្យមាន។ 

ប្រសិនប្រើអ្នកបានអប្្ជើញបៅបសវកម្មសុខភាពសាធារណៈននរែឋា 
ញូវបៅដវល បសចក្ើសបងខេ្រននព័ត៌មានសុខភាពរ្រស់អ្នកនឹងបតរូវ 
បានប ញ្ើបៅ My Health Record រ្រស់អ្នក។ ្ុរ្រ្គលិកបសវកម្ម 
សុខភាពសាធារណៈននរែឋាញូវបៅដវល ក៏អាចពិនិត្យ និងប ញ្ើព័ត៌មាន 
បៅក្នងុ My Health Record រ្រស់អ្នកដែរ។ 

ប្រសិនប្រើអ្នកមាន My Health Record ្ុ៉រដន្មិនបបាថ្្ន ចង់ឱ្យ 
ព័ត៌មានរ្រស់អ្នកពើការណាត់ជួ្របវជ្ជ្រណិ្ត ឬការបៅមន្ទើរបពទ្យណា
មួយបែើម្ើដាក់្រ្្ូលក្នងុ My Health Record រ្រស់អ្នក អ្នកបតរូវ 
ដតជូនែំណឹងែល់អ្នក្្ល់បសវកម្មសុខភាព បៅបពលចា្់រប្្ើមការ 
បៅជួ្ររ្រស់អ្នក។ 

សបមា្់រព័ត៌មាន្រដនម្អំពើ My Health Record សូមទូរស័ព្ទ 
បលខ 1800 723 471 ឬចូលបៅកាន់វ ុ្ិរនសថ៍  
www.myhealthrecord.gov.au 

http://www.health.nsw.gov.au/patients/
privacy/Pages/privacy-contact.aspx
http://www.health.nsw.gov.au/patients/
privacy/Pages/privacy-contact.aspx
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au


 • បៅសិសសេ និង្ុរ្រ្គលិកែនទបទៀត សបមា្់របគ្ល្ំរណង្រណុ្ះ 
្រណ្ាល។ 

 • បៅបសវកម្មសុខភាពប្សេងបទៀត និងភា្រើទើ្រើដែលមានការ  
អនុញ្ញា ត បែើម្ើជួយការពារពើការ្ំរោមកំដហង ្្ងន់ ្្ងរ និងជិតមាន  
បបគ្ះថ្្ន ក់ែល់អាយុជើវតិ សុខភាព ឬសុខុមាលភាពរ្រស់នរណា  
មា្ន ក់ ែូចជាក្នងុករណើ ្រនា្ទ ន់។ 

 • សបមា្់របគ្ល្ំរណងទាក់ទងនឹងការ្ររច្ិា្រសរ ើោង្គ ឬជាលិកា។  
បនះអាចោ្់រ្រ្្ូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្ិតរ្រស់ញាតិសន្ាន
្រនា្ទ ្់រ។ 

 • សបមា្់រសកម្មភាពប្រតិ្រតិ្ការ និងការប្រ្់រប្រង រមួមានការ្្ល់ 
មូលនិ្ិ ដ្នការ សុវត្ិភាព និងការដកលម្ុ្រណភាព។ 

 • បែើម្ើបសើុ្រអបងកេត្រណឹ្ង ឬឧ្រ្តិ្បហតុ។ 
 • បែើម្ើប្រ្់រប្រង្រណឹ្ងតាម ល្ែូវចបា្់រ ឬការទាមទារសំណងបដាយ 

អ្នកជំងឺជំទាស់នឹងបសវកម្មសុខភាព។

ម្បសិនបបតីអ្នកមិនចង់ឱ្យប�តីងម្បមូល បម្បតីម្រាស់ ឬបង្ហា ញព័ត៌រាន 
ជាក់លាក់អំពតីអ្នកបទ អ្នកចំារាច់ម្តរូវម្រាប់ប�តីង ប�តី�ប�តីងនឹង 
ពិភាកសាជាមួ�អ្នកអំពតីផលវរិាកណាមួ�ដែលអាចរាន ចំបពាះ 
ការដែទំាសុខភាពរបស់អ្នក។

ចបា្់រក៏អនុញ្ញា ត ឬតបមរូវឱ្យ្រង្ហា ញព័ត៌មានសុខភាពរ្រស់អ្នកែល់ 
ភា្រើទើ្រើប្សេងបទៀតដែរ ឧទាហរណ៍៖

 • បៅទើភា្ន ក់ង្ររដាឋា ភិបាលរ្រស់រែឋា និងសហព័ន្ សបមា្់របគ្ល 
្ំរណងោយការណ៍តាមចបា្់រ ែូចជាបែើម្ើោយការណ៍ពើជំងឺឆលែង 
ជំងឺមហារើក និងជំងឺដែលតបមរូវឱ្យោយការណ៍ប្សេងបទៀត បែើម្ើ 
ោយការណ៍ពើការបកើត និងមរណភាព និងបែើម្ើ្ ្ល់ព័ត៌មាន 
លម្ិតអំពើបមឌើដែរ។ 

 • បៅអ្នកបសាវបជាវសបមា្់រ្របបមាងបសាវបជាវចំណា្់រអារម្មណ៍ 
សាធារណៈ ដែលបតរូវបានអនុម័តបដាយ Human Research  
Ethics Committee (្រណៈកម្មការសើល្ម៌ខាងការបសាវ 
បជាវមនុសសេ)។ 

 • បៅបសវកម្មសុខភាព ឬភា្ន ក់ង្រអនុវត្ចបា្់រប្សេងបទៀតែូចជា 
្ូ៉រលើស ប្រសិនប្រើអ្នក្្ល់ឱ្យបយើងនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹង្រទ 
ឧបកិែឋា ្្ងន់ ្្ងរ រមួមានការរបំោភ្ំរពាន ្្ងន់ ្្ងរ អំបពើហឹងសាក្នងុ ប្ររួសារ ឬការរបំោភ្ំរពានបលើកុមារ។ 

 • បៅទើភា្ន ក់ង្រប្សេងបទៀតដែលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុវត្ិភាព  
សុខុមាលភាព ឬសុខុមាលភាពរ្រស់កុមារ ឬមនុសសេវយ័បក្មង។

 • បែើម្ើអនុវត្តាមែើកាបកាះសាកសេើ ឬែើកាដសវងរក ប្រសិនប្រើព័ត៌មាន
សុខភាពរ្រស់អ្នកបតរូវបានទាមទារជាភស្ុតាងបៅក្នងុតុោការ។

ការម្បមូលព័ត៌រានសុខភាពរបស់អ្នក
បែើម្ើ្ ្ល់ជូនអ្នកនូវការពយាបាលសមបស្រ បយើងអាចប្រមូលព័ត៌មាន 
សុខភាពមួយចំនួនអំពើអ្នក។ បនះអាចរមួមានព័ត៌មានអំពើសុខភាព 
រ្រស់អ្នក បោ្រសាបសរ្្រស់អ្នក និងលទ្្ លននការប វ្ើបោ្រវនិិច្័យ  
កំារស្មើអិុច និងរ្ូរភាពប្សេងៗបទៀត បហើយនិងព័ត៌មានអំពើថ្្នំ បពទ្យ 
រ្រស់អ្នក។

បយើងប្រមូលព័ត៌មានសុខភាពបដាយផ្្ទ ល់ពើអ្នក បពលណាដែលអាច 
ប វ្ើបៅបាន។ ប្រសិនប្រើមិនអាចប វ្ើបៅបានបទ ឬក្នងុភាពអាសន្ន  
បយើងអាចបយាងបៅកំណត់បតាសុខភាពរ្រស់អ្នកពើមុន ពើអ្នក្្ល់ 
បសវកម្មដថទំាសុខភាពប្សេងបទៀត និង My Health Record   
(កំណត់បតាសុខភាពរ្រស់ខញុំ)។ 

បយើងក៏ប្រដហលជាចំាបាច់បតរូវប្រមូលព័ត៌មានពើសមាជិកប្ររួសារមា្ន ក់ 
មិត្ភកិ្ អ្នកដថទំា ឬមនុសសេប្សេងបទៀតដែរ ែូចជាអ្នក្រកដប្រភាសា 
ដែលពួកប្រអាចជួយបយើងក្នងុការ្្ល់ការដថទំាសុខភាពសមបស្រ 
ែល់អ្នក។

ការបម្បតីម្រាស់ ឬការបប្ចេញព័ត៌រានសុខភាពរបស់អ្នក
ព័ត៌មានសុខភាពរ្រស់អ្នក អាចបតរូវបានបប្រើបបាស់បដាយបសវកម្ម 
សុខភាពសាធារណៈននរែឋាញូវបៅដវល ឬ្រប្ញ្បៅខាងបបរៅបសវ 
កម្មសុខភាពបែើម្ើ្ ្ល់ជូនការដថទំា និងការពយាបាលសមបស្រដែល 
្្ល់ជូនអ្នក។ 

ជាឧទាហរណ៍ ព័ត៌មានរ្រស់អ្នកអាចបតរូវបានបប្រើបបាស់ ឬ្រប្ញ្ 
ែូចខាងបបកាមបនះ៖

 • បៅបសវកម្មសុខភាព មន្ទើរបពទ្យ ឬអ្នកឯកបទសខាងបវជ្ជសាបស ្
ែនទបទៀតដែលពាក់ព័ន្នឹងការដថទំាសុខភាពរ្រស់អ្នក។

 • បៅបវជ្ជ្រណិ្តពយាបាលបោ្រទូបៅដែលបានដតងតំាងរ្រស់អ្នក 
រមួទំាងព័ត៌មានដែលបាន្្ល់ ជាមួយឯកសារ្រ្្ជូនស្ើពើការ ចាកបចញពើមន្ទើរបពទ្យរ្រស់អ្នក។ 

 • បៅបសវកម្មរថយន្សបនង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ននរែឋាញូវបៅដវល។ 
 • បៅ My Health Record។ 
 • បែើម្ើទាក់ទងមកអ្នកបៅ ្្ទះ ទាក់ទិននឹងការណាត់ជួ្រ្រន្។
 • បៅអ្នកដថទំារ្រស់អ្នក បែើម្ើជួយជាមួយការដថទំារ្រស់អ្នក។
 • បែើម្ើទាក់ទងមកអ្នកសបមា្់រព័ត៌មាន្្ល់មកវញិ អំពើបសវកម្ម 

ដែលអ្នកបានទទួល។ 
 • បៅ្ុរ្រ្គលិកដថទំាដ្្នកប្ររូ្រង្វ ល រមួទំាង្រពវជិតមន្ទើរបពទ្យដែល 

្្ល់ការដថទំាខាងវញិ្ញា ណ និងខាងប្ររូ្រង្វ ល។ 

បម្រោងការណ៍ធានារ៉ាប់រងជនពិការថ្្ន ក់ជាតិ 
(NDIS) 
ប្រសិនប្រើអ្នក ឬនរណាមា្ន ក់ក្នងុនាមអ្នក្្ល់មកបយើងនូវចបា្់រថត ចមលែងននដ្នការ NDIS រ្រស់អ្នក ឬឯកសារ NDIS ប្សេងបទៀត  
បយើងអាចបប្រើបបាស់ ឬ្សេពវ្សាយព័ត៌មានបនះក្នងុបគ្ល្ំរណងទាក់ 
ទងនឹងការដថទំាសុខភាព និងបសវកម្មសង្គមរ្រស់អ្នក។ បនះអាច 
ោ្់រ្រ្្ូលទំាងការដចករដំលកព័ត៌មានជាមួយទើភា្ន ក់ង្ររដាឋា ភិបាល  ដ្្នកឯកជន ឬអង្គការមិនដមនរដាឋា ភិបាល បែើម្ើជួយែល់បសវកម្ម 
សុខភាព និងបសវកម្មមិនដមនសុខភាពបែើម្ើ្ំរបពញបសចក្ើបតរូវការ 
រ្រស់អ្នក។

ការចូលបម្បតីម្រាស់ព័ត៌រានរបស់អ្នក
អ្នកមានសិទ្ិបស្នើសំុសិទ្ិចូលបប្រើបបាស់ព័ត៌មានសុខភាពរ្រស់អ្នក  
ដែលកាន់កា្់របដាយពួកបយើង។ ជា្ម្មតា អ្នកនឹងបតរូវបានបស្នើសំុ 
បែើម្ើចូលបប្រើបបាស់ជាោយលកខេណ៍អកសេរ និង្្ល់អត្សញ្ញា ណ 
្័រណ្ណ។ អ្នកអាចបតរូវប្រ្ិរតនថលែ ប្រសិនប្រើអ្នកបស្នើសំុចបា្់រចមលែងនន 
កំណត់បតាសុខភាពរ្រស់អ្នក។ បយើងបឆលែើយត្របៅនឹងការបស្នើសំុ 
ព័ត៌មានឱ្យបានឆា្់រ តាមដែលអាចប វ្ើបៅបាន បហើយក្នងុករណើ  
ភា្របបចើនដែលមិនបលើសពើ២៨នថ្ងបទ។

ការចូលបប្រើបបាស់ព័ត៌មានរ្រស់អ្នក អាចបតរូវបានប្រ្រែិបស្ក្នងុ
កាលៈបទសៈពិបសស ែូចជាបពលណាការ្្ល់សិទ្ិចូលបប្រើបបាស់
ដែលអាចដាក់អ្នក ឬមនុសសេមា្ន ក់បទៀតមានបបគ្ះថ្្ន ក់ែល់ ល្ែូវចិត្ 
ឬោងកាយ។ 

ប្រសិនប្រើអ្នកបជឿថ្ ដែលបយើងរកសាទុកអំពើអ្នកមិនបតឹមបតរូវ ឬមាន 
កំហុសណាមួយ សូមបបា្់របយើងឱ្យបានែឹង បហើយបយើងនឹងដកតបមរូវ 
វ ឬ្រដនម្កំណត់ចំណំាបលើកំណត់បតាសុខភាពរ្រស់អ្នក។ 

សំណូមពរបែើម្ើចូលបប្រើបបាស់កំណត់បតាសុខភាពរ្រស់អ្នក ្ួររដត 
្រ្្ជូនបៅ Medical Records Department ឬអ្នកប្រ្់រប្រង 
ទើកដនលែងបសវកម្មសុខភាពដែលអ្នកបានអប្្ជើញបៅ។


