Tigrinya

ኣብ ናትኻ መዝገብ ጥዕናይ/

My Health Record ዘሎ መረዳእታ

መን ክርእዮ ከምዝኽእል ተቖፃጻር

ኣብ ናትኻ መዝገብ ጥዕናይ/ My Health Record
ዘሎ መረዳእታ መን ክርእዮ ከምዝኽእል ተቖፃጻር
ናተይ መዝገብ ጥዕናይ
ማለት ድሕንነት ኣብ
ዘለዎ ኢንተርኔት መስመር
ዝቕመጥ ሕጽር ዝበለ
ናይ ጥዕናኻ መረዳእታ
መግለጺ እዩ።

ኣብ ናትኻ መዝገብ ጥዕናይ
እንታይ ከምዘሎን ንናትኻ
መረዳእታ መን ክርእይ
ከምዝኽእል ክትቆጻጸር
ትኽእል።

ናትካ ናይ ጥዕና መዝገብ
መረዳእታ ኣብ ዝኾነ ክፉት
ኢንተርኔት ማንም ክርከቦ
ዘይኽእል ነገር እዩ። ናትካ
መዝገብ ጥዕናይ ንምርኣይ ይኹን
ንምጥቃም ዝደልዩ ዝኾኑ ወሃብቲ
ግልግሎት ጥዕና ብቐዳምነት
ክምዝገቡ ከምዘለዎምን ኣብ
ድሕንነቱ ዝተሓለወ ኮምፒዩተር
ፕሮግራም ኣተሓሒዞም ክጥቀሙ
ኣለዎም።

ብጀኻ ሓልየት ጥዕና ካብ ዝህብ
ሰብ ወፃኢ፤ ዝኾነ ሰብ ኰነ
ኢሉ እንዳፈለጠ ናትኻ ጥዕና
መዝገብ ምርኣይ ዘይሕጋዊ እዩ።
ብዘይሕጋዊ መገዲ ምጥቓም
ካዓ ዝመጽኦም ከበድቲ
መቅጻዕቲታት ኣለዉ።

ንናትኻ መረዳእታ ንምሕላው ተወሳኺ ብሕታዊ መቆፃፀሪ ምድላው ይኻኣል’ዩ
እቲ ናተይ ጥዕና መዝገብ ኣሰራርሓ ዝወጸሉ ምኽንያት ናትኻ ጥዕና መረዳእታ
ድሕንነት ብዘለዎ መገዲ ንኽቕመጥ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዩ። ናትኻ ጥዕና
መዝገብ ክርእይዎ ዝኽእሉ ሓልየት ሕክምና ዝህቡ ናይ ውሃብቲ ግልጋሎት
ጥዕና ጥራይ እዮም። ተወሳኺ ብሕታዊነት እንተደሊኻ፤ ክትጥቐም እንከሎ
ሚስጢራዊ ጽሑፋዊ ምልክት ምድላው ይኻኣል ወይኻዓ ኣብዝኾነ ግዘ ንናትኻ
ዶኵመንቲታትን መዲካር/ Medicare መረዳእታ ካብ ናትኻ መዝገብ ክጠፍእ
ምግባር።ሓልየት ጥዕና

ስለዚ ወሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና መዝገብካ ንኸይርእዩ ክዕጸው እንተደሊኻ፤ ካብ
ዝርዝር ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ክተውጽኦም የድሊ እዩ።

ናይ መዝገብ ምጥቓም ሚስጢራዊ ጽሑፋዊ ምልክት/Record Access
Code (RAC) ብምድላው እቶም ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ናትኻ ጥዕና
መዝገብ ንኸይርእይዎ ይኣጽዎም እዩ። ናይ RAC, ክተዳልው እንከሎ
እንተደሊኻ እቶም ናትኻ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ምእንታን ኣብ መዝገብ
ጥዕናይ ዘሎ መረዳእታ ንኽርእይዎ ነቲ ምስጢራዊ ጽሑፋዊ ምልክት/codes
ብምድላው ክትህቦም ትኽእል ኢኻ።

LDAC, ክተዳልው እንከለኻ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና እንተደሊኻ ነዞም

ኣብ መስመር/online ኣትኻ ንናተይ ጥዕና መዝገብይ ብምጽዓን ነቲ
ምስጢራዊ ጽሑፋዊ ምልክት/ code ኣብ ዝኾነ ግዘ ምልዋጥ ትኽእል ኢኻ።
ጠቓሚ: ሓደ ወሃቢ ግልጋሎት ጥዕና መዝገብካ ሓደ ጊዜ ምስረኣዮ፤ ብድሕሪኡ
ቀጥታ ኣብቲ መዝገብ ጥዕናይ ዘሎ ናይ Healthcare Provider Access
List/ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ወሃብቲ መእተዊ ዝርዝር ውሽጢ የኣቱ። እዚ
ማለት ዋላኳ ኣብ ናትኻ መዝገብ RAC እንተኸፈትካ ቅድም ክብል ንናትካ
መዝገብ ብዘይ ሚስጢራዊ ጽሑፋዊ ምልክት ይርእይዎ ዝነበሩ ውሃብቲ
ግልጋሎት ጥዕና ሕጂ’ውን ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም።

MyHealthRecord.gov.au
ብቑፅሪ ስልኪ 1800 723 471

ውስን ደኵመንቲ ምጥቓም ሚስጢራዊ ጽሑፋዊ ምልክት/ Limited
Document Access Code (LDAC) ብምድላው ኣብ ናትኻ ማህደር
ውሽጢ ንዘሎ ሓደሓደ ደኵመንቲታት እቶም ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና
ንኽይሪኢዎ ክትዓፅዎም ትኽእል ኢኻ።
ደኵመንቲታት ምእንታን ክርእይዎ ነቲ ሚስጢራዊ ምልክት ክትህቦም
ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ህጹጽ እዋን ናትኻ ምጥቃም መቆጻጸሪ ንግዚኡ ክእጸው ይኽእል’ዩ። እዚ
ማለት ናይ ዝከታተሉ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ህጹጽ እዋን መራኸቢ
መረዳእታ፤ ናይ ምኩሳዕ ኣለርጂስ፤ ፈውሲታትን ሕማም መከላከሊ ክታቦት
ብምርኣይ ቐልጢፎም ሓልየት ክገብሩ ይኽእሉ። ድሕንነት ዘለዎ ሕክምናን
ሓልየት ንምግባር እዚ ይሕግዞም እዩ።
ብጀኻ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና፤ ዝኾነ ሰብ ኰነ ኢሉ እንዳፈለጠ ንናትኻ
ጥዕና መዝገብ ምርኣይ ዘይሕጋዊ እዩ። ብዘይሕጋዊ መገዲ ምጥቓም
ዝመጽእ ከቢድ መቅጻዕቲታት ከምዘሎ እዚ’ውን ከቢድ መቅጻዕቲን ማእሰርቲ
ዘካተተ እዩ።

ናይ መእተዊ መቆጻጸሪ
ብኸመይ ጌርኻ ከምተዳለው
ደረጃ ብደረጃ ዘርኢ መምርሒ

ገፅ 1

ናይ መእተዊ መቆጻጸሪ ብኸመይ ከምዝዳለው

ናይ ጥዕና መዝገብካ ንምርኣይ myGov ምጥቓም። ናይ myGov ኣካውንት እንተዘይሃልዩካ ኣብ ኢንተርኔት መስመር my.gov.au ኣቲኻ
ሓዱሽ ክፈት። myGov ክትከፍት እንከሎ ንናትኻ ጥዕና መዝገብ ንምኽፋት ‘Services/ኣገልግሎታት’ ዝብል ምምራጽ፤ ካብኡ’ድማ
‘Link/መራኸቢ’ ዝብል ብምጥዋቕ ንመዝገብ ጥዕናይ ምኽፋት ይካኣል እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሕክምና ኣብዝኸድካሉ እዋን
ብዝምልከት ዝቐርቡልካ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕቶታት መልሲ ብምሃብ መንነትኻ ክትፈልይ የድሊ እዩ።

ናይ መዝገብ ምጥቓም ሚስጢራዊ ጽሑፋዊ ምልክት(RAC) ናብ ማህደር መእተዊ ኮድ ብኸመይ ምኽፋት ይኻኣል
ብናይ myGov ኣቢልኻ ንናትኻ ጥዕና መዝገብካ ምክፋት

1

‘Privacy & Access/ብሕታዊን ምጥቃም’ ምረፅ

2

ኣብ ‘Document Access Setting/
ደኵመንት ምጥቃም ስለምድላው’ ክፍሊ ዘሎ
‘Manage Access/ንምጥቃም ምቁጽጻር’ ምረፅ

3

ካብ ንታሕቲ ዝዝርጋሕ ዝርዝር መዝገብ ውሽጢ
‘Manage Access/ንምጥቃም ምቁጽጻር’ ምረፅ

4

ካብ 4 ክሳብ 8 ምልክት ፊደላት ምእታው፤ ብድሕሪኡ
‘Continue/ምቕጻል’ ከምኡ’ውን ‘Confirm/ምርግጋጽ’
ዝብሎ ምምራጽ
እዚ ምልክት ምስ ናይ ውሱን ደኵመንቲ ምጥቃም ሚስጢራዊ ምልክት
መእተዊ ዓይነት ክኸውን የብሉን ቅድሚ ሎሚ እንተሃልዩካ።

RAC ንምኽፋት ዝበለጸ ደገፍ እንተደሊኻ፤ ንናይ ሓገዝ መስመር ብስልኪ 1800 723 471

ብምድዋል ናዓኻ ዝኸውን ሓደ ክኸፍተልካ ይኽእሉ እዮም።

ገፅ 2

ኣብ ናትኻ መዝገብ ጥዕናይ/
My Health Record ዘሎ መረዳእታ
መን ክርእዮ ከምዝኽእል ተቖፃጻር

ንሓደ ዶክተር/ሓኪም ካብቲ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ውሃብቲ መእተዊ ዝርዝር ንምእላይ ናብ መዝገብ ጥዕናይ
ብናይ myGov ኣቢልኻ ንናትኻ ጥዕና መዝገብካ ምክፋት

1

‘Privacy & Access/ብሕታዊን ምጥቃም’ ምምራጽ

2

ኣብ ‘Document Access Setting/
ደኵመንት ምጥቃም ስለምድላው’ ክፍሊ ዘሎ
‘Manage Access/ንምጥቃም ምቁጽጻር’ ምምራጽ

3

ካብ ዝርዝር መዝገብ ውሽጢ ምውጻእ።
ካብቲ ዝርዝር ውሽጢ
‘Manage Access/ንምጥቃም ምቁጽጻር’ ምምራጽ

4

‘Remove/ምውጋድ’ ዝብል ምምራጽ፤ ብድሕሪኡ
‘Continue/ምቕጻል’ ከምኡ’ውን ‘Confirm/ምርግጋጽ’

Croydon Health Services

ዝብሎ ምምራጽ።

ገፅ 3

ኣብ ናትኻ መዝገብ ጥዕናይ/
My Health Record ዘሎ መረዳእታ
መን ክርእዮ ከምዝኽእል ተቖፃጻር
ውስን ደኵመንቲ/መዛግብቲ ንምርኣይ ትጥቀመሉ ሚስጢራዊ ጽሑፋዊ ምልክት (LDAC) ብኸመይ ምኽፋት ከምዝኽኣል
ብናይ myGov ኣቢልኻ ንናትኻ ጥዕና መዝገብካ ምክፋት

1

‘Privacy & Access/ብሕታዊን ምጥቃም’ ምምራጽ

2

ኣብ ትሕቲ ‘Access by Healthcare Providers/
ብጥዕና ካርዲ ውሃብቲ ምጥቃም’ ዝብል ክፍሊ ዘሎ
‘Manage Access/ንምጥቃም ምቁጽጻር’ ምምራጽ

3

‘Set limited document access code/

4

ካብ 4 ክሳብ 8 ምልክት ፊደላት ምእታው፤
ብድሕሪኡ ‘Continue/ምቕጻል’ ከምኡ’ውን
‘Confirm/ምርግጋጽ’ ዝብሎ ምምራጽ

ንውሱን ደኵመንቲ ንምርኣይ ትጥቀመሉ ሚስጢራዊ
ጽሑፋዊ ምልክት’ ምምራጽ

እዚ ምልክት ምስ ናይ መዝገብ ምጥቃም ሚስጢራዊ ምልክት ሓደ እንተሃልዩካ፤
ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይኽእልን።

5

ካብ ምጥቃም ክእጸው ትደልዮ ደኵመንቲ ንምርካብ
‘Manage Access/ንምጥቃም ምቁጽጻር’ ምምራጽ

MyHealthRecord.gov.au | ብቑፅሪ ስልኪ 1800 723 471
ገፅ 4

ብትግርኛ ቛንቛ ሓገዝ ንምርካብ፤ ናብ TIS National ብስልኪ 131 450 ምድዋል።

