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NSW Health 

ប័ណ្ណ ព័ត៌មានអំពីភាពផ្ទា ល់ខ្ល នួសម្រមាប់អនកជំងឺ 

កាតពវកិច្ចរបស់យ ើង 
យ ើងមានការប្ដ រូផ្ដា ច់ក្ន ុងការរក្ាព័ត៌មានផ្ដា ល់ខ្ល នួរប្ស់យោក្អ្នក្ឲ្យសមស្សប្តាមចាប់្ននភាពផ្ដា ល់ខ្ល នួ។ 

ប័្ណ្ណ ព័ត៌មានយនេះពនយល់នូវរយប្ៀប្និងមូលយេតុដែលយ ើងស្ប្មូលព័ត៌មានផ្ដា ល់ខ្ល នួរប្ស់យោក្អ្នក្ រយប្ៀប្ដែលយោក្អ្នក្អាច

ទទួល ក្ព័ត៌មានរប្ស់យោក្អ្នក្ និងរយប្ៀប្ដែលព័ត៌មានរប្ស់យោក្អ្នក្អាចស្តវូបានយស្ប្ើក្ន ុងរងវង់យសវាក្មមសុខាភិបាល

សាធារណ្ៈននរែឋ NSW ឬរយប្ៀប្ដែលព័ត៌មានយនេះស្តវូបានប្យចេញយៅឲ្យភាគីែនទយទៀត។ 

ការម្របមូលព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស់យោកអនក 
យ ើងស្ប្មូលព័ត៌មានយោ ផ្ដា ល់ពីយោក្អ្នក្យៅយពលមានលទធភាព។ យប្ើគ្មម នលទធភាពយ វ្ ើែូចយនេះបានយទ ឬយៅក្ន ុងក្រណ្ីសយគ រ្ េះ 

ប្ន្ទា ន់ យ ើងក៏្អាចស្តវូការស្ប្មូលព័ត៌មានពីសមាជិក្ស្គួសារ, មិតតភក្ា ិ, អ្នក្ដែទាំ ឬជនែនទយទៀតផងដែរ ដែលអាចជួ យ ើង

ក្ន ុងការផាល់ជូនយោក្អ្នក្នូវការដែទាំសុខ្ភាពែ៏សមរមយ។ 

សនត ិសុខ្ននព័ត៌មានដែលម្របមូល ក 
ព័ត៌មានរប្ស់យោក្អ្នក្អាចស្តវូបានរក្ាទុក្តាមវ ិ្ ីយផេងៗគ្មន ក្ន ុងរងវង់យសវាក្មមសុខាភិបាលសាធារណ្ៈននរែឋ  NSW។ ជា្មមតា

ប្ាំផុត ព័ត៌មានរប្ស់យោក្អ្នក្អាចស្តវូបានរក្ាទុក្ជាក្ាំណ្ត់ស្តាសុខ្ភាពយលើស្ក្ោស និង/ឬជាក្ាំណ្ត់ស្តាសុខ្ភាពយអ្ឡិក្ស្តនូិក្ 

ដែលប្យងក ើតជាដផនក្ននក្ាំណ្ត់ស្តាទិននន័ តាមក្ុាំពយូ ទ័រដែលមានសនត ិសុខ្។ ព័ត៌មានខ្លេះក៏្អាចស្តវូបានរក្ាទុក្ជាទស្មង់របូ្ភាព 

យោ មានរមួទាំងរបូ្ x-ray ឬរបូ្ែត ឬជាការែតសាំយឡងឬវយីែអូ្។ 

យ ើងយ វ្ ើតាមប្ទប្ចញតត ិនិងយគ្មលការណ្៍ែ៏តឹងរុ៉ឹងអ្ាំពីការរក្ាទុក្ស្ប្ក្ប្យោ សនត ិសុខ្នូវព័ត៌មានផ្ដា ល់ខ្ល នួយៅក្ន ុងទស្មង់ទាំង

អ្ស់ យែើមបីការពារព័ត៌មានរប្ស់យោក្អ្នក្កុ្ាំឲ្យមានការយស្ប្ើស្បាសយ់ោ គ្មម នការអ្នុញ្ញញ ត ការបាត់ប្ង់ ឬការយស្ប្ើស្បាស់មិនស្តឹម

ស្តវូឯយទៀត។ 

ការយម្របើ ឬការបយចច ញព័ត៌មាន  
ព័ត៌មានសុខ្ភាពផ្ដា ល់ខ្ល នួរប្ស់យោក្អ្នក្ដែលរក្ាទុក្តាមទស្មង់ស្ក្ោសឬទស្មង់យអ្ឡិក្ស្តនិូក្ អាចស្តវូបានយស្ប្ើយោ យសវាក្មម

សុខាភិបាលសាធារណ្ៈននរែឋ  NSW ឬប្យចេញយៅសាា ប្័នយៅខាងយស្ៅយសវាក្មមសុខាភិបាល យែើមបីអាចឲ្យយគផាល់ការដែទាំនិងការ 

ពាបាលសមរមយជូនយោក្អ្នក្។ ឧទេរណ្៍ ព័ត៌មានរប្ស់យោក្អ្នក្អាចស្តវូបានយស្ប្ើឬប្យចេញែូចតយៅ៖ 

 យៅឲ្យយសវាក្មមពាបាលសុខ្ភាព មនា ីរយពទយ ឬអ្នក្ឯក្យទសយពទយដែលពាក់្ព័នធនឹងការដែទាំនិងការពា

បាលយោក្អ្នក្ 

 យៅឲ្យ GP ដែលយស្ជើសតាាំង យោ មានរមួទាំងព័ត៌មានដែលផាល់ឲ្យជាមួ នឹងឯក្សារប្ចជ នូនិងយចញពី

មនា ីរយពទយ 

 យែើមបីទក្់ទងយោក្អ្នក្យៅផាេះ អ្ាំពីការណាត់ជួប្យែើមបីតាមោនសុខ្ភាព 

 យៅឲ្យអ្នក្ដែទាំយោក្អ្នក្ យែើមបីជួ អ្នក្យន្ទេះក្ន ុងការដែទាំយោក្អ្នក្ 

 យៅឲ្យយសវាក្មមរែ នតសយគ រ្ េះប្ន្ទា ន់ននរែឋ  NSW  

 យែើមបីែាំយណ្ើរការននការយ វ្ ើយតសត យោគសាគសត  ែត x-ray និងយផេងយទៀត 

 យែើមបីទក់្ទងយោក្អ្នក្សស្មាប់្ទទួលមតិវលិស្តឡប់្មក្វញិអ្ាំពីយសវាក្មមដែលយោក្អ្នក្បានទទួលពីយ ើង 

យែើមបីជួ យ ើងក្ន ុងការវា តនមលនិងដក្លាំអ្យសវាក្មមរប្ស់យ ើង 

 សស្មាប់្ការយផញើ វកិ្ក ប្ស្តទរស្បាក់្ និងការទរប្ាំណុ្ល 

 យៅឲ្យបុ្គរលិក្ផាល់ជាំនួ យោ ដផែក្យលើជាំយនឿនិងអារមមណ្៍ 

យោ មានរមួទាំងប្ពវជិតស្គិសតសាសន្ទរប្ស់មនា ីរយពទយ យែើមបីផាល់ជាំនួ យោ ដផែក្យលើជាំយនឿនិងអារមមណ្៍ 

 យៅឲ្យសិសេនិងប្ុគរលិក្ឯយទៀត សស្មាប្់យគ្មលប្ាំណ្ងប្ណ្ដ ុ េះប្ណាា ល 

 យៅឲ្យយសវាក្មមសុខ្ភាពនិងភាគីទីបី្ដែលមានការអ្នុញ្ញញ ត យែើមបីជួ ប្ ក្ រការគាំោមក្ាំ ដេងែ៏ ង្ន់ ង្រនិង

អាចយក្ើតមានយឡើង ចាំយពាេះអា ជីុវតិ សុខ្ភាពឬសុខុ្មាលភាពននជនណាមួ  ែូចជាក្ន ុងក្រណ្ីសយគ រ្ េះ

ប្ន្ទា នជ់ាយែើម 

 យៅឲ្យស្ប្ធានយមើលខុ្សស្តវូការទមទរស្បាក់្ (claims managers) និងប្ុគរលយ វ្ ើការពាក់្ព័នធគ្មន  សស្មាប្់

យគ្មលប្ាំណ្ងស្គប្់ស្គងប្ណ្ា ឹង, សក្មមភាពផល វូចាប្់ ឬការទមទរដែលយ វ្ ើយឡើងជាំទស់នឹងយសវាក្មម

សុខ្ភាព ឬអ្នក្វជិាា ជីវៈពាបាលសុខ្ភាព 

 សស្មាប់្យគ្មលប្ាំណ្ងពាក់្ព័នធ នឹងស្ប្តិប្តត ិការននយសវាក្មមនិងការពាបាលអ្នក្ជាំងឺយ ើង រប្ស់ស្ក្សួង

សុខាភិបាលននរែឋ NSW យោ មានរមួទាំងការផាល់ែវកិា ការយ វ្ ើដផនការ សុវតា ិភាពនិងសក្មមភាពដក្

លាំអ្គុណ្ភាព។ 



យបើយោកអនកមនិច្ង់ឲ្យយ ើងម្របមូល យម្របើ ឬបយចច ញព័ត៌មានជាក់ោក់អំពីយោកអនកយេយ ោះ យោកអនកម្រតវូម្រាប់យ ើង យ ើ យ ើង

នឹងពិភាកាជាមួ យោកអនកអពំីផលវាិកណាមួ ដែលបញ្ហា យនោះអាច្មានច្ំយ ោះការដែទសំខុ្ភាពរបស់យោកអនក។ 

ចាប់្ក៏្អ្នុញ្ញញ តឬតស្មូវឲ្យប្យចេញព័ត៌មានអ្ាំពីសុខ្ភាពផ្ដា ល់ខ្ល នួរប្ស់យោក្អ្នក្យៅឲ្យភាគីទីប្ីយផេងយទៀតផងដែរ ឧទេរណ្៍៖ 

 យៅឲ្យសាា ប្័នរោឋ ភិបាលថ្នន ក្់រែឋនិងសេព័នធ  សស្មាប្់យគ្មលប្ាំណ្ងោ ការណ្៍តាមផល វូចាប្ ់ែូចជាយែើមបីោ ការណ្៍អ្ាំពី

ជាំងឺដែលស្តវូស្បាប់្ឲ្យែឹង ឧទេរណ្៍ជាំងឺមហារកី្និងជាំងឺឆ្លង យែើមបីោ ការណ្៍អ្ាំពីក្ាំយណ្ើតនិងមរណ្ភាព ស្ពមទាំង

យែើមបីផាល់ព័ត៌មានអ្ាំពី Medicare 

 យៅឲ្យអ្នក្ស្សាវស្ជាវទាំងឡា សស្មាប្់គយស្មាងស្សាវស្ជាវជាផលស្ប្យោជន៍សាធារណ្ៈ ែូចដែល ល់ស្ពមយោ 

គណ្ៈក្មាម ្ិការសីល្ម៌ស្សាវស្ជាវមនុសេជាតិ 

 យៅឲ្យយសវាក្មមសុខ្ភាពឬសាា ប័្នពស្ងឹងចាប់្ឯយទៀត ែូចជាប្ ូ លិស យប្ើយោក្អ្នក្ផាល់ឲ្យយ ើងនូវព័ត៌មានដែលទក់្ទង

នឹងឧស្ក្ិែឋក្មម ង្ន់ ង្ រ យោ មានរមួទាំងការរំយោភប្ាំពាន អ្ាំយពើេិងាក្ន ុងស្គួសារ ការរំយោភក្ុមារ ជាយែើម។ 

 យៅឲ្យសាា ប្័នឯយទៀត យៅយពលដែលព័ត៌មានយនេះទក់្ទងនឹងសុវតា ិភាព សុខុ្មាលភាព ឬ ភាពសុខ្ែុមននកុ្មារឬជន

វ ័យក្មង 

 យែើមបីអ្នុវតតតាមែីកាយកាេះយៅឬែីកាដឆ្ក្យឆ្រ យប្ើតុោការស្តវូការព័ត៌មានរប្ស់យោក្អ្នក្សស្មាប់្ជាភសត ុតាង។ 

Personally controlled eHealth Record (PCEHR) 

Personally controlled eHealth Record (PCEHR) គឺជាយសចក្ា ីសយងេប្តាមអីុ្នយ្ើណ្ិតដែលមានសនត ិសុខ្ អ្ាំពពី័ត៌មានននសុខ្

ភាពរប្ស់យោក្អ្នក្។ ក្ាំណ្ត់ស្តា eHealth រប្ស់យោក្អ្នក្អ្នុញ្ញញ តឲ្យយោក្អ្នក្និងយវជាប្ណ្ឌ ិត មនា ីរយពទយ និងសាា ប្័នផាល់ការដែទាំ

សុខ្ភាពរប្ស់យោក្អ្នក្ ពិនិតយយមើលនិងដចក្រំដលក្ព័ត៌មានអ្ាំពីសុខ្ភាពរប្ស់យោក្អ្នក្។ យែើមបីទទួលព័ត៌មានប្ដនាម សូមយប្ើក្

យមើល៖ www.ehealth.gov.au 

ការសុំេេួល កព័ត៌មានរបស់យោកអនក  
យោក្អ្នក្មានសិទធិសុាំទទួល ក្ព័ត៌មានផ្ដា ល់ខ្ល នួទ ាំងអ្ស់យោ មានរមួទាំងក្ាំណ្ត់ស្តាសុខ្ភាពរប្ស់យោក្អ្នក្ ដែលរក្ាទុក្

យោ យសវាក្មមសុខ្ភាពយៅក្ន ុងរែឋ  NSW។ ជា្មមតា យោក្អ្នក្នឹងតស្មូវឲ្យោក់្ពាក្យសុាំទទួល ក្ព័ត៌មានយនេះជាោ លក្េណ្៍

អ្ក្េរ និងផាល់អ្តតសញ្ញញ ណ្។ យោក្អ្នក្អាចស្តវូប្ង់នែល យប្ើយោក្អ្នក្សុាំឯក្សារចមលងននក្ាំណ្ត់ស្តាព័ត៌មានផ្ដា ល់ខ្ល នួឬក្ាំណ្ត់ស្តា

សុខ្ភាពរប្ស់យោក្អ្នក្។ សាំណូ្មពរសុាំទទួល ក្ព័តមាន នឹងទទួលការយឆ្ល ើ តប្ោ ងរេ័សតាមលទធភាព ឬមិនយលើសពី 28នែង

យៅក្ន ុងក្រណ្ីភាគយស្ចើន។ 

ការសុាំទទួល ក្ព័ត៌មានផ្ដា ល់ខ្ល នួរប្ស់យោក្អ្នក្ អាចទទួលការប្ែិយស្យៅក្ន ុងកាលៈយទសៈពិយសស ែូចជាយៅយពលដែលការ

ផាល់ព័ត៌មានយនេះនឹងយ វ្ ើឲ្យយោក្អ្នក្ឬជនមាន ក្់យទៀត រងទុក្េ យទសផល វូចិតតឬយស្គ្មេះថ្នន ក្់ោងកា ។ 

យប្ើយោក្អ្នក្យជឿថ្ន ព័ត៌មានដែលយ ើងរក្ាទុក្អ្ាំពីយោក្អ្នក្មានភាពមិនស្តឹមស្តវូ ឬមានក្ាំេុស សូមស្បាប្់យ ើង យេើ យ ើងនឹង

ដក្តស្មូវវា ឬប្ដនាមក្ាំណ្ត់សមារ ល់យៅយលើក្ាំណ្ត់ស្តាសុខ្ភាពរប្ស់យោក្អ្នក្។ 

សាំណូ្មពរទទួល ក្ក្ាំណ្ត់ស្តាសុខ្ភាពរប្ស់យោក្អ្នក្ គួរយផញើយៅកាន់យសវាក្មមព័តមានអ្ាំពីសុខ្ភាព ឬយៅកាន់ស្ប្ធានក្ដនលង

យសវាក្មមសុខ្ភាពដែលយោក្អ្នក្បានទទួលយសវាក្មម។ 

ទក់េងយ ើង 
យប្ើយោក្អ្នក្មានសាំណួ្រឬប្ណ្ា ឹងអ្ាំពីភាពផ្ដា ល់ខ្ល នួននព័ត៌មានផ្ដា ល់ខ្ល នួរប្ស់យោក្អ្នក្ សូមទក់្ទង Privacy Contact Officer 

(មគនត ីទាំន្ទក្់ទាំនងអ្ាំពីភាពផ្ដា ល់ខ្ល នួ) សស្មាប្់យសវាក្មមសុខ្ភាពរប្ស់យោក្អ្នក្។ ព័ត៌មានអ្ាំពីទ ាំនក់្ទាំនងមានយៅឯ៖ 

www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/privacy-contact.aspx 

យសវាកមមបកដម្របភាសា 
យប្ើយោក្អ្នក្ស្តវូការជាំនួ ក្ន ុងការទក់្ទងយសវាក្មមទ ាំងឡា យៅខាងយលើយនេះ ឬស្តវូការការប្ក្ដស្ប្ភាសា សូមទូរស័ពាយៅ

យសវាក្មមប្ក្ដស្ប្ភាសា (TIS) តាមយលខ្ 13 14 50។ 

យែើមបីយមើលប័្ណ្ណ ព័ត៌មានយនេះជាភាសាឯយទៀត និងយែើមបីទទួលព័ត៌មានសុខ្ភាពទាំងឡា ជាភាសាយផេងៗយទៀត សូមយប្ើក្យមើល៖ 

www.mhcs.health.nsw.gov.au 
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