BURMESE

လူနာမွ HEALTHeLINK က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္
အဆင့္ ၁ ေပါင္းစံု-ေထာက္ပံ့သူ/မ်ိဳးစံု-ေပးသူ သေဘာတူညီခ်က္
ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မွီ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ပါ။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ေဖာင္အား သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ HEALTHeLINK ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္
ေပးေဆာင္သူမ်ား (ပါဝင္သူမ်ား) သင္၏ကုသမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဂရုျပဳမႈစီမံခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သင့္စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ လက္ခံရယူရန္ႏွင့္ ၾကည့္ရႈရန္ သူတို႔အား ပါဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္ မျပဳမည္ကို ဤေဖာင္ျဖင့္ သံုးနုိင္ပါသည္။
သင္မွ ပါဝင္သူမ်ား အခ်ိဳ႔ေသာ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ကို
ေပးနုိင္ပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအျပည့္အစံုကို www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/Participants တြင္
ေတြ႔ရိွနုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤေဖာင္ကို ျဖည့္စြက္သည့္အခါ ေမးခြန္းမ်ား ရိွခဲ့ပါက
www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/PatientConsent စာမ်က္ႏွာကို သြားလိုက္ပါ။ အကယ္၍ သင့္မွာ အင္တာနက္လိုင္း
မရနုိင္ပဲ ပါဝင္သူမ်ား၏အမည္စာရင္းရလိုပါက သို႔မဟုတ္ လိုင္းမရပဲ ဤေဖာင္ကုိ ျဖည့္စြက္ရန္အကူအညီလိုအပ္ပါက ေက်းဇူးျပဳျပီး
(716)206-0993 ext 311) ကို ေခၚဆုိလိုက္ပါ။ သင့္ရဲ့ဤသို႔ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ေဆးဝါးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး
အာမခံကုန္က်မႈကို ရရိွနုိင္မႈအေပၚ တက္ေရာက္မႈ မရိွပါ။ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရန္
သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈသည္လည္း က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျငင္းပယ္သြားမည့္ အေျခခံသေဘာမဟုတ္ပါ။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ေဖာင္တြင္ HEALTHeLINK မွ ဖြင့္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္
သင္၏က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို ပါဝင္သူမ်ားအား လက္ခံရယူရန္ ခြင့္ျပဳမျပဳကို သင္ ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မွာ
အက်ယ္တစ္ေဝွ႔ေဖာ္ျပေပးသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ဤအရာမွ သင္မည္သည့္ေနရာတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ယူခဲ့သည္စေသာ ေနရာအသီးသီးမွ သင္ယူခဲ့ေသာ
ေဆးဝါးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းရန္ ကူညီေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုအရာျဖင့္ သင့္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ပါဝင္သူမ်ားမွလည္း
အီလက္ထရြန္းနစ္ခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူနုိင္ေစပါသည္။
သေဘာတူသည္

တစ္ခုသာ ေရြးပါ



□

HEALTHeLINK မွ ေပးထားေသာ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုး ကို
ကၽြႏု္ပ္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ပါဝင္သူမ်ား အားလံုးလက္ခံရရနုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္မွ သေဘတူညီခ်က္
ေပးလိုက္ပါသည္။ ဤ အခ်က္ကုိ သင္ျခစ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ “သေဘာတူပါသည္၊ HEALTHeLINK မွ ကၽြႏု္ပ္၏ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ
မွတ္တမ္းမ်ားကို ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးမွ ၾကည့္ရႈရရိွနုိင္သည့္ ကၽြႏု္ပ္၏ အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အရည္အေသြးတိုး တက္မႈ၊
ေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံခ်က္၊ နွင့္ အၾကိဳ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမႈမ်ား အပါအဝင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ထိုဝန္ထမ္းသည္
ပါဝင္ခဲ့သည္” ဆိုသည္ကုိ သင္မွ သေဘာတူပါသည္။”

သေဘာတူသည္္

□

မွ လႊဲ၍
 ေအာက္ပါပါဝင္သူမ်ားမွ လႊဲ၍ HEALTHeLINK မွ ေပးထားေသာ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား
အားလံုး ကို ကၽြႏု္ပ္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ပါဝင္သူမ်ား အားလံုးလက္ခံရရနုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္မွ သေဘတူညီခ်က္
ေပးလိုက္ပါသည္။
ပါဝင္သူ၏အမည္

ပါဝင္သူ၏ ေနရပ္လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္

ဤပါဝင္သူမ်ားသည္ ေဆးဝါးအေရးေပၚအေျခအေနမွ လႊဲ၍ HEALTHeLINK မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္၏စက္ပိုင္းဆုိင္ရာ
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံမရယူနုိင္ပါ။ အကယ္၍ သင္မွ ပါဝင္သူမ်ားတစ္ဦးဦးကုိ မပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ပါက သင့္ေဖာင္ကုိ
စီစစ္ရန္အတြက္ HEALTHeLINK ကို (716)206-0993 ext 311 ျဖင့္ သင့္ ဆက္သြယ္ရပါမည္။ အကယ္၍ အျခားအပိုပါဝင္သူမ်ားကို
သေဘာတူညီခ်က္ ျငင္းပယ္လိုပါက ေက်းဇူးျပဳျပီး ထိုသူတို႔အား ပါဝင္သူခ်န္လွပ္ျခင္း ေဖာင္ တြင္ အမည္ေဖာ္ျပထားေပးျပီး ဤေဖာင္ႏွင့္
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ပူးတြဲပို႔ေပးပါ။ ထုိေဖာင္ကို www.wnyhealthelink.com/Home/Patients/PatientConsent တြင္ ရယူေတြ႔ရိွနုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ထို
ပါဝင္သူခ်န္လွပ္ျခင္းေဖာင္ ကို သင္ ပူးတြဲထားပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤေနရာတြင္ အမွတ္ျခစ္ေပးပါ။

သေဘာမတူပါ္

□

□

မွ လဲႊ၍


မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆးဝါးအေရးေပၚအေျခအေနမွ လႊဲ၍ HEALTHeLINK မွ ေပးထားေသာ
စက္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုး ကို လက္ခံရရနုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္
ပါဝင္ေနေသာ ပါဝင္သူမ်ား အားလံုးကို သေဘာတူညီခ်က္ ျငင္းပယ္ပါသည္။ ဤ အခ်က္ကုိ သင္ျခစ္မွတ္ျခင္းျဖင့္
“သေဘာမတူပါ၊ ထုိအရာသည္ ေဆးဝါးအေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ ပါဝင္သူမ်ားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ
HEALTHeLINK မွ ကၽြႏု္ပ္၏ေဆးဝါးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို လက္ခံရယူခြင့္ မရိွပါ” ကို သင္မွ သေဘာတူပါသည္။

သေဘာမတူပါ္

□

ဘယ္ေတာ့မွ


မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဆးဝါးအေရးအေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ အပါအဝင္ HEALTHeLINK မွ
ေပးထားေသာ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုး ကို လက္ခံရရနုိင္ရန္
ကၽြႏု္ပ္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ပါဝင္သူမ်ား အားလံုးကို သေဘာတူညီခ်က္ ျငင္းပယ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္- “ဘယ္ေတာ့မွ သေဘာမတူပါ” ကို သင္မေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ HEALTHeLINK တြင္ရရိွနုိင္ေသာအခ်က္မ်ားအပါအဝင္
သင္၏ေဆးဝါးမွတ္တမ္းမ်ားကို အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ သင့္ကုိကုသေပးေနေသာသူမ်ားအား New York ျပည္နယ္ ဥပေဒမွ
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
လူနာ/တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္

.

.

ျဖစ္တည္ရာေနရာ သေဘာတူညီခ်က္လက္ခံရရိွသူ

လူနာ၏ ေနာက္ဆံုးအမည္-

လူနာ အေရွ႕အမည္သက္ေသ *
က်ား

မ

လူနာ ေမြးသကၠရာဇ္-

*ဤေဖာင္အား သင္မွ ပါဝင္သူ၏ရံုးတြင္
ျဖည့္စြက္ျခင္း မရိွပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို
ျဖည့္စြက္ရန္ သင္မွ ေအာင္ပါသက္ေသ ရိွကို
ရိွရပါမည္။

လူနာ၏ေနရပ္လိပ္စာ
ျမိဳ႕နယ္

ျပည္နယ္

ဇစ္ကုတ္နံပါတ္

.

.
သက္ေသ၏အမည္

.
လူနာလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လူနာ၏တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္

လက္မွတ္ထိုးသည့္ရက္စြဲ
.

.

.
သက္ေသ ထုိးျမဲ လက္မွတ္

လူနာ၏တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္အမည္ေရးသားခ်က္ (သက္ဆုိင္ပါက)
လူနာႏွင့္ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ဆက္စပ္မႈ (သက္ဆုိင္ပါက)
မိဘ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ/ကိုယ္စားလွယ္

အုပ္ထိန္းသူ

အျခား

.

.

လူနာႏွင့္ သက္ေသ၏ဆက္စပ္မႈ (ဥပမာ- ၾကင္ေဖာ္၊
သား၊ အိမ္နီးခ်င္း စသျဖင့္)
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HEALTHeLINK သည္ ကိုယ္က်ိဳးအျမတ္အတြက္လုပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ပါ။ ထိုအရာသည္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အီလက္ထရြန္းနစ္ျဖင့္ လံုျခံဳစြာ လူတို႔၏က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝေပးပါသည္။ ဤသို႔မွ်ေဝေပးျခင္းကုိ အီလက္ထရြန္းနစ္သံုးက်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ နည္းပညာ
(က်န္းမာေရး IT) ဟု ေခၚပါသည္။ New York ျပည္နယ္ရိွ အီလက္ထရြန္းနစ္သံုးက်န္းမာေရးအေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာနုိင္ရန္
“ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္အလက္ဆိုသည္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ဆုိလို၏” စာေစာင္ကို ဖတ္လိုက္ပါ။ ထိုအရာအတြက္
ပါဝင္သူအား သင္ေမးျမန္းရယူနုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ www.ehealth4ny.org အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ရႈနုိင္ပါသည္။
HEALTHeLINK တြင္ရိွ လူနာ၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္၏ျဖစ္စဥ္1.

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္သို႔အသံုးခ်သြားမည္နည္း။
သင္၏အီလက္ထရြန္းနစ္သံုးက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္မွေအာက္အရာမ်ားသာ သေဘာတူသည့္အရာကို ပါဝင္ေပးေဆာင္သူမ်ားမွ
အသံုးျပဳသြားပါမည္။


သင့္အား ေဆးဝါးဆိုင္ရာကုသမႈ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေဆာင္သြားမည္



သင္မွ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ရိွမရိကို စစ္ေဆးသြားပါမည္



လူနာမ်ားအားလံုးကို ေပးေဆာင္ေသာ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈအရည္အေသြးမ်ားကို ေကာင္းေအာင္ သံုးသပ္သြားပါမည္။

သင္၏အီလက္ထရြန္းနစ္သံုးက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္မွေအာက္အရာမ်ား အတြက္ သေဘာတူသည့္အရာကို
ပါဝင္ေပးေဆာင္သူမ်ားမွ အသံုးျပဳသြားပါမည္။


အရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား- ဤအရာတြင္ သင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံထားသူအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးကို ေပးေဆာင္ေသာ
ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။



ေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံခ်က္လႈပ္ရွားမႈမ်ား- ဤအရာတြင္ သင့္အား သင့္ေလ်ာ္ေသာေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈရယူျခင္းတြင္ ကူညီေပးျခင္း၊
သင့္ကိုေပးေဆာင္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးတက္ေစျခင္း၊ သင့္ကိုေပးေဆာင္ေသာ
မ်ိဳးစံုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေဆာင္ျခင္းတြင္ ညိွႏႈိင္းေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အား
ေအာက္ပါေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္တြင္ အေထာက္အကူေပးျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။



အၾကိဳ ခြင့္ျပဳခ်က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား- ဤအရာတြင္ သင္မွ သုိ႔မဟုတ္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမွ ေတာင္းဆိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ၾကိဳတင္သေဘာတူနုိင္ရန္အလို႔ဌာ ေဆးဝါးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္- ဤသေဘာတူညီခ်က္ေဖာင္တြင္ သင္လုပ္ေဆာင္ေသာေရြးခ်ယ္မႈသည္ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ေပးသူမ်ားမွ သင့္ကို
က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ေငြေတာင္းခံလႊာတို႔ကို ေပးမည္မေပးမည္ကို ဆံုးျဖတ္သြားရန္အတြက္
သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုလက္ခံရရိွရန္ ခြင့္မျပဳထားပါ။

2.

သင္အား မည္သည့္အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ထည့္သြင္းထားသလဲ- အကယ္၍ သင္သေဘာတူညီခ်က္ေပးပါက သင္သေဘာတူထားေသာ
ပါဝင္သူမ်ားသည္ HEALTHeLINK မွရရိွနုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို လက္ခံရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားတြင္
ဤသေဘာတူညီခ်က္ေဖာင္မျပဳလုပ္ခင္ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ျပီး အခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သင္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ သင္မွခံစားခဲ့ရေသာ
ဖ်ားနာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ခ်က္မ်ား သမိုင္း (ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ အရိုးက်ိဳးမႈမ်ား)၊ စမ္းသပ္မႈရလဒ္မ်ား (X-ray ေရာင္ျခည္စစ္ခ်က္
သို႔မဟုတ္ ေသြးစစ္ခ်က္မ်ား) ႏွင့္ သင္ေသာက္သံုးဖူးခဲ့ေသာ ေဆးဝါးစာရင္းဇယားမ်ား ပါဝင္ေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္
မကန္႔သတ္ထားေသာေအာက္ပါအရာအပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပလိမ့္မည္-

3.

 အရက္ သုိ႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ျပသနာမ်ား
 HIV/AIDS

 မ်ိဳးရိုးဗီဇဆုိင္ရာ (မ်ိဳးရိုးျဖင့္ပါလာေသာ) ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္
စမ္းသပ္မႈမ်ား

 သားဖြားျခင္းအားထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္း
(မ်ိဳးဆက္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း)

 စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
 လိဒ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကူးစက္မႈ ေရာဂါမ်ား

သင္မွျဖစ္ေပၚေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား လာေသာေနရာ- ေနရာတစ္ေနရာရာမ်ားမွ သင္မွလာေသာအခ်က္အလက္အေၾကာင္းမ်ားသည္
ေဆးဝါးအာမခံခ်က္ (“အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္”) ႏွင့္အတူ သင့္ကိုေပးထားေသာ ေနရာမ်ားမွ လာပါသည္။ ဤအရာမ်ားတြင္ ေဆးရံုမ်ား၊
ခြဲကုမဟုတ္ေသာဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးဆုိင္မ်ား၊ ေဆးခန္း ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ေပးသူမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္
ေဆးဝါးအကူအညီေပးမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ႏွင့္ အျခား အီလက္ထရြန္းနစ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွီးေႏွာဖဘွယ္ေသာ
အီလက္ထရြန္းနစ္သံုးက်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ပါမည္။ ယခုလက္ရိွ အခ်က္အလက္မ်ားအရင္းအျမစ္မ်ားအျပည့္အစံုသည္
HEALTHeLINK တြင္ ရရိွနုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးစာရင္းျပဳစုခ်က္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ျဖစ္ HEALTHeLINK ၏ www.wnyhealthelink.com
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ 716-206-0993 ext. 311 ကိုေခၚဆုိျခင္းျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ရယူနုိင္ပါသည္။

Rev. 6(09-24-10)

2568 Walden Avenue, Suite 107, Buffalo, New York 14225 / Dedicated Fax Line: 716-206-0039

HP003-6

4.

အကယ္၍ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ သင္ေပးပါက မည္သူ သင့္အခ်က္အလက္ကုိ ရယူနုိင္သလဲ- ဤလူမ်ားသာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို
လက္ခံနုိင္ပါမည္- ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ အျခား သေဘာတူထားေသာပါဝင္သူ ေဆးဝါးဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊
သင္၏ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ပါဝင္ေသာ ေပးေဆာင္သူ - ေခၚေဆာင္ေပးသူ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်ေပးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ား၊
သေဘာတူထားေသာ ပါဝင္ေပးေဆာင္သူ၏ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ အေပၚတြင္အမည္ေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ေဖာင္ရိွ ခြင့္ျပဳထားေသာ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ပါဝင္သူမ်ားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ား၏အမည္စာရင္းအျပည့္အစံုကို HEALTHeLINK၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ
www.wnyhealthelink.com သုိ႔ဝင္ၾကည့္လိုက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ HEALTHeLINK အား ဖုန္း 716-206-0993 ext. 311 ျဖင့္ေခၚဆိုလိုက္ပါ။

5.

သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားအား မသင့္ေလ်ာ္ပဲ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေငြျပစ္ဒဏ္မ်ားသင္၏အီလက္ထရြန္းနစ္သံုးက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွပဲ သံုးစြဲမႈ သို႔မဟုတ္ ရယူမႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေငြျပစ္ဒဏ္မ်ား
ရိွပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို မျမင္သင့္ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္မခံသင့္ေသာသူတစ္ေယာက္ေယာက္မွ
ဝင္ေရာက္ရယူသည္ဟု သင္မွ သံသယ ရိွခဲ့ပါက သင္၏မွတ္တမ္းမ်ားကိုလက္ခံရယူရန္သေဘာတူထားေသာ ပါဝင္သူမ်ားတစ္ေယာက္ေယာက္ကို
ေခၚဆိုလိုက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ HEALTHeLINK၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.wnyhealthelink.com သုိ႔ဝင္ၾကည့္လိုက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
HEALTHeLINK အား ဖုန္း 716-206-0993 ext. 311 ျဖင့္ေခၚလိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ NYS က်န္းမာေရးဌာနကို 877-690-2211 နံပါတ္ျဖင့္
ေခၚဆုိလိုက္ပါ။

6.

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္- သင္၏ မည္သည့္ အီလက္ထရြန္းနစ္သံုးက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္
ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္တိုးျမင့္ရန္တစ္ခုအတြက္ျဖင့္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကုိ
ေဖာ္ထုတ္ျပေပလိမ့္မည္။ ဤအရာသည္လည္း စာရြက္တြင္တည္ရိွေသာ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ
ျပည္နယ္မ်ားႏွႈ့္ ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားသည္ HIV/AIDS ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ဆုိင္ရာ ကုသမႈမ်ားအပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ိဳးတို႔အတြက္ အထူးကာကြယ္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ လူအမ်ား ဤကဲ့သို႔ေသာ
ထိခိုက္လြယ္ေသာက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားမည္သည့္အခါတြင္မဆို လက္ခံရရိွပါက သူတို႔၏အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအတိုင္း
လိုက္နာသြားရပါမည္။ HEALTHeLINK ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို HEALTHeLINKမွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရိွေသာသူမ်ားသည္
ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း နာခံသြားရမည္။

7.

အက်ိဳးတက္ေရာက္ေသာ ကာလ- ဤသေဘာတူညီခ်က္ေဖာင္သည္ သင္မွ သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းသည့္ေန႔ထိတုိင္ေအာင္
သို႔မဟုတ္ HEALTHeLINK မွ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရပ္ဆုိင္းသည္အထိ တက္ရိွမႈ ရိွေနပါအံုးမည္။

8.

သင့္သေဘာတူညီခ်က္အား ရုပ္သိမ္းျခင္း- သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ ရုပ္သိမ္းျခင္းေဖာင္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ သင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို
သင္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ရုပ္သိမ္းနုိင္ပါျပီး ပါဝင္သူမ်ားတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေပးအပ္လိုက္နုိင္ပါသည္။
သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ေရြး်ယ္မႈမ်ားကိုလည္း အသစ္ေသာသေဘာတူညီခ်က္ေဖာင္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
သင္ေျပာင္းနုိင္ပါသည္။ ဤေဖာင္မ်ားကို HEALTHeLINK ၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.wnyhealthelink.com တြင္ သုိ႔မဟုတ္ 716-206-0993
ext. 311 ကိုေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ ရယူနုိင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္- သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္သေဘာတူေနသည့္အခ်ိန္အေတာအတြင္း HEALTHeLINK မွ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို
လက္ခံရယူနုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္္မ်ားကို သူတို႕၏ ကိုယ္ပုိင္ေဆးဝါးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မိတၱဴကူးထား
သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ပါသည္။

9.

ေဖာင္ကုိ မိတၱဴပြားျခင္း- သင္သည္ ဤေဖာင္သည္ သင္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္ မိတၱဴကို ရယူရန္ အခြင့္ေပးထားပါသည္။
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