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1800 723 471

എന്റെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ് വിവരങ്ങൾ
ആർക്കെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും?
നിങ്ങൾക്ക് ആര�ോഗ്യ പരിപാലനം നൽകുന്ന ഹെൽത് പ്രൊവൈഡർമാർക്ക്
മാത്രമേ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ് കാണാൻ കഴിയൂ.
ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡർമാർ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തിരിക്കണം. കൂടാതെ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സുരക്ഷിതമായ പ്രോഗ്രാമും
ഉണ്ടായിരിക്കണം.
നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ആരെല്ലാം, എപ്പോഴെല്ലാം പരിശ�ോധിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അറിയാൻ കഴിയും. ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു ഹെൽത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ നിങ്ങളുടെ
റെക്കോർഡ് പരിശ�ോധിക്കുമ്പോൾ ഇമെയിൽ മുഖേനയ�ോ SMS ആയ�ോ അറിയിപ്പു
ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരെ നിങ്ങളുടെ
റെക്കോർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ന�ോമിനിയായി നാമനിർദ്ദേശം
ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ന�ോമിനികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിൽ ഏതെല്ലാം
വിവരങ്ങൾ കാണാമെന്നും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുമുള്ളതിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഏർപ്പെടുത്താനും താങ്കൾക്ക് കഴിയും.

പ�ൊലീസ്്, സെന്റർ ലിങ്ക് (Centrelink), ATO എന്നിവർക്ക് എൻറെ
റെക്കോർഡ് പരിശ�ോധിക്കാൻ കഴിയുമ�ോ?
ക�ോടതി ഉത്തരവില്ലാതെ പ�ോലീസിന�ോ സർക്കാരിന�ോ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ്
വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിക്കോ ത�ൊഴിൽ ദാതാവിന�ോ എന്റെ റെക്കോർഡ്
പരിശ�ോധിക്കാൻ കഴിയുമ�ോ?
ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ത�ൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത്
റെക്കോർഡിലെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാന�ോ കാണാന�ോ നിയമപ്രകാരം ആർക്കും
അനുവാദമില്ല

ഗവേഷണത്തിനായി മൈ ഹെൽത് വിവരങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിക്കാനാകുമ�ോ?
ഗവേഷണത്തിനും പ�ൊതു ആര�ോഗ്യ നയങ്ങൾക്കുമായി മൈ ഹെൽത്
റെക്കോർഡിലെ വിവരങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആര�ോഗ്യ
സംവിധാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന
സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഗവേഷണത്തിനും
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യത്തിനുമായി മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിലെ വിവരങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിക്കുക.
ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയ ശേഷവും ഗവേഷണത്തിനും
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ വിഷയങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ
താല്
പര്യമില്ലെങ്കിൽ, മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിലെ ‘Profile & Settings’ (പ്രൊഫൈലും
നിയന്ത്രണങ്ങളും) സന്ദർശിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്.

Google ഉപയ�ോഗിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും മൈ ഹെൽത് വിവരങ്ങൾ
കാണാൻ കഴിയുമ�ോ?
മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ് Google ഉപയ�ോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഹെൽത്ത്
പ്രൊവൈഡർമാർ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം
കൂടാതെ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതുപയ�ോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതമായ
പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹെൽത് പ്രൊവൈഡർക്ക് മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ്
പരിശ�ോധിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനന തിയതി, മെഡികെയർ (Medicare),
ലിംഗം (Gender) തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

അനധികൃതമായി ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ്
പരിശ�ോധിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യണ്ടത്?
മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിന്റെ എല്ലാ ഉപയ�ോഗവും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിജിറ്റൽ
ഹെൽത്ത് ഏജൻസി സൈബർ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രം (Australian Digital Health Agency Cyber
Security Centre) നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത
സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ്
ന�ോക്കിയാൽ, അവർക്ക് ഗുരുതരമായ ശിക്ഷകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. അഞ്ചു വർഷം
വരെ തടവും 315,000 ഡ�ോളർ വരെ പിഴയും ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം.

മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിലെ ചില വിവരങ്ങൾ എന്റെ ഹെൽത്
പ്രൊവൈഡർ കാണരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യണ്ടത്?
മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിൽ എന്ത് വിവരം സൂക്ഷിക്കണമെന്നന്നതും ആർക്കെല്ലാം
അത് പരിശ�ോധിക്കാം എന്നതും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ്.
ആര�ോഗ്യ പരിശ�ോധനയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിൽ ചേർക്കാൻ
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഹെൽത്ത്
കെയർ പ്രൊവൈഡർമാരെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും,
ആര�ോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹെൽത്
പ്രൊവൈഡറുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും പേപ്പർ ഫയലുകളിലും ഉണ്ടാകാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ
മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിൽ ചേർക്കില്ല.
ഏത് ഹെൽത് പ്രൊവൈഡർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് പരിശ�ോധിക്കാൻ
കഴിയുക എന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ക�ോഡുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും.
ഏതെല്ലാം രേഖകൾ കാണാനാകും എന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രേഖകളും മെഡികെയർ വിവരങ്ങളും
നീക്കം ചെയ്യാം.

മൈ ഹെൽത് വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?
നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ലഭ്യമാക്കാനാണ് മൈ ഹെൽത്
റെക്കോർഡ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ആർക്കാണ് കാണാനാവുക,
അതിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം.
കൂടുതൽ സ്വകാര്യത വേണമെങ്കിൽ, ഒരു ആക്സസ് ക�ോഡ് സജ്ജമാക്കി ഏത്
ഹെൽത് പ്രൊവൈഡർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശ�ോധിക്കാൻ കഴിയുക
എന്നതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് രേഖകളും
മെഡികെയർ വിവരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ രേഖകൾ
കാണാനാകുമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വ്യക്തിഗത രേഖകളിൽ ഒരു ആക്സസ് ക�ോഡ്
സജ്ജീകരികാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

ആര�ോഗ്യ പരിപാലനത്തിനല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ്
പരിശ�ോധിക്കുന്നത് നിയമലംഘനമാണ്. ഇതിന് ഗുരുതരമായ
പിഴകൾ ബാധകമാണ്.
ഒരാൾ അനധികൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ്
പരിശ�ോധിച്ചാൽ 1800 723 471 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത്
റെക്കോർഡിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ
സന്ദർശനത്തിന്റെ സംഗ്രഹം
അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ
പങ്കെടുക്കുന്ന ഹെൽത്
കെയർ പ്രൊവൈഡറ�ോട്
ആവശ്യപ്പെടുക

മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിനെക്കുറിച്ച്
കൂടുതൽ അറിയുക:
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ഹെൽപ് ലൈൻ (Help line)

മലയാളത്തിലുള്ള സഹായത്തിന്,
ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ആന്റ് ഇന്ർപ്രെട്ടിംഗ്
സർവ്വീസിനെ (TIS National) 131 450
എന്ന നമ്പരിൽ വിളിക്കുക

Authorised by the Australian Government, Canberra.

