Tigrinya

ናተይ ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብ/
My Health Record

መረዳእታ ብኸመይ ከምዝሕለው

MyHealthRecord.gov.au |

ሓገዝ መጠየቒ/Help line

1800 723 471

ናተይ ናይ ጥዕና መረዳእታ መን ክርእዮ ይኽእል?
ንኣኻ ሓለዋ ሕክምና ዝገብሩልኻ ሓልየት ጥዕና ውሃብቲ ጥራይ እዮም ብሕጊ ንናትኻ ጥዕና ሪኮርዲ
መዝገብ ክርእይዎ ዝኽእሉ። ሓልየት ጥዕና ውሃብቲ ንናተይ ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብ ኣሰራርሓ ንክጥቀሙን
ብናቶም ኮምፑውተር ድሕንነት ብዘለዎ ፕሮግራም ንክጥቐሙ ፍቓድ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎም።
ንናትኻ ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብ መን ከምዝርኣዮን መዓዝ ከምዝኾነ ክትኸታተል ትኽእል። ከምኡ’ድማ
እቲ ሓልየት ጥዕና ውሃቢ ንናትኻ ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብ ክርእይ እንከሎ ብቐጥታ ናብ ኢሜል
ወይኻዓ SMS መልእኽቲ ንክልኣኽ ክትመርጽ ትኽእል።
ንመዝገብካ ንክትቆጻጸሮ ክሕግዙኻ ብዓል ገዛ፤ ስድራቤት ኣባል ወይኻዓ መሓዛ ተወካላይ ንኾኑ
ብምምራጽ ክትዕድሞም ትኽእል ኢኻ። ዝመረጽካዮም ተወከልቲ ክሳብ ክንደይ ደረጃ ንናትኻ ጥዕና
ሪኮርዲ መዝገብ ክጥቐሙ ከምዘለዎምን እንታይ ክርእዩ ከምዝካኣሉ ንምቁጽጻር መደብ ክተዳልው
ትኽእል ኢኻ።

ንናተይ ሪኮርዲ መዝገብ ፖሊስ፤ ሴንተርሊንክ/Centrelink ከምኡ’ድማ ኣውስትራሊያ ግብሪ ቢሮ/
ATO ክረኽብዎ ይኽእሉ’ዶ?
ብጀኻ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ንናትኻ ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብ መረዳእታ ኣውጺእኻ ንፖሊስ ወይኻዓ
ንመንግሥቲ ምሃብ ዘይሕጋዊ እዩ።

ናይ ውሕስና/ኢንሹራንስ ኩባንያ ወይኻዓ ናተይ ሥራሕ ቆጻሪ ንናተይ ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብ
ክረኽብዎ ይኽእሉ’ዶ?
ብሕጊ መሰረት ኣብ ጥዕና መዝገብካ ውሽጢ ንዘሎ ዝኾነ መረዳእታ ንኢንሹራንሲ ወይኻዓ ንሥራሕ
ቖፀራ ተባሂሉ፤ ሰብ ክርእዮ ከምዘይኸልን ብዛዕባዚ ክሓቱኻ የብሎምን እዩ።

ንናተይ ጥዕና መረዳእታ ንምርምር መጽናዕቲ ክውዕል ይኽእል’ዶ?
ኣብ ናተይ ጥዕና መዝገብ ውሽጢ ዘሎ ጭብጢ ሓበሬታ ንምርምር መጽናዕቲን ሕዝባዊ ጥዕና ፖሊሲ
ምኽሪ ብምሃብ ንኣውስትራሊያ ጥዕና ስርዓት ኣሰራርሓ ምምሕያሽ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ግና ካብቲ
ናይ ጥዕና መዝገብ ውሽጢ ናይ መንነቱ ዘይፍለጥ/ De-identified ጭብጢ ሓበሬታ ብዝብል
ንዕላማ ምርምር መጽናዕቲን ሕዝባዊ ጥዕና ፖሊሲ ይጠቅም እዩ። መንነቱ ዘይፍለጥ ማለት ንኣኻ
ዝገልጽ ዝኾነ መረዳእታ ይውገድ ማለት እዩ።
ንናትኻ መንነት ዘየፍልጥ/ De-identified ጭብጢ ሓበሬታ ንዕላማ ምርምር መጽናዕቲን ሕዝባዊ
ጥዕና ፖሊሲ፤ ኣብ ናይ ‘Profile & Settings/ሓጺር ታሪኽን ኣቐማምጣ’ ክፍሊ ናትኻ ናይ ጥዕና
መዝገብ ነአብ ጥቕሚ ንኸይውዕል ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ዝኾነ ሰብ ንናተይ ጥዕና መረዳእታ ኣብ ጐግል/Google ተጠቒሙ ክረኽቦ ይኽእል’ዶ?
ብጐግል/ Google ተጠቒምካ ንናተይ ጥዕና መዝገብ ስርዓት ኣይርክብን እዩ። ናትኻ ውሃብቲ ግልጋሎት
ጥዕና ምእንታን ናተይ ጥዕና መዝገብ ስርዓትን ድሕንነት ብዘለዎ ፕሮግራም ብናቶም ኮምፑውተር ከፊቶም
ንክጥቐሙ ፍቓድ ዝረኸበ ዝተመዝገቡ ክኾኑ ኣለዎም። ቅድሚ ናትኻ መዝገብ ምርኣይ ምኽኣሎም
ሽምካ፤ ዕለት ትውልዲኻ፤ ንናትኻ መዲካር/Medicare ቁፅሪን ጾታኻ የድልዮም እዩ።

ምርኣይ ከይተገብኦ ሓደ ሰብ ንናተይ መዝገብ እንተሪኡ እንታይ ይግበር?
ብኹሉ ናተይ ጥዕና መዝገብ ስርዓት ክትጥቀም እንከሎ ብናይ ኣውስትራሊያ ዲጂታል ጥዕና ተወካሊ
ሳይበር ድሕንነት ማእከል/Australian Digital Health Agency Cyber Security Centre
ኣቢሉ ምኽትታል ይግበር’ዩ። ንኣኻ ግልጋሎት ጥዕና ዝይህብ ዝኾነ ሰብ ናይ ጥዕና መዝገብካ ኾነ ኢሉ
እንዳፈለጠ ብምርኣዩ ከቢድ መቕጻዕቲታት ከጋጥሞ ይኽእል። ክሳብ ሓሙሽተ ዓመታት ማእሰርቲን
ክሳብ $315,000 ዶላር ገንዘብ መቕጻዕቲ ክበፅሕ ይኽእል እዩ።

ካብ መዝገብ ማህደረይ ውሽጢ ናተይ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ክርእይዎ ዘይደልዩ መረዳእታ
እንተሃልዩኸ እንታይ ክገብር ይኽእል?
ብናትኻ ጥዕና መዝገብ ውሽጢ ንዘሎ ኣየናይ መረዳእታ ምስ መን ከምትጥቐመሉ ከምዝግበኣካ ናትኻ
ምርጫ ይኸውን።
ኣብ ናትኻ መዝገብ ውሽጢ ናትኻ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ተወሳኺ ደኵመንቲ ወይኻዓ ሪፖርቲ
ከቕምጡ ዘይትደሊ እንተኾይንካ ንብ ሕክምና ክትከይድ እንከለኻ ክተፍልጦም ትኽእል ኢኻ። እዚ
ምሥገበርካ’ውን ናትካ ናይ ጥዕና መረዳእታ ብናይ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ኮምፑውተርን ብወረቐቲ
ፋይላት ክትሓዝ ከምዝኽእል እዩ። ይኹንምበር እዚ ኣብ ናትኻ ጥዕና መዝገብ ውሽጢ ኣይኣትውን እዩ።
ከምኡ’ውን ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ናትኻ መዝገብ ዘሎ ደኵመንቲታት ንከይርእዩ መቐየዲ
ሚስጢራዊ ምልክት ክተዳልው ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ኣብዝኾነ ግዘ ኣብ ናትኻ መዝገብ ውሽጢ
ንዘሎ ደኵመንቲታትን ናይ ሕክምና መረዳእታ ክትድምስሶ ወይ ክተውጽኦ ትኽእል ኢኻ።

ናተይ ጥዕና መረዳእታ ብሕታዊነት ንክሕለው ዝኾነ ክገብሮ ዝግባኣኒ ነገር ኣሎ’ዶ?
ናይ መዝገብ ጥዕናይ መረዳእታኻ ኣተሓሕዛ ውሑስን ድሕንነት ብዘለዎ መገዲ ንኽተሓዝ ብዝብል ስርዓት
ወጺኡ ኣሎ። መዝገብካ መን ከምዝርእዮን ብውሽጢ እንታይ ከምዘሎን ክትቆጻጸሮ ትኽእል ኢኻ።
ተወሳኺ ብሕታዊነት ሓለዋ ትደሊ እንተኾይንካ፤ ንናትኻ ጥዕና መዝገብ ኣየንኦም ውሃብቲ ግልጋሎት
ጥዕና ኣካላት ምርኣይ ከምዝኽእሉ ዝውስን ናይ መእተዊ መክፈቲ ሚስጢራዊ ምልክት/ኮድ ክተዳልው
ትኽእል። ከምኡ’ውን ካብ መዝገብካ ውሽጢ ናይ ጥዕና ደኵመንቲታትን ናይ ሕክምና መረዳእታትን
ክትድምስሶ ወይ ክተውጽኦ ትኽእል ኢኻ። ወይኻዓ ብናይ ውልቃዊ ናይ ጥዕና ደኵመንቲካ መን
ክርእዮም ከምዝኽእል ናይ መእተዊ መክፈቲ ሚስጢራዊ ምልክት ምድላው ትኽእል ኢኻ።

ብጀኻ ናትኻ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ኣካላትን ናትኻ ጥዕና መዝገብ ካልእ ዝኾነ
ሰብ ምርኣይ ዘይሕጋዊ ከምዝኾነን ከቢድ መቕጻዕቲታት ከምዘስዕብ እዩ።
ዝኾነ ሰብ ጥዕና መዝገብካ ክርእይ ከምዘይብሉ እንዳፈለጠ ኾነ ኢሉ ናይ ጥዕና
ሪኮርዲ መዝገብካ እንድህር ሪኡ፤ ብስልኪ 1800 723 471 ደውለልና።

ብተሳታፋይ ክንክን ጥዕና ኣቢሉ ናይቲ
ቤት ሕክምና ፃንሒትካ መጠቓለሊ
ናብቲ ናይ ጥዕና መዝገብካ ብምጽዓን
ንኽእትውውልካ ሕተቶ።

ብዛዕባ ናተይ ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብ ዝበለጸ ንምርካብ:

MyHealthRecord.gov.au
ሓገዝ መጠየቒ/Help line

1800 723 471

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