
 
 

 NSW Health 

Խորհրդապահութեան Թերթիկներ Հիւանդներու համար 
 

Մեր պարտաւորութիւնները 
Մենք յանձն կ'առնենք խորհրդապահութեան օրէնքին համաձայն վարուելու ձեր անձնական տեղեկութեան հետ: 

 

Այս թռուցիկը կը բացատրէ թէ ի՞նչպէս եւ ինչո՞ւ մենք ձեր մասին անձնական տեղեկութիւն կը հաւաքենք, դուք 

ի՞նչպէս կրնաք տեսնել ձեր տեղեկութիւնները եւ թէ ինչպէս ձեր մասին տեղեկութիւնը կրնայ օգտագործուիլ 

Ն.Ս.ՈՒ.-ի (NSW) հանրային առողջապահական սպասարկութենէն ներս կամ յայտնուիլ ուրիշ 

հաստատութիւններու: 
 

Ձեր անձնական տեղեկութեան հաւաքում 
Ձեր տեղեկութիւնը ոււղղակիօրէն ձեզմէ կը հաւաքենք երբ որ կարելի է: Եթէ կարելի չըլլայ, կամ ստիպողական 

իրավիճակի պարագային, անհրաժեշտ կրնայ ըլլալ նաեւ տեղեկութիւն հաւաքել ընտանիքի անդամէ մը, բարեկամէ, 

հոգատարէ կամ այլ անձէ մը որ մեզի կրնայ օգնել ձեզի յատուկ առողջապահական հոգատարութիւն հայթայթելու: 
 

Հաւաքուած տեղեկութեան ապահովութիւն 
Ձեր տեղեկութիւնը կրնայ կարգ մը տարբեր ձեւերով պահուիլ / մթերուիլ Ն.Ս.ՈՒ-ի հանրային սպասարկութենէն 

ներս: Ընդհանրապէս, ձեր տեղեկութիւնը կրնայ պահուիլ որպէս առողջապահական արձանագրութիւն՝ թուղթի 

վրայ, եւ / կամ ելեքտրոնային արձանագրութիւն որպէս բաժին մը ապահով համակարգչային տուեալներու: Որոշ 

տեղեկութիւն կրնայ նաեւ պահուիլ պատկերի ձեւով, որպէս շողարձակումի նկար, լուսանկար, ձայնագրութիւն կամ 

տեսագրութիւն: 

 

Մենք խիստ կանոններու եւ օրէնքներու կը հետեւինք ամէն տեսակի անձնական տեղեկութեան ապահով մթերման 

համար՝ որպէսզի պաշտպանենք ձեր տեղեկութիւնները չլիազօրուած անձերու կողմէ օգտագործուելէ, կորուստէ 

կամ այլ չարաշահութենէ: 
 

Ձեր տեղեկութեան օգտագործում կամ յայտնութիւն 
Ձեր անձնական տեղեկութիւնը, ըլլայ գրանցուած կամ ելեքտրոնային միջոցով, կրնայ օգտագործուիլ Ն.Ս.ՈՒ.-ի 

առողջապահական սպասարկութեան կողմէ, կամ յայտնուիլ առողջապահութեան սպասարկութենէն դուրս 

հաստատութիւններու, որպէսզի կարելի ըլլայ յատուկ խնամք եւ բուժում տրամադրել ձեզի: Օրինակի համար, ձեր 

տեղեկութիւնը կրնայ օգտագործուիլ կամ յայտնուիլ հետեւեալ ձեւերով... 

 

 Տարբեր գործելակերպերով բուժող առողջապահական սպասարկութիւններու, 

հիւանդանոցներու կամ ձեզ խնամող եւ բուժող բժշկական մասնագէտներու 

 Ձեր նշանակած բժիշկին, ներառեալ ձեր հիւանդանոցէն արձակման ատեն 

փաստաթուղթերուն հետ յայձնարարուած տեղեկութիւն 

 Ձեզի հետ հաղորդակցիլ տունը՝ յաւելեալ ժամադրոււթիւն առնելու ձեր խնդրին շուրջ 

 Ձեր հոգատարին՝ ձեր խնամքին վերաբերեալ աջակցութեան համար 

 Ն.Ս.ՈՒ.-ի շտապօգնութեան (հիւանդակառքին)  

 Ախտաբանական փորձարկումներ կատարելու, շողարձակման (x-rays) եւայլն 

 Ձեր կարծիքը առնելու՝ ձեր ստացած սպասարկութեան մասին, որպէսզի օգնէ մեզի ճշդելու եւ 

բարելաւելու մեր սպասարկութիւնները 

 Հաշուեգրի / հաշուեցոյցի եւ պարտքի գանձումի համար 

 Հովուական խնամք տրամադրողներուն, ներառեալ հիւանդանոցի հոգեւորականներուն, 

որոնք հոգեկան եւ հովուական խնամք կը հայթայթեն հիւանդներուն 

 Ուսանողներու, եւ այլ պաշտօնեաներու՝ մարզումի նպատակով 

 Տարբեր առողջապահական սպասարկութիւններու եւ լիազօրուած երրորդ հաստատութիւններու / 

մարմիններու՝ կանխարգիլելու անձի մը կեանքին լուրջ եւ անմիջական սպառնալիք մը, զոր օրինակ 

արտակարգ իրավիճակի պարագային 

 Վնասուց հատուցման պահանջքով զբաղող ղեկավարներու եւ յարակից անձերու՝ որոնք կը կառավարեն 

առողջապահութեան սպասարկութեան կամ բուժող առողջապահական մասնագէտի մը դէմ ներկայացուած 

գանգատ մը կամ պահանջք մը 

 Ն.Ս.ՈՒ.-ի առողջապահական սպասարկութեան գործելակերպին եւ մեր հիւանդներու բուժման առնչուող 

նպատակներու՝ ներառեալ հիմնադրամի / նպաստի, ծրագրման, ապահովութեան եւ որակի բարելաւման 

համար 

 

Armenian 



Եթէ չէք փափաքիր որ մենք հաւաքենք, օգտագործենք կամ յայտնենք ձեր մասին որոշ տեղեկութիւններ, դուք պէտք է 

ըսէք մեզի եւ մենք կը քննարկենք ձեզի հետ որեւէ հետեւանքներու մասին որ կրնայ ազդել ձեր հոգատարութեան: 
 

Օրէնքը եւս կը թոյլատրէ կամ կը պահանջէ որ ձեր անձնական առողջութեան տեղեկութիւնը յանձնուի երրորդ 

անձերու / հաստատութիւններու, օրինակի համար... 

 

 Պետական եւ Հասարակապետութեան կառավարական գործակալութիւններու՝ 

կանոնագրային յայտարարութեան / տեղեկատուութեան համար՝ օրինակ տեղեկացնելու 

յատուկ հիւանդութիւններ, ինչպէս քաղցկեղ / խլիրդ եւ փոխանցիկ հիւանդութիւններ, 

տեղեկացնելու ծնունդներ, մահեր, եւ հայթայթելու Մետիքէրի մանրամասնութիւնները 

 «Մարդկային Հետազօտութեան Բարոյագիտական Յանձնախումբ»ի մը կողմէ հաստատուած 

հանրային շահագրգռութիւն ներկայացնող հետազօտական ծրագիրներ հետապնդողներու 

 Ուրիշ առողջապահական ապասարկութիւններու կամ օրինապահ գործակալութիւններու, զոր 

օրինակ ոստիկանութեան՝ եթէ մեզի հայթայթէք տեղեկութիւն լուրջ ոճիռի մը 

կապակցութեամբ, ներառեալ յարձակում (assault), ընտանեկան բռնութիւն / վայրագութիւն, 

երեխայի չարաշահում, եւայլն 

 Տարբեր գործակալութիւններու՝ երբ տեղեկութիւնը կը վերաբերի երեխայի մը կամ 

երիտասարդ անձի մը ապահովութեան, բարօրութեան կամ բարեկեցութեան  

 Ենթարկուելով դատակոչութեան կամ փնտռտուքի հրամանագրի՝ եթէ ձեր անձնական 

տեղեկութիւնը կը պահանջուի որպէս վկայութիւն դատարանի մէջ 
 

Personally controlled eHealth Record (PCEHR) 
Personally controlled eHealth Record (PCEHR) (Անձնական հսկողութեան տակ գտնուող ելեքտրոնային 

առողջապահական վիճակի մասին արձանագրութիւն մը) ապահով համացանցային ամփոփում մըն է ձեր 

առողջութեան տեղեկութիւններու վերաբերեալ: Ձեր eHealth (ելեքտրոնային առողջական վիճակի մասին) 

արձանագրութիւնը թոյլ կուտայ ձեզի եւ ձեր բժիշկներուն, հիւանդանոցներուն եւ այլ առողջապահական 

հոգատարութիւն հայթայթողներուն դիտել եւ բաժնեկցիլ ձեր առողջութեան տեղեկութիւնները: Յաւելեալ 

տեղեկութեան համար այցելել՝ www.ehealth.gov.au 

 

Տրամադրելիութիւն ձեր տեղեկութեան՝ 
Դուք իրաւունք ունիք պահանջել տեսնելու ձեր բոլոր անձնական տեղեկութիւնը ներառեալ Ն.Ս.ՈՒ.-ի 

առողջապահական սպասարկութիւններու կողմէ պահուած ձեր առողջութեան մասին արձանագրութիւնը: Սովորաբար 

ձեզմէ կը խնդրուի գրաւոր ձէւով դիմել տեսնելու համար, եւ ինքնութեան փաստ ներկայացնել: Եթէ դուք ձեր 

անձնական տեղեկութեան կամ առողջական վիճակի մասին արձանագրութեան պատճէններ (օրինակներ) ուզէք, ձեզմէ 

կրնայ դրամ գանձուիլ: Տեղեկութեան տրամադրելիութեան մասին խնդրանքներուն պատասխան կը տրուի կարելի 

եղածին չափ շուտով, կամ շատ մը պարագաներուն մինչեւ 28 օր:  

 

Ձեր անձնական տեղեկութեան տրամադրելիութիւնը կրնայ մերժուիլ յատուկ պարագաներու տակ, օրինակ երբ 

տրամադրելիութեան պարագային ձեզի կամ այլ անձի մը մտային կամ ֆիզիքական վնասի վտանգ կը սպառնայ: 
 

Եթէ կը կարծէք որ ձեր մասին մեր ունեցած տեղեկութիւնը սխալ է կամ սխալ ձեւով գրուած է, կը խնդրենք որ մեզ 

տեղեակ պահէք եւ մենք պիտի ուղղենք ատիկա կամ նշում մը պիտի նօթագրենք ձեր առողջական տեղեկութեան 

վրայ: 
 

Ձեր առողջական վիճակի արձանագրութիւնը տեսնելու խնդրանքները պէտք է ուղղուին կամ «Առողջապահութեան 

Տեղեկութեան Սպասարկութեան» կամ ձեր յաճախած առողջապահական սպասարկութեան տնօրէնութեան: 

 

Հաղորդակցեցէ՛ք մեզի հետ 
Եթէ հարցումներ ունիք կամ գանգատ մը ձեր անձնական տեղեկութեան խորհրդապահութեան մասին, կը խնդրենք 

դիմել «Խորհրդապահութեան Կապի Պաշտօնեային»՝ ձեր առողջապահական սպասարկութեան համար: Կապի 

տուեալները կարելի է ունենալ հետեւեալ կայքէջէն  
www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/privacy-contact.aspx 
 

Թարգմանութեան Սպասարկութիւն 
Եթէ վերոյիշեալ սպասարկութիւններուն հետ հաղորդակցելու օգնութեան կարիքը ունիք, կը խնդրենք հեռաձայնել 

«Թարգմանութեան Սպասարկութիւն» (TIS) 13 14 50 թիւին: 

 

Այս թերթիկը այլ լեզուներով ունենալու համար այցելեցէք հետեւեալ կայքէջը www.mhcs.health.nsw.gov.au 

 
 

Այս տեղեկութիւնը վերաքննուած է Օգոստոս 2015 - ին 

http://www.ehealth.gov.au/
http://www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/privacy-contact.aspx
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/

