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Check (✓) Facility: 

 CUMC-Bergan Mercy  Good Samaritan  Immanuel  Lakeside  Mercy Corning 

 Mercy Council Bluffs  Midlands  Missouri Valley  Nebraska Heart  Plainview 

 Schuyler  St. Elizabeth  St. Francis  St. Mary’s 

 Clinic (Specify)         Other (Specify)   
 

 

ကျွန်ုပ်   
(လူတစ်ဦးချင်း၏ အမည်အပြည့်အစုံ [ဥပမာ၊ လူနာ၊ နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်) (Print Name of Individual [i.e., patient, resident or client]) 

 

သည် အထက်ပါ အမှန်ဖြစ်ပြ ဆေးရံုဆေးခန်း(များ) အား ဖော်ပြပါ လူနာအတွက် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော 
ကာကွယ်ထားသော ကျန်းမာရေး အချက်အလက်ကို အသုံးပြုခွင့်နှင့် ထုတ်ဖော်ခွင့်ကို ဤနည်းအားဖြင့် ခွင့်ပြုပါသည်။ 

 

လူနာ အမည် (Patient Name) မွေးနေ့ (Date of Birth) 

လမ်းလိပ်စာ (Street Address) ဖုန်း (Phone) 

မြို့ (City) ပြည်နယ် (State) စာပို့ကုဒ် (Zip Code) 

 

ဖော်ပြပါ လူ(များ) သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအား အချက်အလက်များ လက်ခံရရှိရန် ခွင့်ပြုပါသည်- 
အမည် (Name) 

လမ်းလိပ်စာ (Street Address) 

မြို့ (City) ပြည်နယ် (State) စာပို့ကုဒ် (Zip Code) 

ဖုန်း (Phone) ဖက်စ် (Fax) အီးမေးလ် (Email) 

 

ဖော်ပြပါ တစ်ဦးချင်းအလုိက် မည်သူမည်ဝါ သိနိုင်သော ကျန်းမာရေး အချက်အလက်ကုိ အသံုးပြု နှင့်/သ့ုိမဟုတ် 
ထုတ်ဖော်နိုင်သည်-   
(ဖော်ပြပါတို့မှာ မကြာခဏ တောင်းဆိုလေ့ရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းများ ဖြစ်သည်။  ၎င်းတွင် သင်တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည့် 
သင်၏ ဆေးမှတ်တမ်းတစ်ခုလုံး မပါဝင်ပါ) 
သက်ဆိုင်သည်များကို (✓) ခြစ်ပေးပါ- 

 ကောက်နုတ်ချက် (ပါဝင်သည်1)  အရေးပေါ်ခန်း မှတ်တမ်းများ  ဓာတ်ခွခဲန်း အစီရင်ခံစာများ 

 ဆေးရံုဆင်းမှ ု အကျဉ်း/နောက်ဆံုး ရောဂါစစ်တမ်း1  ကာကွယ်ဆေး (ထုိးဆေး) မှတ်တမ်း  ရုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ ကုထံုး မှတ်ချက်များ 

 သမိုင်းကြောင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများ1  ဓာတ်မှန်ရိုက်နေခြင်း (ဥပမာ ဓာတ်မှန်) အစီရင်ခံစာများ  ရုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ မှတ်ချက်များ 

 အကြံပေးမှ ု အစီရင်ခံစာများ1  အခြား ရောဂါစစ်တမ်းဆုိင်ရာ သတင်းပေးပို့ချက်များ  ဆေးဝါးစာရင်း 

 ခွစဲိတ်မှ ုများနှင့် လုပ်ထံုးများ1  ရောဂါစစ်ဆေးမှ ု ပုံများ (ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဌာန၏ ပြင်ဆင်ပေးထားသည်)  တစ်ခုချင်းအလုိက် ငွေတောင်းခံလွှာ 

 ရောဂါရှာဖွေရေး စစ်ဆေးမှ ု၏ ရလဒ်များ1  အခြား   
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ဖော်ထုတ်ရမည့် ကုသမှု၏ ရက်စွဲများ- မှ- သ့ုိ- 

အချက်အလက်များ အသုံးပြုမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်မှုအတွက် အကြောင်းရင်း သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်- 

 

အချက်အလက်များ ထုတ်ဖော်မှုဖောင်ကုိ တောင်းဆုိလုိသည့်ပုံစံမှာ- 
 အီလက်ထရွန်နစ် (ပေါ်တယ်)  စက္ကူ (ယူအက်စ် မေးလ် သို့မဟုတ် လာယူမှု)  အီလက်ထရွန်နစ် (စိတ်ချရသော အီးမေးလ်) 

 အခြား (USB၊ စသည်တို့**)-    (**စက်ကုိ ဆေးရံုဆေးခန်းက စီစဉ်ပေးရမည်။) 
 

ဆေးဝါး သို့မဟုတ် အရက်စွမဲှု၊ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာများ၊ အရက်စွရဲောဂါ၊ စိတ်ရောဂါ/စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ၊ 
စိတ်ရောဂါ/စိတ်ကျန်းမာရေး ကုသမှု နှင့်/သို့မဟုတ် HIV ဆိုင်ရာ အခြေအနေများဆိုင်ရာ အထက်ပါ မှတ်တမ်းတွင် 
ပါဝင်သည့် အချက်အလက်အားလုံး ထုတ်ပေးမှုကို ကျွန်ုပ် ခွင့်ပြုပါသည်။   
 

ခွင့်ပြုချက် သတ်မှတ်ပေးခြင်းဆုိင်ရာ-  ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် ဖော်ပြပါတို့မဖြစ်သရွေ့ ဤခွင့်ပြုချက်ကို 
သင်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုအပေါ် လွှမ်းမုိးမှုရှိမည် မဟုတ်ပါ-   
 သုတေသနဆိုင်ရာ ကုသမှုကို သင်လက်ခံရရှိနေသည်၊ သို့မဟုတ်   
 ဆေးရံုဆေးခန်းက သင့်အား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသည့် တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းရင်းမှာ သင်၏
 အလုပ်ရှင် (ဥပမာ၊ အလုပ်ပြန်လုပ်ရန် ကာယလေ့ကျင့်ခန်း) သို့မဟုတ် ကျောင်း (ဥပမာ၊ P.E. ကာယ) ကဲ့သို့ ပြင်ပ 
 အဖွဲ့အစည်းထံ သတင်းပေးပ့ုိချက် ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။   
 

ပြန်ထုတ်ဖောက်မှု-  ဤခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ အသုံးပြု နှင့်/သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်သည့် အချက်အလက်များကို ဖက်ဒရယ် 
ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက် ဥပဒေ (HIPAA ဟုလည်း သိကြသည့်) ဖြင့် ကာကွယ်ပေးမည် မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်၏ ကျန်းမာရေး 
အချက်အလက် လက်ခံရရှိသူက ပြန်ထုတ်ဖော်နိုင်ခြေရှိသည်ကို ကျွန်ုပ် နားလည်ပါသည်။  သို့သော် ဖက်ဒရယ် 
မူးယစ်ဆေးစဲွမှု လျှ့ုိဝှက်ရေး သတ်မှတ်ချက်များ 42CFR အပိုင်း 2 အရ  
လက်ခံရရှိသူအား မည်သူမည်ဝါသိနုိင်သော မူးယစ်ဆေးစဲွမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်းမှ 
တားမြစ်နိုင်ပါသည်။   
 

သက်တမ်းကုန်ဆံုးမှု-  ဤခွင့်ပြုချက်သည် အောက်တွင် အကြမ်းဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆေးရံုဆေးခန်းက 
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ကို လက်ခံမရရှိသရွေ့ လက်မှတ်ထိုးခ့ဲသည့် ရက်စွမဲှ တစ်နှစ်အကြာတွင် သက်တမ်းကုန်ပါမည်။   
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ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှု-  ဤထုတ်ပြန်ချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် CHI အဆောက်အအုံထံ စာပေးပ့ုိခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် 
“ခွင့်ပြုချက် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှု” ဖောင်ကို ဖြည့်စွက်ကာ စာဖြင့်ရေးသား၍ ဆေးရံုဆေးခန်းထံ အသိပေးခြင်းဖြင့် အချိန်မရွေး 
ဤခွင့်ပြုချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနုိင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။   
ဤခွင့်ပြုချက်ကို ကျွန်ုပ် ရုပ်သိမ်းပါက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှု စာလွှာ လက်ခံမရရှိမီ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် 
လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည် မဟုတ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။  ဆေးရံုဆေးခန်းသည် 
ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်သော ထုတ်ဖော်မှုများကို မပယ်ဖျက်နိုင်ကြောင်းနှင့် ပေးအပ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် 
ငွေတောင်းခံရန်နှင့် စုဆောင်းရန် လိုအပ်သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်၏ ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနုိင်ကြောင်းကို 
ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။   
 

ဤခွင့်ပြုချက်ကုိ ပေါင်းစည်ထားသည်-  ဤခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကြေညာချက်များကို ပေါင်းစည်း ထိန်းချုပ်ထားပြီး 
ဆေးရံုဆေးခန်း၏ ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက် အသုံးချမှုများ အသိပေးချက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကြေညာချက်များထက် 
အလျင်ကျသည်ဟု ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။    
 

ကျွန်ုပ်၏ ဆေးမှတ်တမ်း မိတ္တူများအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံနုိင်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။   
  

ဤခွင့်ပြုချက်မှာ အကျုံးဝင်သော လူ/အဖ့ဲွ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် ဖြစ်ပါက အကျုံးဝင်သူ/အဖ့ဲွက ကာကွယ်ထားသော 
ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များ အသုံးပြုမှုနှင့် ထုတ်ဖော်မှုအတွက် နစ်နာကြေး လက်ခံရရှိခြင်း ရှိမရှိကို ဖော်ပြပါ။   

 မှန်   မှား 
 
လူတစ်ဦးချင်း သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကုိယ်စားလှယ်၏ လက်မှတ် (Signature of Individual or Personal Representative) ရက်စွဲ (လုိအပ်သည်) 

(Date [Required]) 

လူတစ်ဦး၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကုိယ်စားလှယ်၏ အမည်အပြည့်အစုံ (သက်ဆုိင်ပါက) (Printed Name of Individual’s Personal Representative [if applicable]) 

လူတစ်ဦးအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကုိယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက် (ဥပမာ၊ မိဘ၊ တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ) 

(Rationale for Serving as Personal Representative to the Individual [e.g., parent, legal guardian]) 

(လိုအပ်ပါက ပုဂ္ဂုိလ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အခြေနေပြနေသည့် ကိုယ်စားလှယ်လွ ဲှစာ စာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် 
အခြား စာရွက်စာတမ်းများ ကဲ့သို့ အထောက်အကူပြုမည့် စာရွက်စာတမ်းများ ထည့်သွင်းပေးပါ။) 
 


