Εζείς και η Ελεσθερία ηων
Πληροθοριών
Κύρια Σημεία ποσ πρέπει να Θσμάζηε
 Έρεηε ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ζαο πνπ ηεξνύληαη ζηα αξρεία ηεο Melbourne
Health
 Αξρεία ηεξνύληαη γηα δηάθνξεο πεξηόδνπο ζύκθσλα κε λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο
 Οη αηηήζεηο γηα πξόζβαζε ζε αξρεία πξέπεη λα γίλνληαη εγγξάθσο



Υπάξρνπλ ρξεώζεηο γηα πξόζβαζε ζηα αξρεία θαη γηα θσηναληίγξαθα από απηά

Τι είναι ο Νόμος περί Ελεσθερίας ηων Πληροθοριών (FOI);
Ο Νόκνο Πεξί Διεπζεξίαο ησλ Πιεξνθνξηώλ (1982) [Freedom of Information Act ] ζαο δίλεη ην δηθαίσκα λα έρεηε
πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ζαο πνπ πεξηέρνληαη ζηα αξρεία ηεο Melbourne Health. Η Melbourne Health
πεξηιακβάλεη ην Βαζηιηθό Ννζνθνκείν Μειβνύξλεο (ηελ παλεπηζηεκηνύπνιε ζην Σίηη θαη ζην Royal Park) θαη ηελ
πεξηθέξεηα Βνξεηνδπηηθήο Ψπρηθήο Υγείαο. Δπίζεο, ζαο επηηξέπεη λα ζρνιηάδεηε πιεξνθνξίεο ζηα αξρεία ζαο ή
λα δεηάηε κηα εμήγεζε ή πεξίιεςε ησλ πιεξνθνξηώλ.

Ποιες πληροθορίες έτει ζηην καηοτή ηης η Melbourne Health;
Τν ηαηξηθό ηζηνξηθό ζαο ζηε Melbourne Health πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ζαο πνπ ζπιιέρζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζαο, από επηζθέςεηο ζαο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ή ζηα έθηαηα πεξηζηαηηθά. Οη
πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζνύλ ηε ζπλερή πεξίζαιςε θαη ηε ζεξαπεία ζαο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνύκελσλ αζζελεηώλ ή ηξαπκαηηζκνύο, εγρεηξήζεηο,
παζνινγηθά απνηειέζκαηα θαη θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη θαη έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί.

Τι είδοσς αρτεία ηηρούνηαι;
Οη πιεξνθνξίεο ζαο κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ κε πνιινύο ηξόπνπο, όπσο έληππα, αθηηλνγξαθίεο, ειεθηξνληθά
ζπζηήκαηα, θηικ, ηαηλίεο θαη ειεθηξν-θαξδηνγξαθήκαηα (ΗΚΓ).

Πού είναι αποθηκεσμένες οι πληροθορίες μοσ;
Οη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζαο ηεξνύληαη από ηε Melbourne Health ζην Τκήκα Υπεξεζηώλ Πιεξνθνξηώλ
Υγείαο. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη κε αζθάιεηα εθηόο ηνπ ρώξνπ.

Για πόζο τρονικό διάζηημα κραηά ηις πληροθορίες μοσ η Melbourne Health;
Η Melbourne Health ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε πιεξνθνξηώλ ηνπ Γξαθείνπ
Γεκόζησλ Αξρείσλ ηεο Βηθησξίαο. Σε γεληθέο γξακκέο, ηα αξρεία λνζειεπνκέλσλ ηεξνύληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 15
ρξόληα, ή κέρξη ηελ ειηθία ησλ 25 εηώλ, αλ ν αζζελήο ήηαλ παηδί όηαλ ππνβάιινληαλ ζε ζεξαπεία. Τα αξρεία ησλ
εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ηεξνύληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ρξόληα από ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο επίζθεςεο ηνπ
αζζελνύο. Τα αξρεία γηα ηνπο λνζειεπόκελνπο γηα ςπρηαηξηθνύο ιόγνπο θαη ησλ αζζελώλ ησλ εμσηεξηθώλ
ηαηξείσλ, ηεξνύληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 25 ρξόληα από ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο επίζθεςεο ηνπ αζζελνύο. Οη
αθηηλνγξαθίεο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα κεηά ηελ εκθάληζή ηνπο. Τα αξρεία ησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ
ηεξνύληαη γηα 12 ρξόληα από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ. Σην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηήξεζεο, ηα αξρεία
θαηαζηξέθνληαη κε αζθαιή ηξόπν.

Πώς μπορώ να δω ή να πάρω ένα ανηίγραθο ηοσ αρτείοσ μοσ;
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη εγγξάθσο ζην Λεηηνπξγό FOI, είηε κε ην Έληππν Αίηεζεο πνπ παξέρεη ν Λεηηνπξγόο
FOI είηε κε επηζηνιή. Τν αίηεκά ζαο είηε γηα λα δείηε ην αξρείν είηε γηα λα απνθηήζεηε έλα αληίγξαθν πξέπεη λα
είλαη ζαθέο. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηελ πξνβιεπόκελε ρξέσζε. Οη ηξέρνπζεο πιεξνθνξίεο ησλ
ρξεώζεσλ είλαη δηαζέζηκεο από ην Λεηηνπξγό FOI.
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Μπορεί κάποιο άλλο άηομο να ζηηήζει πληροθορίες μοσ ζύμθωνα με ηο FOI;
Οη πιεξνθνξίεο ζαο ζα παξαζρεζνύλ ζε άιιν πξόζσπν κόλν κε ηε γξαπηή εμνπζηνδόηεζή ζαο. Ωζηόζν,
ππάξρνπλ εμαηξέζεηο θαη κεξηθέο από απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.

Μπορώ να αποκηήζω ηα αρτεία κάποιοσ άλλοσ αηόμοσ με ηην FOI;
Μπνξείηε λα απνθηήζεηε ηα αξρεία ελόο άιινπ αηόκνπ κόλν αλ έρεηε ηε γξαπηή εμνπζηνδόηεζή ηνπ λα ην
πξάμεηε. Μπνξείηε επίζεο λα απνθηήζεηε αξρεία ελόο άιινπ αηόκνπ αλ κπνξείηε λα απνδείμεηε όηη:


είζηε Πιεξεμνύζηνο από ην ελ ιόγσ άηνκν γηα όιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ



έρεηε δηνξηζηεί σο Νόκηκνο Κεδεκόλαο ηνπ ελ ιόγσ αηόκνπ



είζηε ν Δθηειεζηήο ηεο πεξηνπζίαο ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ αηόκνπ

Μπορούν να δημοπζιεσηούν ηα αρτεία τωρίς σην FOI;


Τα αξρεία ίζσο είλαη δπλαηό λα δεκνζηεπηνύλ ζύκθσλα κε ηε δένπζα λνκηθή δηαδηθαζία (π.ρ. σο
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε δίθε ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ).



Τα αξρεία κπνξεί λα δηαηεζνύλ θαη ζε άιινπο παξόρνπο πγείαο γηα ηελ παξνρή άκεζεο πεξίζαιςεο πγείαο
(π.ρ. όηαλ είζηε ζην Τκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ άιιεο ππεξεζίαο πγείαο) ή κε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ζε
άιινπο παξόρνπο πεξίζαιςεο πγείαο, όπσο ζηνλ Παζνιόγν ζαο. Τέηνηα δεκνζηόηεηα πιεξνθνξηώλ
δηέπεηαη από ην Νόκν πεξί Αξρείσλ Υγείαο.



Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζε ηαθηηθή βάζε ζηνλ παξαπέπνληα γηαηξό ζαο κεηά από εηζαγσγή ζε
λνζνθνκείν ή κεηά από επίζθεςε βάζεη ησλ λόκσλ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ απνξξήηνπ.

Πόζο θα μοσ κοζηίζει;
Τν θόζηνο ζα πνηθίιεη αλάινγα κε θάζε αίηεζε. Οη ρξεώζεηο αλαπξνζαξκόδνληαη θάζε ρξόλν θαη κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ:


ην ηέινο ηεο αίηεζεο (δελ επηζηξέθεηαη)



ηε ρξέσζε αλαδήηεζεο (αλ ηζρύεη)



θσηνηππία ησλ πιεξνθνξηώλ



ηαρπδξνκηθά ηέιε θαη δηνηθεηηθό θόζηνο



ρξέσζε λα δείηε ηα αξρεία θαη ρξήζε δηεξκελείαο



ρξέσζε πεξίιεςεο

Μπνξεί λα ηζρύεη κηα κεησκέλε ρξέσζε γηα ηνπο θαηόρνπο Κάξηαο Υγείαο θαη Κάξηαο Σπληαμηνύρνπ.
Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα νηθνλνκηθή δπζθνιία. Τέηνην αίηεκα πξέπεη λα
ζπλνδεύεηαη από δηθαηνινγεηηθά, όπσο Κάξηα Υγείαο ή Κάξηαο Σπληαμηνύρνπ. Αλ ε αίηεζή ζαο γηα νηθνλνκηθή
δπζθνιία γίλεη απνδεθηή, κπνξεί λα απαιιαγείηε από ηελ θαηαβνιή νξηζκέλσλ ρξεώζεσλ από ηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο. Τα ηξέρνληα ηέιε θαη ρξεώζεηο κπνξείηε λα ηα δείηε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Υπνπξγείνπ
Γηθαηνζύλεο ηεο Βηθησξίαο ζην www.justice.vic.gov.au

Για πόζο καιρό θα πρέπει να περιμένω;
Η Melbourne Health πξέπεη εληόο 45 εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζήο ζαο λα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηελ
έθβαζε ηεο αίηεζήο ζαο. Δθείλε ηε ζηηγκή κπνξείηε επίζεο λα ιάβεηε ηηκνιόγην γηα ηηο ζρεηηθέο ρξεώζεηο. Απηέο νη
ρξεώζεηο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ ζην αθέξαην πξηλ από ηελ παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηώλ ζαο.
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Επικοινωνία
Λεηηνπξγόο FOI
Τειέθσλν: 9342 8454
Φαμ: 9342 8008
Email: FOI_request@mh.org.au

Περαιηέρω πληροθορίες
Τν Νόμο Περί Ελεσθερίας των Πληροφοριών της Βικτωρίας (1982)
κπνξείηε λα ην δείηε ζην:
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/
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