ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအေလ့အထ အသိေပးခ်က္
ဤအသိေပးခ်က္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္မွ စတင္သက္ေရာက္ပါသည္

သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔အသံုးျပဳ၍ ထုတ္ေျပာမည့္အေၾကာင္းႏွင့္

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္မည္သို႔ရယူႏိုင္သည္ကုိ ဤအသိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ

သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ကာကြယ္ထားရန္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားပါသည္

သင္၏ကိုယ္ေရးကုိယ္တာက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သင္မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကာကြယ္ထားရန္
ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္ကိက
ု ၽြႏ္ုပ္တို႔ေစာင့္ေ႐ွာက္ကသ
ု ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ သင့္ကို

ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးမႈအတြက္ အခေပးေခ်မႈတု႔အ
ိ ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏အတိတ၊္ ပစၥဳပၸန္ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္
က်န္းမာေရးအေျခအေနအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဥပေဒအရတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယတ
္ ာလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အေလ့အထမ်ားကုိ ႐ွင္းျပသည့္
ဤကုိယေ
္ ရးကုိယတ
္ ာလွ်ိဳ႕၀ွကမ
္ ႈအေလ့အထမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တု႔သ
ိ င့္ကုိေပးရန္လည္း ဥပေဒအရသတ္မွတထ
္ ားပါသည္။ ဤအသိေပးခ်က္ပါ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုလ
ိ ွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ည္
ဤအသိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္နည္းျဖင့္သာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေျပာခြင့္႐ွိပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာင္တြင္ ဤအသိေပးခ်က္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိန္းသိမ္းထားသည့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ အားလံုး ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အသိေပးခ်က္အသစ္ျပဳလုပ္ခြင့္ ႐ွိပါသည္။ ဤအသိေပးခ်က္ကုိ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ -




ေစာင့္သည့္ေနရာတြင္ အသိေပးခ်က္အသစ္ကို ကပ္ထားပါမည္။
ေတာင္းဆိုသည့္အခါတြင္ အသိေပးခ်က္အသစ္ မိတဴၱ မ်ားေပးပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လက္႐ွိအသိေပးခ်က္မိတၱဴတစ္ေစာင္ ရယူရန္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာရွိကုိ (317) 739-4895 x2428 တြင္ ဆက္သြယပ
္ ါ။

ဤအသိေပးခ်က္၏ က်န္သည့္အပိုင္းမ်ားတြင္ -





သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ အသံုးျပဳႏိုင္ပံုႏွင့္ ထုတ္ေျပာႏိုင္ပံုတို႔ကုိ ေဆြးေႏြးပါမည္။
သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ပတ္သက္၍ သင္၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ႐ွင္းျပပါမည္။
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆုင
ိ ္ရာတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ပံုႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္တုင
ိ ္ၾကားႏိုင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဤအသိေပးစာပါအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုိယ္ေရးကုိယတ
္ ာလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေလ့အထမ်ား
အေၾကာင္း ေမးစရာမ်ား႐ွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုိယေ
္ ရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာရွိကုိ (317) 739-4895 x2428 တြင္ ဆက္သြယႏ
္ ိုင္ပါသည္။

အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍
ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္

1

လူနာမ်ား၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ေ
ိ န႔စဥ္အသံုးျပဳ၍ ထုတ္ေျပာပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရန္၊ ၎ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
အတြက္ အဖိုးအခရယူရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တိ႔၏
ု လုပ္ငန္းကုိ ထိေရာက္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ အသံုးျပဳႏိုင္ပံုႏွင့္
ထုတ္ေျပာႏိုင္ပံုတု႔က
ိ ုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ သိေပးခ်က္၏ဤအပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္႐ွင္းျပထားပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဤအပိုင္းတြင္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္

အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ သုံးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အျခားအေျခအေနအခ်ိဳ႕ကုိ အတိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသု႔ိ အသုံးျပဳျခင္း၊

ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈမူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ က်င့္ထံုးမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ထပ္မံရယူရန္ (317) 739-4895 x2428 ႐ွိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ကုိယ္ေရးကုိယတ
္ ာလွ်ိဳ႕၀ွကမ
္ ႈအရာရွိကုိ ဆက္သြယပ
္ ါ။
၁။ ကုသမႈ

သင့္ကိက
ု ်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသေပးရန္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ သံုးျပဳျခင္း၊ ထုတေ
္ ျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ ညွိႏိုင္းေဆာင္႐ြကရ
္ န္
သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ သံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္
သင္၏ကုသမႈ၊ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယေ
္ ျပာဆိုျခင္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ - ဂ်ိန္းသည္ Windrose Health Network ႐ွိ လူနာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရက္ခ်ိန္းစီစဥ္သည့္အခါတြင္ ဧည့္ၾကိဳ၀န္ထမ္းသည္ ဂ်ိန္း၏က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ိန္း၏အေျခအေနကုိသံုးသပ္သည့္အခါႏွင့္ ေသြးစစ္ရန္မွာၾကားသည့္အခါ ဆရာ၀န္သည္ ဂ်ိန္း၏

က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္အလားအလာရွိပါသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္းမွနည္းပညာ႐ွင္သည္ ဂ်ိန္းကုိေသြးစစ္မႈအေျဖမ်ားကုိ ကိုင္တြယျ္ ခင္း
သို႔မဟုတ္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳသည့္အခါ သူမ၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္အလားအလာရွိပါသည္။ ေသြးစစ္မႈအေျဖမ်ားကုိ

သံုးသပ္ျပီးေနာက္ ဆရာ၀န္မွ ဂ်ိန္းကုိအထူးကုဆရာ၀န္ထလ
ံ ႊဲရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက အထူးကုဆရာ၀န္မွ ဂ်ိန္းအားသင့္ေတာ္သည့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳရန္ သူနာျပဳသည္ ဂ်ိန္း၏က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။
၂။ အဖိုးအခေပးျခင္း

သင္ရ႐ွိခဲ့သည့္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္အဖိုးအခရယူရန္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ သံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုလုသ
ိ ည္မွာ က်န္းမာေရးဌာနအတြင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ (ေငြေတာင္းခံလာႊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စာရင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကဲ့သို႔) အဖိုးအခ
အတြကစ
္ ီစဥ္ရန္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ သံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ (အာမခံကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေကာက္ခံသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

စားသံုးသူအစီရင္ခံသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ့သို႔) အျခားသူမ်ားကုိလည္း သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေန
မ်ားတြင္ ဥပမာ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အတြက္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မွ အခေပးျခင္းရွိမရွိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ိရန္လိုႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
မ်ားကုိ သင္မရ႐ွိမီ အာမခံအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ - ဂ်ိန္းသည္ Windrose Health Network ႐ွိ လူနာတစ္ဦးျဖစ္၍ သူမတြင္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးအာမခံ႐ွိပါသည္။ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုတင
ြ ္ သူမကုိ

ေသြးစစ္ရန္ ဆရာ၀န္မွ မွာၾကားပါသည္။ ၎ရက္ခ်ိန္းတြင္ ေပးလိုက္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေသြးစစ္ျခင္းအတြက္ ေငြေတာင္းခံလာႊ ျပင္ဆင္ရာတြင္

Windrose Health Network ၏ ေငြေတာင္းခံသည့္ဌာနသည္ ဂ်ိန္း၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳပါမည္။ ေငြေတာင္းခံသည့္ဌာနသည္
ေငြေတာင္းခံလာႊ ပို႔သည့္အခါ ဂ်ိန္း၏အာမခံကုမၸဏီကုိ သူမ၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေျပာပါမည္။

ဥပမာ - ဆရာ၀န္မွ ဂ်ိန္းကုိ အထူးကုဆရာ၀န္ထံလႊဲလိုက္ပါသည္။ အထူးကုဆရာ၀န္သည္ ႐ႈပ္ေထြး၍ေစ်းၾကီးေသာ စမ္းသပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ အၾကံျပဳပါသည္။

အထူးကုဆရာ၀န္မွစမ္းသပ္မႈမ်ားမျပဳမီ အာမခံအစီအစဥ္မွ စမ္းသပ္မႈအတြက္ အခေပးမေပးဆံုးျဖတ္ရန္ အထူးကုဆရာ၀န္၏ ေငြေတာင္းခံသည့္စာေရးမွ
ဂ်ိန္း၏အာမခံကမ
ု ၸဏီကို ဆက္သြယႏ
္ ိုင္ပါသည္။

၃။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား

“က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား” ဟုကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခၚဆိုသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္
မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတေ
္ ျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ “က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား” သည္ ဥပမာ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ေ
ိ ပးသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကန
ု ္က်စရိတမ
္ ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစပါသည္။ ဥပမာ ေအာက္ပါ
ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ -



သင့္ကိေ
ု စာင့္ေ႐ွာက္ေနသည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ
သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း။
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ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္သူမဟုတ္သည့္
ပညာ႐ွင္မ်ားကို ၎တို႔၏ပညာမ်ားက်င့္သုးံ ရန္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။
အထူးနယ္ပယ္ သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳမႈတစ္ရပ္႐ွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားကုိ
အကဲျဖတ္သည့္၊ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ေပးသည့္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကျ္ ခင္း။

သင္ႏွင့္အျခားလူနာမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ေ
ိ ပးသည့္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၏အရည္အေသြး၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သုးံ သပ္ျခင္းႏွင့္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

အလားတူသည့္က်န္းမာေရးျပႆနာ႐ွိသအ
ူ ုပ္စုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္
ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ ၎အုပ္စုအတြကေ
္ စာင့္ေရွာက္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အကူေပးျခင္း။

အျခားသူမ်ားႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တု႔မ
ိ ွေပးသည့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအရည္အေသြးကုိစစ္ေဆးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္း၏အနာဂတ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ စီစဥ္ျခင္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မေက်နပ္မႈတုင
ိ ္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေျဖ႐ွင္းျခင္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္း၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ၾကီးမားသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား႐ွိသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား။

ဤအသိေပးခ်က္ႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကုိလုက
ိ ္နာရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔က
ိ ုိကည
ူ ီသည့္ (ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ စာရင္းကုိင္မ်ားႏွင့္
အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားစသည့္) အျခားသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း။

ဥပမာ - ဂ်ိန္းတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွာေဖြေတြ႔ရွိထားပါသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၏ေ႐ွးဦးလကၡဏာမ်ားကုိ လူနာမ်ားသိ႐ွိေရးအတြက္ကူညီရန္ ပညာေပး အစီအစဥ္
တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ Windrose Health Network သည္ ဂ်ိန္း၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား- အျပင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွာေဖြေတြ႕ရွိထားသူ Windrose
Health Network လူနာအားလံုးထံမွ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ – အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ - ပညာေပးအစီအစဥ္သည္ လူနာမ်ား၏
ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ မည္သည့္လူနာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္မေျပာပါ)။

ဥပမာ - ဂ်ိန္းသည္ သင့္ေတာ္သည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မရခဲ့ဟုတုင
ိ ္ၾကားပါသည္။ Windrose Health Network သည္ ဂ်ိန္းအားေပးလိုကသ
္ ည့္
ေစာင့္ေရွာက္မႈအရည္အေသြးကုိစိစစ္အကဲျဖတ္ရန္ ဂ်ိန္း၏မွတ္တမ္းကုိ သံုးသပ္ပါသည္။ Windrose Health Network သည္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးႏွင့္လည္း
ဂ်ိန္း၏ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
၄။ သင္၏ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈတြင္ပါ၀င္သူမ်ား

သင္၏ေဆြမ်ိဳး၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္မိတေ
္ ဆြ သို႔မဟုတ္ သင္မွေျပာဆုိသူတစ္ဦးသည္ သင္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနကာ သင့္က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္သည္ သင္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ပါက ထိုသူကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ထုတေ
္ ျပာႏိုင္ပါသည္။ လူနာသည္
အ႐ြယမ
္ ေရာက္ေသးသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တု႔သ
ိ ည္ မိဘ၊ အုပ္ထန
ိ ္းသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ၎အရြယမ
္ ေရာက္ေသးသူအတြက္တာ၀န္႐ွိသူ

အျခားတစ္ဦးအား အေျခအေနအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ၎၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရယူရန္ (317) 739-4895 x2428 ႐ွိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာရွိကို ဆက္သြယပ
္ ါ။

သင္႐ွိေနသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သင့္အေျခအေနကုိ တစ္စံုတစ္ဦးအားအေၾကာင္းၾကားရန္လုအ
ိ ပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား
အသံုးျပဳျခင္း၊ သင့္ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၊ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈတင
ြ ္ပါ၀င္ပတ္သက္သူအျခားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ (ၾကက္ေျခနီက့သ
ဲ ုိ႔) ကပ္ေဘးကယ္ဆယ္ေရး
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ကိုထတ
ု ္ေျပာျခင္းတို႔လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကုိ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထုတမ
္ ေျပာရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ သင္အခ်ိန္မေရြး

ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ (အေရးေပၚကိစၥမ်ားကဲ့သု႔ိ) အခ်ိဳ႕အေျခအေနအနည္းငယ္မွလြဲ၍ သို႔မဟုတ္ လူနာသည္ အ႐ြယမ
္ ေရာက္ေသးသူျဖစ္ေနခ်ိန္မွလြဲ၍
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သေဘာတူ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳပါ။ လူနာသည္ အ႐ြယမ
္ ေရာက္ေသးသူ
ျဖစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ သေဘာတူႏိုင္သကဲ့သု႔ိ သေဘာမတူႏိုင္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ - ဂ်ိန္း၏အမ်ိဳးသားသည္ ဂ်ိန္း၏ရက္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ သူမႏွင့္အတူ Windrose Health Network သို႔ ပုံမွန္လာ၍ သူမ၏ေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
သူမကုိကည
ူ ီပါသည္။ ဆရာ၀န္သည္ ေဆးအသစ္တစ္ခုအေၾကာင္းဂ်ိန္းႏွင့္ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ဂ်ိန္းက သူမ၏အမ်ိဳးသားကုိ သီးသန္႕အခန္းတြင္းသို႔
လာရန္ဖိတေ
္ ခၚပါသည္။ ဆရာ၀န္သည္ ေဆးအသစ္အေၾကာင္း ဂ်ိန္းႏွင့္ သူမ၏အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါသည္။
၅။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားျခင္း
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ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္အခါတိုင္း သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႕ိ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။

က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ထုတ္ေျပာရန္သတ္မွတထ
္ ားသည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ
ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ အျခားဒဏ္ရာမ်ားကုိ ရဲအားအစီရင္ခံရန္ႏွင့္ ကေလးကုိညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျပဳသည္ဟု သိထားသူ
သို႔မဟုတ္ သံသယ႐ွိသအ
ူ ား လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တိုင္ၾကားရန္ ဥပေဒအရ သတ္မွတထ
္ ားပါသည္။ ၎ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆုင
ိ ္ရာ
အျခားဥပေဒအားလံုးကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာပါမည္။

၆။ အမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးမႈအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား

ဥပေဒအရခြင့္ျပဳသည့္အခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ည္ “အမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးအရာမ်ား” ဟု အသိအမွတျ္ ပဳထားသည့္ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္

သင့္ထမ
ံ ွခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္

ဆိုလွ်င္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ) အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေျပာရန္အေရးၾကီးလြန္းသျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ခြင့္ျပဳခ်က္
မပါဘဲ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေျပာမႈကုိ လက္ခံႏိုင္သည္ဟု အစိုးရမွသတ္မွတထ
္ ားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားသည့္

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္သာ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေျပာပါမည္။ ဥပေဒအရ အသိအမွတျ္ ပဳထားသည့္ “အမ်ိဳးသားေရး
ဦးစားေပးမႈ” ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္အတိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသို႕ထုတ္ေျပာမႈမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရယူရန္
(317) 739-4895 x2428 ႐ွိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာရွိကုိ ဆက္သြယပ
္ ါ။



က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ အႏၱရာယ္- က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ၾကီးေလးသည့္အႏၱရာယ္မွ
ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ င့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထုတ္ေျပာႏိုင္သည္။



ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား- ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမာေရးေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားသည္ ေရာဂါမ်ား

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ကေလးညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတိုင္ၾကားျခင္း၊ အစားအစာႏွင့္ေဆး၀ါးစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ သတ္မွတထ
္ ားသည့္ေဆး၀ါးမ်ား
သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဖ်ားနာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္
ၾကည့္႐ႈေရးအပါအ၀င္ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ

သင္သည္ (လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါကဲ့သို႔) ကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးႏွင့္ထေ
ိ တြ႔ခဲ့ဖူးပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပည္နယ္ထံအေၾကာင္းၾကား၍



ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကာကြယ္ရန္ အျခားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လစ္လ်ဴ႐ႈမႈ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ- သင္သည္အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦးျဖစ္၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊

လစ္လ်ဴ႐ႈမႈ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ခံခဲ့ရႏိုင္သည္ဟယ
ု ဆ
ူ စရာ အက်ိဳးအေၾကာင္းခိုင္လံုပါက (လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန



ကဲ့သို႔) အစိုးရအာဏာပိုင္တစ္ရပ္ထံ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးၾကီးၾကပ္မႈေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား- အေျခခံအားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကုိ
ၾကီးၾကပ္ရန္ တာ၀န္ရိွသည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား သင့္က်န္းမာေရး

အခ်က္အလက္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္သည္ အာမခံလိမ္လည္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္



အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ထ
ိ ံမွ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

တရား႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရား႐ံုးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ (ေ႐ွ႕ေနတစ္ဦးကဲ့သို႔) တရားရံုး၏အရာ႐ွိတစ္ဦးအား သင့္က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ တရားသူၾကီးမွ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ ားအမိန္႔ေပးပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ သင့္က်န္းမာေရး



အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေျပာပါမည္။

ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရး- တိက်သည့္ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရးရည္ရြယခ
္ ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိတစ္ဦးအား သင့္က်န္းမာေရး

အခ်က္အလက္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ေပ်ာက္ဆုးံ ေနသူတစ္ဦး ႐ွာေဖြရန္ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ထတ
ု ္ရန္ ရဲအရာ႐ွိတစ္ဦးမွ
လိုအပ္ခဲ့ေသာ္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကုိ ၎ရဲအရာ႐ွိအား ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။



ေသမႈေသခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား- ေသမႈေသခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိ၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသူ သို႔မဟုတ္
အသုဘစီစဥ္သူ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္အဂၤါ၊ မ်က္လံုးႏွင့္ တစ္႐ႈးအစားထိုးကုသျခင္းအတြက္ကူညီသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ




သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထုတေ
္ ျပာႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး- အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ည္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ထုတ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား- သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္သည္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္လ်ွ ိဳ႕၀ွက္ထားမႈကုိ ကာကြယ္သည့္
သတ္မွတခ
္ ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ျပည့္စံုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္
၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

4



အစိုးရ၏အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား- တပ္မေတာ္ႏွငစ
့္ စ္မႈထမ္းေဟာင္းတို႔၏ေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ စံုစမ္း
ေထာက္လွမ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ႏွင့္ အစိုးရ၏အျခားေဆာင္ရြကခ
္ ်က္အခ်ိဳ႕အတြက္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္
မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ သံုးျပဳျခင္း၊ ထုတေ
္ ျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ည္ သင့္က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနကုိ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၇။ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား

အထက္တြင္ (နံပါတ္ ၁ မွ ၆ အထိ) ေဖာ္ျပထားသည့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေျပာမႈမ်ားမွလြဲ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိယ
ု ္စားလွယ္၏

“ခြင့္ျပဳခ်က္”- သို႔မဟုတ္ လက္မွတထ
္ ိုးခြင့္ျပဳထားခ်က္ - မပါဘဲ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတေ
္ ျပာျခင္းမ်ားမျပဳပါ။ အခ်ိဳ႕

အေျခအေနမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ည္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတေ
္ ျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုႏိုင္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ေစာင္တြင္
သင္လက္မွတထ
္ ိုးေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တိ႔သ
ု င့္ကုိ ဆက္သြယႏ
္ ိုင္ပါသည္။ အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိထတ
ု ္ေျပာေပးေရး
ေတာင္းဆိုရန္ သင္မွကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ေစာင္တင
ြ ္ လက္မွတထ
္ ိုးေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သင့္ကုိ ေတာင္းဆိုပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေျပာခြင့္ျပဳထားသည့္ စာေရးခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကုိ သင္လက္မွတထ
္ ိုးပါက ေနာင္တင
ြ ္ (အာမခံ
အကာအကြယ္ရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေျခအေနအနည္းငယ္မွလြဲ၍) သင္၏စာေရးခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ႐ုပ္သမ
ိ ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း)

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ႐ုပ္သိမ္းလိုပါက ႐ုပ္သိမ္းသည့္စာတစ္ေစာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံေရးသားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္႐ုပ္သမ
ိ ္းသည့္

ပံုစံတစ္ေစာင္ ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္႐ုပ္သိမ္းသည့္ပံုစံမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုိယေ
္ ရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အရာ႐ွိထံမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို
႐ုပ္သမ
ိ ္းပါက သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ အားထား၍ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့ျပီးသည့္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ သင္၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔လ
ိ ိက
ု ္နာပါမည္။
သင္၏ (လက္မွတထ
္ ိုးထားသည့္ခြင့္ျပဳခ်က္) ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္
ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္ -






ေစ်းကြက္႐ွာေဖြေရးရည္႐ြယခ
္ ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား။
သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေျမာက္သည့္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသမႈ မွတ္စုမ်ားထိန္းသိမ္းထားပါက စိတပ
္ ိုင္းဆိုင္ရာကုသမႈမွတ္စု အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေျပာျခင္းအမ်ားစု။
ဤအသိေပးခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိသည့္ အျခားအသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေျပာျခင္းမ်ား။

သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
သင့္တြင္ရပိုင္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္

သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ရပိုင္ခြင့္မ်ား႐ွိပါသည္။ အသိေပးခ်က္၏ဤအပိုင္းတြင္ ၎ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုစီအေၾကာင္း
အတိုေဖာ္ျပပါမည္။ သင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းပိုမိုသ႐
ိ ွိလိုပါက (317) 739-4895 x2428 ႐ွိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ကုိယ္ေရးကုိယတ
္ ာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာရွိကို
ဆက္သြယပ
္ ါ။

၁။ ဤအသိေပးခ်က္မိတၱဴတစ္ေစာင္ ရပိုင္ခြင့္

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအသိေပးခ်က္စာ႐ြက္မိတဴၱ တစ္ေစာင္ အခ်ိန္မေ႐ြးရပိုင္ခြင့္ သင့္တင
ြ ္႐ွိပါသည္။ ၎အျပင္ ဤအသိေပးခ်က္မိတၱဴကုိ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေစာင့္သည့္ေနရာတြင္ အျမဲကပ္ထားပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ အသိေပးခ်က္မိတၱဴတစ္ေစာင္ သင္ရလိုပါက ဧည့္ၾကိဳကုိ မိတဴၱ တစ္ေစာင္ေတာင္းပါ။
သို႔မဟုတ္ (317) 739-4895 x2428 ႐ွိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ကုိယ္ေရးကုိယတ
္ ာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာရွိကုိ ဆက္သယ
ြ ္ပါ။
၂။ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မိတၱဴကူးပိုင္ခြင့္

မွတ္တမ္းတြဲအခ်ိဳ႕တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ (ၾကည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးသပ္ျခင္းဟုဆိုလိုသည့္)

စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ႏင
ွ ့္ မိတဴၱ တစ္ေစာင္ရယူပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္႐ွိပါသည္။ သင့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း (EHR)
စနစ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားပါက သင္သည္ သင္၏အီလက္ထ႐ြန္းနစ္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း မိတၱဴတစ္ေစာင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္း
မ႐ိွသတ
ူ စ္ဦးထံ သင္၏အီလက္ထ႐ြန္းနစ္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း မိတၱဴတစ္ေစာင္ ပို႔ေပးရန္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ သင္စာေရးညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးလိုပါက သို႔မဟုတ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ရယူလိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ စာေရးေတာင္းဆိုရပါမည္။ ရယူရန္
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ေတာင္းဆိုသည့္စာတစ္ေစာင္ သင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံေရးႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ (ရယူရန္ေတာင္းဆိုသည့္ပံုစံ) Access Request Form တစ္ေစာင္
ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ Access Request Form မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုိယေ
္ ရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာရွိထံမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျငင္းပယ္ပါက ျငင္းပယ္ရျခင္း

အေၾကာင္းရင္းကုိ စာေရး႐ွင္းျပပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အျခားတစ္ဦးမွသုးံ သပ္ပိုင္ခြင့္ သင့္တြင႐
္ ွိမ႐ွိကုိလည္း စာေရးအသိေပးပါမည္။
သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား မိတဴၱ တစ္ေစာင္ရယူလိုပါက မိတၱဴအတြက္ကန
ု ္က်စရိတ္ သင့္ကုိကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းပါမည္။ သင့္က်န္းမာေရး
မွတ္တမ္း အီလက္ထ႐ြန္းနစ္မိတၱဴမ်ားအတြက္ အဖိုးအခမွာ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္အားခသာျဖစ္ပါမည္။
က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း အဖိုးအခမ်ား 


က်န္းမာေရးကုသေပးသူအျခားတစ္ဦးထံ တိုက္႐ိုက္လႊဲေျပာင္းျခင္း = အခေၾကးေငြမ႐ွိပါ

စာ႐ြက္ႏွငမ
့္ ိတၱဴ = ပထမ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ ခုအတြက္ $၂၀.၀၀။ စာမ်က္ႏွာ ၁၁ မွ ၅၀ အတြက္ တစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ .၅၀။ စာမ်က္ႏွာ ၅၀ အထက္
ေနာက္ထပ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုစီအတြက္ .၂၅။



အီလက္ထ႐ြန္းနစ္မိတၱဴ = $၂၀.၀၀

အခ်က္အလက္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္႐ွင္းျပခ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ သင့္ကုိေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္
အဖိုးအခမ်ား ေပးရႏိုင္သည့္အလားအလာအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရယူရန္ ကုိယေ
္ ရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာ႐ွိကို ဆက္သြယပ
္ ါ။
၃။ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ ျပဳျပင္ခိုင္းပိုင္ခြင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထိန္းသိမ္းထားသည့္မွတ္တမ္းတြဲအခ်ိဳ႕မွ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ ား (ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းဟု
ဆိုလိုသည့္) ျပဳျပင္ခိုင္းပိုင္ခြင့္ သင့္တြင္႐ွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္႐ိွသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွန္ကန္ျခင္းမ႐ွိ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စံုျခင္းမ႐ွိဟု သင္

ယူဆပါက ၎မွန္ကန္ျပည့္စံုျခင္းမ႐ွိသည့္အခ်က္အလက္မိတၱဴ ႐ွိထားသူမ်ားကုိ ၎ျပႆနာညႊန္ျပ၍အသိေပးရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တု႔က
ိ ုိ အခ်က္အလက္မ်ားျပဳျပင္ေစလိုပါက သင္မွကၽြႏ္ုပ္တု႔က
ိ ုိ စာေရးေတာင္းဆိုကာ အခ်က္အလက္ ျပဳျပင္

ေစလိုသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိ ႐ွင္းျပရပါမည္။ ျပဳျပင္ခ်က္ကုိ စာေရးေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ (ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ပံုစံ) Amendment
Request Form ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ Amendment Request Form မ်ားကုိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာ႐ွိထမ
ံ ွ ရယူႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ကၽြႏပ
္ု ္တို႔ျငင္းပယ္ပါက ျငင္းပယ္ရျခင္း

အေၾကာင္းရင္းကုို႔ စာေရး႐ွင္းျပပါမည္။ သင္၏ ျပဳျပင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျငင္းဆန္သည့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သင္သေဘာမတူရျခင္း

အေၾကာင္း ႐ွင္းျပသည့္ထြက္ဆိုခ်က္တစ္ေစာင္ သင္မွေပးပို႔ခြင့္႐ွိမည္ျဖစ္ျပီး ေနာင္တြင္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ ထုတ္ေျပာပါက သင္၏
ထြက္ဆုခ
ိ ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔အ
ိ သိေပးပါမည္။

၄။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွထုတ္ေျပာခဲ့မႈမ်ားစာရင္း ရ႐ွိပိုင္ခြင့္
လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္ (၆) ႏွစ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားစာရင္း (အေသးစိတစ
္ ာရင္းဟုဆိုလိုသည္) တစ္ေစာင္ရပိုင္ခြင့္ သင့္တင
ြ ္

႐ွိပါသည္။ စာရင္းတစ္ေစာင္သင္ရယူလိုပါက ၎စာရင္းေတာင္းဆိုမႈတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ (စာရင္းေတာင္းဆိုသည့္ပံုစံ) Accounting
Request Form တစ္ေစာင္ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာ႐ွိကုိ ဆက္သြယႏ
္ ိုင္ပါသည္။ Accounting
Request Forms မ်ားကုိ ကုိယ္ေရးကုိယတ
္ ာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာ႐ွိထမ
ံ ွ ရယူႏိုင္ပါသည္။

၎စာရင္းတြင္ ကုသမႈ၊ အဖိုးအခေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ထုတေ
္ ဖာ္မႈအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္မည္

မဟုတ္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔မ
ိ ွ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ က်န္းမာေရးမွတတ
္ မ္း (EHR) စနစ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားပါက ၎တြင္ ကုသမႈ၊
အဖိုးအခေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎စာရင္းတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဧျပီလ
၁၄ ရက္ မတိုင္မီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္မဟုတ္ပါ။

ဆယ့္ႏွစ္ (၁၂) လ တစ္ၾကိမ္ထက္ပို၍ စာရင္းတစ္ေစာင္ သင္ေတာင္းဆိုပါက ထိုစာရင္းျပင္ဆင္ခ သင့္ကုိေတာင္းႏိုင္ပါသည္။


ထုတ္ေဖာ္ေျပာမႈမ်ားစာရင္းအတြက္ အဖိုးအခ- $၂၀.၀၀

၅။ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ထုတ္ေျပာမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္
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ကုသမႈ၊ အဖိုးအခေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ားအတြက္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ

အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ရန္ေတာင္းဆိုခြင့္ သင့္တင
ြ ္႐ိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအရ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္
ကၽြႏ္ုပတ
္ ု႔သ
ိ ည္ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ သေဘာတူရမည္ျဖစ္ျပီး သင္၏ကန္႔သတ္ခ်က္(မ်ား)ကုိ လိုက္နာရပါမည္ -

၁။ ဥပေဒအရ အျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမ႐ွိပါက ဤထုတ္ေဖာ္ခ်က္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္႐ြကခ
္ ်က္မ်ားအတြက္
အဖိုးအခေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္ (ကုသရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ)။ ထို႔အျပင္

၂။ ၎က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေပးအပ္လုက
ိ ္ေသာ သက္ဆုင
ိ ္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အိတ္စိုကေ
္ ငြ အျပည့္အ၀
ေပးျပီးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုႏွင့္သာ လံုး၀သက္ဆိုင္ပါသည္။

သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ေဘာတူသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ (အေရးေပၚကုသမႈအတြက္ အခ်က္အလက္လိုအပ္သည့္အခါမွ
လြဲ၍) သင္၏ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရပါမည္။ ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ သင္အခ်ိန္မေရြးဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ ုပ္တို႔သည္
ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုကုိဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း သင့္ကိအ
ု ေၾကာင္းၾကားသမွ် ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျပီး ကန္႔သတ္မႈမျပဳမီ
ေကာက္ခံထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ပါမည္။

သင္က
့ ်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ(မ်ား)သည္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကုိယ္စား (က်န္းမာေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္မွ
လြဲ၍) အျခားသူတစ္ဦးက ကၽြႏ္ုပ္တု႔က
ိ ုိ ေငြအျပည့္ေပးေခ်ျပီးသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ခု သို ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြကႏ
္ ွင့္သာ လံုး၀

သက္ဆိုင္ပါက ၎အခ်က္အလက္မ်ားကုိ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ (က်န္းမာေရးအာမခံကုမၸဏီ) သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈမရွိေသာ အျခားသူ
တစ္ဦးအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထုတေ
္ ျပာျခင္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ရန္ေတာင္းဆိုခြင့္လည္း သင့္တင
ြ ႐
္ ွိပါသည္။ ဤကန္႔သတ္ခ်က္(မ်ား)ကုိ သင္ေတာင္းဆိုျပီး
သင္၏ေငြအျပည့္ေပးေခ်မႈရျပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ ည္ သင္၏ကန္႔သတ္ခ်က္(မ်ား)ကုိ လိုက္နာရပါမည္။
၆။ အျခားနည္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္

အျခားတည္ေနရာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းတစ္ရပ္ျဖင့္ သင့္ကုိဆက္သယ
ြ ္ရန္ေတာင္းဆိုခြင့္ သင့္တင
ြ ္႐ွိပါသည္။ ဥပမာ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္
အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ သင္၏အိမ္လပ
ိ ္စာသို႔မပို႕ဘဲ အလုပ္လပ
ိ ္စာသို႔ ပို႔ရန္ သင္ပိုလိုလားႏိုင္ပါသည္။

အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ဆက္သြယ္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တသ
ို႔ ေဘာတူပါမည္။ အျခားနည္းတစ္ရပ္ျဖင့္ဆက္သယ
ြ ္ရန္ ေတာင္းဆို

လိုပါက စာေရးေတာင္းဆိုရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ထ
ိ ံစာေရးသားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ (အျခားနည္းျဖင့္ဆက္သြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈပံုစ)ံ Alternative Contact
Request Form ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ Alternative Contact Request Forms ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုိယေ
္ ရးကုိယတ
္ ာလွ်ိဳ႕၀ွကမ
္ ႈအရာ႐ွိ ထမ
ံ ွ ရယူႏိုင္ပါသည္။
၇။ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ပါက အသိေပးခ်က္ရ႐ွိပိုင္ခြင့္

သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ပါက သင့္ကုအ
ိ သိေပးမႈရပိုင္ခြင့္လည္း သင့္တြင္ရွိပါသည္။ သင့္က်န္းမာေရး

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ကာ ၎အခ်က္အလက္မ်ားသည္လံုျခံဳမႈမရွိပါက (လွ်ိဳ႕၀ွကက
္ ုတ္ျဖင့္ေရးမထားပါက) ေအာက္ပါ
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔သ
ိ င့္ကုိ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးပါမည္ -







ျဖစ္ခဲ့ပံုေဖာ္ျပခ်က္အတို၊

သက္ဆိုင္သည့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္၊

သင့္ကိသ
ု င္ အႏၱရာယ္မွကာကြယ္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳထားသည့္အဆင့္မ်ား၊

ထိုခ်ဳိးေဖာက္မႈကိတ
ု ံု႕ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ေ
ိ ဆာင္႐ြကေ
္ နသည့္အဆင့္မ်ားႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ထပ္မံရယူႏိုင္ရန္ ဆက္သယ
ြ ္ရမည့္လပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ား။

၈။ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံမႈအတြက္ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားမရ႐ွိလိုေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္

ကၽြႏ္ုပတ
္ ု႔သ
ိ ည္ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစာတိုက္ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္အီးေမးျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳပါက ကၽြႏ္ုပ္တု႔ထ
ိ ံမွ ထိုသို႔

ဆက္သြယမ
္ ႈမ်ား မရ႐ွိလုေ
ိ ၾကာင္းေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ သင့္တြင္႐ွိပါသည္။ ထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ကုိယေ
္ ရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈအရာ႐ွိ ကို ဆက္သြယပ
္ ါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း
သင္တိုင္ခ်က္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္
သင္၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွကပ
္ ိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟု သင္ယဆ
ူ လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုိယေ
္ ရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ မူ၀ါဒမ်ား
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သင္မေက်နပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တု႕ိ ထံျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံျဖစ္ေစ စာေရးသားတိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
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သင္သည္ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင့္အေပၚတစ္နည္းနည္းျဖင့္ အေရးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကုိကုသမႈေပးမႈ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား
မျပဳပါ။

ကၽြႏ္ုပက
္ ိစ
ု ာေရးသားတိုင္ၾကားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔၏
ိ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိဳ႕၀ွကမ
္ ႈအရာ႐ွိထံသု႔ိ တိုင္ၾကားခ်က္ တိုက႐
္ ိုက္ယလ
ူ ာႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္
ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ စာတိုက္မွ ပို႔ႏိုင္ပါသည္ -

Windrose Health Network, Inc.
Attn: Privacy Officer

1052 Greenwood Springs Blvd., Suite H
Greenwood, IN 46143

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔တိုင္ၾကားရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ဆက္သြယရ
္ န္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ Office for Civil Rights

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, S.W.
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

အခမဲ့ဖုန္းနံပါတ္- 1-(877) 696-6775
၀က္ဘ္ဆုက
ိ ္- http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/index.html
အီးေမး- OCRComplaint@hhs.gov
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