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ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນເພີ້ມຕ່ືມກ່ຽວກັບ My Health Record 
ກະຣຸນາໂທຣະສັບຫາໝາຍເລກ 1800 723 471 ຫຼື 
ເປີດເຂົ້ າໄປເບິ່ງທ່ີ:  www.myhealthrecord.gov.au

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ຖ້າທ່ານມີຄຳ�ຖາມ ຫຼື ມີການຮ້ອງຮຽນໃດໆ ກ່ຽວກັບ 
ຄຳວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນ ສຸຂພາບຂອງທ່ານ ກະຣຸນາ 
ຕິດຕໍ່ Privacy Contact Officer (ເຈົ້ າໜ້າທ່ີ ຕິດຕໍ່ຄຳວາມ 
ເປັນສ່ວນຕົວ) ຕາມຫ້ອງການ ອະນາມັຍຣັດ ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌ ເຊ່ິງ 
ເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນສຸຂພາບ ຂອງທ່ານ. 
ເພື່ອເອົາລາຍລະອຽດໃນການຕິດຕໍ່ Privacy Contact Officer 
ຈົງເປີດເຂົ້ າໄປເບິ່ງທ່ີ: www.health.nsw.gov.au/patients/
privacy/Pages/privacy-contact.aspx

ບໍຣິການການແປເອກກະສານ ແລະ ແປພາສາ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄຳວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດຕໍ່ຫາບໍຣິການທ່ີກ່າວ 
ມາຂ້າງເທິງນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການ ການແປເອກກະສານ ກະຣຸນາໂທຣະສັບຫາ          
ບໍຣິການ ການແປເອກກະສານແລະການແປພາສາ (TIS) ຕາມໝາຍເລກ 
13 14 50.
ເພື່ອເຂົ້ າຫາເຈັ້ ຍຂໍ້ມູນຄຳວາມເປັນສ່ວນຕົວເປັນພາສາອ່ືນໆ 
ຈ່ົງເຂົ້ າຢ້ຽມເບິ່ງ Multicultural Health Communication 
Service ທ່ີ: www.mhcs.health.nsw.gov.au

ຄວາມປອດພັຍຂອງຂໍ້ມູນ ສຸຂພາບ
ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄຳວາມປອດພັຍຂອງການ ເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນ
ຕົວໃນທຸກຮູບແບບ. ພວກເຮົາ ປັບປຸງ ແລະ ກວດສອບລະບົບຂອງ 
ພວກເຮົາເປັນປະຈ� ເພື່ອຄຳຸ້ມຄຳອງຂໍ້ມູນ ຂອງ ທ່ານຈາກການເຂົ້ າເຖິງທ່ີ
ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການສູນຫາຍ ຫຼື ການ ນ�ໃຊ້ ໄປໃນທາງຜິດໆ.
ບັນດາບໍຣິການສາທາຣະນະສຸກ ຣັດ ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌ເກັບມ້ຽນ 
ຂໍ້ມູນສຸຂພາບແບບ ບັນທຶກເປັນເຈັ້ ຍ, ແບບລະບົບບັນທຶກ 
ອີເລັກໂທຣນິກໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຕາມແບບ NSW HealtheNet.
HealtheNet ເປັນບັນທຶກແບບອິເລັກໂທຣນິກ ອັນປອດ
ພັຍແລະຖືກນ�ໃຊ້ທ່ົວຣັດໂດຍບໍຣິ ການສາທາຣະນະສຸກ ຣັດ 
ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌. HealtheNet ບັນຈຸບົດສລຸບຂອງຂໍ້ມູນສຸຂພາບ 
ຂອງທ່ານ ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ, ບົດສລຸບການອອກ ໂຮງພະຍາບານ, 
ການກວດເລືອດຫາພະຍາດ ແລະ ຜົນການກວດວິນິສັຍໂຣກ ແລະ 
ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຢາຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານໄປຫາບໍຣິການສາທາຣະນະສຸກບ່ອນ ໃດຕຕໍາມໃນຣັດ 
ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌, ໃນກຣໍະນີ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ບົດສລຸບຂອງຂໍ້ມູນນີ້ 
ຈະມີ ໄວ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທາງການແພດທ່ີປິ່ ນປົວ ທ່ານໂດຍຜ່ານທາງ 
HealtheNet.

My Health Record 
(ບັນທຶກສຸຂພາບຂອງຂ້ອຍ)
My Health Record ເປັນລະບົບບັນທຶກ ສຸຂພາບ 
ແບບດິຈິຕອລແຫ່ງຊາດ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ. ຊາວອອສເຕຣລຽນ 
ໝົດ ທຸກຄົຳນມີ My Health Record, ນອກເສັຍຈາກວ່າທ່ານ 
ເລືອກທ່ີຈະບໍ່ເອົາ.
ຖ້າທ່ານໄປຫາບໍຣິການສາທາຣະນະສຸກບ່ອນ ໃດຕຕໍາມໃນຣັດ 
ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌, ບົດສລຸບຂອງຂໍ້ມູນສຸຂພາບຂອງທ່ານຈະ
ຖືກ ສົ່ງໄປຫາ My Health Record ຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ 
ພະນັກງານສາທາຣະນະສຸກ ຣັດ ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌ ຍັງອາດຈະເບິ່ງ ແລະ 
ສົ່ງ ຂໍ້ມູນໄປຫາ My Health Record ຂອງທ່ານ ອີກດ້ວຍ.
ຖ້າທ່ານມີ My Health Record, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ຂໍ້ມູນການນັດ
ໝາຍຈາກນາຍໝຈໍ�ເພາະ ຄົຳນໃດຄົຳນນຶ່ງ ຫຼື ການໄປໂຮງພະຍາບານຂອງ 
ທ່ານ ຖືກບັນທຶກເຂົ້ າຢູ່ໃນ My Health Record, ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ຜູ້ໃຫ້ບໍຣິການດ້ານສຸຂພາບ ຊາບຕ້ັງແຕ່ຕອນຕ້ົນໆຂອງການໄປຫາຂອງ 
ທ່ານ.



• ຕໍ່ພະນັກງານໃຫ້ຄຳວາມດູແລຂອງທາງໂບດ 
ຮວມເຖິງຄຳຸນພໍ່ທ່ີຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ທ່ີໃຫ້ການດູແລ ທາງດ້ານ 
ຈິດໃຈ ແລະ ທາງສາສນາ.

• ຕໍ່ບັນດານັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານອ່ືນໆ 
ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານການເຝິກຫັດ.

• ຕໍ່ບັນດາບໍຣິການທາງດ້ານອະນາມັຍ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີ
ສາມທ່ີໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເພື່ອ ຊ່ວຍ ປ້ອງກັນການຄຳຸກຄຳາມ 
ທ່ີພວມຈະເກີດຂ້ຶນ ຕໍ່ຊີວິດໃຜຜູ້ນຶ່ງ, ຕໍ່ສຸຂພາບ ຫຼື ສວັດດີພາບ 
ເຊັ່ ນວ່າຢູ່ໃນເຫດສຸກເສີນ.

• ເພື່ອຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວພັນກັບການບໍຣິຈາກ ອະວັຍວະ ຫຼື ເນື້ອເຍື່ອ.  
ອັນນີ້ອາດຈະ ຮວມເຖິງຣາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຍາດພີ່ນ້ອງທ່ີໃກ້ຊິດ.

• ເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ ແລະ 
ກິຈກັມບໍຣິຫານຕ່າງໆ ຮວມເຖິງ ເງິນ ກອງທຶນ, ການວາງແຜນ, 
ການປັບປຸງຄຳວາມ ປອດພັຍ ແລະ ຄຳຸນນະພາບໃຫ້ດີຂ້ຶນ.

• ເພື່ອສືບສວນ ການຮ້ອງຮຽນ ຫຼືເຫດການ ທ່ີເກີດຂ້ຶນ.
• ເພື່ອຈັດການການດ�ເນີນການທາງກົດໝາຍ ຫຼື ການຮຽກຮ້ອງທ່ີຜູ້

ປ່ວຍມີຕໍ່ບໍຣິການ ສຸຂພາບ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເກັບກ� ນ�ໃຊ້ 
ຫືຼ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ທ່ານ 
ທ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບ ແລະ ພວກເຮົາກຈໍະ 
ປຶກສາຫາລືກັບທ່ານເຖິງຜົນ ສະທ້ອນ ທ່ີຕາມມາທ່ີອາດຈະມີຕໍ່ການ 
ດູແລ ສຸຂພາບຂອງທ່ານ. 
ນອກຈາກນີ້ ກົດໝາຍຍັງອະນຸຍາດ ຫຼື ຕ້ອງ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ 
ຂອງທ່ານຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ພາກສ່ວນທີສາມ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ:
• ຕໍ່ຫ້ອງການຣັຖບານຂ້ັນຣັດ ແລະ ຣັຖບານກາງ 

ເພື່ອຈຸດປະສົງການລາຍງານ ທ່ີອອກເປັນກົດໝາຍວ່າຕ້ອງແຈ້ງ ເຊັ່ ນ 
ແຈ້ງໂຣກຕິດຕໍ່, ໂຣກມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດອ່ືນໆທ່ີຕ້ອງແຈ້ງ 
ໃຫ້ທາງການຊາບ, ລາຍງານ ການເກີດ ແລະ ການຕາຍ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ 
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ເມດິແຄຳຣ໌. 

• ຕໍ່ນັກຄ້ົຳນຄຳວ້າເພື່ອໂຄຳງການ ການຄ້ົຳນຄຳວ້າ ທ່ີເປັນປໂຍດຕໍ່ສາທາຣະ 
ນະຊົນທ່ີໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ Human Research Ethics 
Committee.

• ຕໍ່ຫ້ອງການຂອງການບໍຣິການດ້ານສຸຂພາບ ຫຼື 
ຫ້ອງການທ່ີມີອ�ນາດທາງກົດໝາຍ, ເຊັ່ ນວ່າ ຕ�ຣວດ,  
ຖ້າທ່ານເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວ ກັບອາຊຍາກັມອັນຮ້າຍແຮງໃຫ້ພວກເຮົາ 
ຮວມເຖິງການທ�ຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ຄຳວາມ ຮຸນແຮງໃນຄຳອບຄົຳວ ແລະ 
ການທາຣຸນເດັກ.

ການເກັບກ�ຂໍ້ມູນສຸຂພາບຂອງທ່ານ
ເພື່ອໃຫ້ການປິ່ ນປົວທ່ີເໝາະສົມແກ່ທ່ານ ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງເກັບ 
ກ�ຂໍ້ມູນສຸຂພາບ ກ່ຽວກັບທ່ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ອັນນີ້ອາດ ຈະຮວມເຖິງ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂພາບຂອງທ່ານ, ການກວດເລືອດຫາພະຍາດ ແລະ 
ຜົນການ ກວດວິນິສັຍ  ໂຣກ ເອັກຊ໌ເຣ ແລະ ການຖ່າຍ ຮູບພາບອ່ືນໆ 
ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວ ກັບຢາ ຂອງທ່ານ.
ພວກເຮົາເກັບກ�ຂໍ້ມູນຈາກທ່ານໂດຍກົງຖ້າ ຫາກເປັນໄປໄດ້. 
ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຫຼື ໃນກຣໍະນີສຸກເສີນ ພວກເຮົາ 
ອາດຈະຕ້ອງ ອ້າງອີງ ໃສ່ບັນທຶກສຸຂພາບອັນ ກ່ອນໆ ຂອງທ່ານ, 
ຜູ້ໃຫ້ການດູແລທ່ານຄົຳນອ່ືນໆ ແລະ  My Health Record 
(ບັນທຶກສຸຂພາບຂອງຂ້ອຍ) ຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງອາດຈະ ຕ້ອງເກັບກ� ຂໍ້ມູນຈາກ 
ສະມາຊິກຄຳອບຄົຳວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຜູ້ດູແລ ຫຼື ຄົຳນອ່ືນເຊັ່ ນນາຍພາສາ 
ຜູ້ຊ່ຶງສາມາດ ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການໃຫ້ການຮັກສາສຸຂພາບອັນເໝາະ
ສົມແກ່ທ່ານ.

ການນ�ໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ຂໍ້ມູນສຸຂພາບຂອງທ່ານອາດຈະ ຖືກນ�ໃຊ້ ໂດຍ ບໍຣິການ 
ສາທາຣະນະສຸກໃນຣັດ ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌,  ຫຼື ຖືກເປີດເຜີຍໄປທາງນອກ 
ຂອງບໍຣິການສຸຂພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການ ດູແລ ແລະ ການປິ່ ນປົວ 
ອັນເໝາະສົມແກ່ທ່ານ. 
ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກ ນ�ໃຊ້ ຫຼື 
ຖືກເປີດເຜີຍດ່ັງຕໍ່ລົງໄປນີ້:
• ຕໍ່ບັນດາບໍຣິການປິ່ ນປົວສຸຂພາບອ່ືນໆ, ໂຮງພະຍາບານ ຫຼື 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດ ທ່ີພົວພັນກັບການດູແລ ແລະ ປິ່ ນປົວທ່ານ.
• ຕໍ່ນາຍໝປໍະຈ�ຕົວທ່ີທ່ານແຕ່ງຕ້ັງ ຮວມເຖິງ ຂໍ້ມູນທ່ີໄດ້ເອົາໃຫ້ 

ພ້ອມກັບເອກກະສານການອອກໂຮງພະຍາບານ ແລະ ຈົດໝາຍ 
ແນະນ� ສົ່ງຂອງທ່ານ.

• ຕໍ່ບໍຣິການ ຣົດໂຮງພະຍາບານ ຣັດ ນຊວ.
• ຕໍ່ My Health Record.
• ເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາທ່ານຢູ່ເຮືອນກ່ຽວກັບການນັດໝາຍການຕິດຕາມ 

ກວດເບິ່ງ.
• ຕໍ່ຜູ້ດູແລທ່ານເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການດູ ແລທ່ານ.
• ເພື່ອຕິດຕໍ່ທ່ານເພື່ອຂຄໍຳ�ຄິຳດເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາບໍຣິການຕ່າງໆທ່ີ

ທ່ານໄດ້ຮັບ.

• ຕໍ່ຫ້ອງການອ່ືນໆຖ້າຂໍ້ມູນນັ້ນກ່ຽວພັນກັບ ຄຳວາມປອດພັຍ, 
ສວັດດີການ ຫຼື ຄຳວາມຢູ່ດີ ຂອງເດັກ ຫຼື ຄົຳນໜຸ່ມ.

• ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳ�ສັ່ງໝາຍເກາະ ຫຼື ການສັ່ງຄ້ົຳນຈາກສານ 
ຖ້າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ ທ່ານ ຖືກກ�ນົດໃຫ້ໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ 
ຢູ່ໃນສານ.

ໂຄງການປະກັນພັຍຜູ້ເສັຍອົງຄະແຫ່ງຊາດ 
(NDIS)
ຖ້າທ່ານ ຫຼື ໃຜຜູ້ນຶ່ງທ່ີຕ່າງໜ້າທ່ານ ເອົາ ສ�ເນົາ ຂອງການວາງແຜນຂອງ 
NDIS ຫຼື ເອກກະສານຂອງ NDIS ອ່ືນໆ ໃຫ້ພວກເຮົາ 
ພວກເຮົາອາດຈະນ�ໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນີ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງທ່ີກ່ຽວພັນ
ກັບການດູແລສຸຂພາບຂອງທ່ານ ແລະ ບໍຣິການທາງສົງເຄຳາະຕ່າງໆ. ອັນ 
ນີ້ອາດຈະຮວມເຖິງການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບ ບັນດາຫ້ອງການຣັຖບານ, 
ຝ່າຍເອກກະຊົນ ຫືຼ ບັນດາອົງກອນທ່ີບໍ່ແມ່ນຣັຖບານ ເພື່ອຊ່ວຍ ທັງບັນ 
ດາບໍຣິການທ່ີກ່ຽວພັນແລະບໍ່ກ່ຽວພັນກັບສຸຂພາບໃຫ້ເຂົາເຈົ້ າສາມາດ 
ສນອງບໍຣິການທ່ີຖືກກັບຄຳວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ການເຂົ້ າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ
ທ່ານມີສິດທ່ີຈະຂເໍຂົ້ າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂພາບຂອງ 
ທ່ານທ່ີພວກເຮົາເກັບມ້ຽນໄວ້. ຕາມທັມມະດາແລ້ວ 
ທ່ານຈະຕ້ອງທ�ການ ຮ້ອງຂ ໍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມທັງ 
ສເນີເອກກະສານຢັ້ ງຢືນຕົວຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່ຳາທ� 
ນຽມຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ�ເນົາຂອງ ບັນທຶກ ສຸຂພາບຂອງທ່ານ.  
ພວກເຮົາຕອບຮັບການຂເໍອົາການເຂົ້ າເຖິງ ຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງໄວເທົ່ າທ່ີໄວໄດ້, 
ແລະໃນກຣໍະນີ ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ຊ້າກວ່າ 28 ມື້.
ການເຂົ້ າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາດ
ຈະ ຖືກປະຕິເສດໃນກຣໍະນີພິເສດ ເຊັ່ ນ ວ່າ 
ຖ້າການໃຫ້ເຂົ້ າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ໃຜອີກ 
ຄົຳນນຶ່ງມີຄຳວາມ ສ່ຽງຕໍ່ອັນຕຣາຍທາງຈິດໃຈຫຼືຮ່າງກາຍ.
ຖ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານທ່ີພວກເຮົາ ເກັບມ້ຽນໄວ້ນັ້ນໄດ້ມ ີ
ສິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມີສິ່ງຜິດ ກະຣຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບແລະ ພວກເຮົາ 
ຈະດັດແກ້ ຫຼື ເພີ້ມຕ່ືມຂໍ້ມູນໃສ່ບັນທຶກ ສຸຂພາບຂອງທ່ານ. 
ການຮ້ອງຂກໍານເຂົ້ າເຖິງບັນທຶກສຸຂພາບຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໄປຫາ 
Medical Records Department ຫຼື ຜູ້ຈັດການ ຂອງຫ້ອງການ 
ບໍຣິການສຸຂພາບທ່ີທ່ານໄປຫາ.


