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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအတြင္းမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ဖြင့္ဟမႈျပဳရန္ အထက္ပါအမွတ္အသားျပဳထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕စည္း(မ်ား)အား
ဤတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါသည္ လူနာ အမည္ (Patient Name)

လူနာ နံပါတ္ (Patient Number)

လိပ္စာ (Address)

ေမြးေန႔ (Date of Birth)

ျမိဳ႕/ျပည္နယ္/ဇစ္ကုဒ္ + 4 (City/State/ZIP + 4)

ဖုုန္း (Phone)

(
)
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းသူ (သိ႔)ု ဤမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ
ပုုဂၢိဳလ္(မ်ား)သည္ ဤဖြင့္ဟမႈ အား

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ အမွတ္အသားျပဳထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္း(မ်ား)မွ ဖြင့္ဟမည္ျဖစ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ (သက္ဆိုင္သည္မ်ားအားလံုးအား အမွတ္သားျပဳပါ) ဓာတုုပစၥည္းဆိုင္ရာ စြလ
ဲ မ္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ား

ေဆးရံုဆင္းမႈဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္

ပညာေရး/ေက်ာင္း မွတ္တမ္းမ်ား

ဓာတ္ခြခ
ဲ န္း

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ား

ေနာက္ခံသမိုင္း ႏွင့္ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး မွတ္စုမ်ား

ဓာတ္မွန္

ကုသေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ မွတ္စုမ်ား

အမည္ႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြေတြ႕ ရွိမႈသာလွ်င္

ကြ်ႏ္ုပ္၏ကုုသမႈႏွင့္ သက္ဆင
ို ္ေသာ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား အားလံုး

အျခားေသာ

ဤတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္ ကို ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္ (သက္ဆိုင္သမွ်အား အမွတ္အသားျပဳပါ) ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ (AIDS) သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး (HIV) ကူးစက္မႈ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား (Iowa တြင္သာလွ်င္ - တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီသည္ ဖြင့္ဟရန္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း
ေက်းဇူးျပဳျပီး သတိျပဳပါ)
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး ပူးတြအ
ဲ ၾကံေပးတိုင္ပင္မႈ ကာလမ်ား (အဆိုပါကာလမ်ားအတြင္း ရွိေနသည့္ သက္ဆိုင္ရာတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအားလံုးထံမွ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္
ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ တစ္ေစာင္အား လက္ခံရရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳျပီး သတိျပဳပါ)
စိတ္ကုထံုးဆိုင္ရာ မွတ္စုမ်ား (စိတ္ကုထံုးဆိုင္ရာ မွတ္စုမ်ားအား ဖြင့္ဟမႈအတြက္ သီးျခား ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အား လက္မွတ္ေရးထိုးရေပမည္)
အရက္ ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စြဲလမ္းမႈဆိုင္ရာ ကုုသမႈ
ဤသည္မွာ ေအာက္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္မွ ေန႔စဲြကန္႔သတ္ခ်က္အား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာအေျခအေနမွလ၍
ြဲ အားလံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေန႔စဲမ
ြ ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳေသာ ကုုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ကာလ(မ်ား) -

မွ

အထိ
ဤအခ်က္အလက္အား ေဖာ္ျပပါထံသို႔ ဖြင့္ဟမႈျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္ (တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕စီ ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အမည္၊ လိပ္စာတို႔အား ေက်းဇူးျပဳျပီး
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ) -

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာ
အကယ္၍ မည္သည့္ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက ဖြင့္ဟမႈရည္ရယ
ြ ္ခ်က္သည္ “ကြ်ႏ္ုပ္၏ေတာင္းဆိုမႈအားျဖင့္” ဟူ၍သာ ျဖစ္ေပမည္။
ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚအမွီျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္ေသာ အတိုင္းအတာအထိမွလ၍
ြဲ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ရုုပ္သိမ္းေကာင္း ရုုပ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္
နားလည္ သေဘာေပါက္ပါ သည္။

အကယ္၍ ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ကြ်ႏ္ုပ္ရုပ္သိမ္းလိုပါက စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆိုျပီး၊ ေရးသားထားေသာ ရုုပ္သိမ္းမႈေတာင္းဆိုခ်က္အား

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား ဌာန သိ႔မ
ု ဟုုတ္ မူလခြင့္ျပဳခ်က္အား တင္ျပခဲ့သည့္ ထိန္းသိမ္းသူထံသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ ရုုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳေသာအေျခအေနတြင္မူ ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ေဖာ္ျပပါ ေန႔စဲ၊ြ ျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုုတ္ အေျခအေနတြင္ သက္တမ္းကုုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္
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အကယ္၍ သက္တမ္းကုုန္ဆံုးမႈ ေန႔စဲြ၊ ျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုုတ္ အေျခအေနအား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ ပ်က္ကြက္ခ့လ
ဲ ွ်င္ ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ေအာက္ပါေန႔စြမ
ဲ ွ တစ္ဆယ့္ႏွစ္
(၁၂) လအၾကာတြင္ သက္တမ္း ကုုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။
ဤက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ဖြင့္ဟမႈအတြက္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။
ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကိုကြ်ႏ္ုပ္ ျငင္းဆန္ ႏိုင္ပါသည္။ CHI Health အေနႏွင့္ ဤေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား ကြ်ႏ္ုပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
ျပဳ၊မျပဳအေပၚမူတည္ျပီး ကုုသမႈ၊ ေပးေခ်မႈ၊ စာရင္းသြင္းမႈ သို႔မဟုုတ္ အက်ိဳးျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအတြ က္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ မႈမွန္သမွ်အား ခြဲျခားသတ္မွတ္မည္မဟုုတ္ေပ။ 45 CFR
164.524 တြင္ ေထာက္ပံ့ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အညီ အသံုးျပဳ သို႔မဟုုတ္ ဖြင့္ဟမည္ျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး သို႔မဟုုတ္ မိတၳဴကူးယူခင
ြ ့္ကို ကြ်ႏ္ုပ္
ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ဤသို႔အညီ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဖြင့္ဟမႈမွန္သမွ်အား ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ
ထပ္မံျပန္လည္ဖင
ြ ့္ဟမႈ ျပဳႏိုင္ေျခႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဖယ္ဒရယ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားမွ ဆက္လက္အကာအကြယ္ေပးျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို
ကြ်ႏ္ုပ္နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ဟမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္အေနႏွင့္ CHI Health
ပုုဂၢိဳလ္ေရးေစာင့္ထိန္းမႈဆိုင္ရာရံုးခန္းထံ (402) 717-1730 သိ႔ု ဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဖယ္ဒရယ္ လွ်ိ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (42 CFR Part 2) မွ ကာကြယ္ေကာင္း ကာကြယ္ေပးထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအတြငးမွ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအားသင့္ထံသို႔
ဖြင့္ဟေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖယ္ဒရယ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ 42 CFR Part 2 ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထားေသာ အေျခအေနမွလ၍
ြဲ သို႔မဟုုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ပုဂၢိဳလ္မွ
ပြင့္လင္းစြာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေသာ အေျခအေနမွ လြ၍
ဲ ဤအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္ ဖြင့္ဟမႈတစံု တရာျပဳလုုပ္ျခင္းမွန္သမွ်ကို သင့္အား တားျမစ္ထားပါသည္။ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ
သိ႔မ
ု ဟုုတ္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟမႈအတြက္ အေထြေထြခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိေပ။ ဖယ္ဒရယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အရက္
သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ေဆး၀ါးစြလ
ဲ မ္းမႈဆိုင္ရာ လူနာမ်ားမွန္သမွ်အား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုုတ္ တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ဤအခ်က္အလက္မ်ား
အသံုးျပဳမႈမွန္သမွ်ကို တားျမစ္ထားပါသည္။
လူနာျဖစ္သူ၏ လက္မွတ္ (Signature of Patient)

ေန႔စြဲ / အခ်ိန္ (Date / Time)

အကယ္၍ လူနာသည္ အသက္မျပည့္ေသးသူ/အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနရွိသူ/အုပ္ထိန္းသူရွိသူျဖစ္လွ်င္

လူနာႏွင့္ ေတာ္စပ္ပံု (Relationship

မိဘ/တရား၀င္ အုပ္ထိန္းသူ၏လက္မွတ္ (Signature of Parent/Legal Guardian if Patient is a

to Patient)

Minor/Power of Attorney/Guardian)
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White – Medical Records

Yellow – Patient Copy

ေန႔စြဲ / အခ်ိန္ (Date / Time)

