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यस फारममा उले्लख गरे अनुरुप मेरो उपचार र सेवा सम्बन्धि स्वास्थ्य बारे जानकारी िेररयोस् भनी मरो अनुरोध छ। िेल्थ-इ-ह िंकसिंग सम्बन्धित मरो स्वास्थ्य सेवामा सिं ग्न प्रिायकिरु र 

भुक्तानकताषिरु (सिभागीिरु)  ाई मै े मेरो मेहिक  रेकिषिरु ाई स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी ाई आिानप्रिान गने सिंस्था, िेल्थ-इ-ह िंक माफष त प्राप्त गनष पाउने वा नपाउने भनी मै े 

छाने्नछु। मै े सिमहत हिएमा, मै े स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गने ठाउँिरुबाट राज्य व्यापी कम्प्युटर नेटवकष  माफष त मेरो मेहिक  रेकिषिरु मै े प्राप्त गनष सक्छु। िेल्थ-इ-ह िंक एउटा गैर-सरकारी 

सिंस्था िो, जस े माहनसिरुको स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीिरु ाई इ ेक्ट्र ोहनक माध्यमबाट उहचत स्वास्थ्य प्रिायकिरु ाई उप ब्ध गराउछ र यच.आइ.पी.पी. र नू्य योकष  राज्यका कानूनको 

गोपनीयता र सुरक्षा स्तर ाई सम्मान गछष । अहतररक्त जानकारीको  ाहग िेल्थ-इ-ह िंकको वेबसाइट http://wnyhealthelink.com मा जानुिोस्। 

 यस फारममा मै े छनोट गरको सिमहतको कारण मेहिक  सेवा प्राप्त गनष मेरो क्षमता ाई असर गने छैन। यस फारममा मै े छनोट गरको सिमहतको कारण म ाई स्वास्थ्य बीमा हिन वा 

मेरो मेहिक  खचषिरु हतनषको  ाहग हनणषय गनष स्वास्थ्य बीमाकताषिरु ाई मेरो जानकारी ाई प्रयोग गने हिनेछैन। 

यस फारम भिाा मै े बक्सा #५ (जस े मेलिक  एमेजेंसीको समयमा पलन म सो सहमलि ाई अन्धस्वकार गछुा  

भनी उले्लख गछा ) मा लिन्ह न गाएसम्म आपिका ीन समयमा मेरो जानकारी ाई हेररन्छ र प्रयोग गररन्छ 

भनी मै े बुझेको छु। मेरो अनुरोधमा, यस फारमको सिाहरुको अधारमा हेल्थ-इ-ल िंक े मेरो स्वस्थ्य सम्बन्धि 

इ ेक्ट्र ोलनक जानकारी क-कस ाई खु ासा गरको एक सूिी प्रिान गनुापने हुन्छ । यस फारम बारे मेरो 

प्रश्नहरु उत्तर पाएको छु र अनुरोध गरको खण्डमा, यस फारमको एक प्रलिल लप पलन प्राप्त गरको छु। 

सेवाग्राहको कानूनी प्रलिलनलधको नाम (यलि  ागू हुन्छ 

भने) 

सेवाग्राहको र कानूनी प्रलिलनलधको बीिको सम्बि 

(यलि  ागू हुन्छ भने) 

□ अहभभावक         □ स्वास्थ्यसेवा एजेन्ट/प्रहतहनहध 

□ सिंरक्षक                   □ अन्य_____________ 

सेवाग्राही वा सेवाग्राहीको कानूनी प्रलिलनलधको हस्ताक्षर 
 

 
 
 

 
 

X 

हस्ताक्षरकको लमलि  

       /            / 

यस बक्सा ाई केव  प्रिायक े भनुाहुन्छ  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
हनकायको सिमहत प्राप्त गने  

साक्षी* 
*यहि यस फारम ाई सिभागीको कायाष यमा नभिाष, आवश्यक हुन्छ । 

 

 

साक्षीको नाम साक्षीको िस्ताक्षर 

 

  सेवाग्रािी र साक्षी बीचको सम्बि (एक्स, िम्पहत, छोरा, हछमेकी, आहि)  

सेवाग्राहीको नाम  

                              

      

सेवाग्राहीको थर 

                              

      

जन्म लमलि 

        /          / 

सेवाग्राहीको ठेगाना  
  

 
 

 

_______________________________________________________  ________________ 
न्धरर ट                                                                                                                        अपाटषमेन्ट  
_______________________________________________________, _____  __________ 
शिर                                                                                                                        राज्य       पोर  कोि  

ल ङ्ग 

 

     पुरुर् 
 

    महि ा 

मेरो सहमलिको प्रकार I मै े छनोट गरको सहमलिको बााँया िफा को एउटा बक्सामा मातै्र  गाउनु  I यस फारम ाई मै े अलह े वा भलवष्यमा भना 

सक्छु  I एउटा नयााँ फारम भारी मेरो लनर्ाय ाई पुनः पररविान गना सक्छु  I   

        १. मेरो सहमलि छ वतषमान र भहवष्यका समू्पणष सिभागीिरु, जो मेरो स्वास्थ्यसेवामा सिं ग्न छन, उनीिरु ाई िेल्थ-इ-ह िंक माफष त मेरो 

समू्पणष इ ेक्ट्र ोहनक स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी िेनष म सहमलि लिन्छु I 

       २. मेरो सहमलि छ िर 

लवशेष सहभागी/हरु बाहेक  

त  उले्लख गररएका सिभागी/िरु बािेक वतषमान र भहवष्यका समू्पणष सिभागीिरु, जो मेरो स्वास्थ्यसेवामा सिं ग्न छन, 

उनीिरु ाई िेल्थ-इ-ह िंक माफष त मेरो समू्पणष इ ेक्ट्र ोहनक स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी िेनष म सहमलि लिन्छु I  

सिभागीको नाम (प्रिायकको कायाष य):                          सिभागीको ठेगाना वा फोन नम्बर:  

  

  

  

        ३. मेरो सहमलि छ िर 

लवशेष सहभागी/हरु ाई मातै्र  

त  उले्लख गररएका हवशेर् सिभागी/िरु ाई िेल्थ-इ-ह िंक माफष त मेरो समू्पणष इ ेक्ट्र ोहनक स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी 

िेनष म सहमलि लिन्छु I  

सिभागीको नाम (प्रिायकको कायाष य):                          सिभागीको ठेगाना वा फोन नम्बर:  

  

  

  

       ४. एमेजेंसी बाहेक मेरो  

सहमलि छैन  

िेल्थ-इ-ह िंक माफष त मेरो समू्पणष इ ेक्ट्र ोहनक स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी िेनष िाहने  वतषमान र भहवष्यका समू्पणष 

सिभागीिरु ाई  मेहिक  एमेजेंसीको समय बािेक मेरो सहमलि छैन I    

       ५ एमेजेंसीमा पलन मेरो 

सहमलि छैन  

मेहिक  इमजेन्सीमा पहन िेल्थ-इ-ह िंक माफष त मेरो समू्पणष इ ेक्ट्र ोहनक स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी िेनष चािने वतषमान र 

भहवष्यका समू्पणष सिभागीिरु ाई  मेरो सहमलि छैन I    

http://wnyhealthelink.com/
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हेल्थ-इ-ल िंकमा सेवाग्राहीको जानकारी बारे लववरर् िथा सहमलि प्रलिया:  

१. िपाईको जानकारी कसरी  प्रयोग हुन् सक्छ: सीहमत अपवािसिंग, जब तपाई े सिमहत हिनुहुन्छ, तपाई े अनुमहत हिएका सिभागी(िरु) े तपाईको इ ेक्ट्र ोहनक 

स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी ाई त  उले्लन्धखत स्वास्थ्य सेवािरुको  ाहग मातै्र प्रयोग गनष सक्छ(छन्): 

• उपिार सेवाहरु। तपाई ाई मेहिक  उपचार तथा सोसिंग सम्बन्धित सेवािरु प्रिान गछष ।   

• बीमा योग्यिा प्रमालर्करर्। यहि तपाईसिंग स्वास्थ्य बीमा छ हक छैन र सो बीमा े के कस्ता सेवािरु प्रिान गछष  भनी जाँच गछष ।  

• सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धि गलिलवलधहरू। उहचत स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवािरु कसरी प्राप्त गनष भनी तपाई ाई मद्दत गने, तपाई ाई प्रिान गररएका सेवािरुको 

गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, तपाई ाई प्रिान गररएका हवहभन्न स्वास्थ्य सेवािरुको प्रावधान ाई समन्वय गने, वा मेहिक  सेवाको योजनाको पा ना गनषमा तपाई ाई 

सियोग गने भनी यसमा समावेश गररएको हुन्छ।    

• गुर्स्तर सुधार सम्बन्धि गलिलवलधहरू। तपाई तथा समू्पणष सेवाग्रािीिरु ाई प्रिान गररएको स्वास्थ्य सेवामा सुधार तथा त्यस ाई मुल्यािंकन गने।   

 

२. िपाई बारे कस्ता लकलसमका जानकारीहरु  समावेश गररएको हुन्छ। जब तपाई े सिमहत हिनुहुन्छ, तपाई े अनुमहत हिएका सिभागी(िरु) े तपाईको समू्पणष 

इ ेक्ट्र ोहनक स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी ाई िेल्थ-इ-ह िंक माफष त प्राप्त गनष सक्छन्।यसमा जानकारी अन्तगषत, यो सिमहत फारममा तोहकएको हमहत अहि र पहछ हसजषना 

गररएका जानकारीिरु समावेश गररएको हुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य रेकिषमा रोगिरु वा तपाई ाई  ागेको चोटपटकिरु (जसै्त मधुमेि वा कुनै िड्डी भाँहचएको) हववरण, स्वस्थ्य 

पररक्षणको पररणामिरु (जसै्त एक्स-रे वा रगत परीक्षण), र तपाई े सेवन गरररिेको और्हधिरुको सूहचिरु समावेश गररएको हुन्छ। त  हनम्न ह खीत  तर यसमै हसमीत 

नरिी, यसमासिंवेिनशी  स्वास्थ्य अवस्थािरुसिंग सम्बन्धित जानकारीिरु समावेश गरको हुन्छ:  

• रक्सी वा  ागूपिाथष सेवनको समस्या 

• एचआईभी / एि्स 

• गभषहनरोध र गभषपतन (पररवार हनयोजन) 

• आनुविंहशक (जन्मजात) रोग वा परीक्षणिरु  

• मानहसक स्वास्थ्य अवस्थािरु  

• यौनजन्य रोगिरू 

यहि तपाई े रक्सी वा  ागूऔर्ध िुवेसहनको  ाहग सेवा प्राप्त गनुष भएको छ भने, तपाईको रेकिषमा तपाईको रक्सी वा  ागूऔर्ध िुवेसहनसिंग सम्बन्धि प्राप्त गरेको उपचार, 

सेवन गरको और्हधिरु र उनीिरुको मात्रा, प्रयोगशा ा परीक्षणिरु, ए जीिरु,  ागूपिाथष सेवन, आिातको इहतिास, अस्पता बाट हिस्चाजषिरु, रोजगार, वतषमान जीवन 

अवस्था र सामाहजक सियोगिरु, र स्वास्थ्य बीमा िाबी गरेको हववरणिरु समावेश गररन्छ।   

३. िपाई बारे स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी कहााँबाट आउछ। तपाई ाई मेहिक  सेवा वा स्वास्थ्य बीमा प्रिान गरेका ठाउँिरु (“जानकारीका  स्रोतिरु”) बाट जानकारी 

आउिंछ।  यी जानकारीका स्रोतिरुमा अस्पता िरु, हचहकत्सकिरु, और्हध पस िरु, न्धिहनक  प्रयोगशा ािरु, स्वास्थ्य बीमा प्रिायकिरु, मेिीकएि कायषक्रम, र अन्य इ-

िेल्थ सिंस्थािरु जस े स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीिरु इ ेक्ट्र ोहनक तररका े आिानप्रिान गछष न्। िेल्थ-इ-ह िंकको वेबसाइट http://wnyhealthelink.com वा ७१६-२०६-०९९३ 

एक्सटेन्सन १०३मा सम्पकष  गरी िा को जानकारी स्रोतिरुको पूणष सूहच प्राप्त गनष सहकन्छ।   

 

४. यलि सहमलि लिनुहुन्छ भने, िपाई बारे जानकारीहरु कस े हेना सक्छ। तपाईको जानकारी ाई िेनष तपाई े अनुमहत हिएका सिभागी(िरु) मा कायषरत केव  

िाक्ट्रिरु र अन्य कमषचारीिरु जस े माहथको पहि ो िरफमा उले्लख गरे अनुरुप यस फारम े हिएको अनुमहतको आधारमा हवहभन्न हक्रयाक ापिरु सिंचा न गछष न्। यहि 

राज्य र/वा सिंिीय कानून े अनुमहत हिन्छ भने, तपाईको जानकारी ाई तपाईको अनुमहत हबना सावषजहनक स्वास्थ्य एजेन्सीिरूके िेनष सक्छन्। एउटा तोहकएको 

४२.हस.यफ.आर. भाग २ कायाष य (कुनै रक्सी वा  ागूऔर्ध िुवेसहनमा परेका  ाई सेवा प्रिायकिरु) बाट प्राप्त गररएको कुनै पहन आिंकिा/तथ्ािंक ाई िेनष सहकन्छ जिाँ 

उपचार प्राप्त गने र प्रिायक बीच सम्बि छ। सिभागीिरुको एक पूणष सूची िेल्थ-इ-ह िंकको वेबसाइट http://wnyhealthelink.com/physicians-staff/current-

participants/participating-healthelink-providers/ मा वा ७१६-२०६-०९९३ एक्सटेन्सन १०३ मा सम्पकष  गरी प्राप्त गनष सहकन्छ। तपाई ाई सूचीको प्रहतह हप चाहिएमा 

अनुरोध गरेको ५ व्यवसाहयक हिन हभत्रमा हन:शूल्क प्रिान गररन्छ।   

 

५. अनुलिि िररका े िपाईको जानकारी प्राप्त वा प्रयोग गिाा सजायहरु। तपाईको इ ेक्ट्र ोहनक स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी ाई अनुहचत तररका े प्राप्त वा प्रयोग गरेको 

खण्डमा सो अनुहचत कायषको  ाहग सजायिरु तोहकएका छन्।  कुनै पहन समयमा तपाई े अनुमहत नहिएको व्यन्धक्त े तपाईको जानकारी ाई प्राप्त गरको छ वा िेरेको छ 

भनी तपाई ाई शिंका  ागेमा, तपाई े तपाईको रेकिषिरु िेनष तथा प्रयोग गनष अनुमहत हिएका सिभागीिरु मधे्य एक ाई सम्पकष  गनुषिो ा; वा िेल्थ-इ-ह िंकको वेबसाइट 

http://wnyhealthelink.com मा जानुिोस्; वा िेल्थ-इ-ह िंक ाई ७१६-२०६-०९९३ एक्सटेन्सन १०३मा क  गनुषिो ा; वा नू्य योकष  राज्यको स्वास्थ्य हवभाग ाई ५१८-४७४-

४९८७ मा सम्पकष  गनुषिो ा; वा नागररक अहधकारिरुको सिंिीय कायाष य को वेबसाइट http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ मा उजुरी प्रहक्रयाको पा ना 

गनुषिो ा।  

 

६. जानकारीको पुनःखु ासा। तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी िेनष तथा प्रयोग गनष तपाई े सिमहत हिइएका कुनै पहन सिभागी(िरु)  े तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धि 

जानकारी ाई पुनः खु ासा गनष सक्छ/छन् तर राज्य तथा सिंिीय कानूनिरु र हनयमिरु े अनुमहत हिएको हुनुपछष । रक्सी/ ागूऔर्ध िुवेसनको उपचार सम्बन्धि जानकारी वा 

एच.आई.भी. सम्बन्धि गोपनीय जानकारी ाई िेनष सहकन्छ र यहि पुनःखु ासा हनरे्धाज्ञाको सन्दभषमा आवश्यक बयानिरु प्रसु्तत गररएको छ भने मातै्र पुनःखु ासा गनष 

सहकन्छ।  

 

७. प्रभावकारी अवलध।तपाई े आफ्नो छनोट गरेका सिमहत पररवतषन नगरेसम्म वा िेल्थ-इ-ह िंक े आफ्नो सिंचा न समाप्त नगरेसम्म (वा िपाईको मृतु्य  भएको ५० वषा 

नपुगे सम्म जुन पलह े हुन्छ ) यो सिमहत फारम प्रभावकारी हुनेछ। यहि िेल्थ-इ-ह िंक अन्य योग्य सिंस्थासिंग मजष हुन्छ, छनोटिरु नयाँ सिंस्थासिंग मजष भएको हमहतिेन्धख िाम्रो 

सिमहत प्रभावकारी रिनेछ।   

 

८. िपाईको छनोट गरेको सहमलि ाई पररविान गनुा। तपाईको नयाँ सिमहतको छनोट/िरु र प्रिायक सिंस्था वा स्वास्थ्य योजना ाई एक नयाँ सिमहत फारम बुझाई 

तपाई े कुनै पहन समयमा तपाईको सिमहत ाई पररवतषन गनष सकु्नहुन्छ। िेल्थ-इ-ह िंक माफष त तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गने सिभागी(िरु) े तपाईको 

सिमहत प्रभावकारी भएको समयमा उनीिरु े तपाईको जानकारीको प्रहतह हप गने छन् वा सो जानकारी ाई उनीिरुको आफ्नै मेहिक  रेकिषमा समावेश गनष सक्छन्। यहि 

तपाई े आफ्नो सिमहत सम्बन्धि पररवतषन गनष हनणषय गनुषहुन्छ, उनीिरु े तपाईको जानकारी ाई हफताष गनष वा उनीिरुको रेकिषबाट िटाउन आवश्क हँुिैन। 

 

http://wnyhealthelink.com/
http://wnyhealthelink.com/physicians-staff/current-participants/participating-healthelink-providers/
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