
 

 

 

 

உங்கள் தகவல்  

 உங்கள் உடல்நல பதிவுகள் 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நீங்கள் அறிந்து ககொள்ள வேண்டியது என்ன 
 
இந்த துண்டு பிரசுரம் உங்களள பற்றி எதற்கொக தகேல்கள் திரட்ட படுகின்றன 

மற்றும் அளே எந்த ேழிகளில் பயன்படுத்த வபொகின்றன என்பளத ேிளக்குகிறது



Your Information What you need to know 
 
 

உங்களைப்பற்றிய தகவல்களை நாங்கள் ஏன் சேகரிக்கிசறாம் 
 

நீங்கள் சரியொன பரொமரிப்பு மற்றும் சிகிச்ளச கபறுேதற்கொக உங்களள 

பற்றிய தகேல்களள வகட்கிவறொம். உங்களள மீண்டும் பொர்க்க 

வநரிடும் என்பதொல் உங்கள் சிகிச்ளச பற்றிய தகேல்களள 

ளேத்திருக்கிவறொம். 

 
நொங்கள் வசகரிக்கும் தகேல்களொனளே:: 

 

• உங்கள் முகேரி மற்றும் கநருங்கிய உறேினர் வபொன்ற 

உங்களளப்பற்றிய அடிப்பளட தகேல்கள். 
 

• ஏற்கனவே சிகிச்ளசக்கு ேந்தவபொது எங்கவளொடு ஏற்பட்ட கதொடர்புகள். 
 

• உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் வதளேப்படும் சிகிச்ளச பற்றிய 

குறிப்புகள் மற்றும் அறிக்ளககள். 

• நீங்கள் பெறுகின்ற சிகிச்சச மற்றும் கவனிப்பு ெற்றிய விவரங்கள் 
மற்றும் ெதிவுகள் 

• விசாரசையின் முடிவுகள், உதாரைமாக x- கதிர்கள் மற்றும் 
ஆய்வக சசாதசனகள். 

• பிற சுகொதொர நிபுணர்களிடமிருந்தும், உறேினர்களிடமிருந்தும் 

அல்லது உங்களுக்கு அக்களறயுள்ளேர்களிடமிருந்தும் உங்களுக்கு 

நன்கு கதரிந்தேர்களிடமிருந்தும் கபறப்பட்ட தகேல்கள் 

 

 உங்கள் ெதிவுகள் NHS க்கு உதவுவதற்கு எவ்வாறு ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன 

 
 

உங்கள் தகேல்கள் கீழ்கண்ட ேளககளில் பயன்படும்: 
 

• உங்கள் சிகிச்ளசக்கொன கதொளகளய மருத்துேமளன கபறுேது. 
 

• புகொர்கள், சட்டரீதியொன குற்றசொட்டுகள்  அல்லது அசம்பொேித சம்பேங்கள் 

பற்றிய ேிசொரளண. 

• எமது சசசவகள் எதிர்காலத்தில் சநாயாளி சதசவகசள பூர்த்தி பசய்ய 
முடியும் என்ெசத உறுதி பசய்து ககொள்ேது 

•  NHS பசயல்திறன் ெற்றிய புள்ளிவிவரங்கசள தயார் பசய்தல் 
 

• வநொயொளி கேனிப்பின் தற்வபொளதய தரநிளலகளள மதிப்பொய்வு கசய்தல் 

அல்லது சிறந்த சிகிச்ளசளய பற்றி  ஆவலொசளன கசய்தல்.`
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Your Information What you need to know 
 
 

எங்கள் ெங்குதார நிறுவனங்கள் எளே? 
 
நாங்கள் தகவசல ெகிர்ந்து பகாள்ளக்கூடிய முதன்சம ெங்குதாரர் 
நிறுவனங்கள்:  

• சுகொதொர நிர்ேொகங்கள் 

• NHS அறக்கட்டசளகள் 

• கபொது மருத்துேர்கள் (GPs) 

• ஆம்புலன்ஸ் சசசவகள்  

• தன்னார்வ சசசவகள்  

• சமூக சசசவகள் 

• தங்கள் பரிமொறும் ஒப்பந்தம் கசய்துககொண்டுள்ள NHS அல்லொத  

சுகொதொர ேழங்குநர்கள் (ISA). 

• சுகொதொர ஆரொய்ச்சி மற்றும் அபிேிருத்தி கசய்யும் அளமப்பு  [உங்கள் 

அனுமதியுடன் மற்றும் நீங்கள் ஈடுபடுேது பற்றி   நீங்கள்  வதர்வு 

கசய்யலொம்]. 

 
நாங்கள் உங்கள் பதிவுகளை எப்படி ரகேியமாக ளவத்திருக்கிசறாம்  

NHS க்கு உளழக்கும் அளனேருக்கும் ரகசியமொன தகேளல ளேத்திருக்க 

சட்டப்பூர்ே கடளம உள்ளது.. 

 

நீங்கள் மற்றேர்களிடமிருந்தும் மற்றும்  NHS (சமூக வசளேகளளப் வபொன்றது) 

மூலமொகவும் கேனிப்ளபப் கபற்றிருந்தொல், நொங்கள் உங்களளப் பற்றி சில 

தகேல்களள பகிர்ந்து ககொள்ள வேண்டும், எனவே உங்கள் நன்ளமக்கொக 

நொங்கள் அளனேரும் வசர்ந்து வேளல கசய்வேொம். உங்களுளடய கேனிப்பில் 

ஈடுபட்டுள்ள மற்றேர்களுக்கு  ஒரு உண்ளமயொன வதளே இருந்தொல்  

மட்டுவம நொங்கள் உங்களளப் பற்றிய தகேல்களளப் பகிர்ந்து ககொள்வேொம்.  

மற்றேர்களின் உடல்நலம் அல்லது பொதுகொப்பு அல்லது  ஆபத்து அல்லது 

ேிதிேிலக்கொன சூழ்நிளலகள் இல்லொேிட்டொல், உங்கள் அனுமதி இல்லொமல் 

மூன்றொம் தரப்பினருக்கு உங்கள் தகேளல கேளியிட மொட்வடொம். 

எங்களிடமிருந்து தகேளலப் கபறும் எேருவம அளத இரகசியமொக 

ளேத்திருக்க சட்டப்பூர்ே கடளமக்கு உட்பட்டுள்ளனர்.
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Your Information What you need to know 
 

 

ேில தகவல்களை பபாருத்தமான நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்ப 

ேட்டப்படி எங்களுக்கு பபாறுப்பு உள்ைது 
 

அப்படிப்பட்ட தகேல்களொனளே: 
 

• புதிய பிறப்புக்கள் பற்றிய அறிேிப்பு 
 

•  வமநிஜயடீஸ் மற்றும் மீசில்ஸ் (ஆனொல் HIV/எய்ட்ஸ் அல்ல) வபொன்ற 

வதொற்று வநொய் ஆபத்ளத நொங்கள் சந்திக்கும்வபொது 
 

• நீதிமன்ற கட்டளள ேழங்கப்பட்ட பிறகு 
 

• தீேிரமொன குற்றத்ளத தடுக்க, கண்டுபிடிக்க அல்லது தண்டிக்க 

தகேல்கள் வதளே படுத்தல் 

 
 

எனக்கு சவறு வாய்ப்பு  இருக்கிறதா? 
 

எங்களிடமிருந்து தகேல் கபற்ற எேரும் அளத இரகசியமொக 

ளேத்திருக்க சட்டபூர்ே கடளம உள்ளது. இந்த துண்டுப்பிரசுரத்தில் 

ேிேரித்துள்ளபடி உங்களளப் பற்றி நொங்கள் ளேத்திருக்கும் 

தனிப்பட்ட தகேல்களள நீங்கள் ேிரும்பேில்ளல என்றொல், 

தயவுகசய்து எங்களுடன் கலந்துவபசுங்கள். இளத எதிர்ப்பதற்கு 

உங்களுக்கு உரிளம இருக்கிறது, ஆனொல் இது உங்கள் கேனிப்பு 

அல்லது ஆவலொசளனளய ேழங்குேதற்கொன எமது திறளன 

பொதிக்கக்கூடும். 

 

 

உங்கள் தகவல் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பளதப் 

பற்றிய விரிவான தகவல்கள் சதளவப்பட்டால், தயவுபேய்து 

டிரஸ்டின் இன்ஃபர்சமஷன் ஆளுனர் மற்றும் சடட்டா பாதுகாப்பு 

சமலாைளர பதாடர்பு பகாள்ைவும். 

 

உங்கள் தகவல்களை மிகவும் பாதுகாப்பாக ளவத்திருப்பசத 

எங்கள் வழிகாட்டு பகாள்ளகயாகும் 
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Your Information What you need to know 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Watford General Hospital 

St Albans City Hospital 
 

Hemel Hempstead Hospital 
உங்கள் மருத்துவ தகவல்களை நீங்கள் எவ்வாறு பபறலாம் 
 
தகேல் பொதுகொப்பு சட்டம் 1998 மொர்ச் ஒன்றொம் வததி 2000 அமலுக்கு 

ேந்த பிறகு, கணினி மற்றும் ளகவயடு பதிவுகள் ஆகியேற்றில் உள்ள 

உங்களளப்பற்றிய தகேல்களள அறிய உங்களுக்கு உரிளம உள்ளது. 

இது "தகேல் அறியும் உரிளம" எனப்படுகிறது. இது உங்கள் மருத்துே 

பதிவுகளுக்கும் கபொருந்தும் 

உங்கள் பதிவுகளை பார்க்க விண்ணப்பிக்கலாம், அதுமட்டுமல்லாது: 
 

 உங்கள் குழந்ளதயின் சம்மதத்வதொடு, குழந்ளதயின் சொர்பொக. 

குழந்ளதயொல்  புரிந்துககொள்ள முடியொதவபொது, குழந்ளதக்கு 

சிகிச்ளச அளிக்கும் மருத்துேர் இது குழந்ளதயின் நலனுக்கு 

அேசியகமன்றொல் நீங்கள் பதிவுகளள பொர்க்கலொம். 
 

 வநொயொளி இறக்கும் பட்சத்தில் அேருளடய மருத்துே 

பதிவுகளள, அேருளடய பிரதிநிதியொகவேொ அல்லது 

அேருடன் கதொடர்புளடயேரொகவேொ நீங்கள் இருந்தொல், 

அேற்ளற நீங்கள் பொர்க்கலொம். 
 

 ேயது அல்லது வநொயினொல் அனுமதி ககொடுக்கும் நிளலயில் 

வநொயொளி இருக்கும் வபொது. இளத கசய்ேதற்கு நீதிமன்றம் 

உங்களள நியமித்திருக்கவேண்டும். நீங்கள் 16 ேயதிற்கு கீவழ 

உள்ளேர் என்றொல், கபொறுப்பு மருத்துேர் உங்களொல் எவ்ேளவு 

தூரம் புரிந்து ககொள்ள முடியும் என்பளத உணர்ந்து 

ககொள்ேளத ளேத்து, மருத்துே பதிவுகளள பொர்க்க நீங்கள் 

ேிண்ணப்பிலொம்.
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Your Information What you need to know 
 
 

அதற்கு  என்ன பேலவாகும்? 
 

ளகவயட்டு பதிவு அல்லது கணினி பதிவுகளள பொர்ப்பதற்கு சட்டப்படி 

£10 ேசூலிக்கப்படும். சில குறிப்பிட்ட மருத்துே பதிவுகளுக்கு,, 
உதொரணமொக x -கதிர்கள் நகல்களள கபறுேதற்கு அதிகபட்ச 

கதொளகயொக சட்டப்படி £50 ேளர, ட்ரஸ்டுக்கு ஏற்படும் கசலவுக்கு 

ேசூலிக்கப்படும். இந்த கதொளக எவ்ேளவு என்று ட்ரஸ்ட்டு முடிவு 

கசய்யும், 

 

ேிண்ணப்பிக்கும் வபொது, குளறந்தபட்சம் மருத்துே பதிேின் ஒரு 

பகுதியொேது கடந்த 40 நொட்களுக்குள் வசர்க்கப்பட்டிருந்தொல், 

பதிேிளன பொர்ப்பதற்கு கட்டணம் ேசூலிக்க பட மொட்டொது 

 

எவ்வைவு நாள் எடுக்கும்? 
 

நீங்கள் வதளேப்படும் அளணத்து தகேல்களளயும் ககொடுத்திருந்தொல், 

ேிண்ணப்பித்த வததியிலிருந்து 40 நொட்களுக்குள் உங்களொல் மருத்துே 

பதிவுகளள பொர்க்க முடியும். 

 

பதிவுகளை உங்களுக்கு எப்படி காட்டப்படும்? 
 

உங்களுக்கு அனுமதி ேழங்கப்பட்ட பிறகு, முழு அல்லது பகுதி 

பதிவுகளள பொர்ப்பதற்கு நீங்கள் முன்பதிவு கசய்யலொம் அல்லது 

உங்களுக்கு அதன் நகல் ேழங்கப்படும். 

 
 

அங்கு யார் இருப்பார்கள்? 
 

நீங்கள் பொர்க்க ேரும்வபொது, மருத்துே கதொடர்பற்ற ஊழியர் உங்களள 

வமற்பொர்ளே இடுேொர். உங்களுக்கு மருத்துே சம்பந்தமொன 

வகள்ேிகள் இருந்தொல் மருத்துே ஊழியர் உடனிருக்க ஏற்பொடு 

கசய்யப்பட வேண்டும்.   
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Your Information What you need to know 
 
 
ஆவணங்களை நீங்கள் மாற்ற முடியுமா? 
 

ஆேணத்தில் தேறிருந்தொல், அளத சரி கசய்ய நீங்கள் 

வகட்கலொம்.(அந்த ஆேணத்தில் உண்ளமயிவலவய தேறு இருந்தொல் 

ஒழிய) நீங்கள் கசொல்லும் மொறுதல்களள கசய்ய வேண்டிய கட்டொயம் 

ட்ரஸ்டுக்கு இல்ளல, ஆனொல் நீங்கள் ஏன் தேறு என்று கருதுகிறரீ்கள் 

என்று ஆேணத்தில் பதிவு கசய்யப்படும். 

 

உங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுமா? 
 

முழு அல்லது பகுதி ஆேணங்களள நீங்கள் பொர்க்க அனுமதி 
மறுக்கப்படலொம், ஏகனன்றொல்: 

  
• நீங்கவளொ அல்லது வேறு ஒருேவரொ இதன் ேிளளேொக 

கடுளமயொக பொதிக்கடலொம் என்று உங்கள் மருத்துேர் 

நிளனக்கலொம். 
 

• இதில் உள்ள தகேல்களள கபயர் குறிப்பிடப்பட்ட வநொயொளி 

அல்லது மருத்துே சம்பந்தமொன ஊழியர் அல்லொத நபர் 

கதரிேித்திருக்கும் பட்சத்தில், அந்த தகேளல கேளியிட அேர் 

மறுப்பு கதரிேித்திருந்தொல். 

• மரணமளடந்த நபர் அல்லது தன்ளனப்பற்றி முடிகேடுக்கும் 

திறளன இழந்தேர் சம்பந்தமொக நீங்கள் ேிண்ணப்பித்தொல், 

வமற்படி நபர் தொன் ேழங்கிய தகேல்களள எதிர்கொலத்தில் 

கேளியிட கூடொது என்று ஏற்கனவே கதரிேித்திருந்தொல். 
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நீங்கள் வாட்சபார்டு மருத்துவமளனயில் ேிகிச்ளே பபற்று/பபறுவதாக 

இருந்தால், தயவுபேய்து எழுதுங்கை: 
 
Access to Health Records Administrator 
 
Litigations and Claims Department 
 
Admin Block 
 
West Hertfordshire Hospital NHS Trust 
 
Vicarage Road, Watford, Hertfordshire WD18 0HB 
 
Tel: 01923 217 881 

 
நீங்கள் பேயின்ட் ஆல்பன்ஸ் அல்லது சேமல் பேம்ஸ்டாட் 

மருத்துவமளனகைில் ேிகிச்ளே  

 பபற்று/பபறுவதாக இருந்தால், தயவுபேய்து எழுதுங்கள்: 
Access to Health Records Administrator QE 

Block Level 1 

West Hertfordshire Hospital NHS Trust 
 
Hillfield Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4AD  

Tel: 01442 287 407 

 

W westhertshospitals.nhs.uk 
 

 facebook.com/westhertsnhs 

 @WestHertsNHS 
 

 உங்களுக்கு இந்த சிற்றிதழ் வேறு கமொழியிவலொ, கபரிய எழுத்திவலொ, 

பொர்ளே அல்லது வகட்கும் குளறபொடு இருந்தொவலொ தயவுகசய்து 

கதொடர்பு ககொள்ளவும் 01923 217 187  

அல்லது email pals@whht.nhs.uk 
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