کنترل اطالعات بهداشتی خود را
بصورت امن ،در یک جا نگهدارید
درمان امن تر در مواقع
اضطراری
در هنگام یک اورژانس پزشیک ،عرضه کننده
ت
بهداش� تان می تواند اطالعات تماس
مراقبت
اضطراری و حساسیت ها ،داروها و ایمن سازی
شما را ،اگر اضافه شده باشد ،فوری ببیند .این به
ت
بهداش� تان کمک می کند
عرضه کننده مراقبت
ن
تأم� کند.
تا درمان و مراقبت امن تری را برای شما ی
قابل دسترسی در شب و روز
با وجود اطالعات کلیدی پزشیک تان به صورت
امن در یک جا ،هر زمان و هر کجا که به آن نیاز
داشته باشید می توانید به آن ت
دس�یس داشته باشید.

Persian

اطالعات صحیح
ت
سالم� من (،)My Health Record
در سوابق
ت
شما می توانید اطالعات بهداش� تان را ببینید و
ت
بهداش�
برریس کنید .این به عرضه کننده مراقبت
تان کمک می کند تا درمان ت
درس� به شما عرضه کند.
کمک می کند تا به یاد بیاورید
ت
سالم� من کمکتان می کند تا اطالعات
سوابق
ت
پزشیک تان را به یاد آورید .این ،وق� عرضه کنندگان
ن
ت
گوناگو� را می بینید ،کمک می کند.
بهداش�
مراقبت
سریعتر ،آسانتر
ت
ت
بهداش� را در جاهای
وق� عرضه کنندگان مراقبت
ت
گوناگون می بینید ،فایده سوابق سالم� من این
است که زمان ت
کم�ی منتظر می مانید تا نتایج
ن
آزمایش ها و اطالعات یب� عرضه کنندگان مراقبت
ت
بهداش� رد و بدل شود.

ردیابی ،هر کجا که هستید
ت
سالم� من به شما کمک می کند تا ح�ت
سوابق
ت
وق� در سفر هستید نتایج آزمایش ها ،داروها و
ردیا� کنید.
ایمن سازی تان را ب
کنترل کنید چه کسی می تواند
سوابق سالمتی تان را ببیند
ت
سالم� من ،شما می توانید لیست
در سوابق
ن
کسا� را که به سابقه شما نگاه کرده اند و زمان آن
ت
را ببینید .اگر حریم خصویص بیش�ی می خواهید،
شما می توانید یک رمز ت
دس�یس ی ن
تعی� کنید که
دس�یس ن
ت
کسا� را که می توانند سابقه تان یا
ن
مدارک معی� در آن را ببینند محدود کند ،و شما
در هر زمان می توانید مدارک را حذف کنید.

خالف قانون است که کیس به سابقه شما نگاه کند،
ت
بهداش� به شما عرضه کند،
مگر اینکه قرار باشد مراقبت
ن
سنگی� اعمال می شود.
و جریمه های
اگر فکر می کنید کیس که نباید سابقه شما را می دیده ،عمدأ به آن
بگ�ید.
نگاه کرده است ،به شماره  1800 723 471با ما تماس ی

چگونه برای نخستین بار به سوابق
سالمتی من نگاه کنید

ت
سالم� من از myGov
برای نگاه کردن به سوابق
استفاده کنید myGov .یک روش ایمن برای استفاده
ازبسیاری خدمات آنالین دولت ت
اس�الیا است.
 .1به  myGovبروید و وارد حساب myGov
خود شوید.
( ’Services‘ .2خدمات) را انتخاب کنید.
( ’Link another service‘ .3به یک رسویس
دیگر لینک کنید) را انتخاب کنید.
ت
سالم� من)
( ’My Health Record‘ .4سوابق
را انتخاب کنید.
 .5هویت خود را تأیید کنید.
اگر حساب  myGovندارید ،می توانید آن را در
 my.gov.auباز کنید.

به سابقه تان اضافه کنید

ت
ین
نخست� بار به سابقه تان نگاه می کنید،
وق� برای
ممکن است اطالعات زیادی در آن نباشد .سوابق
پزشیک قبیل تان و نتایج آزمایش هایتان ممکن است
در آن نباشد .در هر ن
زما� شما یا عرضه کننده
ت
ش
بهداش� تان می توانید �وع به اضافه
مراقبت
ت
کردن اطالعات در سوابق سالم� من نمائید.
برای اضافه کردن اطالعات ،از طریق my.gov.au
ت
سالم� من وارد شوید.
به سوابق

پروفایل خود را به روز کنید
اطالعات شخیص تان را ببینید و مدیریت کنید.
اطالعات مربوط به تماس
اضطراری خود را اضافه کنید
اطالعات شخیص را که می خواهید در موارد
اضطراری با او تماس گرفته شود اضافه کنید.
ترجیحات خبر رسانی خود را
مشخص کنید
اگر می خواهید ت
وق� شخص دیگری سابقه تان را
خ� داده شود ،آن گزینه را
می بیند به شما ب
انتخاب کنید.
از عرضه کننده مراقبت بهداشتی
مشارکت کننده تان بخواهید تا
خالصه دیدار شما را در
سوابق سالمتی من وارد نماید.

تنظیمات اطالعات مدیکر
انتخاب کنید چه اطالعات مدیکر به سابقه تان
اضافه شود .این ممکن است شامل مطالبات
برای خدمات مدیکرمثل دیدار ت
دک� ،آزمایش ها
و داروها ،تصمیم به اهدای اعضای بدن،
و اطالعات مربوط به ایمن سازی تان باشد.
یک خالصه بهداشت شخصی
اضافه کنید
اطالعات خودتان را در مورد داروها و
حساسیت هایتان اضافه کنید.

اطالعات بیشتر در مورد
سوابق سالمتی من را در زیر ببینید:

MyHealthRecord.gov.au
خط تلفنی کمک (1800 723 471 )Help line
برای کمک به زبان فارسی ،با سرویس ترجمه کتبی و شفاهی
( )TIS Nationalبه شماره  131 450تماس بگیرید.

