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تحكّم بمن يمكنه االطّالع عىل
‘سجل الصحي’
معلومات
ي
( )My Health Recordالخاص بك

حتكّ م مبن ميكنه ّ
االطالع على معلومات
‘سجلي الصحي’ ( )My Health Recordاخلاص بك
‘سجل الصحي’
ي
هو خالصة آمنة
لمعلوماتك الشخصية
ال تن�نت.
عىل إ

يمكنك التحكّم
بمحتويات
‘سجل الصحي’ وبمن
ي
يمكنه اال ّطالع عىل
معلوماتك.

ال يمكن البحث عن معلومات
‘سجل الصحي’ الخاص بك
ي
ال تن�نت العامة،
عىل شبكة إ
مقدمو
إذ يجب أن يكون ّ
مسج يل�ن
رعايتك الصحية ّ
‘سجل الصحي’
الستخدام
ي
وقادرين عىل اال ّطالع عليه
حاسو� آمن.
بواسطة برنامج
بي

عت� مخالفًا للقانون
ويُ ب
ّكل من ي ّطلع عىل سجلك
عمدا إال ّ لتقديم الرعاية
ً
الصحية لك .وهناك عقوبات
شديدة نتيجة الدخول إليه
بصورة يغ� قانونية.

ميكنك إضافة ضوابط خصوصية إضافية حلماية معلوماتك
مصمم لجعل معلوماتك الصحية متاحة بشكل
إن نظام
‘سجل الصحي’ ّ
ي
يقدمون الرعاية
مقدمو الرعاية الصحية الذين ّ
آمن ومأمون ،إذ يستطيع ّ
ّ
‘سجل الصحي’ الخاص بك.
عىل
الع
ط
اال
الطبية لك ،دون سواهم،
ي
مزيدا من الخصوصية ،يمكنك إعداد رموز للدخول إىل سجلك أو
وإذا أردت ً
ف
بمديك� ( )Medicareمن سجلك ي� أي وقت.
إلغاء وثائق ومعلومات تتعلق
ي
يمنع إعداد ‘رمز دخول إىل السجل’ ()RAC( )Record Access Code
‘سجل الصحي’ الخاص بك.
مقدمي الرعاية الصحية من اال ّطالع عىل
ّ
ي
مقدمي الرعاية الصحية لك
تحدد  RACيمكنك إعطاء هذا الرمز إىل ّ
وعندما ّ
‘سجل الصحي’ الخاص بك.
إذا كنت تريد أن يتمكّ نوا من رؤية معلومات
ي
‘سجل الصحي’
تغي� الرمز ف ي� أي وقت بالدخول إىل
هذا ويمكنك ي
ي
ت
الن�نت.
الخاص بك عىل إ
مقدمي الرعاية الصحية عىل سجلك فإنه يُضاف
هام :تم� ا ّطلع أحد ّ
مقدمي الرعاية الصحية الذين يمكنهم الدخول’
بصورة تلقائية إىل ‘قائمة ّ
‘سجل الصحي’ الخاص بك.
إىل
)Healthcare
(Provider Access List
ي
ف
يع� أنه ت
ن
مقدمي
ح� وإن
حددت  RACي� سجلك سيظل بإمكان ّ
َ
وهذا ي
الرعاية الصحية الذين ا ّطلعوا عىل سجلك قبل ذلك أن ي ّطلعوا عليه
بدون استخدام الرمز.
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مقدمي الرعاية الصحية أولئك من رؤية سجلك ،عليك أن
إذا أردت منع ّ
مقدمي الرعاية الصحية الذين يمكنهم الدخول’.
تشطبهم من ‘قائمة ّ
يمنع إعداد ‘رمز الدخول إىل وثائق محدودة’
مقدمي الرعاية الصحية
)Limited
(Document Access Code) (LDAC
ّ
ف
من القدرة عىل اال ّطالع عىل بعض الوثائق الموجودة ي� سج ّلك.
مقدمي الرعاية الصحية لك
تعد رمز  ،LDACيمكنك إعطاؤه إىل ّ
عندما ّ
إذا أردتهم أن يتمكنوا من رؤية هذه الوثائق.
ف
و� حال حدوث طارئ ،يمكن إيقاف عمل ضوابط الدخول مؤق ًتا.
ي
ن
مقدمي الرعاية الصحية الذين يعتنون بك
يع� أنه يصبح بإمكان ّ
وهذا ي
أ
ف
ين
المناسب� ي� الحاالت
اال ّطالع برسعة عىل معلومات االتصال بالشخاص
أ
الطارئة وعىل حساسياتك وأدويتك وتلقيحاتك .هذا المر يساعدهم عىل
تقديم العالج والرعاية بمزيد من السالمة.
عمدا إال ّ لتقديم الرعاية
عت� مخالفًا للقانون ّكل من ي ّطلع عىل سجلك ً
يُ ب
الصحية لك .وهناك عقوبات شديدة نتيجة الدخول إليه بصورة يغ�
قانونية ،بما ف ي� ذلك غرامات باهظة والسجن.

تعد ضوابط الدخول
كيف ّ
دليل خطوة بخطوة
الصفحة 1

تعد ضوابط الدخول
كيف ّ
ف
توجه
استخدم  myGovلال ّطالع عىل
‘سجل الصحي’ الخاص بك .إذا لم يكن لديك حساب ي� ّ myGov
ي
ت
ت
ت
ال تن�نت إىل  my.gov.auلفتح حساب .م� دخلت إىل  myGovاخ� ‘( ’Servicesالخدمات) ثم اخ� زر
عىل إ
بالجابة عىل سلسلة من
‘( ’Linkاربط) إلعداد
‘سجل الصحي’ الخاص بك .ستحتاج إىل التعريف عن نفسك إ
ي
أ
أ
مقدمي الرعاية الصحية.
السئلة عن آخر زيارة قمت بها لحد ّ

تعد ‘رمز دخول إىل السجل’ ()RAC
كيف ّ

‘سجل الصحي’ الخاص بك عن طريق myGov
ادخل إىل
ي

1

ت
اخ� ‘( ’Privacy & Accessالخصوصية والدخول)

2

ف ي� قسم ‘( ’Document Access Settingإعداد القدرة
عىل الدخول إىل الوثائق) ت
اخ� ‘’Manage Access
(إدارة القدرة عىل الدخول) من القائمة

3

ستظهر قائمة منسدلة.
ت
اخ� ‘( ’Manage Accessإدارة القدرة عىل الدخول)
من القائمة

4

مكونًا من  8 - 4أحرف وأرقام ورموز
أَ ِ
دخل ً
رمزا ّ
ت
ثم اخ� ‘( ’Continueتابع) و ‘( ’Confirmأكّد)
يجب أال ّ يكون هذا الرمز ذات الرمز الذي تستخدمه لـ
‘رمز الدخول إىل وثائق محدودة’ إذا كان لديك مثل هذا الرمز.

إذا احتجت لمزيد من المساعدة إلعداد رمز  RACيمكنك االتصال بخط المساعدة
عىل الرقم  1800 723 471وسيمكنهم إعداد رمز لك.
الصفحة 2

تحكّم بمن يمكنه االطّالع عىل
‘سجل الصحي’
معلومات
ي
( )My Health Recordالخاص بك

’سجل الصحي‘ الخاص بك
مقدمي الرعاية الصحية الذين يمكنهم الدخول إىل
كيف تشطب طبي ًبا من قائمة ّ
ي

‘سجل الصحي’ الخاص بك عن طريق myGov
ادخل إىل
ي

1

ت
اخ� ‘( ’Privacy & Accessالخصوصية والدخول)

2

ف ي� قسم ‘( ’Document Access Settingإعداد القدرة
عىل الدخول إىل الوثائق) ت
اخ� ‘’Manage Access
(إدارة القدرة عىل الدخول)

3

4

ستظهر قائمة منسدلة.
ت
اخ� ‘( ’Manage Accessإدارة القدرة عىل الدخول)
من القائمة

اخ� ‘( ’Removeاشطب) ثم ت
ت
اخ� ‘( ’Continueتابع)
و ‘( ’Confirmأكّد)
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الصفحة 3

تحكّم بمن يمكنه االطّالع عىل
‘سجل الصحي’
معلومات
ي
( )My Health Recordالخاص بك

تعد ‘رمز دخول إىل وثائق محدودة’ ()LDAC
كيف ّ

‘سجل الصحي’ الخاص بك عن طريق myGov
ادخل إىل
ي

1

ت
اخ� ‘( ’Privacy & Accessالخصوصية والدخول)

2

ف ي� قسم ‘’Access by Healthcare Providers
مقدمي الرعاية الصحية) ت
اخ�
(دخول ّ
‘( ’Manage Accessإدارة القدرة عىل الدخول)

3

ت
اخ� ‘’Set limited document access code
(أعد رمز دخول إىل وثائق محدودة)
ّ

4

مكونًا من  8 - 4أحرف وأرقام ورموز
أَ ِ
دخل ً
رمزا ّ
ت
ثم اخ� ‘( ’Continueتابع) و ‘( ’Confirmأكّد)
يجب أال ّ يكون هذا الرمز ذات الرمز الذي تستخدمه لـ
‘رمز الدخول إىل السجل’ إذا كان لديك مثل هذا الرمز.

5

ت
ث
ال� تريد منع الدخول إليها،
اع� عىل الوثيقة ي
ت
اخ� ‘( ’Manage Accessإدارة القدرة عىل الدخول)
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الصفحة 4

لطلب املساعدة باللغة العربية اتصل بـ ‘ TISناشنال’ ( )TIS Nationalعلى الرقم 131 450

