
    

My Health Record

*वास्तवमै छिटै् आऊँदैि

मैले जानकारी वा मद्दत कहाँबाट पाउनु सक्दछु?

जानुहोला myhealthrecord.gov.au

फोन गनुनुहोला मद्दतको लागि1800 723 471

हेनुनुहोला मेगिकेयर सेवा केन्द्र

अन्य मद्दत?

ओवररछजनल र टोरस स्ट्ेट आइल्ाण्डर  
फोन 1800 723 471

यछद तपाई छवरामी, संरक्षक वा टेवा प्ायदक व्यक्ी 
हुनुहुन जसलाई मद्दतको खाँचो पदनुि भने, र यसले 
तपाईलाई कसरी असर पादनुि जान्न चाहानु हुनि भनेः 
myhealthrecord.gov.au/parentsandcarers

यछद तपाईको सुन्ने वा बोछलको समस्ा ि भने, 
कृपया  relayservice.gov.au  
अथवा फोन गनुनुहोला 1300 555 727

यछद तपाईलाई अकको भाषामा सहयोगको खाँचो 
परेमा 131 450 मा फोन गनुनुहोला।

जानकारी र मद्दत

हाम्ो गोपछनयता छनतीमा तपाई जानकारीहरु हेननु 
सक्ुहुनेि र सच्ाउन सक्ुहुनेि, अथवा छनती 
उलङ्घन गरेमा उजुरी पछन गननु सक्ुहुनेि। हेनुनुहोला 
myhealthrecord.gov.au/privacy  
 हामीलाई फोन गनुनुहोलका 1800 723 471

तपाईको मेरो स्ास्थ्य रेकर्डमा 
के संलग्न भएको हुन्छ? 

myhealthrecord.gov.au

तपाईको मेरो स्ास्थ्य रेकि्डमा संलग्न हुन सक्े कुराहरुः

  तपाईको राक्टरले ससफाररस गरेर सलईरहनु भएको औषधीहरु 

  तपाईको मेसरकेयर दावी गरेको ईसतहास 

  तपाईको अंगदान गनने सनर्डय

तपाईको िाक्टर र अन्य स्ास्थ्यसेवा प्रबन्धकहरल ेतपाईको 
मेरो स्ास्थ्य रेकि्ड, मा भएको जानकारीमा थप िनने र हेन्ड 
सक्दछ, जसमाुः  

  मेसरकल ईसतहासको ्छोटकरी सववरर, अवस्ाहरु र उपचारहरु 

  अस्पतालबाट ्ुछटेको जानकारीहरु

  सनदानको तस्ीर ररपोट्डहरु(जस्तै अल्ट् ासाउण्ड वा एक्े 
ररजल्हरु)

  प्ा्ोलोजी ररपोट्डस्*(जस्तै रगत जाँचको ररपोट्ड)

  सवशेषज्ञको पत्रहरु 

तपाईल ेथप िन्ड सक्े कुराहरुः

  तपाईमा भएको कुनतैपसन एलजजीहरु र नकारात्मक प्रसतकृयाहरु

  आकस्मिक सम्पक्डहरु र उसनहरुको सववररहरु 

  तपाईको व्यस्तिगत स्ास्थ्य सटप्परीहरु 

  तपाईको शघन हेरसवचार योजनाको जानकारीहरु(यसले तपाईको 
आफनो स्ाश्थ्यको बारेमा चाहान ुभएको ईच्ा आकांक्ाहरु 
राख्े्छ जसले तपाई सससकस् सबरामी हुंदा संवाद गन्ड मद्दत 
समलने्छ)

  तपाईले सलईरहनु भएको अन्य औषधीहरु वा सभटामीनहरु, जस्तै 
पसलमा सकन्न पाउने औषधीहरु

तपाईले तपाईको मेरो स्ास्थ्य रेकरनु सेछटङ्ग कन्ट् ोलमा गएर 
आफुलाई मनलागे अनुसारको बनाउन सकु्हहुनेि, जसमा 
तपाईले कसले तपाईको जानकारी देख्न सकु्हुनेि चा तपाईको 
रेकरनु रद्द कुनै पछन बेला गर सकु्हुनेि। 

त्ो सदन मेरो ्छोराको जन्मसदन स्यो मतैले उ संग 

जन्मसदन मनाउन ससर्सनमा भेटेको स्एं। हामी 
होटलमा गयौं र सतन घण्ा प्छी मलाई एम्ुलेन्समा हतार हतार 

गरेर अस्पताल लसगएको स्यो।   

उसनहरुले म मा प्ाङक्ीटाईसटस(pancreatitis) भन्ने कुरा 
भएको पत्ा लगाए। अस्पतालमा चारसदन रहेप्छी, म घर 

पुग्नासा् मेरो राक्टरलाई महत्वपूर्ड सनयसमत जाँचको लासग 

भट्न जानेभए ्छुटकारासदन ेकुरा भने। 

जब म मेरो राक्टरकहाँ गएँ मतैले महसुस गरेंकी अस्पतालल े

मेरो उपचारको बारेमा कुनतै पसन जानकारी सदएको रहेन्छन्। 

भाग्यवस मेरो राक्टरल ेमेरो स्ास्थ्य रेकर्ड जाँच गरेको स्यो र 

केसह समनेटमतै सववररहरु पत्ा लगाउन ससकयो जसले मलाई 

हेरसवचार गन्ड के गनु्डपननेहो ्ाहा भयो।  

"मेरो स्वास्थ्य 
रेकर्डले मेरो 
हेरविचवार गर्डछ। 
र यो त्यसैको 
लवावग हो।"

ईएन, सेवानिवृत्त 
पाईलट र निसाि, 
साउथ अष्ट् नेलया

My Health  
Record
तपाईले केवल 
जानु्नपनने कुरा

Nepalese

मेलाई मेरो स्ास्थ्य रेकर्डले 
आकस्मिक परेको बेला कसरी 
मद्दत गययो



    

My Health Record रासट्ट् य सरसजटल स्ास्थ्य रेकर्ड प्ररालीको नयाँ नाम हो। 
मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड हुनु भनेको तपाईको महत्वपूर्ड स्ास्थ्य जानकारीहरु जस्तै 
एलजजी, मेसरकल अवस्ाहरु र उपचारहरु, औषधी सववररहरु, पररक्र वा 
सक्ानको ररपोट्डहरु सरसजटल माध्ययममा एकतै  स्ानमा रास्िएको हुन्छ।

स्ास्थ्य सेवा प्रबन्धकहर जस्तै राक्टरहरु, सवषेशज्ञहरु र अस्पतालका 
कम्डचारीहरुले अनलाईनमा जहाँ कसहँबाट जसहले पसन चाहेको बेला जस्तै 
दुघ्डटना वा अकमिातको बेला हेन्ड सक्द्छ।

धेरै मागनसहरले मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड प्रराली प्रयोग गनने हुनाले, अ्ट्ट् सेलयाको 
रासट्ट् य स्ास्थ्य प्रराली झनतै राम्ो संग एकआपसमा जोसरने्छ। यसको कारर 
तपाईको र तपाईको पररवारको उत्म, ्छररतो र अझतै राम्ो हेरसवचार हुने्छ। 

My Health Record अनलाईन बतैसकिङ्ग जस्तै कानूनद्ारा संरसक्त र संञ्ासलत 
्छ। 

My Health Record
तथ्य कुराहरु

मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड हुनुको फाईदाहरु

तपाईको महत्वपूर्ड स्ास्थ्य सेवाको जानकारीहरु अनलाईनमा एकतै स्ानमा 
उपलब्ध हुने्छ, जुनचाँसह तपाईको राक्टर, सवषेशज्ञ, वा अस्पतालल ेससजलतै संग 

हेन्ड सक्द्छ।

यसद तपाई अन्तर प्रदेशमा सनु्ड भएमा वा यात्रा गनु्ड भएमा पसन, जानकारीहरु 

सुरसक्त अलनाईनमा जहाँबाट पसन जसहले पसन हेन्ड ससकने्छ। 

यसद तपाई चाहानुहुन्छ भने, तपाईल ेआफनो स्ास्थ्य जानकारीहरु ईन्टरनेट 

कनेक्न भएको कुनतै पसन कम्प्ुटरबाट हेन्ड सक्ुहुने्छ। तपाईले कसले हेन्ड 
समलने नसमलने सनयन्त्रर गन्ड सक्ुहुने्छ। एकपटक बनाएपस्छ तपाईले केसह पसन 
गनु्ड पददैन।

तपाईल ेआफनो स्ास्थ्य जानकारीहरु समझ्े र दोहोया्डउन ेजस्तै औषधी, 
ितरनाक अवस्ाहरु, र फरक वा नयाँ स्ास्थ्य सेवा प्रबन्धक संग पररक्र 

गरेको समसत  सम्झनु पददैन।

यो तपाईको बालबासलकाको स्ास्थ्य ईसतहास जस्तै िोप र मेसरकल 

पररक्रहरु।

यसद तपाई चाहान ुहुन्छ भने तपाईको मेरो स्ास्थ्य रेकर्डमा कसले के जानकारी 
देख् सक्छ रोज्न सक्ुहुने्छ।

त्हाँतपाईको मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड कसले देख् वा प्रयोग गन्ड सक्छ भन्ने बारेमा करा 
सनयमहरु ्छन् जुन तपाईको स्ास्थ्य जानकारी हराउन वा नाजायज रुपमा प्रयोग 
नगरोस् भनेर हो। जो सकसहले सय सनयमहरुको उलङ्घन गरेमा त्हाँ जररवाना ्छ।

हामी तपाईको िोपगनयताको कदर िद्डछौं। 

मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड बनाउनको लासग, हामी तपाईको र तपाईको 
बालबासलकाहरुको बारेको जानकारीहरु मेसरकेयर र अन्य सरकारी 
सवभागहरुबाट संकलन गनने्छौं जसमा नाम जन्म समसत, र सबगत दुई वष्ड 
यताको मेसरकल रेकर्डहरु हुने्छ।  

दता्डवाल स्ास्थ्यकमजी संस्ा जस्तै जनरल प्रास्क्टस र अस्पतालहरु ले 
तपाईको मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड उसनहरुले स्ास्थ्य सेवा उपलब्ध गराऊँदा हेन्ड 
सक्द्छन्। तपाईल ेकुन स्ास्थ्य कमजीले तपाईको स्ास्थ्य जानकारी हेन्ड 
सक्छ भनेर सनयन्त्रर गन्ड सक्ुहुने्छ। 

हामी तपाईको जानकारीहरु कसतैसंग कानूनी तवरमा आवश्यकता परेमा वा 
स्ीकृत सदए बाहेक अन्य बितमा िुलाउने ्छतैनौं।  

्प जानकारीहरु www.myhealthrecord.gov.au मा हाससल गन्ड 
सक्ुहुने्छ।

मेसरकल आकस्मिक पदा्ड, स्ास्थ्य सेवा प्रबन्धकहरुले मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड 
प्ररालीमा तपाईको स्ास्थ्य जानकारीहरु तपाईलाई ्छररतो रुपमा उत्म स्ास्थ्य 

सेवा उपलब्ध गराउन हेन्ड सक्े्छन्।

यसद चाहानुहुन्छ भने, तपाईल ेकुनतैपसन एलजजीहरु, त्सको नकारात्मक 

प्रसतकृयाहरु र मेसरकल अवस्ाहरु जसले तपाईको स्ास्थ्यकमजीलाई उत्म 
सुझाव र उपचार गन्ड मद्दत समलने्छ।

उत्तम पहुँच

सुधाररएको सुरक्षा

अझै सछजलोको लाछग

बछलयो शुरक्षा

 गोपछनयता महत्वपूरनु ि

2.6 लाि अट्ट्ेसलयालीहरुको मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड(एकपटक यसलाई 
Personally controlled Electronic Health Record  वा PCEHR  
पसन भसनन्थो) भतैसकेको ्छ। कररव २,००० अट्ट् सेलयालीहरुले हरेक सदन  
दता्ड गद्ड्छन्।

www.myhealthrecord.gov.au मा जानुहोला र दता्डको बटन स्च्ुहोला। 

तपाईको मेसरकेयर वा सरपाट्डमेन्ट अफ भेटेररयन' एफेयस्ड कार्ड तयार गनु्डहोला। 

यसद तपाईल ेअकयो तररकाले दता्ड गररसक्ु भएको भए, सेतो 'तपाईको रेकर्ड 
सलंकि' बटन स्चु्होला।

यसले तपाईलाई my.gov.au  लाने्छ र साईन ईन गन्ड भन्द्छ। यसद तपाईको 
िाता ्छतैन भने, दता्ड गनने कदमहरु पालना गनु्डहोला। जब तपाई myGov 

िातामा जानुहुने्छ सेवा बटन स्चु्होला र मेरो स्ास रेकर्डमा 'सलंकि' गनु्डहोला।
तपाईल ेआफनो मेरो स्ास्थ्य रेकर्ड मा दता्ड गन्डकोलासग तपाईल ेतपाईको 
मेसरकेयरकार्ड वा सरभीए सववररहरु र अरु सववररहरुको आवश्यक पनने्छ।

पसहलो पटक तपाईल ेआफनो रेकर्ड देखदा, तपाईल ेएक्ेस कन्टट्ोल समलाउन 

र केसह महत्वपूर्ड जानकारीहरु जस्तै आकस्मिक सम्पक्डहरु र एलजजी ्प्न 

सक्ुहुने्छ। हरेक पटक तपाईल ेराक्टरलाई भेट्दा तपाईको आफनो रेकर्ड 
पररमासज्डत गन्ड भन्नुहोला।

1  जानुहोला www.myhealthrecord.gov.au 2  myGov प्वेश 3  मेरो स्ास्थ्य रेकरनु मा जानुहोस् 4  तपाईको प्रा्समकता ्प्नुहोस्

शुरु गनने


