(CS0020)

जानकारीको खुलासाका लागि गिककत्सा अगिलेख
मञ्जुरीनामा
(MEDICAL RECORDS AUTHORIZATION
FOR DISCLOSURE OF INFORMATION)
Nepali
Clinic
Home Care Pharmacy
Mercy Corning
Nebraska Heart
St. Elizabeth
The Physician Network

CUMC-Bergan Mercy
Immanuel
Mercy Council Bluffs
Plainview
St. Francis
Other

Good Samaritan
Immanuel Fontenelle Home
Midlands
Richard Young
St. Mary’s

Home Care/Hospice
Lakeside
Missouri Valley
Schuyler
The Lighthouse

म यसैमार्फ त यसमा मागि गिह्न लिाएका सुगिधा (हरू)लाई गनम्नगलगखत अगिलेखको जानकारी खुलासा िनफ मञ्जुरी किन्छु :
स्िास््य-सेिा गलने व्यगिको नाम (Patient Name)

स्िास््य-सेिा गलने व्यगिको नम्बर (Patient Number)

ठे िाना (Address)

जन्म-गमगत (Date of Birth)

सहर/राज्य/गजपकोड + 4 (City/State/ZIP + 4)

र्ोन (Phone)
(

)

स्िीकृ त िररएका सुगिधा गिककत्सा अगिलेखहरू संरक्षक िा यी अगिलेखहरूका लागि गजम्मेिारका रूपमा पगहिान िररएको व्यगिद्वारा यी अगिलेखहरू
खुलासाको प्रकिया हुन सक्छ। मागिका जााँि िररएका सुगिधा (हरू) बाट जानकारी खुलासा समािेश िछफ (लािु हुने सबैमा गिह्न लिाउनुहोस्):
रासायगनक गनिफरता अगिलेखहरू

गडस्िाजफ सारांश

शैगक्षक/स्कू ल अगिलेखहरू

प्रयोिशाला

मानगसक स्िास््य मूल्याङ्कनहरू
गक्लगनक प्रिगत नोटहरू
अन्य

इगतहास र िौगतक
नाम र गनिान मात्र

पुन: सुधार नोटहरू
एक्स-रे
सम्पूर्फ गिककत्सा अगिलेखहरू मेरो उपिारसाँि सम्बगन्धत छन्

म बुझ्िछु कक यो जानकारीले सम्बगन्धतलाई समािेश िनेछ (लािूयोग्यमा गिह्न लिाउनुहोस्):
एक्वायडफ इमुनोगडकर्सेन्सी गसण्ड्रोम (एड्स / AIDS) िा ह्युमन इम्युनो गडकर्गसएन्सी िाइरस (एिआइिी / HIV) साँि संिमर्
मानगसक स्िास््य सूिना (आयोिा, lowa का लागि मात्रै: कृ पया ध्यानमा राख्नुहोस् ती व्यगिित परीक्षर् सामग्रीहरू खुलासा िनफ योग्य छन् )
मानगसक स्िास््य संयुि परामशफ सत्र (कृ पया ध्यानमा राख्नुहोस् यस सत्रहरूको अिगधमा सम्पूर्फ व्यगिहरूका लागि मञ्जुरीनामा र्ाराम प्राप्त
हुनुपिफछ।)
कर्गजयोिेरापी नोटहरू (कर्गजयोिेरापी नोटहरूको अगनिायफ रूपमा खुलासाका लागि िोप्यताको अगधकार र्ाराममा हस्ताक्षर िररएको छ)
लािूपिािफ िा मद्यपान िुव्यफसनको उपिारका लागि
म बुझ्िछु कक यसले मैले तल गनर्िफष्ट नििाफसम्म सेिाका गमगतहरूसम्बन्धी जानकारी समािेश िछफ :
स्याहारको अिगध (हरू) समािेश ििै: बाट

लाई

यो जानकारी खुलासा िररनेछ (कृ पया गिशेष व्यगिित जानकारीसगहत र/िा सुगिधा नाम र ठे िाना):

प्रयोजनका लागि
घोगषत प्रयोजन छैन िने, त्यसपगछ मेरो अनुरोधमा प्रयोजनको खुलासा िररनेछ।
म बुझ्िछु यो मञ्जुरीनामा कु नै पगन समयमा खारे ज िनफ सककनेछ, यो मञ्जुरीनामाको िरोसामा पगहल्यै नै कारिाहीमा परे का सीमासम्म बाहेक। म बुझ्िछु
कक यकि मैले यो मञ्जुरीनामा खारे जी िनफ िाहेमा, मैले अगनिायफ गलगखत रूपमा र गलगखत खारे जी-पत्र गिककत्सा अगिलेखहरू गििािमा िा संरक्षकसाँि
जोसाँि पगन िास्तगिक मञ्जुरीनामा पेश िनफ सक्छु ।
112493-n v1 (10/17)

White – Medical Records

Yellow – Patient Copy

Page 1 of 2

(CS0020)

जानकारीको खुलासाका लागि गिककत्सा अगिलेख
मञ्जुरीनामा
(MEDICAL RECORDS AUTHORIZATION
FOR DISCLOSURE OF INFORMATION)
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अन्यिा खारे ज निरे सम्म, यो अगधकारको म्याि गनम्न गमगत, घटना िा अिस्िामा समाप्त हुनेछ
मैले म्याि समाप्त हुने गमगत, अिस्िा िा सतफ उल्लेख िरे न िने, यो अनुमगत-पत्रको म्याि हस्ताक्षर िरे को गमगतबाट बाह्र मगहनामा सककनेछ।
म बुझ्िछु कक यस स्िास््य जानकारीको खुलासा िने अगधकार प्रिान स्िैगछछक छ। मैले यस मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षर िनफ अस्िीकार िनफ सक्छु । मैले
उपिार प्राप्त िनफका लागि यस मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षर िनफ आिश्यक छैन। CHI स्िास््य कु नै उपिार अिस्िामा हुनेछैन, िनाफ, नामांकन, योग्यता
लािहरूका लागि कक यो अनुमगत-पत्रमा हस्ताक्षर िछु फ। म बुझ्िछु कक मैले CFR 164.524 मा उल्लेख िरे अनुरूप, प्रयोि िा खुलासा हुने जानकारीको
गनरीक्षर् िनफ िा प्रगतगलगप बनाउन सक्छु । म बुझ्िछु कक खुलासा िररएको कु नै पगन जानकारीलाई अनगधकृ त तररकाले पुन: खुलासा िररने सम्िािना हुन्छ
र उि जानकारी संघीय िोप्यता गनयमहरूद्वारा सुरगक्षत नहुन सक्छ। मसाँि मेरो स्िास््य जानकारीको खुलासासम्बन्धी प्रश्नहरू छन् िने , मैले CHI स्िास््य
िोप्यता कायाफलय (402) 717-1730 मा सम्पकफ िनफ सक्छु ।
यो जानकारी तपाईंलाई संघीय िोपनीयता गनयमहरू (42 CFR िाि 2) जुन सुरगक्षत अगिलेखहरूबाट खुलासा िररएको छ। अन्य जानकारी खुलासा
िनफका लागि तपाईंलाई संघीय गनयमहरूबाट गनषेगधत निरे सम्म अन्य खुलासा स्पष्ट रूपमा स्िीकृ गत िररन्छ, गलगखत सहमगतद्वारा व्यगिलाई अनुमगत
किइएको छ, जसलाई 42 CFR Part 2 बाट िा अन्यिा द्वारा स्िीकृ गत किएको छ। सामान्य अगधकार गिककत्सा िा अन्य जानकारी प्रकाशन िनफको
लागि यो प्रयोजन पयाफप्त छैन। संघीय गनयमले कु नै पगन मािक पिािफ िा लािु पिािफ िुव्यफसनको स्िास््य-सेिा गलने व्यगिबारे आपारागधक छानगबन
िनफ िा अगियोि लिाउनमा कु नै पगन जानकारीहरूको प्रयोि िनफ गनषेगधत िछफ ।
Signature of Patient / गबरामीको

गमगत / समय (Date / Time)

हस्ताक्षर

अगििािकको हस्ताक्षर/कानूनी अगििािक यकि स्िास््य-सेिा गलने व्यगि
नाबालक/अगधकारप्राप्त अगधििा/अगििािक
(Signature of Parent/Legal Guardian if Patient is a Minor/Power of Attorney/Guardian)
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स्िास््य-सेिा गलने
व्यगिसाँिको नाता
(Relationship to Patient)
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