IMPORTANT INFORMATION FOR PATIENTS AND FAMILIES
ேநாயாளிகள் மற் ம் கு ம்பத்தின க்கான
Personal Health Information Protection Act

க்கிய தகவல்கள்

தனி நப க்குாிய உடல்நல தகவற் பா காப் ச் சட்டம்
Personal Health Information Protection Act
தனி நப க்குாிய உடல்நல தகவற் பா காப் ச் சட்டம்
The Ontario Government has legislation, the Personal Health Information Protection Act (PHIPA)
that came into effect on November 1, 2004. This act has been established to set out rules for the
collection and utilization of information that is collected about patients. This document is
intended to provide you with information on the new Personal Health Information Protection
Act.
ஒன்டாாிேயா அரசாங்கம், நவம்பர் 1, 2004 இல் நைட ைறக்குக் ெகாண் வரப்பட்ட,
தனி நப க்குாிய உடல்நல தகவற் பா காப் ச் சட்ட(PHIPA)த்ைத இயற்றி ள்ள .
இந்தச் சட்டம் ேநாயாளிகைளப் பற்றிச் ேசகாிக்கப்பட்ட தகவல்கைள, ேசகாிப்பதற்கும்
உபேயாகிப்பதற்கும் விதி ைறகைள அைமப்பதற்காக நி வப்பட்ட . திய தனி
நப க்குாிய உடல்நலத் தகவற் பா காப் ச் சட்டம் பற்றிய தகவல்கைள உங்க

க்குக்

ெகா ப்பேத இந்த ஆவணத்தின் ேநாக்கமாகும்.
Collection of Personal Information
தனி நபாின் தகவல்களின் ேசகாிப்
We collect personal health information about you. We collect this information either from you
directly or from the person acting on your behalf. The information that we collect may include
your name, date of birth, address, health history, records of your visits and the care that you
received. Occasionally, when we have received your consent, we receive and collect information
about you from other sources.
உங்களின் உடல்நலத் தகவல்கைள நாங்கள் ேசகாிக்கிேறாம். இைத நாங்கள்
உங்களிடமி ந்

ேநர யாகேவா அல்ல

உங்க

க்காக ெசயற்ப ம் நபாிடமி ந்ேதா

ேசகாிக்கிேறாம். நாங்கள் ேசகாிக்கும் இந்தத் தகவல்கள் உங்க

ைடய ெபயர், பிறந்த

திகதி, விலாசம், உடல்நல வரலா , உங்கள் சந்திப் க்களின் பதி கள் மற் ம் நீங்கள்
ெபற் க்ெகாண்ட பராமாிப் என்பனவற்ைற உட்ப த்தக்கூ ம். சில ேவைளகளில்,
உங்கள் சம்மதத்ைதப் ெபற்ற டன், உங்கைளப்பற்றிய தகவல்கைள ேவ
ஊற்

லங்களி

மி ந்

ெபற் க்ெகாள்ேவாம் மற் ம் ேசகாிப்ேபாம்.

Use and Disclosure of Personal Health Information
தனி நப க்குாிய உடல்நல தகவல்கைள உபேயாகித்தல் மற் ம் ெவளிப்ப த் தல்
We use and disclose your personal health information as follows:
உங்கள் தனி நப க்குாிய உங்கள் உடல்நல தகவல்கைள பின்வ வனவற்றிற்காக
நாங்கள் உபேயாகிப்ேபாம் மற் ம் ெவளிப்ப த் ேவாம்:
• To treat and care for you.
உங்க

க்கு சிகிச்ைச ெசய்ய மற் ம் பராமாிப்பதற்கு

• To get payment for your treatment and care (from OHIP, WSIB, your private insurer or
others).
உங்கள் சிகிச்ைசக்கு மற் ம் பராமாிப் க்குப் பணம் ெப வதற்காக (OHIP, WSIB,
உங்கள் தனி நபர் காப்

தியாளர் அல்ல

மற்றவர்களிடமி ந் )

• To conduct risk management activities.
ஆபத்தான நிர்வாக நடவ க்ைககள் எ ப்பதற்கு
• To conduct quality improvement activities, such as completing surveys.
ஆய் கைளச் ெசய்

த்தல் ேபான்ற, தராதர

ன்ேனற்ற நடவ க்ைககைள

நடந் வதற்கு
• For teaching purposes.
கற்பிக்கும் ேநாக்கத் க்காக
• To conduct research.
ஆராய்ச்சிகைளச் ெசய்வதற்காக
• To compile statistics.
ள்ளிவிபரங்கைளத் ெதாகுப்பதற்காக
• For fundraising to improve our programs and services.
எங்கள் திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகைள

ன்ேனற் விப்பதற்காக நிதி திரட் வதற்கு

• To comply with legal and regulatory requirements.
சட்டப் ர்வமான மற் ம் ஒ ங்கு ைற சீர்ப த் ம் ேதைவக

டன்

இணங்குவதற்காக
• To fulfill other purposes permitted or required by law.
சட்டப்ப

அ

மதிக்கப்பட்ட அல்ல

ேதைவப்ப ம் ேவ

ேநாக்கங்கைள

நிைறேவற் வதற்காக
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It’s Your Choice
இ உங்கள் ெதாி
With regard to the above uses and disclosures of your personal health records, you have a
choice. You may access and correct your personal health records, or withdraw your consent for
some of the above (subject to certain legal exceptions). To do this, please contact us as outlined
below.
ேமற்குறிப்பிடப்பட் ள்ள உங்கள் தனி நப க்குாிய உங்கள் உடல்நல தகவல்கைள
உபேயாகித்தல் மற் ம் ெவளிப்ப த் தல் சம்பந்தமாக உங்க

க்கு ஒ

ெதாி

இ க்கிற . உங்கள் தனிநப க்குாிய ம த் வப் பதி கைள நீங்கள்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம் மற் ம் தி த்திக்ெகாள்ளலாம், அல்ல

ேமற்குறிப்பிட்ட

சிலவற்றிற்கான (குறிப்பிட்ட சில சட்டப் ர்வமான விதிவிலக்குக

க்குட்பட் ) உங்கள்

சம்மதத்ைதத் தி ம்பப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். இைதச் ெசய்வதற்கு, கீேழ குறிப்பிட் ள்ள
குறிப் களின்ப

எங்கைளத் ெதாடர் ெகாள்ள ம்.

Our Pledge to Protect Your Personal Health Information
தனி நப க்குாிய உங்கள் உடல்நல தகவல்கைள பா காப்ப

பற்றிய

எங்கள் உ திெமாழி
The following are a list of pledges to you that we have made to protect your personal health
information:
தனி நப க்குாிய உங்கள் உடல்நல தகவல்கைளப் பா காப்பதற்காக பின்வ ம்
உ திெமாழிகளின் பட் யைல உங்க க்குக்காகச் ெசய் ள்ேளாம்:
• We will take steps to protect your personal health information from theft, loss and
unauthorized access, copying, modification, use, disclosure and disposal.
தனி நப க்குாிய உங்கள் உடல்நல தகவல்கைளத் தி ட் , ெதாைலத்தல் மற் ம்
அதிகாரப் ர்வமற்ற ைறயில் அைடதல், பிரதிெய த்தல், மாற்றம் ெசய்தல்,
உபேயாகித்தல், ெவளிப்ப த் தல் மற் ம் அகற்றிவி தல் ேபான்றவற்றி

ந்

பா காக்கத் ேதைவயான ப கைள எ ப்ேபாம்.
• We will conduct audits and complete investigations to monitor and manage our privacy
compliance.
எங்கள் தனிப்பட்ட உடன்பா கைள கண்காணிப்பதற்கு மற் ம் சமாளிப்பதற்காகத்
கணக்காய் கைள நடத்தி விசாரைணகைளப் ர்த்திெசய்ேவாம்
• We will take steps to ensure that everyone who performs services for us protects your privacy
and only uses your personal health information for the purposes you have consented to.
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எங்க

க்குக்காக ேசைவகைள நடந் ேவர் ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள் அந்தரங்கங்கைள

பா காப்பைத மற் ம் நீங்கள் சம்மதம் ெதாிவிக்கும் ேதைவக

க்காக மாத்திரம் தனி

நப க்குாிய உங்கள் உடல்நல தகவல்கைளப் உபேயாகிப்பைத
நிச்சயப்ப த்திக்ெகாள்ளத் ேதைவயான ப கைள எ ப்ேபாம்.
Contact Information
ெதாடர் ெகாள்ளேவண் ய தகவல்கள்
For more information about our privacy protection practices, or to raise a concern you may have
about our practices, please contact:
அந்தரங்கங்கைளப் பா காக்கும் பயிற்சிகள், அல்ல

எங்கள் பயிற்சிகள் பற்றி

உங்க க்கி க்கும் கவைலைய பற்றிப்ேபச, தய ெசய்
Jeff Curtis, Chief Privacy Officer
SHSC Privacy Office
2075 Bayview Avenue
Toronto, Ontario M4K 3G9
T: 416.480.6100 ext. 1236 or privacy@sunnybrook.ca

ெதாடர் ெகாள்ள ம்

You also have the right to complain to the Information and Privacy Commissioner of Ontario if
you think we have violated your rights. The Commissioner can be reached as follows:
நாங்கள், உங்கள் உாிைமகைள மீறிவிட்ேடாம் என்

நீங்கள் நிைனத்தால்,

ஒன்டாாிேயாவின் தகவல் மற் ம் அந்தரங்க ஆைணயாளாிடம்
உாிைம இ க்கிற . ஆைணயாளைர பின்வ ம்
Dr. Ann Cavoukian
Information and Privacy Commissioner of Ontario
2 Bloor Street East, Suite 1400
Toronto, Ontario M4W 1A8
416‐326‐3333
commissioner@ipc.on.ca
www.ipc.on.ca

ைறயிட ம் உங்க

கவாியில் நீங்கள் அ

க்கு

கலாம்:

டாக்டர். ஆன் கேவாக்கியன்
ஒன்டாாிேயாவின் தகவல் மற் ம் அந்தரங்க ஆைணயாளர்
2 ேளார் ஸ்றீற் ஈஸ்ட், சூ ட் 1400
ெடாெரன்ேடா, ஒன்டாாிேயா M4W 1A8
416‐326‐3333
commissioner@ipc.on.ca
www.ipc.on.ca
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