ேநாயாளர்க�க்�ம் மாற்றீட்�த் தீர்மானம் எ�ப்பவர்க�க்�மான IAR தகவல்கள்

அந்தரங்கம் மற்�ம் மின்ன�ாீதியான (Electronic) உடல் ஆேராக்கியப் பதி�களில் உங்க�ைடய மதிப்�ட்ைடப்
பகிர்தல்
உங்க�ைடய ேதைவகைளப் �ர்த்திெசய்�ம் உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவகைள உங்க�க்� வழங்�வதற்�ம்,
மாகாணம் ��வ��ள்ள நி�வனங்களில் நீங்கள் ேசைவகைளப் ெபற உதவிெசய்வதற்�ம் மன நல அறிவிய�க்கான
Ontario Shores ைமயம் (Ontario Shores) உ�தி�ண்�ள்ள�. உங்க�ைடய ஆேராக்கியப் பராமாிப்�
அ�பவத்ைத�ம் பராமாிப்ைப�ம் ேம�ம் �ன்ேனற்�வதற்காக மாகாணாீதியாக ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட மதிப்�ட்�ப்
பதி�(IAR) �ன்ென�ப்� ஒன்றில் Ontario Shores பங்� ெகாள்கின்ற�.
IAR �ன்ென�ப்� என்றால் என்ன?
பல்ேவ� உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவ வழங்�நர்க�ம் ெவவ்ேவ� மதிப்��கைளப் பார்ப்பதற்காகப் பயன்ப�த்�ம்
மின்ன�வியல்(electronic) வைலைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டெதா� காட்�யாக IAR உள்ள�. உங்க�ைடய
பராமாிப்� மற்�ம் சிகிச்ைச�டன் ெதாடர்�ைடய, அங்கீகாிக்கப்பட்ட உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவ வழங்�நர்கள்
அைனவ�ம் உங்க�ைடய மதிப்�ட்�த் தகவல்கைள விைரவாக�ம் பா�காப்பானெதா� �ைறயி�ம்
பகிர்ந்�ெகாள்வேத IAR �ன்ென�ப்�க்கான ஒ� ெதாைலேநாக்காக இ�க்கின்ற�.
உங்க�ைடய ஆேராக்கியத் தகவல்கைள, ஏைனய உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவ வழங்�நர்க�டன்
பகிர்ந்�ெகாள்வதற்காக பா�காப்பானெதா� மின்ன�வியல் அைமப்ைப IAR பயன்ப�த்�கின்ற�. அவர்கள்
பின்வ�வனவற்ைறச் ெசய்வதற்� இ� அ�மதி வழங்�கின்ற�:
• உங்க�ைடய ேதைவகளின் அ�ப்பைடயில் உடல் ஆேராக்கிய ஆதரைவ�ம் ேசைவகைள�ம் வழங்கல்.
• உங்க�ைடய உடல் ஆேராக்கியச் சாித்திரம் மற்�ம் ேதைவகள் பற்றிய இற்ைறப்ப�த்தப்பட்ட �ரணமான
அறிக்ைக உங்க�ைடய வழங்�நர்களிடம் இ�ப்பைத உ�திப்ப�த்தல்.
உங்க�ைடய தனிப்பட்ட உடல் ஆேராக்கியத் தகவல்களின் அந்தரங்க�ம் பா�காப்�ம் ஒ� �ன்�ாிைமயா�ம்.
• உங்க�ைடய உடல் ஆேராக்கியத் தகவல்கள் ஒ� பா�காப்பான இடத்தில் ைவக்கப்ப�கின்றன.
• உங்க�ைடய ேசைவகைள வழங்�ம் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நபர்களால் மட்�ேம உங்க�ைடய உடல் ஆேராக்கியத்
தகவல்கைளப் பார்க்க ���ம்.
• அைனத்� உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவ வழங்�நர்க�ம் உங்க�ைடய தகவல்கைள இரகசியமாக ைவத்தி�ப்பதாக
ஒப்பந்தங்களில் ைகெயாப்பமிட்�ள்ளார்கள்.
• உங்க�ைடய தகவல்கைள ஒ�வர் பார்க்�ம் ேபா�, அ� ஒ� பதிேவட்�ல் பதி� ெசய்யப்ப�கின்ற�.
உங்க�ைடய தகவல்கைள அங்கீகாிக்கப்படாத எவ�ம் அ�கவில்ைல என்பைத உ�திெசய்வதற்காக, இந்தப்
பதிேவ� ஒ�ங்காகப் பாிசீ�க்கப்ப�கின்ற�.
• சட்டப்ப� தகவல்கள் ேசமிக்கப்ப�கின்றன மற்�ம்/அல்ல� அழிக்கப்ப�கின்றன.
• உங்க�ைடய தனிப்பட்ட உடல் ஆேராக்கியத் தகவல்களில் ஏதாவ� சந்ேதகத்�க்கிடமான மீறல் அல்ல�
அங்கீகாிக்கப்படாத அ�கல் இ�ப்பின் நாங்கள் �லன்விசாரைண ெசய்ேவாம்.

என்�ைடய இ�ப்பிட மதிப்�� உபகரண – மன நலம் ((Resident Assessment Instrument-Mental Health (RAI-MH))
மற்�ம் ேதைவக�க்கான ஒன்ராறிேயாப் ெபா� மதிப்�� ((Ontario Common Assessment of Needs) (OCAN))
மதிப்��கைள, ஏைனய உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவகைள வழங்�ம் ம�த்�வர்கள் எவ்வா� அ��வார்கள்?
Ontario Shoresல் �ர்த்திெசய்யப்பட்ட, உங்க�ைடய RAI-MH மற்�ம்/அல்ல� OCANகளின் மின்ன�வியல்
பிரதிெயான்� William Osler Health Centreல் ைவக்கப்பட்��க்�ம் IAR தகவல்தளத்தில் பா�காப்பாகச்
ேசமிக்கப்ப�ம்; அத்�டன் ஏைனய உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவ வழங்�நர்களால் அ�கக்��யதாகவி�க்�ம்.
மதிப்�� சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதியி��ந்� 2 வ�டங்கள் வைரக்�ம் உங்க�ைடய RAI-MH மற்�ம்/அல்ல�
OCANகள் ேசமிக்கப்பட்��ப்ப�டன் பார்க்கக்��யதாக�மி�க்�ம்.
என்�ைடய மதிப்��கைளப் பகிர்வதன் நன்ைமகள் யாைவ?
Ontario Shoresக்� ெவளிேய�ள்ள ேசைவக�க்� நீங்கள் பாிந்�ைரக்கப்பட்டதன் காரணங்கள் உள்ளடங்கலாக,
உங்க�ைடய ேதைவகள் மற்�ம் இலக்�களின் ��ைமயான பார்ைவ ஒன்ைற, உங்க�ைடய RAI-MH
மற்�ம்/அல்ல� OCANகள் வழங்�கின்றன. எனேவ, உங்க�ைடய பராமாிப்பாளர் வட்டத்தி�ள்ள ஏைனய உடல்
ஆேராக்கியச் ேசைவ வழங்�நர்க�டன் உங்க�ைடய மதிப்��கைளப் பகிர்தல் உங்க�ைடய பராமாிப்�க்� மிக�ம்
பய�ள்ளதாகவி�க்�ம். உங்க�ைடய RAI-MH மற்�ம்/அல்ல� OCANக�க்கான மின்னியல் அ�கைல
வழங்�வதால், உங்க�ைடய பராமாிப்பாளர் வட்டத்தி�ள்ள அங்கீகாிக்கப்பட்ட உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவப்
பராமாிப்பளர்கள் பின்வ�வனவற்ைறச் ெசய்ய���ம்:
• ஒவ்ெவா� உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவப் பராமாிப்பள�ட�ம் நீண்டெதா� ேகள்வி-பதில் ெசய்�ைறக்�டாக
மீண்�ம் மீண்�ம் நீங்கள் ெசல்லத் ேதைவயின்றி, ஏற்கனேவ�ள்ள தகவல்கைள உடன�யாகப் பகிர்ந்�ெகாள்ள
���ம்.
• இன்ெனா� உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவப் பராமாிப்பளர் இனம்கண்ட உங்க�ைடய ஏைனய ேதைவகள்,
இலக்�கைள விைரவாக அறிந்�ெகாள்ள ���ம்.
• உங்க�ைடய ஏைனய உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவப் பராமாிப்பளர்கள் இனம்கண்ட, உங்க�ைடய ேதைவகள்,
இலக்�கைளப் �ர்த்திெசய்வதற்�ம் அைடவதற்�மாக உங்க�டன் ேசர்ந்� ெதாடர்ந்� ேவைல ெசய்ய ���ம்.
• ஒன்றிைணக்கப்பட்ட பராமாிப்�த் திட்டெமான்ைற உங்க�க்காக உ�வாக்�வதற்காக உங்க�ைடய ஏைனய
உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவ வழங்�நர்க�டன் ஒத்�ைழ�ங்கள்.

என்�ைடய மதிப்��கைளப் பகிர்வதற்� நான் வி�ம்பாவிட்டால் என்ன நடக்�ம்?
உங்க�ைடய RAI-MH மற்�ம் OCAN மதிப்��கைள மின்ன�வியல்ாீதியாகப் பகிர்ந்�ெகாள்வதற்கான ஒப்�தைல
ம�ப்பதற்கான உாிைம உங்க�க்� உண்�. உங்க�ைடய ஒப்�தைல எதிர்காலத்தில் எந்த ேநரத்தி�ம்
வாபஸ்ெபற�ம்/மாற்ற�ம் உங்க�க்� உாிைம�ண்�. ஒப்�தைல ம�த்தால், William Oslerல் ேசமிக்கப்பட்ட
உங்க�ைடய RAI-MH மற்�ம்/அல்ல� OCANகள் பா�காப்பாக இ�க்�ம், ஆனால் IAR ஊடாகப் பார்ப்பதற்�
பகிர்ந்�ெகாள்ளப்பட மாட்டா�.

என்�ைடய ஒப்�தைல பின்� ஒ� நாள் எப்ப� நான் வாபஸ் ெப�வ�/ மாற்�வ�?
பின்� ஒ� நாள், உங்க�ைடய ஒப்�தைல நீங்கள் பின்வ�ம் வழிக�க்�டாக வாபஸ் ெபறலாம் அல்ல� மாற்றலாம்:
• உங்க�ைடய சிகிச்ைசக்�ப் ெபா�ப்பான ம�த்�வக் �� அங்கத்தவர் ஒ�வைரத் ெதாடர்�ெகாள்ளல்;
• அல்ல� 1-855-585-5279ல் IAR அைழப்� நிைலயத்ைத (Call Centre) அைழத்� உங்க�ைடய ஒப்�த�ல் மாற்றம்
ஒன்ைறச் ெசய்�ம்ப� ேகாரல்.
�றிப்�: இந்த �ைற �லம் உங்க�ைடய ஒப்�தைல நீங்கள் மாற்றினால்; அைனத்� உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவ
வழங்�நர்களினா�ம் ெசய்யப்பட்ட உங்க�ைடய மதிப்��க�க்� அந்த மாற்றம் தானாகேவ பிரேயாகிக்கப்ப�ம்.
உதாரணத்�க்�, அைழப்� நிைலயத்ைத நீங்கள் அைழத்� உங்க�ைடய ஒப்�தைல ம�த்தால் உங்க�ைடய
மதிப்�� எதைன�ம் (Ontario Shores மற்�ம் ஏைனய உடல் ஆேராக்கியச் ேசைவ வழங்�நர்களிடமி�ந்� வந்தைவ)
IAR ஊடாகப் பார்க்க ��யாமல் இ�க்�ம்.
• உங்க�ைடய ெபயைர IARல் ேதட ��யாதவா�, உங்க�ைடய தனிப்பட்ட தகவல்கைள ��மைறப்பதற்�ம் IAR
அைழப்� நிைலயம் உங்க�க்� உதவ ���ம். IARல் உங்க�ைடய Ontario Shores மதிப்��கைள எதிர்காலத்தில்
பகிர்ந்�ெகாள்வதற்கான ஒப்�தைல நீங்கள் வாபஸ் ெபற வி�ம்பினால், உங்க�ைடய சிகிச்ைசக்�ப் ெபா�ப்பான
ம�த்�வக் �� அங்கத்தவர் ஒ�வ�டன் அல்ல� அந்தரங்கத்�க்�ப் ெபா�ப்பான எங்க�ைடய அதிகாாி�டன்
(Privacy Officer) தய�ெசய்� கைத�ங்கள்.
உங்க�ைடய தனிப்பட்ட உடல் ஆேராக்கியத் தகவல்கள் எப்ப�க் ைகயாளப்ப�கின்றன மற்�ம்
மின்ன�வியல்ாீதியான உடல் ஆேராக்கியப் பதி�கள் �ன்ென�ப்பில் பங்�ெகாள்�ம் ஏைனய உடல் ஆேராக்கியச்
ேசைவ வழங்�நர்க�டன் அைவ எப்ப�ப் பகிர்ந்� ெகாள்ளப்ப�கின்றன என்ப� பற்றிய ேமலதிகத் தகவல்கைள
அறிய நீங்கள் வி�ம்பினால், தைலவர், அந்தரங்கம்& அ�கல் (Leader, Privacy & Access) 905-430-4055 ext 6712ல்
அந்தரங்கத்�க்�ப் ெபா�ப்பான எங்க�ைடய அதிகாாிையத் ெதாடர்�ெகாள்�ங்கள்.
எங்க�ைடய பிாி�களி�ம் எங்க�ைடய இைணயத்தளத்தி�ம் ெவளியிடப்பட்�ள்ள, ேநாயாளிகள் மற்�ம்
��ம்பங்க�க்கான வரேவற்�ப் �த்தகத்தி�ள்ள (Welcome Book for Patients and Families) தகவல்கள் நைட�ைற
அறிக்ைகயில் (Statement of Information Practices), Ontario Shoresன் ேசகாிப்�க்கான நைட�ைறகள், தனிப்பட்ட
உடல் ஆேராக்கியத் தகவல்கைளப் பாவித்தல் மற்�ம் ெவளிப்ப�த்தல், மற்�ம் உங்க�ைடய உாிைமகள் பற்றிய
ேமலதிகத் தகவல்கள் உள்ளடக்கப்பட்�ள்ளன.
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