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Những chi tiết trong
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Ai được xem chi tiết về y tế của tôi?
Theo luật, chỉ những bác sĩ hay cơ quan chăm sóc sức khỏe hiện chữa trị cho quý vị mới
được xem Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của quý vị. Bác sĩ hay cơ quan chăm sóc sức khỏe phải
đăng ký thì mới được sử dụng hệ thống Hồ Sơ Y Tế Của Tôi và phải có một chương trình
an toàn trong máy điện toán của họ.
Quý vị có thể theo dõi biết ai đã từng xem hồ sơ của mình và họ đã xem khi nào.
Quý vị có thể yêu cầu hệ thống gửi email hay SMS tự động cho quý vị mỗi khi bác sĩ hay
cơ quan chăm sóc sức khỏe xem hồ sơ của mình.
Quý vị có thể nhờ bạn đời, người trong gia đình hay bạn bè của mình giúp quý vị trông
coi hồ sơ của mình bằng cách chỉ định họ làm người đại diện cho quý vị. Quý vị có thể
ấn định mức độ mà những người đại diện được chỉ định này có thể vào xem hồ sơ và
quyết định họ xem và làm được những gì trong Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của quý vị.

Cảnh sát, Centrelink và Sở Thuế Vụ (ATO) xem hồ sơ của tôi có
được không?
Tiết lộ chi tiết trong Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của quý vị cho cảnh sát hay cho chính phủ mà
không có lệnh của tòa án là điều phạm pháp.

Công ty bảo hiểm hay chủ nhân của tôi xem hồ sơ của tôi có
được không?
Theo luật, không ai được quyền xem, hay yêu cầu quý vị phải cho họ biết bất cứ chi tiết
nào trong Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của quý vị liên quan đến vấn đề bảo hiểm hay việc làm.

Chi tiết về y tế của tôi có thể bị sử dụng cho việc nghiên cứu không?
Dữ liệu trong Hồ Sơ Y Tế Của Tôi có thể giúp cải thiện hệ thống y tế của Úc bằng cách
định hướng sự nghiên cứu và chính sách y tế công cộng. Chỉ những dữ liệu đã được xóa
chi tiết cá nhân trong hệ thống Hồ Sơ Y Tế Của Tôi mới được dùng trong việc nghiên
cứu và phục vụ y tế công cộng. Xóa chi tiết cá nhân có nghĩa là bất cứ chi tiết nào mà
người khác có thể nhận ra là của quý vị thì sẽ bị xóa.
Trong phần ‘Profile & Settings (Hồ Sơ & Chọn Lựa)’ của Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của mình, quý
vị có quyền chọn là không muốn dữ liệu đã được xóa chi tiết cá nhân của mình được
dùng trong việc nghiên cứu và phục vụ y tế công cộng.

Người ta dùng Google để tìm xem chi tiết về y tế của tôi có được không?
Người ta không thể dùng Google để tìm tòi những chi tiết trong hệ thống Hồ Sơ Y Tế
Của Tôi. Bác sĩ hay cơ quan chăm sóc sức khỏe của quý vị phải đăng ký thì mới được sử
dụng hệ thống Hồ Sơ Y Tế Của Tôi và phải nối với hồ sơ bằng một chương trình an toàn
trong máy điện toán của họ. Trước khi xem hồ sơ của quý vị, họ cần có tên, ngày sinh, số
thẻ Chăm Sóc Y Tế (Medicare) và giới tính của quý vị.

Nếu có ai đó xem hồ sơ của tôi mà lẽ ra là không nên thì sao?
Tất cả những lần sử dụng hệ thống Hồ Sơ Y Tế Của Tôi đều được Trung Tâm An Toàn Dữ
Liệu Y Tế Điện Tử Úc (Australian Digital Health Agency Cyber Security Centre) theo dõi
kiểm soát. Nếu một người nào đó cố tình xem Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của quý vị mà không
phải là để chăm sóc sức khỏe cho quý vị, họ có thể bị những hình phạt rất nặng, chẳng
hạn như năm năm tù và tiền phạt tới $315,000.

Còn nếu có những chi tiết trong Hồ Sơ Y Tế Của Tôi mà tôi không
muốn cho bác sĩ hay cơ quan chăm sóc sức khỏe của tôi xem thì sao?
Quý vị có quyền lựa chọn những chi tiết nào được giữ trong Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của
mình, và quý vị muốn chia sẻ những chi tiết này với ai.
Trong lúc khám bệnh, quý vị có thể cho bác sĩ hay cơ quan chăm sóc sức khỏe của mình
biết là quý vị không muốn họ đưa những văn kiện và báo cáo vào hồ sơ của quý vị.
Nếu quý vị yêu cầu như vậy, những chi tiết về y tế của quý vị vẫn được lưu trong máy
tính của bác sĩ hay cơ quan đó cùng với hồ sơ giấy tờ trong quá trình chữa trị cho quý vị.
Tuy nhiên, những chi tiết này sẽ không được đưa vào Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của quý vị.
Quý vị cũng có thể cài đặt mật mã để giới hạn những bác sĩ hay cơ quan chăm sóc sức
khỏe nào được xem hồ sơ của mình và họ có thể xem những văn kiện gì. Quý vị cũng
có thể xóa bỏ văn kiện và chi tiết về Medicare ra khỏi hồ sơ của mình bất cứ lúc nào.

Tôi có phải làm gì để bảo mật chi tiết về y tế của tôi không?
Hệ thống Hồ Sơ Y Tế Của Tôi được thiết lập sao cho những chi tiết về y tế của quý vị
được phổ biến đến người khác một cách an toàn và bảo đảm. Quý vị có quyền quyết
định ai được xem hồ sơ của mình và trong đó có những gì.
Nếu muốn được kín đáo hơn nữa, quý vị có thể cài đặt mật mã để giới hạn những bác sĩ
hay cơ quan chăm sóc sức khỏe nào được xem hồ sơ của mình. Quý vị cũng có thể xóa
bỏ văn kiện và chi tiết về Medicare ra khỏi hồ sơ của mình, hay cài đặt mật mã vào từng
văn kiện để giới hạn người xem.

Xem hồ sơ của quý vị trái phép là phạm luật trừ khi nào việc xem hồ
sơ này là để chăm sóc sức khỏe cho quý vị, và hình phạt là rất nặng.
Nếu quý vị nghĩ rằng một người nào đó đã cố tình xem hồ sơ của quý vị
mà lẽ ra là không nên, quý vị hãy gọi cho chúng tôi số 1800 723 471.

Hãy yêu cầu bác sĩ hay cơ quan
chăm sóc sức khỏe của quý vị có
tham gia chương trình này tải lên
Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của quý vị bản
báo cáo tóm tắt về cuộc khám bệnh

Hãy tìm hiểu thêm về Hồ Sơ Y Tế Của Tôi:
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