Ti‹u Bang MISSOURI
Phép Cho Ti‰t L¶ Thông Tin Y T‰/SÙc KhÕe Khách Hàng

Tôi, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cho phép và yêu cÀu
(Tên Khách Hàng, Cha MË, NgÜ©i Giám H¶/ñåi DiŒn H®p Pháp)

Ghi vào tÃt cä ÇiŠu gì áp døng:
Ban SÙc KhÕe Tâm ThÀn (DMH)

Ban DÎch Vø SÙc KhÕe và Cao Niên (DHSS)

Ban DÎch Vø Xã H¶i (DSS)

Ban Giáo Døc Ti‹u H†c và Trung H†c (DESE)

NÖi khác
(Tên cûa CÖ Sª, CÖ Quan, Trung Tâm SÙc KhÕe Tâm ThÀn, NgÜ©i)

cho phép ti‰t l¶ thông tin ghi rõ dÜ§i Çây cûa:
Tên

Ngày sanh

SÓ An Sinh Xã H¶i

nhÆn dÎch vø tØ (ngày)
cho (ghi vào tÃt cä ÇiŠu gì áp døng)
Ban SÙc KhÕe Tâm ThÀn (DMH)

Ban DÎch Vø SÙc KhÕe và Cao Niên (DHSS)

Ban DÎch Vø Xã H¶i (DSS)

Ban Giáo Døc Ti‹u H†c và Trung H†c (DESE)

NÖi khác
(Tên cûa CÖ Sª, CÖ Quan, Trung Tâm SÙc KhÕe Tâm ThÀn, NgÜ©i)

__________________________________________________________________________________________
(ñÎa ChÌ, Thành PhÓ, Ti‹u Bang, BÜu Chánh)

Møc ñích cûa ViŒc Ti‰t L¶ này là (ghi vào tÃt cä ÇiŠu gì áp døng)
CÙu xét ÇiŠu kiŒn

Giám ÇÎnh sau khi chæm sóc

Chæm sóc theo dõi

S¡p Ç¥t

Chuy‹n Çi/ñiŠu trÎ

K‰ hoåch ÇiŠu trÎ

Ti‰p tøc dÎch vø/Chæm sóc

ñiŠu trÀn ti‰t l¶ có ÇiŠu kiŒn/vô ÇiŠu kiŒn

Theo yêu cÀu cûa Khách hàng

ñ‹ chia sÈ ho¥c gi§i thiŒu thông tin cûa tôi Ç‰n cÖ quan khác cûa ti‹u bang Missouri (nhÜ DMH, DHSS, DSS,
(ÇiŠn ÇÀy Çû tên
DESE, v.v...) hÀu có ÇÜ®c dÎch vø Çúng v§i chÜÖng trình
cûa chÜÖng trình mà quš vÎ muÓn tham gia)
ñiŠu khác (nói rõ)
Thông Tin ñ¥c BiŒt CÀn Ti‰t L¶ (ghi vào tÃt cä ÇiŠu gì áp døng)
SÖ lÜ®c vŠ XuÃt ViŒn

ñi‹m ghi vŠ ti‰n b¶

ChÜÖng trình ÇiŠu trÎ và/hay duyŒt låi

Giám ÇÎnh dÎch vø xã h¶i

ChÌ dÅn thº nghiŒm, IEP, chuy‹n ng» và/hay báo cáo Çi‹m

Giám ÇÎnh y t‰/tâm thÀn
Thº nghiŒm Ço lÜ©ng tâm thÀn, gÒm có k‰t quä Çi‹m thông minh (IQ), k‰t quä thº nghiŒm hŒ thÓng thÀn kinh, ho¥c
thº nghiŒm mÙc phát tri‹n khác.
ñiŠu khác
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1.

Xin Ç†c cÄn thÆn: Tôi hi‹u là hÒ sÖ thông tin y t‰ cûa tôi là kín Çáo. Tôi hi‹u là khi kš tên vào giÃy phép này, tôi cho phép ti‰t l¶ thông tin y
t‰/sÙc khÕe cûa tôi. Thông tin sÙc khÕe gi» kín (PHI) trong hÒ sÖ y t‰ cûa tôi gÒm có thông tin vŠ sÙc khÕe tâm thÀn/cách hành Ç¶ng cûa tôi. Ngoài
ra, có th‹ có thông tin liên quan Ç‰n bŒnh phong tình truyŠn nhiÍm, h¶i chÙng liŒt båi hŒ thÓng miÍn nhiÍm (AIDS), siêu vi liŒt båi hŒ thÓng miÍn
nhiÍm con ngÜ©i (HIV), bŒnh truyŠn nhiÍm khác và/hay nghiŒn rÜ®u/ma túy.

2.

HÒ sÖ thông tin vŠ nghiŒn rÜ®u và ma túy ÇÜ®c quy luÆt liên bang (42 CFR 2) Ç¥c biŒt bäo vŒ và khi kš phép này không hån ch‰, tôi cho phép ti‰t
l¶ m†i hÒ sÖ thông tin vŠ nghiŒn rÜ®u và/hay ma túy (n‰u có) cho cÖ quan hay ngÜ©i ÇÜ®c nói rõ phía trên. Hãy kš tên n‰u quš vÎ cho phép ti‰t l¶
thông tin vŠ nghiŒn rÜ®u và ma túy: ________________________________________________________________________________________

3.

Phép này gÒm có cä hai thông tin k‰t h®p hiŒn tåi và thông tin ÇiŠn trong th©i gian ÇiŠu trÎ tåi cÖ sª nói trên ho¥c ª m¶t cÖ quan trä tiŠn cho dÎch vø,
trong th©i gian nhÃt ÇÎnh.

4.

Phép này có hiŒu l¿c vào ngày _______________. Phép này t¿ Ç¶ng h‰t hån vào ngày, trÜ©ng h®p ho¥c tình trång sau Çây
____________________________________________________________________________________________________________________

5.

N‰u tôi không nói rõ ngày mãn hån, phép này së chÃm dÙt sau m¶t næm.

6.

Tôi hi‹u là tôi có quyŠn hûy bÕ phép này bÃt cÙ lúc nào. Tôi hi‹u là n‰u muÓn hûy bÕ phép này, tôi phäi vi‰t trên væn bän và gªi Ç‰n ban
quän lš thông tin sÙc khÕe (hÒ sÖ y t‰) ho¥c trung tâm thông tin khách hàng tåi cÖ sª này. Xa hÖn n»a, tôi hi‹u là các viŒc Çã ÇÜ®c th¿c hiŒn theo
phép này, trÜ§c khi hûy bÕ, së không bÎ änh hÜªng.

7.

Tôi hi‹u là tôi có quyŠn nhÆn m¶t bän sao cûa phép này. Bän sao cûa phép này cÛng có hiŒu l¿c nhÜ bän gÓc.

8.

Tôi hi‹u là cho phép ti‰t l¶ thông tin y t‰/sÙc khÕe này là t¿ nguyŒn. Tôi có th‹ tØ chÓi kš phép này. Tôi không cÀn phäi kš mÅu này m§i bäo Çäm
ÇÜ®c ÇiŠu trÎ. Tôi hi‹u là tôi có th‹ yêu cÀu Ç‹ xem ho¥c xin m¶t bän sao thông tin së ÇÜ®c sº døng hay ti‰t l¶, th‹ theo ÇiŠu 45 CFR ñoån 164.524.
Tôi hi‹u là khi ti‰t l¶ m†i thông tin nào thì có nguy cÖ thông tin Çó bÎ ti‰t l¶ lÀn n»a mà không có phép và thông tin Çó không ÇÜ®c ÇiŠu lŒ vŠ kín
Çáo cûa liên bang bäo vŒ. N‰u có th¡c m¡c nào vŠ viŒc ti‰t l¶ thông tin y t‰/sÙc khÕe cûa tôi, tôi có th‹ liên låc v§i giám ÇÓc ban quän lš thông tin
sÙc khÕe (giám ÇÓc hÒ sÖ y t‰) ho¥c trung tâm thông tin khách hàng, ngÜ©i ÇÜ®c ûy nhiŒm ho¥c Viên ChÙc Riêng TÜ cho th¿c th‹ ÇÜ®c che chª
này.

ñiŠu sau Çây áp døng cho hÒ sÖ thông tin vŠ ÇiŠu trÎ nghiŒn rÜ®u và/hay ma túy: CÃm ti‰t l¶ låi. Thông tin này Çã
ÇÜ®c ti‰t l¶ cho quš vÎ tØ hÒ sÖ kín Çáo ÇÜ®c luÆt Liên Bang bäo vŒ. Quy luÆt liên bang (42 CFR PhÀn 2) cÃm quš vÎ ti‰t l¶ xa hÖn n»a thông tin này mà
không có phép Ç¥c biŒt b¢ng væn bän cûa ngÜ©i có liên quan trong Çó, ho¥c khi ÇÜ®c quy luÆt Çó nói rõ hÖn. GiÃy phép t°ng quát cho ti‰t l¶ thông tin y
t‰ ho¥c thông tin khác không Çû cho møc Çích này.
Ch» kš dÜ§i Çây cûa tôi xác nhÆn là tôi có Ç†c, hi‹u và cho phép ti‰t l¶ PHI cûa tôi.
Ch» kš cûa khách hàng

Ngày

NgÜ©i chÙng

Ngày

Ch» kš cûa cha, mË/ngÜ©i giám h¶/Çåi diŒn h®p pháp
(Xin kèm theo Bän Mô Tä Gi§i ChÙc ñÜ®c QuyŠn Hành ñ¶ng Nhân Danh Khách Hàng và kèm m¶t bän sao Tài LiŒu Cho Phép Gi§i ChÙc này, n‰u áp døng)

Thông Báo Hûy BÕ
Ngày
Tôi, _______________________________________________ , (Khách hàng) nÖi Çây hûy bÕ phép cûa tôi cho ti‰t l¶ thông tin cho cÖ quan/ngÜ©i nói
trên. GiÃy hûy bÕ này có hiŒu l¿c là vô hiŒu hóa m†i phép cho ti‰t l¶ thông tin nói rõ trong phép trên. Tôi hi‹u là m†i hành Ç¶ng nào ÇÜ®c cho phép
trÜ§c ngày hûy bÕ, së không bÎ änh hÜªng.

Ch» kš cûa khách hàng

Ngày

NgÜ©i chÙng

Ngày

Ch» kš cûa cha, mË/ngÜ©i giám h¶/Çåi diŒn h®p pháp

Ngày

N‰u quš vÎ muÓn hûy bÕ phép mình, xin gªi m¶t bän sao cûa toàn th‹ væn kiŒn hûy bÕ Ç‰n giám ÇÓc ban quän lš thông tin sÙc khÕe (giám ÇÓc hÒ sÖ y
t‰) ho¥c trung tâm thông tin khách hàng, ho¥c Ç‰n Viên ChÙc Riêng TÜ cûa cÖ sª này.

MO 650-2616 (1-03)

