
    

My Health Record

* ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਕੱਥਂੋ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਸਾਡੀ ਹੈੱਲਪ ਲਾਈਨ ਜਾਂ 1800 723 471 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾਓ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ?

ਐਬਓਰਰਜਨਲ ਐਂਡ ਟੌਰੇਸ ਸਟਰਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰਸ  
1800 723 471 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਹੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਰਪਤਾ, 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਜਸਨੂੰ ਮਦਦ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 
ਰਕੰਝ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ:  
myhealthrecord.gov.au/parentsandcarers

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ 
relayservice.gov.au ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ  
1300 555 727 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਤਾਂ 131 450 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ

ਸਾਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਰਕੰਝ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ 
ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ 
ਰਕੰਝ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
myhealthrecord.gov.au/privacy ਵੇਖੋ ਜਾਂ 
1800 723 471 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਮਰੇ ੇMy Health Record (ਮਰੇਾ 
ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰਡ) 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 

myhealthrecord.gov.au

ਤੁਹਾਡੇ My Health Record  'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ:

  ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋ ਂਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਦਵਾਈਆਂ 

  ਤੁਹਾਡ ੇਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦਾਅਸਵਆਂ ਦਾ ਇਸਤਹਾਿ 

  ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਿਲਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 
My Health Record ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਕਜਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

  ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸਤਹਾਿ, ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਿਾਰ 

  ਹਿਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

  ਤਸ਼ਖੀਿੀ ਇਮੇਸਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਅਲਟਰਰਾਿਾਉਂਡ ਜਾਂ 
ਐਕਿ-ਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ)

  ਪੈਥੋਲਾੱਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ* (ਸਜਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ)

  ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 

ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਜੋੜ ਸਕਦ ੇਹੋ:

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੋਈ ਐਲਰਜੀਆ ਂਅਤੇ ਅਣਿੁਖਾਵੀਂ 
ਪਰਰਸਤਸਕਰਰਆਵਾਂ

  ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੰਪਰਕ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

  ਤੁਹਾਡ ੇਸਨੱਜੀ ਸਿਹਤ ਨੋਟਿ 

  ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਨਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਤੁਿੀਂ ਇੰਨੇ ਸਬਮਾਰ ਹੋਵ ੋਸਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਿਕੋ)

  ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਲਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਜਵੇ ਂ
ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ

  ਤੁਿੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਨਯੰਤਰਰਣ ਿੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ My Health 
Record ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਜਿ 'ਚ 
ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਕ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਵੇਖ 
ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮਸਦਨ ਿੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 
ਲਈ ਮੈਂ ਉਿਨੂੰ ਸਮਲਨ ਸਿਡਨੀ ਸਗਆ ਿੀ। ਅਿੀਂ 

ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਨ ਘੰਸਟਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 
ਐਮਬੁਲੈਂਿ 'ਚ ਹਿਪਤਾਲ ਸਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਿੀ। 

ਉਨਹਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸਕਰਰਆਟਾਇਸਟਿ ਿੀ। 
ਚਾਰ ਸਦਨ ਹਿਪਤਾਲ 'ਚ ਰਸਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਨਹਰਾਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਫ਼ਾੱਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਲਣਾ ਹੋਵ ੇਉਹ ਮੈਨੂੰ 
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣ। 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਸਚਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਹਿਾਿ 
ਹੋਇਆ ਸਕ ਹਿਪਤਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂਸਦੱਤੀ ਿੀ। ਖ਼ੁਸ਼ਸਕਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 
My Health Record ਵੇਸਖਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਿਨੂੰ 
ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਸਮਲ ਸਗਆ ਸਕ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ।"  

"My Health 
Record ਮੇਰੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ  
ਇਹੋ ਮੰਤਵ ਹੈ।"

ਇਐਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਨਵਰਤ 
ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਨਕਸਾਿ, 
ਦੱਖਣੀ ਆਸਟਰਰੇਲੀਆ

My Health  
Record
ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Punjabi

ਐਮਰਜੈਂਿੀ 'ਚ My Health 
Record ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਸਕੰਝ ਕੀਤੀ



    

My Health Record ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਡਸਜਟਲ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰਡ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਨਵਾਂ 
ਨਾਂ ਹੈ। My Health Record ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਸਿਹਤ-ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਜਵੇਂ ਐਲਰਜੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, 
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਿਕੈਨ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਸਡਸਜਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੋ 
ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਸਖਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾ, ਸਜਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 
ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਦਿਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ, ਸਕਤੋਂ ਵੀ ਉਿਨੂੰ 
ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਕਜਵੇਂ-ਕਜਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕ My Health Record ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, 
ਆਿਟਰਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਿਟਮ ਸਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਬਹਤਰ, ਸਜ਼ਆਦਾ 
ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

My Health Record ਕਨੂੰਨ ਹੇਠ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਸਨਯੰਸਤਰਰਤ ਹੈ, ਸਬਲਕੁਲ 
ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਸਕੰਗ ਵਾਂਗ। 

My Health Record
ਤੀਬਰ ਤੱਥ

My Health Record ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ੋਥਾਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ 
ਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਧਸਕਰਰਤ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਹਿਪਤਾਲ ਸਜਿ ਤਕ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਅਿਥਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਿੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿੂਬੇ 'ਚ ਿਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਕਤੋਂ ਵੀ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖੀ ਜਾ 
ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ 
ਸਿਹਤ-ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਸਨਯੰਸਤਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਉਿਨੂੰ 
ਕੌਣ ਵੇਖ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਿੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸਤਹਾਿ, ਸਜਵੇ ਂਦਵਾਈਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, 
ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਨਵੇ ਂਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਿਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸਤਹਾਿ, ਸਜਵਂੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 
ਇਹ ੋਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਸਨਯੰਸਤਰਰਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡ ੇMy 
Health Record 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨੁਕਿਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਿ 
ਬਾਰੇ ਿਖ਼ਤ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹਨ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ My Health Record ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖ 
ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਿੇ ਵੀ 
ਸਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

My Health Record ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ 
ਿਰਕਾਰੀ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਸਚਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ 
ਸਜਿ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਛਲ ੇਦੋ ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ 
ਸਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੰਜੀਸਕਰਰਤ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾ ਿੰਗਠਨ ਸਜਵੇ ਂਜਨਰਲ ਪਰਰੈਕਸਟਸਿਜ਼ ਅਤੇ 
ਹਿਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡ ੇMy Health Record 
ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਿੀਸਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਨਯੰਤਰਰਣ ਿੈੱਟ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਕਹੜੇ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਿੀਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਿਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਨੂੰਨ 
ਵੱਲੋ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਉਿਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ www.myhealthrecord.gov.au/privacy 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ 
ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 
ਲਈ My Health Record ਸਿਿਟਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੇਡ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਹਤਰ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 
'ਚ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪਰਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਸਕਿੇ 
ਐਲਰਜੀਆ,ਂ ਅਣਿੁਖਾਵੀਂ ਪਰਰਸਤਸਕਰਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿ 
ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਰਬਹਤਰ ਪਹੁੰਚ

ਰਬਹਤਰ ਸੁਰੱਰਖਆ

ਰਿਆਦਾ ਸੌਖਾ

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਰਖਆ

 ਪਰਦੇਦਾਰੀ-ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ

2.6 ਕਮਕਲਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਿਟਰਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਸਹਲਾ ਂਤੋਂ My Health 
Record (ਸਜਿਨੂ ੰਕਦੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਯੰਸਤਰਰਤ ਇਲੈਕਟਰਰਾਸਨਕ ਸਿਹਤ 
ਸਰਕਾਰਡ ਜਾਂ PCEHR ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਿੀ) ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਆਿਟਰਰੇਲੀਆਈ 
ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

www.myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰੋ ਬਟਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਵੇਟਰਨਜ਼ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ 
ਕਾਰਡ ਸਤਆਰ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਪਸਹਲਾ ਂਹੀ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕਰਨ 
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਫ਼ੇਦ 'ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰਡ ਸਲੰਕ ਕਰੋ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ my.gov.au 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਣਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡ ੇmyGov ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਸਲੱਕ 
ਕਰੋ ਅਤੇ My Health Record ਨਾਲ 'ਸਲੰਕ ਕਰੋ'।

ਤੁਹਾਡ ੇMy Health Record ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ DVA ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਸਹਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰਡ ਵੇਖਣ 'ਤੇ, ਪਹੁੰਚ ਸਨਯੰਤਰਰਣ ਿੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਜਵੇ ਂਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੰਪਰਕ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਆ,ਂ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਿੀਂ ਸਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਿੈੱਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਕਿੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਸਵਖਾਉਣ ਵੇਲ,ੇ ਉਿਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

1  www.myhealthrecord.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ 2  myGov ਵੇਖੋ 3  My Health Record ਲਈ ਿਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ 4  ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ


