നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ
സുരക്ഷിതമായി ഒരിടത്ത്
കൈകാര്യം ചെയ്യുക
അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ
സുരക്ഷിതമായ ചികിത്സ
അടിയന്തര ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ
നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷാ
ദാതാക്കൾക്ക് (ഹെൽത്ത് കെയർ
പ്രൊവൈഡർ) ഉടൻ ആരെ
ബന്ധപ്പെടണമെന്നും, നിങ്ങളുടെ അലർജികൾ,
മരുന്നുകൾ, ര�ോഗപ്രതിര�ോധ മരുന്നുകൾ
എന്നിങ്ങനെ ഈ റെക്കോർഡിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും
വേഗത്തിൽ കാണാനാകും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക്
സുരക്ഷിതമായ ചികിത്സയും പരിചരണവും
ലഭ്യമാക്കാന്സഹായിക്കും.

സേവനം രാവും പകലും
ലഭ്യമാണ്
നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആര�ോഗ്യ
വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ഒരിടത്ത്
സൂക്ഷിക്കുന്നതുവഴി ആവശ്യമുള്ള
സമയത്തും സ്ഥലത്തും ഉപയ�ോഗിക്കാൻ
കഴിയും.

Malayalam

വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന്
ഉറപ്പാക്കുക
മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിലെ (My Health Record)
നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്
കാണുകയും പരിശ�ോധിക്കുകയും ചെയ്യാം.
നിങ്ങള്ക്ക് ശരിയായ രീതിയില്ചികിത്സ
നല്
കാന്ഹെൽത് കെയർ പ്രൊവൈഡറെ
ഇത് സഹായിക്കും.

ഓർത്തിരിക്കാൻ സഹായം
നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ വിവരങ്ങൾ
ഓർത്തിരിക്കാൻ മൈ ഹെൽത്ത്
റെക്കോർഡ് സഹായിക്കുന്നു. വിവിധ
ഹെൽത് പ്രൊവൈഡർമാരെ കാണുന്ന
സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് സഹായകമാകും.

വേഗത്തിൽ, എളുപ്പത്തിൽ
നിങ്ങള്വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായി പല
ഹെൽത് പ്രൊവൈഡർമാരെ കാണുന്ന
സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പരിശ�ോധനാ
ഫലങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പരസ്പരം
കൈമാറുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം കുറയ്ക്കാനും
മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ് സഹായിക്കും.

നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും
വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും
നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ
പ�ോലും നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ
പരിശ�ോധനകൾ, മരുന്നുകൾ ര�ോഗപ്രതിര�ോധ
കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എന്നിവയുടെ
വിവരങ്ങൾ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിലൂടെ
എപ്പോഴും ലഭ്യമായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ
വിവരങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ
കാണാനാകുമെന്നതിന്
നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക
മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിൽ ആരെല്ലാം
എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
പരിശ�ോധിച്ചു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും.
കൂടുതൽ സ്വകാര്യതക്കായി ഒരു ആക്സസ്സ്
ക�ോഡ് ഉപയ�ോഗിച്ച് മൈ ഹെൽത്
റെക്കോർഡ് പരിശ�ോധിക്കുന്നതിൽ
നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താം. രേഖകൾ
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യാനും
കഴിയും.

ആര�ോഗ്യപരിപാലനത്തിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ
നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ് ആരെങ്കിലും
പരിശ�ോധിക്കുന്നത് കടുത്ത പിഴ ലഭിക്കാവുന്ന
കുറ്റമാണ്.
അനധികൃതമായി നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ്
ആരെങ്കിലും പരിശ�ോധിച്ചെന്നറിഞ്ഞാൽ 1800 723 471 എന്ന നമ്പറിൽ
ബന്ധപ്പെടുക

ആദ്യമായി മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡ്
പരിശ�ോധിക്കുന്നതെങ്ങനെ
myGov ഉപയ�ോഗിച്ച് മൈ ഹെൽത്
റെക്കോർഡ് പരിശ�ോധിക്കുക. ഓസ്ട്രേലിയൻ
സർക്കാരിന്റെ പല സേവനങ്ങളും
ഓൺലൈനിൽ സുരക്ഷിതമായി
ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് myGov.
1.
2.
3.
4.
5.

myGov അക്കൗണ്ടിൽ ല�ോഗിൻ
ചെയ്യുന്നതിനായി my.gov.au സന്ദർശിക്കുക
‘Services’ (സേവനങ്ങൾ) തെരഞ്ഞെടുക്കുക
‘Link another service’ (മറ്റൊരു സേവനം
ഉൾപ്പെടുത്തുക) തെരഞ്ഞെടുക്കുക
‘My Health Record’ (മൈ ഹെൽത്
റെക്കോർഡിലെ) തെരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ
തെളിയിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് myGov അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ
my.gov.au സന്ദർശിച്ച് അക്കൗണ്ട്
തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക
ആദ്യമായി ന�ോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ
റെക്കോർഡിൽ മതിയായ വിവരങ്ങൾ
ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പഴയ
മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകളും പരിശ�ോധന
ഫലങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല.
നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ
പ്രൊവൈഡർക്കോ ഏത് സമയത്തും
നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിലേക്ക്
പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ കഴിയും.
വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിന്, my.gov.au വഴി
നിങ്ങളുടെ മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിലേക്ക്
ല�ോഗ് ഇൻ ചെയ്യുക.

പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റു ചെയ്യുക

മെഡികെയർ വിവര
ക്രമീകരണങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ
കാണുകയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും
ചെയ്യാം.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ
ബന്ധപ്പെടേണ്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ
ചേർക്കുക
അടിയന്തര സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ട
വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക.

അറിയിപ്പുകൾ ക്രമീകരിക്കുക
ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ്
പരിശ�ോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ്
ലഭിക്കണമ�ോ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

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

നിങ്ങളുടെ മെഡികെയർ റെക്കോർഡിലേക്ക്
ഏതെല്ലാം വിവരങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്ന്
തെരഞ്ഞെടുക്കുക, ഡ�ോക്ടറുമായുള്ള
സന്ദർശനങ്ങൾ, പരിശ�ോധനകൾ,
മരുന്നുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ക്ലെയിമുകളും അവയവ ദാനവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ, ര�ോഗ
പ്രതിര�ോധ കുത്തിയവയ്പുകൾ തുടങ്ങിയ
വിശദാംശങ്ങളും ഇതില്ഉള്പ്പെടുത്താം.

ആര�ോഗ്യവിവരങ്ങളുടെ
സംഗ്രഹം ചേർക്കുക.
നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകളും അലർജികളും
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക.

മൈ ഹെൽത് റെക്കോർഡിനെക്കുറിച്ച്
കൂടുതൽ അറിയുക:

MyHealthRecord.gov.au
ഹെൽപ് ലൈൻ (Help line)

1800 723 471

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

