
मेरो स्वास्थ्य  
रेकर्ड 
मेरवा अधिकवारहरू 

मेरवा अधिकवारहरू 
के के छन्? 
तपाईको केकस्ा स्ास्थ्य जानकारी संचित गररएको छ र 
यसलाई  कसरी र चकन संकलन गररयो अचन  यसको प्रयोग 
केका लाचग भइरहेको छ भने् कुरा थाहा पाउने तपाईको 
अचिकार छ। 

तपाईले आफनो स्ास्थ्य रेकर्ड हेन्ड माग्न सकु्हुनछ र यचि 
त्यहाँ गलत चिवरण भेचिएमा त्यसलाई सच्ाउन अनुरोि गन्ड 
सकु्हुनछ। तपाईकले  आफनो स्ास्थ्य रेकर्ड अकको स्ास्थ्य 
सेवा प्रिायकलाई पठाइ चिन पचन अनुरोि गन्ड सकु्हुनछ । यी 
अनुरोिहरू अस्ीकार गररएमा, तपाईलाई चलखित रूपमा 
त्यसको कारण चिनुपछ्ड । 

थप जानकारी पाउन वा अनलाइन उजुरी फारम 
भन्ड, www.hcc.vic.gov.au मा जानुहोस्।

तपाईको उजुरी िारे छलफल गन्ड सोमवार  

िेखि शुक्रिार सम्म, चिहान 9 िजे िेखि साँझ  

5 िजे चभत्र िीि 1300 582 113 मा  
फोन गनु्डहोस्।

सुरधषित र नैधतक स्वास्थ्य समर्डन गर्दै

Nepali | नेपाली



मेरो स्वास्थ्य 
जवानकवारी कसले 
रवाखछ? 
अस्पताल र िन्त चिचकत्सक जस्ा स्ास्थ्य सेवा प्रिायकहरु, तथा  
चवद्ालय, िीमा र सरकारी एजेन्ीहरू जस्ा गैर-स्ास्थ्य सेवा 
प्रिायकहरु सिैले स्ास्थ्य जानकारी संकलन गछ्ड । चतनीहरूले 

तपाईको चिचकत्सा इचतहासहरू, परीक्षण नचतजा, चिरामी चििा 
प्रमाणपत्र, औषिी सूिी र अन्य चिवरणहरू रािेको हुन सकछ। यचि 
उनीहरूले रेकर्ड िनाउन भने, त्यसको स्ाचमत्व उनीहरूकै हुनछ। 

उनीहरूको र्वाधित्व 
के कस्वा छन्? 
स्ास्थ्य जानकारी तपाईको अचनमचत चलएर  मात्र संकलन गनु्डपछ्ड  र 

यो केिल संकचलत उदे्श्यका लाचग  मात्र प्रयोग गनु्डपछ्ड । असम्बखधित 

उदे्श्य लाचग यसको प्रयोग गन्ड उनीहरूलाई तपाईको अनुमचत 

िाचहनछ। 

उनीहरूको जानकारी सही, ताजा र यसलाई संकलन गननेको कामसँग 

सम्बखधित हुनुपछ्ड । तपाईको गोपनीयताको रक्षा गन्ड सुरचक्षत तररकाले 

जानकारीको संिय, प्रसारण र नष्ट गनु्ड पछ्ड  । तपाईको प्रिायकलको 
पररसर सथानान्तरण भएमा वा िन्द भएमा उनीहरूले साव्डजचनक 
सूिना प्रकाशन गनु्डपछ्ड । 

म मेरो रेकर्डको पहुँच 
कसरी गन्ड सकछु? 
सि भन्दा पचहला तपाईले आफनो स्ास्थ्य रेकर्ड राखे्लाई सम्पक्ड  
गनु्ड पछ्ड । यचि तपाईलाई उनीहरूको जवाफ चित्त िुझेन भने तपाईले 
उजुरी गन्ड सकछन्। 

Health Complaints Commissioner  (स्ास्थ्य उजुरीहरु आयुक्त) 
ले स्ास्थ्य प्रिायक र चभक्ोररयामा स्ास्थ्य जानकारी िारण गनने कुनै 
पचन चनजी संसथाको माचथका उजुरीहरू सम्ालछ। 

साव्डजचनक संसथाको संगठनहरूले सम्ालने स्ास्थ्य रेकर्डको िारेमा 
उजुरी सूिना स्तन्त्रता आयुक्तलाई पठाउनुहोस्। 

हाम्ो काया्डलयले तपाईको रेकर्ड पहँुि गन्ड वा सच्ाउन, कारण 
िुलाउन, क्षमा यािना र रकम चफता्ड गराउन वा सेवा प्रिायकले 
स्ास्थ्य जानकारी सम्ालने तररका पररवत्डन गराउन मित गन्ड सकछ । 

हाम्ो सेवा, चनःशुल्क, गोप्य र चनष्पक्ष हुनछ। 

यो जानकारी सामान्य प्रकृचतको हो र कानूनी सल्ाह चिने उदे्श्यले होइन 

िचहरा, राम्री सुन् वा िोलन सकु्हुन्?  
relayservice.gov.au

िोभाषे िाचहनछ? 
चिआईएस नेस्नल: 131 450

हवामीलवाई सम्पक्ड  गनु्डहोस् 

थप जानकारी पाउन वा अनलाइन उजुरी फारम भन्ड,  
www.hcc.vic.gov.au मा जानुहोस्।

तपाईको उजुरी िारे छलफल गन्ड सोमवार िेखि शुक्रिार सम्म, 

चिहान 9 िजे िेखि साँझ 5 िजे चभत्र िीि 1300 582 113 मा फोन 

गनु्डहोस्।

हामीलाई Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne  

Victoria 3000 मा भेि्न आउनुहोस् वा पत्रािार गनु्डहोस्।


