
தனியுரிமைச் சட்டதமதப் பினபற்றி, உங்கள் தனிப்பட்ட உ்டல்நலம் பற்றிய த்கவல்கமைக் ம்கயாை 
STARTTS உறுதிபூண்டுள்ைது.  

உடல்நலம் பற்றிய தகவலகள்

தனியுரிமை மைய்ததகவல  
தாள் (PRIVACY FACT SHEET)

உங்கள் த்கவல்கமைச் சச்கரிததல

• முடிநதவமர, ்நாஙகள் உஙகளிடைிருநது ந்நரடியாக்த தகவலகமளச் நேகரிகககிந்ாம்.

• இது ோ்ததகியைிலமலமயன்ாநலா அலலது அவேரகாலச் சூழ்நகிமலயிநலா, ஒரு குடும்ப உறுபபினர், ்நணபர், பராைரிபபாளர் 
அலலது உஙகளுககுப மபாரு்ததைான பராைரிபமப வழஙக எஙகளுககு உதவககூடிய ைறம்ாரு ்நபர் ஆககிநயாரிடைிருநதும் 
்நாஙகள் தகவலகமளச் நேகரிககநவணடியதகிருககலாம்.

சச்கரிக்்கப்பட்ட த்கவல்கைின பாது்காப்பு

• பாதுகாபபான, கணினிையைாககபபடட தரவு்ததள்ததகின ஒரு பகுதகியாக இருககும் ைினனணுச் சுகாதாரப பதகிநவடடில  
(electronic health record), உஙகள் தகவலகமள STARTTS மவ்ததகிருகககி்து. 

• 2016-ஆம் ஆணடுககு முன, ்நஙீகள் STARTTS -இல கலநது மகாணடிருநதால, ்நாஙகள் காககித அடிபபமடயிலான சுகாதாரப 
பதகிநவடடிலும் தகவலகமள மவ்ததகிருககலாம். 

• அஙகீகரிககபபடாத அணுகல, இழபபு அலலது பி் மும்நகடுகளிலிருநது உஙகள் தகவலகமளப பாதுகாகக, அமன்தது 
வடிவமைபபுகளிலும் தனிபபடட தகவலகமளப பாதுகாபபாகச் நேைிபபது மதாடர்பான கடுமையான விதகிகள் ைறறும் 
மகாள்மககமள ்நாஙகள் பினபறறுககிந்ாம்.

த்கவல்கமைப் பயனபடுததல அலலது வவைிப்படுததல

• பினவரும் காரணஙகளுககாக STARTTS உஙகள் தகவமலப பயனபடு்ததலாம் அலலது மவளிபபடு்ததலாம்: 

• பினமதாடர் (follow-up) ேநதகிபபு ஏறபாடுகள் மதாடர்பாக உஙகமள்த மதாடர்பு மகாள்ள 

• உஙகள் பராைரிபபில ந்நரடியாக ஈடுபடடுள்ள ைற் சுகாதார ்நகிபுணர்களுககு்த மதரிவிகக

• எஙகள் நேமவகமள ைதகிபபீடு மேயது நைம்படு்ததுவதறகு உதவும் வமகயில, எஙகளிடைிருநது ்நஙீகள் மபற் நேமவகள் 

பற்றிய பினனூடட்ததுககாக (feedback) உஙகமள்த மதாடர்பு மகாள்ள 

• ைாணவர்கள் ைறறும் பி் ஊழியர்களின பயிறேறி ந்நாககஙகளுககாக 

• அவேரகால ்நகிமலமை நபான், ஒருவரின வாழகமக, உடல்நலம் அலலது ்நலவாழவுககுக கடுமையான ைறறும் 

உடனடி அச்சுறு்ததமல்த தடுகக உதவிடுவதறகாக, ைற் சுகாதாரச் நேமவகள் ைறறும் அஙகீகரிககபபடட மூன்ாம் 

தரபபினர்களுககு்த மதரிவிகக 

• STARTTS அலலது எஙகள் சுகாதார ்நகிபுணர்களில ஒருவருககு எதகிரான புகார், ேடட ்நடவடிகமக, அலலது உரிமைக நகாரல 

ஆககியவறம் ்நகிர்வககிககககூடிய உரிமைக நகாரலகளுககான நைலாளர்கள் ைறறும் அவறறுடன மதாடர்புள்ள ்நபர்களுககு்த 

மதரிவிகக

• ்நகிதகியளி்ததல, தகிடடைிடல, பாதுகாபபு ைறறும் தர நைம்பாடடு ்நடவடிகமககள் உள்ளிடட, STARTTS -இன மேயறபாடு ைறறும் 

எஙகள் வாடிகமகயாளர்கமள ்நட்ததும் மும் ஆககியவறறுடன மதாடர்புமடய ந்நாககஙகளுககாக 

• உஙகமளப பற்றிய கு்றிபபிடட ேறில தகவலகமள ்நாஙகள் நேகரிபபமதநயா, பயனபடு்ததுவமதநயா அலலது மவளியிடுவமதநயா 

்நஙீகள் விரும்பவிலமல என்ால, ்நஙீகள் அது பற்றி எஙகளிடம் மோலல நவணடும், அ்ததுடன, இதனால உஙகள் பராைரிபபுககு 

ஏறபடககூடிய விமளவுகள் கு்றி்ததும் ்நாம் கலநதாநலாேறிபநபாம். 

• உஙகள் தனிபபடட உடல்நலம் பற்றிய தகவலகமள STARTTS மவளிபபடு்ததுவமத ேடடமும் அனுைதகியளிகககி்து அலலது 

மவளிபபடு்ததுைாறு நவணடுககி்து, எடு்ததுககாடடாக: 

• ைனித ஆராயச்ேறி ைறறும் ம்ந்றிமும்க குழுவால (Human Research and Ethics Committee) அஙகீகரிககபபடட, மபாது்நல 

ஆராயச்ேறி்த தகிடடஙகளுககான ஆராயச்ேறியாளர்களுககு 

• தாககுதல (assault), வீடடு வனமும் (domestic violence), குழநமதமய்த தகாத வழியில பயனபடு்ததல (child abuse), ைறறும் பல 

உள்ளிடட, ஒரு தீவிரக குற்ம் மதாடர்பான தகவலகமள ்நஙீகள் எஙகளுககு வழஙகும் படே்ததகில, ைற் சுகாதார நேமவகள் 

அலலது காவலதும் நபான் ேடட்தமதச் மேயறபடு்ததும் ்நகிறுவனஙகளுககு 

• ஒரு குழநமத அலலது இமளய ்நபரின பாதுகாபபு, ்நலவாழவு அலலது ்நலன மதாடர்பான தகவலகமளப பி் 

்நகிறுவனஙகளுககு 

• உஙகமளப பற்றிய தகவலகள், ்நதீகிைன்்ததகில ஆதாரைாக்த நதமவபபடும் படே்ததகில, ஒரு ்நதீகிைன் அமழபபாமண 

(subpoena) அலலது நதடல ஆமணககு (search warrant) இணஙக, ்நதீகிைன்்ததகிறகு அலலது காவலதும்ககு  

த்கவல வபறுவதற்கான உரிமை

• சுகாதார்த தகவலகளுககான, ்நகியூ ேவு்த நவலஸ் சுகாதார்த தனியுரிமைக மகநயடு (NSW Health Privacy Manual) ைறறும் சுகாதாரப 

பதகிவுகள் ைறறும் தகவலகள் தனியுரிமைச் ேடடம் 2002 (HRIPA) -இன படி, ்நஙீகள் உஙகள் உடல்நலம் பற்றிய தகவலகமள 

அணுகலாம்.  STARTTS -இல உள்ள சுகாதார்த தகவல நேமவ (HIS), உஙகள் STARTTS சுகாதாரப பதகிவுகமள உஙகளுககு 

வழஙகுககி்து.

• உஙகமளப பற்றி ்நாஙகள் மவ்ததகிருககும் தகவல தவ்ானது எனந்ா அலலது STARTTS தவறு மேயதுவிடடது எனந்ா ்நஙீகள் 

்நம்பினால, தயவுமேயது எஙகளுககு்த மதரியபபடு்ததவும், ்நாஙகள் அமத ேரிமேயநவாம் அலலது உஙகள் சுகாதாரப பதகிநவடடில 

ஒரு கு்றிபமபச் நேர்பநபாம்.

• உஙகள் தனிபபடட தகவமலக மகாடுபபது, உஙகமள அலலது ைறம்ாரு ்நபமர ைன ரீதகியான அலலது உடல ரீதகியான 

பாதகிபபுககு ஆளாககும் என் படே்ததகில, விதகிவிலககான சூழ்நகிமலகளில, அமத அணுகுவமத ்நாஙகள் ்நகிராகரிககலாம். 

Tamil | தைிழ



உஙகள் தனிபபடட தகவலகளின தனியுரிமை பற்றி ஏநதனும் 

நகள்விகள் அலலது புகார்கள் இருநதால, பினவரும் 

வழிமும்கள் மூலம் சு்காதாரத த்கவல சசமவயு்டன  

(Health Information Service) மதாடர்பு மகாள்ள்த தயஙக நவணடாம்: 

வதாமலசபசறி: (02) 9646 6700   

ைினனஞசல: STTS-HealthInformationService@health.nsw.gov.au

கு்றிப்புதவி்கள் 

சு்காதாரப் பதிவு்கள் த்கவல தனியுரிமைச் சட்டம் 2002  
(Health Records Information Privacy Act 2002)  
சு்காதாரத த்கவல்களுக்்கான, ்நியூ சவுத சவலஸ் சு்காதாரத தனியுரிமைக் 
ம்கசயடு (NSW Health Privacy Manual)   
ைறறும் தனிப்பட்ட த்கவல பாது்காப்புச் சட்டம் 1998  
(Personal Information Protection Act 1998)

பி் தனியுரிமைச் ேடடஙகள் ைறறும் மதாடர்புமடய ேடடஙகள்
சு்காதார ்நிரவா்கச் சட்டம் 1982 (Health Administration Act 1982)  
ைன்நலச் சட்டம் 2007 (Mental Health Act 2007)   
வபாதுச் சு்காதாரச் சட்டம் 1991 (Public Health Act 1991)   
்காைனவவலத தனியுரிமைச் சட்டம் 1988  
(Commonwealth Privacy Act 1988)   
அரசுத த்கவல (வபாது அணு்கல) சட்டம் 2009  
(Government Information (Public Access) Act 2009)   
ைா்நிலப் பதிசவடு்கள் சட்டம் 1988 (State Records Act 1988)   
குழநமத்கள் ைறறும் இைம் ்நபர்கள்  
(பராைரிப்பு ைறறும் பாது்காப்பு) சட்டம் 1998  
(Children and Young Persons (Care and Protection) Act 1988)

எங்களைத் த�ொடர்பு 
த்கொள்க

வாடிக்ம்கயாைர பி் தனி்நபர வழக்்க்றிஞர அலலது ்காப்பீடடு 
்நிறுவனம்

பதிசவடடின ்ந்கல்கள் சு்கொ�ொரப் பரொமரிப்புப் ப�ிவேடளட அணுகுே�ற்கொன 

ேிண்ணப்பப் படிேம் (Application for Access to Health Care Records form)

பினவருவன உள்ளிடட, ஓர் 

எழு்ததுபூர்வைான நகாரிகமக: 

• வாடிகமகயாளரின முழுப 

மபயர்

• பி்நத நததகி

• நதமவபபடும் பதகிவுகளின 

நததகி வரம்பு 

• நதமவபபடும் பதகிவுகள்/

தகவலகள் பற்றிய  

கு்றிபபிடட விவரஙகள்

• STARTTS ஆவணஙகமள 

எஙநக அனுபப நவணடும்

பதிவு்கமைப் பாரமவயி்டல சு்கொ�ொரப் பரொமரிப்புப் ப�ிவேடளட அணுகுே�ற்கொன 

ேிண்ணப்பப் படிேம் (Application for Access to Health Care Records form)

• ஒரு ேநதகிபபு ஏறபாடடுககாக, HIS உஙகமள்த மதாடர்பு 

மகாள்ளும் 

• ஒரு HIS பிரதகி்நகிதகி உஙகளுடன உடகார்நது, உஙகள்  

பதகிநவடு மதாடர்பான உஙகள் நகள்விகளுககுப 

பதகிலளிபபார். ஆயினும், அநத பிரதகி்நகிதகி எநதவித  

உளவியல நகள்விகமளயும் விளகக ைாடடார்.

வரும்க அலலது  

ஆதரவுக் ்கடிதம்
ேருள்க அல்லது ஆ�ரவுக் ்கடி�த்துக்்கொன வ்கொரிக்ள்க

அம்டயாை ஆவணம் 

சதமவப்படு்கி்து

எடுததுக்்காடடு:  

கடவுச் ேீடடு (Passport),  
ஓடடு்நர் உரிைம் (Drivers Licence), 
குடிவரவு அடமட (Immicard)

மோநத அமடயாள ஆவணம் மோநத அமடயாள ஆவணம்   

வாடிகமகயாளரின அமடயாள 

ஆவணம் 

அமடயாள ஆவணம் 

நதமவயிலமல.

ஒப்புதல  

(ச்காரிக்ம்க 

எழுப்பிய மூனறு 

ைாதங்களுக்குள்ைான 

சததியு்டன)

வாடிக்ம்கயாைர ஒப்புதல சதமவப்படு்கி்து

வயது 16-ககு நைல வாடிகமகயாளர்

வயது 16-ககுக கீழ மபறந்ார் அலலது ேடடபூர்வப பாதுகாவலர்

இ்நதவர் உயிமல ்நகிம்நவறறுபவர்

்கட்டணங்கள் தஞசம் ச்காருசவார்களுக்குக் ்கட்டணம் இலமல. 

ஓய்வூதிய (Pensioner), சலும்க (Concession) அலலது சு்காதாரப் பராைரிப்பு (Healthcare) அடம்ட்கமை 

மவததிருப்பவர்களுக்கு 50 சதவீதம் தள்ளுபடி.  

உங்கள் பதிசவடு, வரும்க ைறறும் ஆதரவுக் ்கடிதங்கமைப் பாரமவயி்டக் ்கட்டணம் இலமல. 

ஆவணஙகளின ்நகலகமள மவளியிடுவதறகு முன, STARTTS கடடாயம் பண்தமதப மப் நவணடும்

வபாருள் வசலவு

விணணபபக கடடணம் $33.00

கூடுதல பககக கடடணஙகள் (80 பககஙகளுககு நைறபடட 

பதகிவுகளுககு)

ஒரு பகக்ததுககு $0.40

்காலக்வ்கடு • அதி்கபடசம் 21 சவமல ்நாட்கள். 

• உஙகள் நகாரிகமக அவேரைானதாக இருநதால, உஙகள் நகாரிகமகயில ்நஙீகள் இமதக 

கு்றிபபிடலாம். சுகாதார்த தகவல நேமவகள், உஙகள் நகாரிகமகககு முனனுரிமை அளிககும், 

ஆனால STARTTS எநத உ்ததரவாத்தமதயும் அளிகக முடியாது எனபமத்த தயவுமேயது புரிநது 

மகாள்ளுஙகள்.

எனது STARTTS சு்கொ�ொரப் ப�ிவேடளட 
(health record) நொன் எவேொறு அணுகுேது?


