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من ميكنه ّ
االطالع على معلوماتي الصحية؟

يقدمون الرعاية الطبية لك ،دون سواهم،
مقدمو الرعاية الصحية الذين ّ
بموجب القانون يستطيع ّ
مسج يل�ن
اال ّطالع عىل
‘سجل الصحي’ الخاص بك .ويجب أن يكون ّ
مقدمو الرعاية الصحية ّ
ي
نامجا آم ًنا عىل حاسوبهم.
الستخدام نظام
‘سجل الصحي’ الخاص بك وأن يستخدموا بر ً
ي
وم� قام بذلك .كما يمكنك اختيار إرسال رسالة ت
يمكنك تتبع من اط ّلع عىل سجلك ت
إلك�ونية
ّ
مقدمي الرعاية الصحية عىل سجلك.
نصية إليك عند ا ّطالع أحد ّ
أو رسالة ّ
يمكنك أن تطلب من ش� ش
يك�/يكة حياتك أو أحد أقربائك أو أصدقائك المساعدة ف ي� إدارة
‘سجل الصحي’
سجلك بتعيينه كممثل لك .ويمكنك تحديد مستوى قدرته عىل الدخول إىل
ي
‘سجل الصحي’ الخاص بك.
الخاص بك ،والتحكّم بما يمكنه أن ي ّطلع عليه ويفعله ف ي�
ي

هل ميكن للشرطة وسنترلينك ( )Centrelinkومكتب الضرائب
األسترالي ( )ATOالدخول إلى سجلي؟

عت� مخالفة للقانون إعطاء معلومات ‘سجل الصحي’ الخاص بك إىل ش
ال�طة أو الحكومة
يُ ب
ي
بدون أمر من المحكمة.

هل ميكن إلحدى شركات التأمني أو رب عملي الدخول إلى سجلي؟

‘سجل الصحي’
بموجب القانون ال يحق أل ٍي كان أن ي ّطلع عىل أية معلومات موجودة ف ي�
ي
الخاص بك أو أن يطلب منك إخباره بها ألغراض ي ن
التأم� أو التوظيف.

هل ميكن استخدام معلوماتي الصحية يف البحوث؟

تحس� أنظمة الصحة ف� ت
يمكن للبيانات الموجودة ف� ‘سجل الصحي’ أن تساعد عىل ي ن
أس�اليا
ي
ي
ي
ستخدم سوى بيانات ّتمت إزالة هوية
وذلك بإرشاد البحوث وسياسة الصحة
العامة .وال تُ َ
‘سجل الصحي’ ألغراض البحوث والصحة العامة .والمقصود بعبارة ّتمت
أصحابها منها ف ي� نظام
ي
إزالة هوية أصحابها منها أن أية معلومات يمكن االستدالل بها عىل هويتك قد تم شطبها.
ال� تُستخدم ألغراض البحوث والصحة العامة �ف
ت
َ
ي
يمكنك اختيار عدم إزالة هويتك من البيانات ي
ف
‘سجل الصحي’ الخاص بك.
والعدادات’ ( )Profile & Settingsي�
قسم ‘المعلومات الشخصية إ
ي

هل يستطيع أحد استخدام ‘غوغل’ للعثور على معلوماتي الصحية؟

مقدمو الرعاية
ال يمكن البحث ف ي� نظام
‘سجل الصحي’ باستخدام ‘غوغل’ .ويجب أن يكون ّ
ي
مسج ي ن
‘سجل الصحي’ وأن يكونوا قادرين عىل اال ّطالع عليه
ل� الستخدام نظام
الصحية ّ
ي
بواسطة برنامج آمن عىل حاسوبهم .وقبل أن ي ّطلعوا عىل سجلك ،يحتاجون إىل معرفة اسمك
مديك� ( )Medicareالخاص بك وجنسك.
وتاريخ ميالدك ورقم
ي

ماذا يحصل إذا ّ
اطلع شخص على سجلي إذا كان املفروض أ ّال
يقوم بذلك؟

و� التابع للوكالة أ
يقوم ‘مركز أمن الفضاء إ ت ن
ال ت
س�الية للصحة الرقمية’
اللك� ي
( )Australian Digital Health Agency Cyber Security Centreبمراقبة كافة استخدامات
‘سجل الصحي’ الخاص بك
عمدا عىل
نظام
‘سجل الصحي’ .إذا أقدم شخص عىل اال ّطالع ً
ي
ي
لسبب يغ� متعلق بتقديم الرعاية الصحية لك ،فإنه يمكن فرض عقوبات صارمة عليه قد
تشمل السجن لغاية خمس سنوات وغرامات تصل إىل  315000دوالر.

وماذا إذا كانت يف ‘سجلي الصحي’ معلومات ال أريد أن يراها
مقدمو رعايتي الصحية؟
ّ

ت
‘سجل الصحي’ الخاص بك وتحديد من يمكنه رؤيتها.
ال� توضع ف ي�
ي
لك الخيار لتحديد المعلومات ي
مقدمي رعايتك الصحية خالل زيارتك لهم عدم إضافة وثائق أو تقارير إىل
يمكنك أن تطلب من ّ
ف
مقدمي رعايتك
سجلك إذا كنت تريد ذلك .إذا قمت بذلك قد تظل معلوماتك الصحية ي� حاسوب ّ
‘سجل الصحي’ الخاص بك.
الصحية وملفاتهم الورقية كجزء من عملية رعايتك ،ولن تُضاف إىل
ي
مقدمي الرعاية الصحية الذين يمكنهم اال ّطالع
يمكنك ً
أيضا إعداد رموز دخول لتحديد ّ
ت
أيضا حذف وثائق وكذلك
ال� يمكنهم اال ّطالع عليها .ويمكنك ً
عىل سجلك وتحديد الوثائق ي
مديك� ( )Medicareمن سجلك ف ي� أي وقت.
معلومات
ي

علي القيام بأي أمر للمحافظة على خصوصية معلوماتي؟
هل ّ

مصمم لجعل معلوماتك الصحية متاحة بشكل آمن ومأمون .وأنت
إن نظام
‘سجل الصحي’ ّ
ي
من يتحكّم بمن ي ّطلع عىل سجلك وبما يوجد فيه.
ف
مقدمي الرعاية الصحية
وإذا رغبت ي� مزيد من الخصوصية ،يمكنك إعداد رمز دخول لتحديد ّ
مديك�
الذين يمكنهم اال ّطالع عىل سجلك .كما يمكنك إلغاء وثائق وكذلك معلومات
ي
معينة لتحديد من يمكنه رؤيتها.
( )Medicareمن سجلك أو إعداد رمز دخول لوثائق ّ

عت� مخالفًا للقانون ّكل من ي ّطلع عىل سجلك إال ّ لتقديم الرعاية الصحية لك،
يُ ب
وتنطبق عقوبات شديدة.
عمدا ولم يكن ذلك من
شخصا ما قد ا ّطلع عىل سجلك ً
إذا كنت تعتقد أن ً
حقّه اتصل بنا عىل الرقم 1800 723 471

مقدم رعايتك الصحية
اطلب من ّ
املشارك يف نظام ‘سجلي الصحي’
حتميل ملخص لزيارتك إليه
يف ‘سجلي الصحي’ اخلاص بك
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