স্বাস্থ্য তথ্য বিবিময়কারী একটি সংস্থ্ার মাধ্যমম
স্টরাগীর তথ্য পাওয়ার জিয অিুমমাদি

বিউ ইয়কক স্টেট বিপাটকমমন্ট অি স্টেলথ্
ররোগীর নোম

জন্মতোররখ

ররোগীর শনোক্তকরণ নম্বর

ররোগীর ঠিকোনো

এই ফরমম রনমদে রশতভোমে আমোর পররচর্েো ও রচরকৎসো সম্পরকে ত তথ্যগুম ো সংগ্রহ করোর জনয আরম অনুমরোধ জোনোরি৷ [Name of
Provider Organization] (তোমদর এমজমের নোমসহ)-রক Healthix নোমক স্বোস্থ্য তথ্য রেরনময়কোরী সংস্থ্োর মোধযমম আমোর
রমরিমক ররকিেগুম ো পোওয়োর অনুমরত রদয়ো েো নো রদয়োর রসদ্ধোন্ত আরম রনমত পোরর৷ র্রদ আরম সম্মরত রদই, তোহম আরম রর্
রেরভন্ন জোয়গো রথ্মক স্বোস্থ্যমসেো রপময় থ্োরক রসগুম ো রথ্মক রেটজুমে অেরস্থ্ত একটি করম্পউটোর রনটওয়োমকে র মোধযমম আমোর
রমরিমক ররকিেগুম ো পোওয়ো র্োমে৷ Healthix একটি অ- োভজনক সংস্থ্ো র্ো মোনুমের স্বোস্থ্য সম্পরকে ত তথ্যগুম োমক ইম ক্ট্ররনকভোমে
রেরনময় কমর এেং রহ থ্ ইন্সুমরন্স রপোমটেরের টি অযোন্ড অযোকোউমেরের টি অযোক্ট (HIPAA)–এর একোন্ততো ও রনরোপত্তোর মোনদণ্ড
এেং রনউ ইয়কে রেমটর আইন রমমন চম ৷ আমরো জোনোর জনয Healthix-এর ওময়েসোইট www.healthix.org রদখুন৷
আবম এই ফরমম স্টে পছন্দ স্টিমছ স্টিি তা বিবকৎসা স্টসিা পাওয়ার স্টেমে আমার সেমতামক প্রভাবিত করমি িা৷ আবম এই
ফরমম স্টে পছন্দ স্টিমছ স্টিি তা, স্বাস্থ্য বিমা প্রদািকারীরা আমামক স্বাস্থ্য বিমার কাভামরজ স্টদমি বকিা অথ্িা আমার
স্টমবিমকল বিল স্টদমি বকিা স্টসই বিষময় বসদ্ধান্ত স্টিয়ার উমেমযয তামদরমক আমার তথ্য পাওয়ার অিুমবত স্টদয় িা৷
সম্মবতর স্টেমে আমার পছন্দ৷ আমোর পছন্দ অনুর্োয়ী েোম রদমকর একটি ঘমর টিকরচহ্ন রদয়ো হময়মছ৷
আরম এই ফরমটি এখন েো ভরেেযমত পূরণ করমত পোরর৷
এছোেোও আরম রর্ রকোমনো সমময় আমোর রসদ্ধোন্ত েদ কমর একটি নতু ন ফরম পূরণ কমর রদমত পোরর৷
 1. স্বোস্থ্যমসেো প্রদোমনর জনয Healthix-এর মোধযমম আমোর সি ইম ক্ট্ররনক স্বোস্থ্য তথ্য পোওয়োর জনয [Name of
Provider Organization]-রক আবম অিুমবত প্রদাি করবছ৷
 2. রর্ রকোমনো উমেমশয Healthix-এর মোধযমম আমোর ইম ক্ট্ররনক স্বোস্থ্য তথ্য পোওয়োর জনয [Name of Provider
Organization]-রক আবম অিুমবত বদমত অস্বীকার করবছ৷
র্রদ Healthix-এ অংশগ্রহণকোরী সেগুম ো স্বোস্থ্যমসেো প্রদোনকোরী সংগঠন ও রহ থ্ প্ল্যোনমক Healthix-এর মোধযমম আমোর ইম ক্ট্ররনক
স্বোস্থ্য তথ্য পোওয়োর জনয অনুমরত রদমত আরম অস্বীকোর করমত চোই, তোহম Healthix-এর ওময়েসোইট www.healthix.org-এ
রগময় েো 877-695-4749 নম্বমর Healthix-রক রফোন কমর আরম তো করমত পোরর৷
এই ফরম সম্পমকে আমোর প্রশ্নগুম োর উত্তর রদয়ো হময়মছ এেং আমোমক এই ফরমমর একটি করপ রদয়ো হময়মছ৷
ররোগীর েো ররোগীর আইনসম্মত প্ররতরনরধর স্বোক্ষর

তোররখ

আইনসম্মত প্ররতরনরধর নোম স্পষ্টোক্ষমর র খুন (প্রমর্োজয রক্ষমে)

ররোগীর সোমথ্ আইনসম্মত প্ররতরনরধর সম্পকে (প্রমর্োজয রক্ষমে)
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Healthix –এর মাধ্যমম পাওয়া তমথ্যর বিস্তাবরত বিিরণ এিং সম্মবত প্রবিয়া:
1.

আপিার তথ্য স্টেভামি িযিোর করা েমত পামর৷ শুধ্ুমাে রনমচ উরিরখত স্বোস্থ্যমসেো পররমেেোগুম োর জনয আপনোর স্বোস্থ্য সম্পরকে ত ইম ক্ট্ররনক তথ্য েযেহোর
করো হমে:

বিবকৎসা পবরমষিা৷ আপনোমক রমরিমক রচরকৎসো ও সংরিষ্ট পররমেেোগুম ো রদয়ো৷

বিমার স্টোগযতা োিাই৷ আপনোর স্বোস্থ্য রেমো আমছ রকনো এেং এমত কী কী অন্তভুে ক্ত আমছ তো র্োচোই করো৷

পবরিেক া িযিস্থ্াপিা সম্পবককত কমককাণ্ডসমূে৷ এগুম োর মমধয রময়মছ র্থ্োর্থ্ রচরকৎসো রসেো পোওয়োর জনয আপনোমক সহোয়তো করো, আপনোমক রদয়ো
পররমেেোগুম োর মোন উন্নত করো, আপনোমক রদয়ো একোরধক স্বোস্থ্যমসেো প্ররিয়োর রেেয়টি সমন্বয় করো, অথ্েো রচরকৎসো রসেোর একটি পররকল্পনো
অনুসরমণর জনয আপনোমক সহোয়তো রদয়ো৷

মাি উন্নয়মির জিয কমককাণ্ডসমূে৷ আপনোমক ও সক ররোগীমক রদয়ো রচরকৎসো রসেোর মোন মূ যোয়ন ও উন্নত করো৷

2.

আপিার সম্পবককত স্টে ধ্রমির তথ্য অন্তভক ু ক্ত রময়মছ৷ র্রদ আপরন সম্মরত রদন, তোহম তোর কোভু ক্ত স্বোস্থ্যমসেো প্রদোনকোরী সংগঠন(সমূূ্হ) Healthix-এর
মোধযমম পোওয়ো র্োয় আপনোর এমন সেগুম ো ইম ক্ট্ররনক স্বোস্থ্য তথ্য রপমত পোরমে৷ এই ফরমম স্বোক্ষর করোর তোররমখর আমগ ও পমর ততরর করো তথ্যও এমত
অন্তভুে ক্ত রময়মছ৷ আপনোর রহ থ্ ররকিেগুম োমত আপনোর আমগ হওয়ো অসুস্থ্তো েো জখমগুম োর ইরতেৃত্ত (রর্মন িোয়োমেটিস েো হোে রভমে র্োওয়ো), পরীক্ষোরনরীক্ষোর ফ োফ (রর্মন এক্স-রর েো রক্ত পরীক্ষো), এেং আপরন রর্ ওেুধগুম ো গ্রহণ কমরমছন রসগুম োর তোর কো থ্োকমত পোমর৷ এমত স্বোস্থ্য সম্পরকে ত
সংমেদনশী তথ্য অন্তভুে ক্ত থ্োকমত পোমর, র্োর মমধয রনম্নর রখতগুম ো অন্তভুে ক্ত রময়মছ রকন্তু এগুম োমতই সীমোেদ্ধ নয়:

অযো মকোহ েো মোদকদ্রমেযর েযেহোর

রর্ৌনেোরহত ররোগ

হোসপোতো রথ্মক ছোেো পোওয়োর সোরোংশ
সম্পরকে ত সমসযো ও ররোগরনণেয়
 ওেুধ ও রিোজসমূূ্হ

চোকররর তথ্য

জন্মরনয়ন্ত্রণ ও গভে পোত(পররেোর পররকল্পনো)  ররোগরনণেময়র তথ্য

েসেোমসর অেস্থ্ো

রজমনটিক (েংশগত) ররোগ েো পরীক্ষো
 অযো োরজে সমূহ

সোমোরজক সহোয়তো

এইচআইরভ/এইিস
 মোদক েযেহোমরর ইরতহোস সম্পরকে ত সোরোংশ 
রিইমস এনকোউেোর িোটো

মোনরসক স্বোমস্থ্যর অেস্থ্ো
 রিরনকযো রনোটসমূূ্হ

যোে রটে

3.

আপিার স্বাস্থ্য সম্পবককত তথ্য স্টকাথ্া স্টথ্মক আমস৷ র্োরো আপনোমক রচরকৎসো রসেো েো স্বোস্থ্য রেমো রদময়মছ তোমদর কোছ রথ্মক আপনোর স্বোস্থ্য সম্পরকে ত তথ্য
আমস৷ এর মমধয অন্তভুে ক্ত থ্োকমত পোমর হোসপোতো , িোক্তোর, ফোমমেরস, রিরনকযো
যোেমরটরর, স্বোস্থ্য রেমো প্রদোনকোরী, রমরিমকইি কমেসূরচ, এেং অনযোনয
সংগঠনগুম ো র্োরো ইম ক্ট্ররনকভোমে স্বোস্থ্য তথ্য রেরনময় কমর৷ একটি পূণেোঙ্গ ও হো নোগোদ তোর কো Healthix রথ্মক পোওয়ো র্োয়৷ আপরন রর্ রকোমনো সমময়
Healthix-এর ওময়েসোইট www.healthix.org–এ রগময় অথ্েো 877-695-4749 নম্বমর রফোন কমর একটি হো নোগোদ তোর কো রপমত পোমরন৷

4.

েবদ আপবি সম্মবত স্টদি, তােমল কারা আপিার সম্পবককত তথ্য স্টপমত পারমি৷ আপরন রর্ সংগঠন(গুম ো)রক অনুমরত রদমেন তোমদর রর্ সে িোক্তোর ও
অনযোনয কমী সদসযরো উপমরর প্রথ্ম অনুমিমদ েরণেতভোমে এই ফরমম অনুমমোরদত কোজকমেগুম ো করমেন শুধুমোে তোরোই এই তথ্য রপমত পোরমেন৷

5.

জিস্বাস্থ্য ও অঙ্গ সংগ্রেকারী সংগঠিগুমলার তথ্য পাওয়ার অবধ্কার৷ জনস্বোস্থ্য ও অঙ্গ প্ররতস্থ্োপমনর রক্ষমে রকছু রনরদে ষ্ট উমেমশয রফিোমর , রেট েো স্থ্োনীয়
জনস্বোস্থ্য সংস্থ্োগুম ো এেং অঙ্গ সংগ্রহকোরী রকছু রনরদে ষ্ট সংস্থ্ো একজন ররোগীর সম্মরত ছোেোই তোর স্বোস্থ্য সম্পরকে ত তথ্য পোওয়োর জনয আইনসম্মতভোমে
অনুমমোদন রময়মছ৷ আপরন সম্মরত রদন, েো রদমত অস্বীকোর কমরন অথ্েো সম্মরতপে পূরণ নো কমরন, রর্ রকোমনো রক্ষমে এই সংস্থ্োগুম ো এই সে উমেমশয
Healthix এর মোধযমম আপনোর তথ্য রপমত পোরমে৷

6.

আপিার তথ্য অেথ্াথ্ক ভামি স্টদখা িা িযিোর করার জিয যাবস্ত৷ আপনোর ইম ক্ট্ররনক স্বোস্থ্য তথ্য অর্থ্োথ্েভোমে রদখো েো েযেহোর করোর জনয শোরির
েযেস্থ্ো রময়মছ৷ র্রদ কখমনো আপনোর সমন্দহ হয় রর্, আপনোর তথ্য রদখো েো পোওয়োর অরধকোর রনই এমন রকউ আপনোর তথ্য রদমখমছ েো রপময়মছ, তোহম
Provider Organization-রক এই নম্বমর রফোন করুন: ____________________; অথ্েো Healthix-এর ওময়েসোইট রদখুন: www.healthix.org; অথ্েো রনউ
ইয়কে রেট রিপোটেমমে অে রহ থ্-এ 518-474-4987 নম্বমর রফোন করুন; অথ্েো রফিোমর অরফস ফর রসরভ রোইটস্-এর অরভমর্োগ প্ররিয়ো অনুসরণ
করুন এই র ংমক: http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.

7.

পুিরায় তথ্য প্রকায৷ আপনোর তথ্য পোওয়োর জনয আপরন রর্ সে সংগঠন(গুম ো)রক অনুমরত রদময়মছন তোরো আপনোর স্বোস্থ্য সম্পরকে ত তথ্য পুনরোয় প্রকোশ
করমত পোরমে, রকন্তু রেট ও রফিোমর আইন ও রেধোন অনুসোমর র্তটু কু প্রকোশ করোর অনুমরত রময়মছ শুধুমোে ততটু কু প্রকোশ করমত পোরমে৷
অযো মকোহ /মোদকদ্রমেযর রচরকৎসো সম্পরকে ত তথ্য েো এইচআইরভ-সম্পরকে ত রগোপনীয় তথ্য শুধুমোে তখনই পোওয়ো র্োমে এেং পুনরোয় প্রকোশ করো র্োমে র্রদ
তোর সোমথ্ পুনরোয় প্রকোশ করোর উপর রনমেধোজ্ঞো সম্পরকে ত প্রময়োজনীয় রেেৃরত র্ুক্ত করো হয়৷

8.

কােক কাবরতার স্টময়াদ৷ আপরন আপনোর সম্মরতর পছন্দ নো েদ োমনো পর্েন্ত, মৃতুয নো হওয়ো পর্েন্ত অথ্েো Healthix তোর কোর্েিম েন্ধ নো করো পর্েন্ত এই
সম্মরতপে কোর্েকর থ্োকমে৷ র্রদ Healthix আমরকটি রর্োগয সংস্থ্োর সোমথ্ একীভূ ত হময় র্োয় তোহম আপনোর সম্মরতর পছন্দগুম ো নেগঠিত একীভূ ত সংস্থ্োয়
কোর্েকর থ্োকমে৷

9.

আপিার সম্মবতর পছন্দগুমলা িদলামিা৷ আপনোর নতু ন পছন্দসহ একটি নতু ন সম্মরতপে জমো রদয়োর মোধযমম আপরন রর্ রকোমনো সমময় এেং স্বোস্থ্যমসেো
প্রদোনকোরী রর্ রকোমনো সংগঠন েো রহ থ্ প্ল্যোমনর জনয আপনোর সম্মরতর পছন্দগুম ো েদ োমত পোরমেন৷ আপনোর সম্মরত কোর্েকর থ্োকোকো ীন সমময় রর্ সে
সংগঠনগুম ো Healthix-এর মোধযমম আপনোর স্বোস্থ্য সম্পরকে ত তমথ্য প্রমেশ করমে তোরো আপনোর তথ্য করপ করমত পোরমে েো তোমদর রনমজমদর রমরিমক
ররকিেগুম োমত অন্তভুে ক্ত করমত পোরমে৷ এমনরক আপরন পরেতীমত আপনোর সম্মরতর রসদ্ধোন্ত পররেতে ন করম ও তোরো আপনোর তথ্য রফরত রদমত েো রসগুম ো
তোমদর ররকিে রথ্মক মুমছ রফ মত েোধয নয়৷

10. সম্মবতপমের কবপ৷ এই সম্মরতপমের একটি করপ পোওয়োর অরধকোর আপনোর রময়মছ৷
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