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ឧទាហរណ៍ សយើងអាចភ្ជាប់ព័ត៌មាន PHI អំពតីអ្នកជំងឺជាសតចើន សដើម្តីវាយតមមលៃអំពតីតតមូវការសលើសេវា ឬការព្ាបាលែ្មតីៗ។ សយើងអាចបសញ្ចញព័ត៌មានជូនសវជ្ជបណ្ឌិត 
�ិលានុបដ្ឋាក និងេិេ្និេ្ិតសផ្ងសទៀតេតមាប់ស�ោលបំណងការអប់រំ។ សយើងក៏អាចភ្ជាប់ព័ត៌មាន PHI ដដលសយើងមានជាមួយកដនលៃងសផ្ងសទៀត សដើម្តីដឹងែាសតើសយើង
អាចសធ្វើការដកលមអែបានដដរឬសទ។
សលើេពតីសនះ សយើងអាចដចករំដលកព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នកជាមួយអ្នកផ្ល់សេវាេុខភាពដមទសទៀត និងអ្នកបង់តបាក់េតមាប់តបតិបត្ិការធុរកិច្ចណាមួយរបេ់ពួក
ស� តបេិនសបើព័ត៌មានសនះពាក់ព័ន្នឹងទំនាក់ទំនង ដដលអ្នកផ្ល់សេវា ឬអ្នកបង់តបាក់មានឥឡូវ ឬធលៃាប់មានជាមួយអ្នក សហើយតបេិនសបើអ្នកផ្ល់សេវា ឬអ្នកបង់តបាក់ត្
រូវបានតតមូវសដោយច្ាប់ឱ្ការពារេិទ្ិឯកជនមនព័ត៌មានអំពតីេុខភាពដដលមានការការពាររបេ់សលោកអ្នក។
ការ្្ាេ់ប្ដូរព័ត៌មានអំពតីេុែភាព (HIE)៖  ក្ននុងនាមជាេមាជិកមួយរូបសនៅ HealthShare Exchange of Southeastern Pennsylvania, Inc. (HSX), 
សយើងអាចសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មានអំពតីេុខភាពផ្ាល់ខលៃលួនរបេ់សលោកអ្នកសទៅកាន់ Health Information Organization សនះ ក៏ដូចជាសទៅកាន់ HIO of the 
Commonwealth, The Pennsylvania Patient និង Provider Network (P3N) ផងដដរ។ អ្នកផ្ល់សេវាដែទាំេុខភាពសផ្ងសទៀតដូចជា សពទ្ មន្តីរសពទ្ និងកន្
ដលងផ្ល់សេវាដែទាំេុខភាពសផ្ងសទៀត អាចចូលសតបើតបាេ់ព័ត៌មានសនះេតមាប់ការព្ាបាល ការបង់តបាក់ និងស�ោលបំណងសផ្ងសទៀត ដដលអនុញ្ាតសដោយច្ាប់។ 
ព័ត៌មានបដន្ម អាចរកបានសដោយចូលសទៅកាន់ទំព័រ http://www.hsxsepa.org។
សលោកអ្នកមានេិទ្ិ “មិនចូលរួម” ឬបដិសេធចូលរួមក្នញង HIE សនះ។ តបេិនសបើសលោកអ្នកសតជើេសរើេមិនចូលរួមក្ននុង HIE សយើងនឹងមិនសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មា
នរបេ់សលោកអ្នកពាក់ព័ន្នឹង HSX ឬ P3N សទ។ សដើម្តីមិនចូលរួមក្ននុង HSX េូមចូលសទៅកាន់ http://www.hsxsepa.org/patient-options-opt-out-back 
ឬទូរេព្សទៅកាន់ 215-391-4906។
ការអនុ្្ាតឱ្យបស្ចេញព័ត៌មានស្សេងសទៀត៖ សយើងនឹងសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នក សលើកដលងដតករណតីដដលបានសរៀបរាប់ក្ននុងឯកេារ
សនះ តបេិនសបើសលោកអ្នកមិនផ្ល់ការអនុញ្ាតជាលាយលក្ខណ៍អក្រឱ្សយើងសធ្វើដបបសនះសទ។ សលោកអ្នកអាចលុបសចោលការអនុញ្ាតសនះសនៅសពលណាក៏បាន 
តាមរយៈការេរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្រ។ តបេិនសបើសលោកអ្នកលុបសចោលការអនុញ្ាត សយើងនឹងមិនសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នក េតមាប់
ស�ោលបំណងដដលត�បដណ្ដប់សដោយការអនុញ្ាតសនះសទ។ សទោះជាយ៉ាងណា សយើងមិនអាចដកការសតបើតបាេ់ ឬការបសញ្ចញព័ត៌មានណា ដដលសលោកអ្នកបានអនុញ្
ញាតសហើយមកវិញបានសនោះសទ។ ឧទាហរណ៍មនការសតបើតបាេ់ ឬការបសញ្ចញព័ត៌មានជាក់លាក់ ដដលតតមូវឱ្មានការអនុញ្ាតរួមមាន៖ ការសតបើតបាេ់របាយការណ៍អំ
ពតីការព្ាបាលជំងឺផលៃូវចិត្ េកម្មភាពមនការសធ្វើទតីផ្ារ ការលក់ PHI របេ់សលោកអ្នក និងការសតបើតបាេ់ ឬការបសញ្ចញព័ត៌មានដដលមិនដមនជាការព្ាបាលភា�សតចើន 
ដដលសយើងបានេំណង និងការសតបើតបាេ់ ឬការបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI សផ្ងសទៀត ដដលមិនបានសរៀបរាប់សនៅក្ននុងសេចក្តីជូនដំណឹងរួមអំពតីការអនុវត្ន៍េិទិ្ឯកជនសនះ។
ត្រួេារ និងមិត្ភក្ិ៖ សយើងអាចសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នក សដើម្តីជូនដំណឹង ឬជួយក្ននុងការជូនដំណឹងដល់េមាជិកត�ួេារ តំណាងផ្ាល់ខលៃលួន 
ឬបុ�្គលសផ្ងសទៀត ដដលទទួលខុេតតូវសលើការដែទាំរបេ់សលោកអ្នកអំពតីទតីតាំង និងលក្ខខណ្ឌទូសទៅរបេ់សលោកអ្នក។ សយើងក៏នឹងបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI 
សទៅកាន់េមាជិកត�ួេារណាមួយ ញាតិេណ្ដាន មិត្ភក្ិជិតេ្និទ្ ឬបុ�្គលសផ្ងសទៀត ដដលសលោកអ្នកផ្ល់ឱ្ តបេិនសបើព័ត៌មានសនះពាក់ព័ន្នឹងការចូលរួមរបេ់បុ�្គល
សនោះក្ននុងការដែទាំ ឬការបង់តបាក់េតមាប់ការដែទាំរបេ់សលោកអ្នក។ សលោកអ្នកអាចហាមឃាត់មិនឱ្មានការបសញ្ចញព័ត៌មានសនះ។
ការថរអង្ាេ៖ សយើងអាចទាក់ទងសលោកអ្នកេតមាប់ការមរអង្គាេរបេ់ EINSTEIN ប៉ុដន្សលោកអ្នកអាចតបាប់សយើងខ្នុំែាកុំឱ្ទាក់ទងសលោកអ្នកម្ងសទៀតបាន។
សដើម្តីឈប់ទទួលេារអំពតីការថរអង្ាេ ឬការសធ្វើទតី្សេារ៖
សលោកអ្នកអាចសេ្នើឱ្លុបស្្មោះរបេ់សលោកអ្នកសចញពតីបញ្ជតីមរអង្គាេ និងការសធ្វើទតីផ្ាររបេ់សយើងបាន។ េូមទាក់ទងការិយាល័យមរអង្គាេរបេ់សយើងសនៅអាេយដ្ាន 
5501 Old York Road, Philadelphia, PA, 19141 ឬទូរេព្សទៅកាន់ 215-456-7200។ េូមទាក់ទងការិយាល័យទតីផ្ាររបេ់សយើងសនៅ 101 E. Olney Avenue, 
Suite 503, Philadelphia, PA 19120 ឬទូរេព្សទៅកាន់ 1-800-EINSTEIN។
េកម្មភាពទតី្សេារ៖ តតូវតតមូវឱ្មានការផ្ល់ការអនុញ្ាតជាលាយលក្ខណ៍អក្រ មុននឹងសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នកេតមាប់េកម្មភាពទតីផ្ារ ដដ
ល�ាំតទសដោយការបង់តបាក់ពតីភា�តីទតីបតី។ 
មិនតតូវការការអនុញ្ាតជាលាយលក្ខណ៍អក្រពតីសលោកអ្នកសទ សនៅក្ននុងករណតីដូចខាងសតកោម៖
(1) EINSTEIN ពុំទទួលបានេំណងហិរញ្វត្នុពតីការសធ្វើទំនាក់ទំនងសនះ 
(2) ទំនាក់ទំនង�ឺសធ្វើសឡើងសដោយជួបមុខផ្ាល់ ឬមានអំសណោយជាតបូម៉ូេិនដដលមានតមមលៃធម្មតា ផ្ល់សដោយ EINSTEIN 
(3) ទំនាក់ទំនងអំពតីែ្នាំ ឬជតីវេាតេ្ ឬការរំឮកឱ្ផឹកែ្នាំ ដដលអ្នកជំងឺបច្ចនុប្ន្នកំពុងសតបើតបាេ់ ឬសចញសដោយសវជ្ជបណ្ឌិត

(4) ទំនាក់ទំនង ដដលពាក់ព័ន្នឹងតបូម៉ូេិនេុខភាពទូសទៅដូចជាតពឹត្ិការណ៍ក្ននុងេហ�មន៍ ការពិនិត្េុខភាព 
(5) ទំនាក់ទំនងអំពតីការត�ប់ត�ងករណតី និងការជួយសលោកអ្នកដេ្វងរកត�ូសពទ្ ជាជាងការផ្ព្វផ្ាយអំពតីផលិតផល ឬសេវាណាមួយ
(6) ទំនាក់ទំនង ដដលជំរុញឱ្មានការសធ្វើសតេ្សរោ�វិនិច្ឆយជាតបចាំ និង 
(7) ទំនាក់ទំនងអំពតីរដ្ឋាភិបាល និងកម្មវិធតីដដលឧបត្ម្សដោយរដ្ឋាភិបាល។
ទំនាក់ទំនងនាសពលអនា្រត៖ សយើងអាចសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មានរបេ់សលោកអ្នក សដើម្តីទាក់ទងសលោកអ្នកតាមរយៈតពឹត្ិបតតព័ត៌មាន មតបេណតីយ៍ អ៊ីដមល 
SMS (េារជាអក្រ) ឬមសធ្ោបាយសអឡិចតតូនិចសផ្ងសទៀតពាក់ព័ន្នឹងជសតមើេព្ាបាល ព័ត៌មានពាក់ព័ន្នឹងេុខភាព កម្មវិធតីត�ប់ត�ងជំងឺ កម្មវិធតីេុខុមាលភាព 
ឬ�ំនិតផ្លួចសផ្ើម ឬេកម្មភាពតាមេហ�មន៍សផ្ងសទៀត ដដលសយើងចូលរួម។ តបេិនសបើសយើងទទួលបានេំណងហិរញ្វត្នុណាមួយេតមាប់ទំនាក់ទំនងដបបសនះ 
(សលើកដលងដតករណតីមួយចំនួនតូច) សយើងនឹងេុំការអនុញ្ាតពតីសលោកអ្នក មុននឹងបញ្ជូនេារទំនាក់ទំនងសនះ សហើយសលោកអ្នកអាចលុបសចោលការអនុញ្ាតសនៅសពលណា
ក៏បាន។
េុែភាព និងេុវតថែិភាពេាធារណៈ៖ សយើងអាចសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មានអំពតីេុខភាពដដលមានការការពាររបេ់សលោកអ្នក តាមការអនុញ្ាត 
ឬការតតមូវសដោយច្ាប់តំបន់ រដ្ឋ ឬេហព័ន្ ក្ននុងស�ោលបំណងដដលចាត់ទុកែា ជាតបសយោជន៍េាធារណៈ។ ឧទាហរណ៍៖ 
• សដើម្តីរាយការណ៍អំពតីជំងឺ និងរបួេមួយចំនួន កំសណើត និងមរណភាព និងករណតីេង្័យអំពតីការបំពាន ការសធ្វេតបដហេ ឬអំសពើហិង្ាក្ននុងត�ួេារ
• សដើម្តីជួយកំណត់ រកទតីតាំង ឬរាយការណ៍អំពតីជនេង្័យក្ននុងឧតកិដ្ឋកម្ម ជនរងសត�ោះក្ននុងឧតកិដ្ឋកម្ម មរណភាពដដល�ួរឱ្េង្័យ ឬអំសពើឧតកិដ្ឋកម្មសនៅទតីតាំង 
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• សដើម្តីស្លៃើយតបនឹងដតីកាតុលាការ ដតីកាបង្គាប់ឱ្ចូលខលៃលួន ឬនតីតិវិធតីតុលាការសផ្ងៗសទៀត
• សដើម្តីជួយដល់ការជួយេស្ង្គោះពតីសត�ោះមហន្រាយរបេ់េហព័ន្
• សដើម្តីអាចឱ្មានការតបមូលផលិតផលវិញ ការជួេជុល ឬការប្ូរជំនួេ
• សដើម្តីស្លៃើយតបនឹងេវនកម្ម អធិការកិច្ច ឬការសេ៊ីបអសងកេតសដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្នឹងេុខភាព
• សដើម្តីជួយដល់ការសេ៊ីបការណ៍របេ់េហព័ន្ ការទប់េកេាត់ការសេ៊ីបការណ៍ និងបញ្ាេន្ិេុខជាតិ
• សដើម្តីេតមបេតមួលដល់ការបរិច្ចា�េរីរាង្គ និងជាលិកា
• សដើម្តីជួយដល់អ្នកសធ្វើេពវិភា� ត�ូសពទ្សកោេល្វិច្ចយ និងអ្នកសរៀបចំបុណ្េព
• សដើម្តីស្លៃើយតបនឹងេំសណើេុំសចញពតី�ុក ឬពន្នា�ារ ទាក់ទងនឹងការព្ាបាលជំងឺ ឬេុខភាពរបេ់អ្នកសទោេម្នាក់
• សដើម្តីស្លៃើយតបនឹងេំសណើពតីអាជ្ាធរបញ្ជាការកងទ័ពរបេ់សលោកអ្នក (តបេិនសបើសលោកអ្នកជាទាហាន ឬអតតីតយុទ្ជនកងកមលៃាំងតបដាប់អាវុធ)
• សដើម្តីស�ោរពតាមច្ាប់ និងបទប្ញ្ត្ិទាក់ទងនឹងេំណងរបេ់អ្នកសធ្វើការ។
ការសតបើតបាេ់ស្សេងសទៀត។  ការសតបើតបាេ់ និងការបសញ្ចញសផ្ងសទៀតនឹងតតូវបានសធ្វើសឡើងសដោយមានការអនុញ្ាតជាលាយលក្ខណ៍អក្រពតីសលោកអ្នក។
ថដ្រូអាជតីវកម្ម៖ មានសេវាមួយចំនួន ដដលផ្ល់សនៅ EINSTEIN តាមរយៈកិច្ចេន្ាជាមួយមដ�ូអាជតីវកម្ម។ សនៅសពលសេវាទាំងសនះតតូវបានចុះកិច្ចេន្ា 
សយើងអាចបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នកសទៅមដ�ូអាជតីវកម្ម សដើម្តីឱ្ពួក�ាត់សធ្វើការងារ ដដលសយើងបានសេ្នើឱ្សធ្វើ។ សទោះជាយ៉ាងណា មដ�ូអាជតីវកម្មតតូវបានតតមូវ
សដោយច្ាប់ឱ្ការពារព័ត៌មានរបេ់សលោកអ្នកឱ្បានេមរម្។
ការតេាវតជាវ៖  សយើងនឹងបសញ្ចញព័ត៌មានដល់អ្នកតេាវតជាវ បន្ាប់ពតីទទួលបានការអនុម័តពតី Institutional Review Board (IRB) ក្ននុងការសរៀបចំេតមាប់ការេិក្ាេ្
រាវតជាវមួយ ការសតជើេសរើេបុ�្គលជាកម្មវត្នុមនការតេាវតជាវ ឬការេិក្ាតេាវតជាវមួយ។ IRB តតួតពិនិត្សមើលេំសណើតេាវតជាវ និងសរៀបចំពិធតីេារ សដើម ត្ីការពារេុវត្ិ
ភាពរបេ់សលោកអ្នក និងេិទ្ិឯកជនមនព័ត៌មានរបេ់សលោកអ្នក។
ទំនាក់ទំនងេមងៃាត់៖ សលោកអ្នកមានេិទ្ិសេ្នើេុំឱ្សយើងផ្ល់ព័ត៌មាន PHI ដល់សលោកអ្នកតាមវិធតីសផ្ងសទៀត ឬសនៅទតីតាំងសផ្ងសតកៅពតីអាេយដ្ឋានផ្ះ 
និងសលខទូរេព្របេ់សលោកអ្នក។ េំសណើរបេ់សលោកអ្នកតតូវសធ្វើសឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្រមកកាន់សយើង សហើយតតូវបញ្ជាក់ែាសតើសលោកអ្នកចង់ឱ្សយើងទាក់ទងសលោក
អ្នកតាមរសបៀបណា ឬសនៅកដនលៃងណា។ សយើងនឹងព្ាយាមទទួលយកេំសណើេុំសធ្វើទំនាក់ទំនងតាមសផ្ងសទៀតសនះរបេ់សលោកអ្នក។ តបេិនសបើសលោកអ្នកសេ្នើេុំសធ្វើទំនាក់
ទំនងតាមវិធតីសផ្ងសទៀត សលោកអ្នកក៏�ួរផ្ល់េំសណើសនោះដល់ត�ូសពទ្នតីមួយៗរបេ់សលោកអ្នក។

េិទ្ិេ្តីពតីព័ត៌មានេុែភាពរបេ់សលោកអ្នក
សលោកអ្នកមានេិទ្ិដូចែាងសតកោម៖ 

ការរឹតបន្ឹង៖ សលោកអ្នកមានេិទ្សេ្នើេុំឱ្មានការរឹតបន្ឹង ឬការដាក់កំហិតសលើព័ត៌មាន PHI ដដលសយើងសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញអំពតីសលោកអ្នកេតមាប់ការព្ាបាល 
ការបង់តបាក់ ឬការដែទាំេុខភាព។ សលោកអ្នកក៏មានេិទ្ិសេ្នើេុំការដាក់កំហិតសលើព័ត៌មាន PHI ដដលសយើងបសញ្ចញអំពតីសលោកអ្នកសទៅនរណាម្នាក់ ដដលពាក់ព័ន្នឹ
ងការដែទាំរបេ់សលោកអ្នក ឬការបង់តបាក់េតមាប់ការដែទាំរបេ់សលោកអ្នក ដូចជា េមាជិកត�ួេារ ឬមិត្ភក្ិ។ ឧទាហរណ៍ សលោកអ្នកអាចសេ្នើកុំឱ្សយើងបសញ្ចញ
ព័ត៌មានសទៅេមាជិកត�ួេារអំពតីការវះកាត់ពតីមុនរបេ់សលោកអ្នក។ សដើម្តីសេ្នើេុំការរឹតបន្ឹងសនះ សលោកអ្នកតតូវសធ្វើការសេ្នើេុំជាលាយលក្ខណ៍អក្រសទៅកាន់បុ�្គលទំ
នាក់ទំនងដដលបានផ្ល់ជូន។ សយើងមិនមានកាតព្វកិច្ចក្ននុងការយល់តពមតាមេំសណើរបេ់សលោកអ្នកសនោះសទ។ តបេិនសបើសយើងយល់តពម កិច្ចតពមសតពៀងរបេ់សយើង
នឹងសធ្វើសឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្រ សហើយសយើងនឹងអនុវត្តាមេំសណើរបេ់សលោកអ្នក លុះតតាដតចាំបាច់តតូវការព័ត៌មាន សដើម្តីផ្ល់ការព្ាបាលបន្ាន់ដល់សលោកអ្
នក។
សលើេពតីសនះ សលោកអ្នកមានេិទ្ិសេ្នើេុំកុំឱ្សយើងសតបើតបាេ់ ឬបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នកសទៅកាន់ដផនការេុខភាព េតមាប់ស�ោលបំណងបង់តបាក់ 
ឬការដែទាំេុខភាព (មិនដមនេតមាប់ការព្ាបាល) តបេិនសបើព័ត៌មានសនះពាក់ព័ន្នឹងការដែទាំេុខភាព ដដលបានបង់តបាក់ពតីសហោសប៉ៅផ្ាល់ខលៃលួនសពញសលញដត
មួយមុខ។ េំសណើេុំរឹតបន្ឹងរបេ់សលោកអ្នកតតូវដាក់បញ្ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្រសទៅកាន់សយើងខ្នុំ។ ក្ននុងករណតីសនះ សយើងតតូវស�ោរពតាមេំសណើរបេ់សលោកអ្នក។ 
សទោះបតីជាយ៉ាងណា សលោកអ្នក�ួរដតដឹងែា ការរឹតបន្ឹងដបបសនះអាចមានលទ្ផលដដលមិនបានសត�ោងទុក ជាពិសេេតបេិនសបើអ្នកផ្ល់សេវាដមទសទៀតតតូវការដឹង
ព័ត៌មានសនោះ (ដូចជាឱេែេ្ានសធ្វើការសចញសវជ្ជបញ្ជា)។ សលោកអ្នកនឹងតតូវមានកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្ល់សេវាដបបសនះអំពតីការរឹតបន្ឹងសនះ។ សលើេពតីសនះ 
ការរឹតបន្ឹងដបបសនះអាចប៉ះពាល់ដល់ការេសតមចចិត្របេ់ដផនការេុខភាពរបេ់សលោកអ្នកក្ននុងការបង់តបាក់េតមាប់សេវាដែទាំពាក់ព័ន្ ដដលសលោកអ្នកមិនចង់ប
ង់ពតីសហោសប៉ៅផ្ាល់ខលៃលួន (សហើយដដលអាចមិនដមនជាកម្មវត្នុមនការរឹតបន្ឹង)។
ការចូលសមើល៖ សលោកអ្នកមានេិទ្ិពិនិត្សមើល និងទទួលបានច្ាប់ចមលៃងមនព័ត៌មានេុខភាពរបេ់សលោកអ្នក សដោយមានការសលើកដលងមួយចំនួន។ ជាទូសទៅ ព័ត៌
មានទាំងសនះរួមមានរបាយការណ៍សវជ្ជេាតេ្ និងរបាយការណ៍បង់តបាក់ ប៉ុដន្មិនមានរបាយការណ៍អំពតីការព្ាបាលជំងឺផលៃូវចិត្សទ។ េំសណើរបេ់សលោកអ្នកក្ននុងកា
រពិនិត្សមើល ឬទទួលបានច្ាប់ចមលៃងមនព័ត៌មានអំពតីេុខភាពរបេ់សលោកអ្នកតតូវសធ្វើសឡើង ជាលាយលក្ខណ៍អក្រសទៅកាន់បុ�្គលទំនាក់ទំនងដដលសយើងបានផ្ល់
ជូន។ សលោកអ្នកនឹងតតូវបង់តបាក់ ដូចបានអនុញ្ាតសដោយច្ាប់។ តបេិនសបើព័ត៌មានរបេ់សលោកអ្នកជារបាយការណ៍អំពតីេុខភាពក្ននុងទតមង់សអឡិចតតូនិច សលោកអ្ន
កអាចទទួលបានព័ត៌មានជាទតមង់សអឡិចតតូនិច។
ការដកេតមួល៖ តបេិនសបើសលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ែា ព័ត៌មានអំពតីេុខភាព ដដលសយើងមានអំពតីសលោកអ្នកមិនតតឹមតតូវ ឬមិនសពញសលញ សលោកអ្នកមានេិទ្ិសេ្នើេុំ
ដកេតមួលព័ត៌មានសនោះ។ សលោកអ្នកមានេិទ្ិសេ្នើេុំដកេតមួល តបេិនសបើព័ត៌មានសនោះតតូវបានរក្ាទុកសដោយ ឬេតមាប់សយើង។ ការសេ្នើេុំដកេតមួលរបេ់សលោក
អ្នកតតូវសធ្វើសឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្រដល់បុ�្គលទំនាក់ទំនងដដលបានផ្ល់ជូន សហើយផ្ល់សហតុផលមួយ ដដល�ាំតទដល់េំសណើរបេ់សលោកអ្នក។ សយើងមិនមាន
កាតព្វកិច្ចយល់តពមតាមេំសណើរបេ់សលោកអ្នកសទ ប៉ុដន្នឹងជូនដំណឹងដល់សលោកអ្នកអំពតីការេសតមចចិត្របេ់សយើងជាលាយលក្ខណ៍អក្រ។ 
្រណសនយ្យថនការបស្ចេញព័ត៌មានសនះ៖ សលោកអ្នកមានេិទ្ិទទួលបានបញ្ជតីមនការបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI ណាមួយរបេ់សលោកអ្នក ដដលសយើងបានសធ្វើសឡើងក្ននុងរយៈ
សពលតបាំមួយ្្នាំចុងសតកោយ។ េំសណើេុំ�ណសនយ្របេ់សលោកអ្នកតតូវសធ្វើសឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្រមកកាន់បុ�្គលទំនាក់ទំនងដដលសយើងបានផ្ល់ជូន សហើយត្
រូវតបាប់អំពតីរយៈសពលមន�ណសនយ្ ដដលសលោកអ្នកចង់បាន។ សលោកអ្នកអាចសេ្នើេុំ�ណសនយ្មួយសដោយឥត�ិតមែលៃក្ននុងរយៈសពល 12 ដខ។ នឹង�ិតមែលៃសលើបញ្ជតីផ្
សេងសទៀតក្ននុងរយៈសពលដូច�្នា។
ការជូនដំណឹងអំពតីការបំពាន៖ ក្ននុងេ្ានភាពជាក់ដេ្ង សលោកអ្នកមានេិទ្ិទទួលបានការជូនដំណឹង តបេិនសបើសលោកអ្នក ឬមដ�ូពាណិជ្ជកម្មណាមួយរបេ់សយើង 
រកសឃើញែាមានការសតបើតបាេ់ ឬការបសញ្ចញព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នកសដោយមិនតតឹមតតូវ។ ការជូនដំណឹងអំពតីការសតបើតបាេ់ ឬការបសញ្ចញព័ត៌មានដបបសនះនឹង
សធ្វើសឡើង សយោងតាមលក្ខខណ្ឌតតមូវរបេ់រដ្ឋ និងេហព័ន្។
ច្ាប់ចម្ងថនសេចក្តីជូនដំណឹង៖ សលោកអ្នកមានេិទ្ិទទួលបានច្ាប់ចមលៃងមនេចក្តីជូនដំណឹងសនះជាតកដាេ។ សលើេពតីសនះ ច្ាប់ចមលៃងមនសេចក្តីជូនដំណឹ
ងសនះក៏អាចមានសនៅស�ហទំព័ររបេ់សយើង http://www.EINSTEIN.edu/patients-visitors/for-patients/patient-support-services/notice-of-privacy-
practices/.

ការដកេតមួលសេចក្តីជូនដំណឹង៖ សយើងេូមរក្ាេិទ្ិក្ននុងការដកដតបសេចក្តីជូនដំណឹងសនះ និងេិទ្ិសធ្វើឱ្បទប្ញ្ត្ិែ្មតីចូលជាធរមានេតមាប់ព័ត៌មានេុខភាពទាំងអេ់ 
ដដលបច្ចនុប្ន្នសយើងរក្ាទុក ក៏ដូចជាព័ត៌មានទាំងឡាយ ដដលសយើងទទួលបាននាសពលអនា�ត។ តបេិនសបើសយើងសធ្វើការដកដតបេំខាន់ៗមកសលើសេចក្តីជូនដំណឹងសនះ 
សេចក្តីជូនដំណឹងដដលបានដកដតបនឹងដាក់ផ្ាយសនៅកដនលៃងអាជតីវកម្មរបេ់ EINSTEIN និងសនៅសលើស�ហទំព័ររបេ់វា។ សលើេពតីសនះ ច្ាប់ចមលៃងមនសេចក្តីជូនដំណឹងដដ
លបានដកដតបជាតកដាេមួយនឹងផ្ល់ជូនតាមការសេ្នើេុំ។
សដើម្តីដាក់បណ្ឹង៖ តបេិនសបើសលោកអ្នកសជឿជាក់ែា េិទ្ិឯកជនមនព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នកតតូវបានបំពាន សលោកអ្នកអាចដាក់បណ្ដឹងមកសយើងតាមរយៈេារ 
តាមអាេយដ្ឋានដដលផ្ល់ជូនសនៅក្ននុងសេចក្តីជូនដំណឹងសនះ។ សលោកអ្នកក៏អាចដាក់បណ្ដឹងសទៅរដ្ឋម្ន្តីតកេួងេុខាភិបាល និងសេវាតបជាជនេហរដ្ឋអាសមរិក 
ការិយាល័យេិទ្ិជនេុតីវិល សដោយបំសពញទតមង់ដបបបទបណ្ដឹងអំពតីេិទ្ិឯកជនមនព័ត៌មានេុខភាព (ដដលមានសនៅ http://www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/complaints/hipcomplaintform.pdf ) រួចបញ្ជូនសទៅការិយាល័យតំបន់ OCR ដដលមានសនៅក្ននុងទតមង់ដបបបទ ឬសដោយទូរេព្សទៅកាន់ 1-800-368-
1019 េតមាប់សេចក្តីដណនាំ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។ ពុំមានការដាក់សទោេ ឬការេងេឹកមកសលើសលោកអ្នកសដោយេារការដាក់បណ្ដឹងមកកាន់សយើងខ្នុំ 
ឬសទៅកាន់តកេួងេុខាភិបាល និងសេវាតបជាជនសទ។
បុ្រ្លទំនាក់ទំនង៖ តបេិនសបើសលោកអ្នកមានេំណួរ ឬតតូវការព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកាតព្វកិច្ចច្ាប់ ឬការអនុវត្ន៍េិទ្ិឯកជនរបេ់សយើងខ្នុំ ឬអំពតីរសបៀបសតបើតបាេ់េិ
ទ្ិណាមួយមនេិទ្ិព័ត៌មាន PHI របេ់សលោកអ្នក ដដលមានសនៅក្ននុងសេចក្តីជូនដំណឹងសនះ ឬតតូវការជំនួយក្ននុងការសតបើតបាេ់េិទ្ិរបេ់សលោកអ្នក សដើម្តី “មិនចូលរួម” 
ក្ននុងការបសញ្ចញព័ត៌មានណាមួយ េូមទាក់ទងមកកាន់៖ តបធាននាយកេិទ្ិឯកជន និងេុវត្ិភាពព័ត៌មានអាេយដ្ាន EINSTEIN Healthcare Network, Gratz 
Building, 1000 W. Tabor Road, Philadelphia, PA 19141; ទូរេព្៖ 215-456-3517; អ៊ីដមល៖ Privacy@EINSTEIN.edu

េម្គាល់៖ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសមសរោ�សអដេ៍ ព័ត៌មានសេសនទិច កំណត់សហតុមនការសតបើតបាេ់សត�ឿងតេវឹង និង/ឬសត�ឿងសញៀន របាយការណ៍េុខភាពផលៃូវចិត្ 
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