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Kewajiban kami 
Kami berkomitmen untuk memperlakukan informasi pribadi sesuai dengan hukum privasi.  
 
Lembar ini menjelaskan bagaimana dan mengapa kami mengumpulkan informasi pribadi tentang Anda, 
bagaimana Anda dapat mengakses informasi Anda dan bagaimana informasi Anda dapat digunakan dalam 
lingkungan layanan kesehatan publik NSW atau diungkapkan kepada pihak lain.  
 

Pengumpulan informasi pribadi Anda  
Kami mengumpulkan informasi Anda sedapat mungkin secara langsung. Jika ini tidak dimungkinkan, atau 
dalam keadaan darurat, kami juga perlu mengumpulkan informasi dari anggota keluarga, teman, perawat 
atau orang lain yang dapat membantu kami memberi Anda perawatan kesehatan yang sesuai.  
 

Keamanan informasi yang dikumpulkan  
Informasi Anda dapat disimpan dengan berbagai cara dalam lingkungan layanan kesehatan publik NSW. 
Umumnya, informasi Anda dapat disimpan dalam bentuk catatan kesehatan di atas kertas dan/ atau catatan 
kesehatan elektronik sebagai bagian dari basis data yang dikomputerisasi secara aman. Sejumlah informasi 
dapat juga disimpan dalam bentuk gambar termasuk rontgen, atau sebagai rekaman audio atau video.  
 
Kami tunduk pada peraturan dan kebijakan yang ketat berkenaan dengan penyimpanan informasi pribadi 
dalam segala format agar informasi Anda terlindungi dari kemungkinan diakses orang yang tidak 
berwenang, hilang atau disalahgunakan.  
 

Penggunaan atau pengungkapan informasi  
Informasi kesehatan pribadi Anda yang tersimpan dalam bentuk kertas atau format elektronik, dapat 
digunakan oleh layanan kesehatan publik NSW, atau diungkapkan di luar layanan kesehatan, guna 
memungkinkan pemberian perawatan dan pengobatan yang sesuai kepada Anda. Misalnya, informasi Anda 
dapat digunakan atau diungkapkan sebagai berikut:  
 

 pada layanan perawatan kesehatan, rumah sakit atau dokter spesialis lain yang terlibat 
dalam perawatan dan pengobatan Anda  

 kepada dokter umum (GP) yang Anda tunjuk, termasuk informasi yang diberikan 
bersama surat-surat rujukan saat Anda keluar dari rumah sakit  

 untuk menghubungi Anda di rumah mengenai janji temu susulan 

 kepada pengasuh Anda guna membantu mereka dalam perawatan Anda  

 pada Layanan Ambulans NSW  

 untuk memroses pemeriksaan patologi, rontgen, dan lain-lain 

 untuk menghubungi Anda supaya memperoleh umpan balik tentang layanan yang telah 
Anda terima dari kami guna membantu kamu mengevaluasi dan memperbaiki layanan 
kami  

 untuk kebutuhan tagihan dan pemulihan hutang  

 kepada pekerja pelayanan pastoral, termasuk pendeta rumah sakit, yang memberikan 
perawatan dan penggembalaan rohani  

 kepada para siswa dan anggota staf lain untuk maksud pelatihan  

 pada layanan kesehatan lain dan pihak ketiga yang berwenang untuk membantu 
mencegah ancaman seketika yang serius terhadap nyawa, kesehatan atau 
keselamatan seseorang, seperti dalam kedaan darurat 

 kepada manajer klaim dan orang yang terkait untuk tujuan menangani keluhan, 
tindakan hukum, atau klaim yang diajukan terhadap layanan kesehatan atau kepada 
sesorang petugas perawatan kesehatan  

 untuk tujuan terkait dengan pelaksanaan layanan kesehatan NSW dan pengobatan 
pasien kami, termasuk pendanaan, perencanaan, keselamatan dan kegiatan 
peningkatan kualitas.  



Jika Anda tidak menghendaki kami mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan informasi 
tertentu tentang Anda, Anda perlu memberitahukan kami dan kami akan membicarakan dengan 
Anda konsekuensi apa pun yang dapat memengaruhi perawatan kesehatan Anda.  
 
Berdasarkan hukum informasi kesehatan pribadi Anda juga boleh atau perlu diungkapkan pada pihak 
ketiga, misalnya: 
 

 pada lembaga-lembaga pemerintah Negara Bagian dan Persemakmuran untuk maksud 
laporan resmi yang diwajibkan seperti pelaporan penyakit yang wajib dilaporkan, 
misalnya, kanker dan penyakit menular, pendaftaran kelahiran dan kematian, serta 
pemberian rincian Medicare 

 kepada peneliti untuk proyek-proyek penelitian kepentingan masyarakat sebagaimana 
disetujui oleh Human Research Ethics Committee (Panitia Kode Etik Penelitian 
Manusia) 

 pada layanan kesehatan atau lembaga penegak hukum, seperti polisi, jika Anda 
memberi kami informasi berkaitan dengan kejahatan serius, termasuk pelecehan, 
KDRT, pelecehan anak, dan lain-lain 

 pada lembaga lain di mana informasi berkaitan dengan keamanan, keselamatan atau 
kesejahteraan anak atau orang muda  

 untuk mematuhi surat perintah pengadilan atau surat perintah penggeledahan jika 
informasi pribadi Anda diperlukan sebagai bukti di pengadilan.  

 

Personally controlled eHealth Record (PCEHR) 
Suatu personally controlled eHealth Record (PCEHR) ialah suatu ringkasan informasi kesehatan Anda 
secara daring (online) yang terjaga aman. Catatan eHealth Anda memungkinkan Anda dan dokter rumah 
sakit dan pemberi layanan kesehatan Anda yang lain untuk melihat dan berbagi informasi kesehatan Anda. 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungilah: www.ehealth.gov.au 
 

Akses pada informasi Anda 
Anda berhak untuk meminta akses pada semua informasi pribadi Anda, termasuk catatan kesehatan Anda 
yang disimpan oleh layanan kesehatan di NSW. Biasanya Anda akan diminta untuk mengajukan 
permohonan akses secara tertulis dan menyediakan bukti identitas. Anda mungkin dapat dikenai biaya jika 
Anda meminta salinan-salinan informasi pribadi atau catatan kesehatan Anda. Permohonan untuk akses 
informasi akan ditanggapi secepat mungkin, umumnya dalam waktu tidak lebih dari 28 hari.  
 
Akses pada informasi pribadi Anda mungkin ditolak dalam keadaan tertentu, seperti jika pemberian akses 
tersebut dapat membahayakan Anda atau orang lain dari segi fisik atau mental.  
 
Jika Anda percaya bahwa informasi yang kami simpan tentang Anda tidak benar atau telah ada kesalahan, 
harap beritahukan kami dan kami akan mengoreksinya atau menambahkan notasi pada catatan kesehatan 
Anda.  
 
Permohonan mengakses catatan kesehatan Anda harus ditujukan kepada “Health Information Service” atau 
kepada manajer fasilitas layanan kesehatan yang Anda kunjungi.  
 

Hubungi kami 
Jika Anda ada pertanyaan atau keluhan tentang privasi informasi pribadi Anda, silakan hubungi “Privacy 
Contact Officer” untuk layanan kesehatan Anda. Keterangan kontak terdapat di: 
www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/privacy-contact.aspx 

 
Translating and Interpreting Service 
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam menghubungi layanan-layanan di atas atau membutuhkan 
penerjemahan, silakan telepon Translating and Interpreting Service (TIS) di 13 14 50. 
 
Untuk mengakses lembar ini dalam bahasa-bahasa lain, dan untuk informasi kesehatan dalam berbagai 
bahasa lain, kunjungilah: www.mhcs.health.nsw.gov.au 
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