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[Insert Organization Name/Logo] 

�া�য্ তথয্ িবিনময়কারী একিট সং�ার মাধয্েম 
িনউ ইয়কর্  ে�ট িডপাটর্ েম� অব েহলথ েরাগীর তথয্ পাওয়ার জনয্ অনুেমাদন 

েরাগীর নাম জ�তািরখ েরাগীর শনা�করণ ন�র 

েরাগীর িঠকানা 

এই ফরেম িনেদর্ িশতভােব আমার পিরচযর্া ও িচিকৎসা স�িকর্ ত তথয্ সং�হ করার জনয্ আিম অনুেরাধ জানাি�৷ [Name of Provider Organization]
(তােদর এেজে�র নামসহ)-েক Healthix নামক �া�য্ তথয্ িবিনময়কারী সং�ার মাধয্েম আমার েমিডেকল েরকডর্ গেলা পাওয়ার অনুমিত েদয়া বা না েদয়ার িস�া� 
আিম িনেত পাির৷ যিদ আিম স�িত িদই, তাহেল আিম েয িবিভ� জায়গা েথেক �া�য্েসবা েপেয় থািক েসগেলা েথেক ে�টজেুড় অবি�ত একিট কি�উটার 
েনটওয়ােকর্ র মাধয্েম আমার েমিডেকল েরকডর্ গেলা পাওয়া যােব৷ Healthix একিট অ-লাভজনক সং�া যা মানুেষর �া�য্ স�িকর্ ত তথয্েক ইেল�িনকভােব িবিনময় 
কের এবং েহলথ ই�ুের� েপােটর্ িবিলিট অয্া� অয্াকাউে�িবিলিট অয্া� (HIPAA)–এর একা�তা ও িনরাপত্তার মানদ� এবং িনউ ইয়কর্  ে�েটর আইন েমেন চেল৷ 
আেরা জানার জনয্ Healthix-এর ওেয়বসাইট www.healthix.org েদখুন৷  

জরির পিরি�িতেত আমার তথয্ েদখা যােব, িক� তা করা যােব না যিদ আিম এই ফরমিট পূরণ কির এবং 3নং ঘের িটকিচ� িদই, যােত বলা হেয়েছ েয 
এমনিক েমিডেকল ইমােজর্ ি�েতও আিম স�িত িদেত অ�ীকার করিছ৷ 

আিম এই ফরেম েয পছ� েবেছ েনব তা িচিকৎসা েসবা পাওয়ার ে�ে� আমার স�মতােক �ভািবত করেব না৷ আিম এই ফরেম েয পছ� েবেছ েনব তা, 
�া�য্ িবমা �দানকারীরা আমােক �া�য্ িবমার কাভােরজ েদেব িকনা অথবা আমার েমিডেকল িবল েদেব িকনা েসই িবষেয় িস�া� েনয়ার উে�েশয্ 
তােদরেক আমার তথয্ পাওয়ার অনুমিত েদয় না৷ 

স�িতর ে�ে� আমার পছ�৷ আমার পছ� অনুযায়ী বাম িদেকর একিট ঘের িটকিচ� েদয়া হেয়েছ৷ 
আিম এই ফরমিট এখন বা ভিবষয্েত পূরণ করেত পাির৷ 
এছাড়াও আিম েয েকােনা সমেয় আমার িস�া� বদল কের একিট নতুন ফরম পূরণ কের িদেত পাির৷ 

 1. �া�য্েসবা �দােনর জনয্ (জরির �া�য্েসবা সহ) Healthix-এর মাধয্েম আমার সব ইেল�িনক �া�য্ তথয্ পাওয়ার জনয্ [Name of
Provider Organization]-েক আিম অনুমিত �দান করিছ৷

 2. Healthix-এর মাধয্েম আমার ইেল�িনক �া�য্ তথয্ পাওয়ার জনয্ [Name of Provider Organization]-েক আিম অনুমিত িদেত
অ�ীকার করিছ, তেব জরির িচিকৎসার �েয়াজন হেল তারা তথয্ েপেত পারেব৷

 3. েয েকােনা উে�েশয্, এমনিক জরির িচিকৎসার ে�ে�ও Healthix-এর মাধয্েম আমার ইেল�িনক �া�য্ তথয্ পাওয়ার জনয্ [Name of
Provider Organization]-েক আিম অনুমিত িদেত অ�ীকার করিছ৷

যিদ Healthix-এ অংশ�হণকারী সবগেলা �া�য্েসবা �দানকারী সংগঠন ও েহলথ �য্ানেক Healthix-এর মাধয্েম আমার ইেল�িনক �া�য্ তথয্ পাওয়ার জনয্ 
অনুমিত িদেত আিম অ�ীকার করেত চাই, তাহেল Healthix-এর ওেয়বসাইট www.healthix.org-এ িগেয় বা 877-695-4749 ন�ের Healthix-েক েফান কের 
আিম তা করেত পাির৷  

এই ফরম স�েকর্  আমার ��গেলার উত্তর েদয়া হেয়েছ এবং আমােক এই ফরেমর একিট কিপ েদয়া হেয়েছ৷ 

েরাগীর বা েরাগীর আইনস�ত �িতিনিধর �া�র তািরখ 

আইনস�ত �িতিনিধর নাম ��া�ের িলখুন (�েযাজয্ ে�ে�) েরাগীর সােথ আইনস�ত �িতিনিধর স�কর্  (�েযাজয্ ে�ে�) 
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Healthix –এর মাধয্েম পাওয়া তেথয্র িব�ািরত িববরণ এবং স�িত �ি�য়া: 

1. আপনার তথয্ েযভােব বয্বহার করা হেত পাের৷ শধুমা� িনেচ উি�িখত �া�য্েসবা পিরেষবাগেলার জনয্ আপনার �া�য্ স�িকর্ ত ইেল�িনক তথয্ বয্বহার
করা হেব:
• িচিকৎসা পিরেষবা৷ আপনােক েমিডেকল িচিকৎসা ও সংি�� পিরেষবাগেলা েদয়া৷
• িবমার েযাগয্তা যাচাই৷ আপনার �া�য্ িবমা আেছ িকনা এবং এেত কী কী অ�ভুর্ � আেছ তা যাচাই করা৷
• পিরচযর্া বয্ব�াপনা স�িকর্ ত কমর্কা�সমূহ৷ এগেলার মেধয্ রেয়েছ যথাযথ িচিকৎসা েসবা পাওয়ার জনয্ আপনােক সহায়তা করা, আপনােক েদয়া

পিরেষবাগেলার মান উ�ত করা, আপনােক েদয়া একািধক �া�য্েসবা �ি�য়ার সম�য় করা, অথবা িচিকৎসা েসবার একিট পিরক�না অনুসরেণর
জনয্ আপনােক সহায়তা েদয়া৷

• মান উ�য়েনর জনয্ কমর্কা�সমূহ৷ আপনােক ও সকল েরাগীেক েদয়া িচিকৎসা েসবার মান মূলয্ায়ন ও উ�ত করা৷

2. আপনার স�িকর্ ত েয ধরেনর তথয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ৷ যিদ আপিন স�িত েদন, তাহেল তািলকাভু� �া�য্েসবা �দানকারী সংগঠন(সমূহ) Healthix-এর
মাধয্েম পাওয়া যায় আপনার এমন সবগেলা ইেল�িনক �া�য্ তথয্ েপেত পারেব৷ এই ফরেম �া�র করার তািরেখর আেগ ও পের ৈতির করা তথয্ও এেত
অ�ভুর্ � রেয়েছ৷ আপনার েহলথ েরকডর্ গেলােত আপনার আেগ হওয়া অসু�তা বা জখমগেলার ইিতবৃত্ত (েযমন ডায়ােবিটস বা হাড় েভেঙ যাওয়া), পরী�া-
িনরী�ার ফলাফল (েযমন এ�-ের বা র� পরী�া), এবং আপিন েয ওষুধগেলা �হণ কেরেছন েসগেলার তািলকা থাকেত পাের৷ এেত �া�য্ স�িকর্ ত
সংেবদনশীল তথয্ অ�ভুর্ � থাকেত পাের, যার মেধয্ িন�িলিখতগেলা অ�ভুর্ � রেয়েছ িক� এগেলােতই সীমাব� নয়:

• অয্ালেকাহল বা মাদক�েবয্র বয্বহার
স�িকর্ ত সমসয্া ও েরাগিনণর্য়

• জ�িনয়�ণ ও গভর্ পাত(পিরবার পিরক�না)
• েজেনিটক (বংশগত) েরাগ বা পরী�া
• এইচআইিভ/এইডস
• মানিসক �াে�য্র অব�া
• েযৗনবািহত েরাগ

• ওষুধ ও েডাজসম্ূহ
• েরাগিনণর্েয়র তথয্
• অয্ালািজর্ সমূহ
• মাদক বয্বহােরর ইিতহাস স�িকর্ ত সারাংশ
• ি�িনকয্াল েনাটসম্ূহ

• হাসপাতাল েথেক ছাড়া পাওয়ার সারাংশ

• চাকিরর তথয্
• বসবােসর অব�া
• সামািজক সহায়তা
• ে�ইমস এনকাউ�ার ডাটা
• লয্াব েট�

3. আপনার �া�য্ স�িকর্ ত তথয্ েকাথা েথেক আেস৷ যারা আপনােক িচিকৎসা েসবা বা �া�য্ িবমা িদেয়েছ তােদর কাছ েথেক আপনার �া�য্ স�িকর্ ত তথয্
আেস৷ এর মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেত পাের হাসপাতাল, ডা�ার, ফােমর্িস, ি�িনকয্াল লয্াবেরটির, �া�য্ িবমা �দানকারী, েমিডেকইড কমর্সূিচ, এবং অনয্ানয্
সংগঠনগেলা যারা ইেল�িনকভােব �া�য্ তথয্ িবিনময় কের৷ একিট পূণর্া� ও হালনাগাদ তািলকা Healthix েথেক পাওয়া যায়৷ আপিন েয েকােনা সমেয়
Healthix-এর ওেয়বসাইট www.healthix.org–এ িগেয় অথবা 877-695-4749 ন�ের েফান কের একিট হালনাগাদ তািলকা েপেত পােরন৷

4. যিদ আপিন স�িত েদন, তাহেল কারা আপনার স�িকর্ ত তথয্ েপেত পারেব৷ আপিন েয সংগঠন(গেলা)েক অনুমিত েদেবন তােদর েয সব ডা�ার ও
অনয্ানয্ কম� সদসয্রা উপেরর �থম অনুে�েদ বিণর্তভােব এই ফরেম অনুেমািদত কাজকমর্গেলা করেবন শধুমা� তারাই এই তথয্ েপেত পারেবন৷

5. জন�া�য্ ও অ� সং�হকারী সংগঠনগেলার তথয্ পাওয়ার অিধকার৷ জন�া�য্ ও অ� �িত�াপেনর ে�ে� িকছু িনিদর্� উে�েশয্ েফডােরল, ে�ট বা �ানীয়
জন�া�য্ সং�াগেলা এবং অ� সং�হকারী িকছু িনিদর্� সং�া একজন েরাগীর স�িত ছাড়াই তার �া�য্ স�িকর্ ত তথয্ পাওয়ার জনয্ আইনস�তভােব
অনুেমাদন রেয়েছ৷ আপিন স�িত েদন, বা িদেত অ�ীকার কেরন অথবা স�িতপ� পূরণ না কেরন, েয েকােনা ে�ে� এই সং�াগেলা এই সব উে�েশয্
Healthix এর মাধয্েম আপনার তথয্ েপেত পারেব৷

6. আপনার তথয্ অযথাথর্ভােব েদখা বা বয্বহার করার জনয্ শাি�৷ আপনার ইেল�িনক �া�য্ তথয্ অযথাথর্ভােব েদখা বা বয্বহার করার জনয্ শাি�র
বয্ব�া রেয়েছ৷ যিদ কখেনা আপনার সে�হ হয় েয, আপনার তথয্ েদখা বা পাওয়ার অিধকার েনই এমন েকউ আপনার তথয্ েদেখেছ বা েপেয়েছ, তাহেল
�া�য্েসবা �দানকারী সংগঠনেক এই ন�ের েফান করন: ____________________; অথবা Healthix-এর ওেয়বসাইট েদখুন: www.healthix.org; অথবা
িনউ ইয়কর্  ে�ট িডপাটর্ েম� অব েহলথ-এ 518-474-4987 ন�ের েফান করন; অথবা েফডােরল অিফস ফর িসিভল রাইটস্-এর অিভেযাগ �ি�য়া
অনুসরণ করন এই িলংেক: http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.

7. পনুরায় তথয্ �কাশ৷ আপনার তথয্ পাওয়ার জনয্ আপিন েয সব সংগঠন(গেলা)েক অনুমিত িদেয়েছন তারা আপনার �া�য্ স�িকর্ ত তথয্ পুনরায় �কাশ
করেত পারেব, িক� ে�ট ও েফডােরল আইন ও িবধান অনুসাের যতটুকু �কাশ করার অনুমিত রেয়েছ শধুমা� ততটুকু �কাশ করেত পারেব৷
অয্ালেকাহল/মাদক�েবয্র িচিকৎসা স�িকর্ ত তথয্ বা এইচআইিভ-স�িকর্ ত েগাপনীয় তথয্ শধুমা� তখনই পাওয়া যােব এবং পুনরায় �কাশ করা যােব যিদ
তার সােথ পুনরায় �কাশ করার উপর িনেষধা�া স�িকর্ ত �েয়াজনীয় িববৃিত যু� করা হয়৷

8. কাযর্কািরতার েময়াদ৷ আপিন আপনার স�িতর পছ� না বদলােনা পযর্�, মৃতুয্ না হওয়া পযর্� অথবা Healthix তার কাযর্�ম ব� না করা পযর্� এই
স�িতপ� কাযর্কর থাকেব৷ যিদ Healthix আেরকিট েযাগয্ সং�ার সােথ একীভূত হেয় যায় তাহেল আপনার স�িতর পছ�গেলা নবগিঠত একীভূত সং�ায়
কাযর্কর থাকেব৷

9. আপনার স�িতর পছ�গেলা বদলােনা৷ আপনার নতুন পছ�সহ একিট নতুন স�িতপ� জমা েদয়ার মাধয্েম আপিন েয েকােনা সমেয় এবং �া�য্েসবা
�দানকারী েয েকােনা সংগঠন বা েহলথ �য্ােনর জনয্ আপনার স�িতর পছ�গেলা বদলােত পারেবন৷ আপনার স�িত কাযর্কর থাকাকালীন সমেয় েয সব
সংগঠনগেলা Healthix-এর মাধয্েম আপনার �া�য্ স�িকর্ ত তেথয্ �েবশ করেব তারা আপনার তথয্ কিপ করেত পারেব বা তােদর িনেজেদর েমিডেকল
েরকডর্ গেলােত অ�ভুর্ � করেত পারেব৷ এমনিক আপিন পরবত�েত আপনার স�িতর িস�া� পিরবতর্ ন করেলও তারা আপনার তথয্ েফরত িদেত বা েসগেলা
তােদর েরকডর্  েথেক মুেছ েফলেত বাধয্ নয়৷

10. স�িতপে�র কিপ৷ এই স�িতপে�র একিট কিপ পাওয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ৷

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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