हे ल्थ-ई-ल क
िं स्वास््य सम्बन्धि जानकारी आदानप्रदानमा सहभागी हुन सेवाग्राही/बबरामीको सहमति
स्िर १ का बहु-प्रदायक/बहु-भुक्िानकिाा सहमति पत्र - आफ्नो तनर्ाय ल नु भधदा अगाडि कृपया ि
पद्नह
ु ोस ् .

उल् ेखिि जानकारी ाई राम्ररी

उपचार र/वा स्वास््य सम्बन्धि सेवाहरुको व्यस्थापन हे तु हे ल्थ-ई-ल क
िं का सहभागी प्रदायकहरु तथा भक्
ु तानकतााहरु (सहभागीहरु) जो तपाई ाई सेवा
प्रदान गने कायामा सिं ग्न छन ् ती सहभागी सिंस्थाहरु ाई तपाईको इ ेक्रोननक स्वास््य रे कर्ाहरु हे ना र प्राप्त गने पाउने कक नपाउने भनी ननर्ाय ल न
तपाई े यस सहमनत फारम ाई प्रयोग गना सक्नुहुधछ . यस फारम ाई आज वा पनछ को लमनतमा पुरा गना सककधछ . तपाई े आफ्नो सहमनत ददन
सक्नुहुधछ

वा
सम्पूर्ा
सहभागीहरु ाई
वा
कसै ाई
अन्स्वकार
गना
सक्नुहुधछ
.
सहभागीहरुको
एउटा
पूर्-ा सूची
www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/Participants मा पाउन सककधछ . यदद यस फारम पुरा गना तपाईसिंग कुनै ककलसमको प्रश्नहरु छन ् भने
www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/PatientConsent मा जानुहोस ् . यदद तपाईसिंग इधटरनेटको सुवविा छै न र तपाई ाई सहभागीहरुको सूची
चादहधछ वा यस फारम ाई पुरा गना सहयोगको आवस्यकता परे मा, कृपया (७१६)२०६-०९९३ एक्सटे धसन ३११ मा सम्पका गनह
ुा ो ा . िपाईको छनोट े

स्वास््य सेवा वा स्वास््य वीमा पाउन िपाईको क्षमिा ाई असर गने छै न . सहमति ाई स्वीकार वा अस्वीकार गने िपाईको इच्छा े िपाई स्वास््य
सेवाहरुबाट बन्धिि हुने आिार बधने छै न .

ए उ टा मा त्रै
छा धनु हो स ्

यस सहमनत फारममा तपाई े सहभागीहरु ाई राज्यव्यापी स्वास््य सेवा कम्प्यट
िं े सिंचा न गरको कम्प्यट
ु र सिंजा को अिंश माननने हे ल्थ-ई-ल क
ु र
सिंजा

माफात तपाईको चचककत्सा सम्बन्धि रे कर्ाहरु उप ब्ि गराउने कक नगराउने भनी ननर्ाय गना सक्नुहुधछ . यस े ववलभधन ठाउँ हरुमा तपाई े

प्राप्त गनुभ
ा एको स्वास््य सेवाहरु सम्बन्धि चचककत्सा रे कर्ाहरु ाई सिंक न गना सहयोग गनेछ र सो रे कर्ाहरु ाई तपाई ाई सेवा प्रदान गने
सहभागीहरु ाई इ ेक्रोननक मध्यमबाट उप ब्ि गराउने छ .

सहमनत छ

सम्पूर्ा सहभगीहरु ाई जो मेरो हे रिाहमा सिं ग्न छन ् उनीहरु ाई हे ल्थ-ई-ल क
िं माफात मेरो स्वास््य सम्बन्धि सम्पूर्ा इ ेक्रोननक जानकारी ल न
पाउने छन ् भनी मेरो सहमति छ . यस बक्समा चचधह

गाए पश्चात आकन्स्मक सेवा, गुर्स्तर सि
ु ार, सेवा व्यवस्थापन, र पूव-ा अचिकरर्

कियाक ापहरु सदहत मेरो हे रचाहमा सिं ग्न सम्पूर्ा सहभागी सिंस्थाहरुका कमाचारी े मेरो चचककत्सा सम्बन्धि सबै रे कर्ाहरु हे ल्थ-ई-ल क
िं माफात हे ना
तथा प्राप्त गना पाउने छन ् भनी तपाई सहमत हुनुहुधछ भनेर बुझिधछ .

उल् ेझित सहभागीहरु
बाहे क सहमनत छ
ि

उल् ेखिि सहभागी बाहे क मेरो हे रिाह िथा सेवामा सिं ग्न सम्पूर्ा सहभागीहरु ाई मेरो सबै स्वास््य सम्बन्धि इ ेक्रोननक जानकारी हे ल्थ-ई-

ल क
िं माफात हे ने र प्राप्ि गना पाउने छन ् भनी मेरो सहमति ददधछु:

सहभागीको नाम_______________________सभागीको ठे गाना वा फोन नम्बर_____________________________________________
चचककत्सा सम्बन्धि आपतका ीन समय बाहे क यी सहभागीहरु े मेरो स्वास््य सम्बन्धि इ ेक्रोननक जानकारी हे ल्थ-ई-ल क
िं माफता प्राप्त गना पाउने
छै नन ् . यदद तपाई े कुनै पनन सहभागीहरु ाई बदहष्कार गना छाधनु भएको छ भने, तपाईको फारम ाई प्रमाझर्त गना अननवाया रुपे े हे ल्थ-ई-

ल क
िं ाई ७१६-२०६-०९९३ एक्सटे धसन ३११ मा फोन गनुह
ा ो ा . यदद थप सहभागीहरु ाई तपाई े सहमनतमा अस्वीकृनत जनाउन चाहनुहुधछ भने,
कृपया उनीहरु ाई सहभागी बदहष्करर् फारममा पदहचान गनह
ुा ो ा र यस फारमसिंग सिं ग्न गनह
ुा ो ा . सहभागी बदहष्करर् फारम

आपतका ीन समय
बाहे क सहमनत छै न

www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/PatientConsent मा प्राप्त गना सक्नुहुधछ . यदद तपाई े सहभागी बदहष्करर् फारम यस फारमसिंग सिं ग्न
गनुा भएको छ भने कृपया यहाँ चचधह

गाउनु होस ्

चचककत्सा सम्बन्धि आपतका ीन समय बाहे क कुनै पनन उदे शको

ाचग मेरो स्वास््य सम्बन्धि इ ेक्रोननक जानकारी मेरो हे रिाहमा सिं ग्न

सम्पूर्ा सहभागीहरु ाई हे ल्थ-ई-ल क
िं माफात प्राप्त गना पाउने कुरामा म मेरो असहमति जनाउन िाहधछु . यस बक्समा तपाई े चचधह

कुनै पनन न्स्थनतमा
सहमनत छै न

गाए

पनछ, चचककत्सा सम्बन्धि आपतका ीन समय बाहे क हे ल्थ-ई-ल क
िं को माफात कुनै पनन सहभागीहरु े तपाईको चचककत्सा सम्बन्धि रे कर्ाहरु हे ना र
प्राप्त गना पाउने छै नन ् भनी तपाई े सहमनत ददनुहुधछ भनेर बुझिधछ .
कुनै पनन उदे श्यको

ाचग तथा मेडर्क

सम्बन्धि आपतका ीन समयमा पनन मेरो स्वास््य सम्बन्धि इ ेक्रोननक जानकारी मेरो हे रिाहमा

सिं ग्न सम्पूर्ा सहभागीहरु ाई हे ल्थ-ई-ल क
िं माफात हे ना र प्राप्त गना पाउने कुरामा म मेरो असहमति जनाउन िाहधछु .
नोट: यदद िपाई े कुनै पतन सहमतिमा स्वीकृति नददएको िण्िमा आपिका ीन समयमा िपाई ाई उपिार गने व्यन्क्िहरु ाई िपाईको चिककत्सा सम्बन्धि रे किाहरु िथा
हे ल्थ-ई-ल क
िं मा उप ब्ि रे किाहरु हे ना िथा प्राप्ि गना धयू योका राज्यको कानून े स्वीकृति ददधछ .
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सेवाग्राही/बबरामी/कानूनी प्रतितनचि

___________________________________

सेवाग्राही/बबरामीको थर

तनकायको सहमति प्राप्ि गने

सेवाग्राही/बबरामीको नाम
/

साक्षी
/

मदह ा

पुरुष

* यदद िपाई े यस फारम ाई सहभागीको कायाा यम परु नगरे को िण्िमा,
ि

सेवाग्राही/बबरामीको जधम लमति

उन्ल्ल्िि जानकरी ाई भना साक्षी िादहधछ .

____________________________________

सेवाग्राही/बबरामीको ठे गाना

साक्षीको नाम

शहर

राज्य

जीप कोि

___
____________________________________
साक्षीको हस्िाक्षर

सेवाग्राही/बबरामी वा कानन
ू ी प्रतितनचिको हस्िाक्षर

हस्िाक्षर गरे को लमति

_
____________________________________
_

ागू भए, कानन
ू ी प्रतितनचिको नाम

साक्षी र सेवाग्राही/बबरामी बीिको सम्बधि (पूवा श्रीमान ्/श्रीमिी, पति, छोरा,
तछमेकी,आदद)

कानूनी प्रतितनचिको र सेवाग्राही/बबरामी बीिको सम्बधि ( ागू भए)
मािापपिा

स्वास््य सेवा एजेधट/प्रतितनचि

अलभभावक

अधय ______________

हे ल्थ-ई-ल क
िं एक गैर-सरकारी सिंस्था हो . स्वास््य सेवा तथा सुवविाको गुर्स्तरमा सुिार ल्याउन यस े जनताको स्वास््य सम्बन्धि जानकारी ाई इ ेक्रोननक र
सरु क्षित तररका े प्रदान गदाछ . यस ककलसमको जानकारी प्रदान गने ाई ई-हे ल्थ वा स्वास््य जानकारी प्रववचि (स्वास््य आई.टी.) भननधछ . धयू योका राज्यमा ई-हे ल्थ
बारे थप जानकारी प्राप्त गनाको

ाचग “राम्रो जानकारी भनेको राम्रो सेवा” (Better Information Means Better Care) नामक पुन्स्तका पढ्नह
ु ोस ् . तपाई े सो पुन्स्तका

सहभागीसिंग माग्न सक्नुहुधछ, वा www.ehealth4ny.org वेबसाइटमा जानुहोस ् .
हे ल्थ-ई-ल क
िं मा सेवाग्राही/बबरामीको जानकारी बारे पववरर् र सहमति प्रकिया:

१.

िपाई े ददएको जानकारी ाई कसरी प्रयोग गररधछ:

ननम्न कायाको




ाचग तपाईको स्वास््य सम्बन्धि जानकारी तपाई े स्वीकृनत ददएका सहभागी प्रदायकहरु े प्रयोग गने छन ्:

तपाई ाई चचककत्सा सम्बन्धि उपचार तथा सो सिंग सम्बन्धित सेवाहरु प्रदान गने .

तपाईसिंग स्वास््य वीमा छ वा छै न र सो वीमा े के कस्तो सुवविाहरु ददधछ भनेर चेक गनुह
ा ोस ् .
सम्पूर्ा सेवाग्राही/बबरामीहरु ाई ददइने स्वास््य सम्बन्धि सेवा गर्
ु स्तरको मल्
ु यािंकन र सि
ु ार .

तपाईको इ ेक्रोननक स्वास््य जानकारी तपाई े स्वीकृनत ददएको सहभागी भुक्तानकताा े मात्र ननम्न कायाहरुको


ाचग प्रयोग गने छन ्:

गुर्स्िर सुिार गतिपवचिहरु: तपाई ाई र स्वास््य वीमाको सदस्यहरु ाई प्रदान गररएको चचककत्सा सम्बन्धि सेवाहरुको गुर्स्तर ाई मुल्यािंकन गने तथा
सुिाने बारे यसमा समावेश गररएको छ .



स्वास््य सेवा/हे रपविार सम्बन्धि व्यवस्थापन गतिपवचिहरु: यसमा तपाई ाई उपयुक्त स्वास््य सेवा गुर्स्तरमा सुिार ल्याउने, तपाई ाई उप ब्ि भएका
ववलभधन स्वास््य सेवाहरुको समधवय गने वा एक चचककत्सा सम्बन्धि सेवा ाई अनस
ु ारर् गना तपाई ाई सहयोग गने जस्ता कायाहरु समावेश गररएको छ .



पूव-ा प्राचिकरर् गतिपवचिहरु: यसमा तपाई े वा तपाईको स्वास््य सेवा प्रदायक े अनुरोि गरे का सेवाहरु ाई पूव-ा अनुमोदन गनाको
जानकारी ाई समीिा तथा मल्
ु यािंकन गने काया ाई समावेश गररएको हुधछ .

ाचग चचककत्सा सम्बन्धि

नोट: यस सहमति फारममा िपाई े रोजेको सहमति े िपाई ाई स्वास््य पवमा ददने कक नददने वा िपाई स्वास््य सम्बन्धि भुक्िानी गना स्वास््य पवमा ददनेहरु ाई
िपाईको जानकारीहरु ाई प्राप्ि गना पाउने छै नन ् . स्वास््य पवमा प्रदायक े अतनवाया रुप े प्रयोग गने एउटा छुट्टै सहमति फारममा आफ्नो तनर्ाय िपाई े ददन
सक्नुहुधछ .
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२.

िपाईको बारे मा कस्िो ककलसमको जानकारी समावेश गररएको हुधछ: यदद तपाई े सहमनत ददनुहुधछ, तपाईको स्वीकृनत पाएका सहभागीहरु े तपाईको स्वास््य
सम्बन्धि इ ेक्रोननक सम्पूर्ा जानकारी ाई हे ल्थ-ई-ल क
िं माफात हे ना तथा प्राप्त गना पाउने छन ् . यो सहमनत फारम हस्तािर गरे को लमनत अगाडर् र पछार्ी

सिंक न गररएका तपाईको स्वास््य सम्बन्धि रे कर्ाहरु यसमा समावेश गररएको हुधछ . रोगहरुको वा घाइते/चोटपटक ागेको इनतहास (जस्तै, मिुमेह वा हाथ िट्ट
ु ा
भाचेको), पररिर्को पररर्ामहरु (जस्तै एक्स-रे वा रगत पररिर्हरु), र तपाई े सेवन गनुा भएका औषचिहरुको सूची तपाईको स्वास््य सम्बन्धि रे कर्ाहरुमा
समावेश गररएको हुनसक्छ . यी जानकारीहरु त
हुनसक्छन ्:




३.

उल् ेझित स्वास््य अवस्थाहरु सदहत तर नतनीहरुमै लसलमत नरही सिंवेदनशी

रक्सी वा ागुऔषद सेवन सम्बन्धि समस्याहरु



एचआईभी/एड्स



जधम ननयधत्रर् र गभापतन (पररवार ननयोजन)



स्वास््य अवस्थाहरुसिंग सम्बन्धि

आनव
ु िंलशक (जधमजात) रोगहरु वा जाँचहरु
मानलसक स्वास््यको अवस्थाहरु
यौनजधय रोगहरु

िपाईको स्वास््य सम्बन्धि जानकारी कहााँबाट आउछ: तपाई ाई जस े स्वास््य सेवा वा स्वास््य वीमा प्रदान ("जानकारीका स्रोतहरु") गदा छ, सो ठाउँ हरुबाट

तपाईको बारे मा जानकारी आउँ दछ . यसमा अस्पता हरु, र्ाक्टरहरु, औषचि पस हरु, चचककत्सा सम्बन्धिय प्रयोगशा ाहरु, स्वास््य ववमाकतााहरु, मेर्ीकेर्

(Medicaid) कायािम र स्वास््य सम्बन्धि जानकारीहरु इ ेक्रोननक मध्यम े आदानप्रदान गने अधय ई-हे ल्थ सिंस्थाहरु ाई समावेश गररएको हुनसक्छ . वतामान
जानकारीको स्रोतहरुको एक पूर्ा सच
िं मा उप ब्ि छ . हे ल्थ-ई-ल क
िं को वेबसाइटमा www.wnyhealthelink.com गई वा ७१६-२०६-०९९३ एक्सटे धसन ३११
ू ी हे ल्थ-ई-ल क
मा फोन गरी कुनै पनन समयमा तपाई े अद्यावचिक सच
ू ी प्राप्त गना सक्नुहुधछ .

४.

िपाई े सहमति ददएमा, कस े िपाईको बारे मा जानकारी पाउन सक्छ:

र्ाक्टरहरु र चचककत्सा सम्बन्धि सेवामा सिं ग्न स्वीकृनत प्राप्त गरे का सहभागी प्रदायकका

अधय स्वास््य सेवा प्रदान गने चचककत्सा कमाचारी; स्वीकृनत प्राप्त गरे का सहभागी प्रदायकका र्ाक्टरहरुको सहयोग र ननगरानीमा कायारत स्वास््यकमीहरु; यस
सहमनत फारम े माचथ १ मा उल् ेि गरे को कुराहरु ाई अनम
ु नत ददइको गनतववचिहरु ाई कायाधवयन गना स्वीकृनत प्राप्त गरे का सहभागी प्रदायकका कमाचारीवगा े

मात्रै तपाईको जानकारी प्राप्त गना सक्छन ् . हे ल्थ-ई-ल क
िं को वेबसाइटमा www.wnyhealthelink.com गई वा ७१६-२०६-०९९३ एक्सटे धसन ३११ मा फोन गरी
सहभागीहरुको एक पूर्ा सूची प्राप्त गना सककधछ .

५.

जानकारीको अनुचिि प्रयोग वा प्रान्प्िको

ाचग दण्िहरु: तपाईको इ ेक्रोननक जानकारीको अनुचचत प्रयोग वा प्रान्प्तको

ाचग दण्र्हरु तोककएका छन ् . यदद कुनै

पनन समय कसै े तपाईको सहमनतबबना तपाईको बारे जानकारी प्राप्त गरी त्यसको अनुचचत प्रयोग गरररहे को छ भनी शिंका

ागेको िण्र्मा, तपाई े आफ्नो

जानकारी प्राप्त गना स्वीकृनत ददएको कुनै एक सहभागी ाई फोन गना सक्नह
िं को वेबसाइट www.wnyhealthelink.com मा जानह
ु ु धछ; वा हे ल्थ-ई-ल क
ु ोस ्; वा हे ल्थ-ईल क
िं ाई ७१६-२०६-०९९३ एक्सटे धसन ३११मा फोन गनह
ुा ोस ्; वा धयूयोका राज्यको स्वास््य ववभागमा ८७७-६९०-२२११ मा सम्पका गनह
ुा ोस ्

६.

जानकारी ाई पुनः िु ासा: राज्य र सिंघीय व्यवस्था र ननयमहरुको मापदण्र्मा रही सहभागीहरु े तपाईको बारे मा कुनै पनन स्वास््य सम्बन्धि इ ेक्रोननक
जानकारी अरु ाई पुनःिु ासा गना सक्छन ् . कागजको रुपमा रहे का तपाईको स्वास््य सम्बन्धि जानकारी ददने दस्तावेजहरुमा पनन सो कुरा
राज्य र सिंघीय कानूनहरु े एचआईभी / एड्स र

ागूपदाथा र मददरा उपचार जस्ता सिंवेदनशी

उनीहरुको जब कुनै व्यन्क्त े यस्ता ककलसमका स्वास््य सम्बन्धि सिंवेदनशी

ागु हुधछ . केदह
स्वास््य सम्बन्धि जानकरी ाई ववशेष सुरिा प्रदान गदाछ .

जानकारी प्राप्त गछा न ् तब राज्य र सिंघीय कानून े तोकेका ववशेष आवश्यकताहरु ाई

अननवाया रुपमा अनुचरर् गनप
िं माफात यस्ता जानकारी प्राप्त गने हे ल्थ-ई-ल क
िं र कुनै पनन व्यन्क्त े सो आवस्यकताहरु ाई अननवाया रुप े
ुा नेछ . हे ल्थ-ई-ल क
पा ना गनुा पछा .

७.
८.

ागू हुने समयावचि: यो सहमनत फारम तपाई े आफ्नो सहमनत कफताा ल ने ददन दे झि वा हे ल्थ-ई-ल क
िं े व्यापार सिंचा न रहे सम्म प्रभावकारी हुनेछ .
िपाईको सहमति कफिाा: सहमनत कफताा फारममा हस्तािर गरी कुनै एक सहभागीहरु ाई बुिाएर तपाई े आफ्नो सहमनत कुनै पनन समय कफताा ल न सक्नुहुनेछ .

नयाँ सहमनत फारममा पुनः हस्तािर गरी तपाई े कुनै पनन समयमा आफ्नो सहमनतको प्रकार/ककलसम पररवतान गना सक्नह
िं को वेबसाइट
ु ु धछ . हे ल्थइल क
www.wnyhealthelink.com बाट वा ७१६-२०६-०९९३ एक्सटे धसन ३११ मा फोन गरी तपाई े यी फारमहरु प्राप्त गना सक्नुहुधछ .
नोट: िपाईको स्वास््य सम्बन्धि रे किाहरु हे ल्थ-ई-ल क
िं को मध्यमबाट सिंस्थाहरु े प्राप्ि गरे का रे किाहरुको प्रतिल प उनीहरु े राख्न सक्छन ् वा उनीहरुको रे किामा

िपाईको रे किा ाई समावेश गना सक्छन ् . भपवष्यमा यदद िपाई े आफ्नो सहमति कफिाा ल न िाहे , उनीहरु े िपाईको रे किाहरु आफ्नो रे किाबाट तनकाल्न आवस्यक
मातनने छै न .

९.

फारमको प्रतिल पप: तपाई े यस सहमनत फारममा हस्तािर गरे पनछ तपाई ाई सो फारमको प्रनतल वप पाउने अचिकार छ .
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