សេចក្តីជូនដំណឹងរួមអំពីការអនុវត្តន៍សិទ្ធិឯកជន
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តន៍សិទ្ធិឯកជននេះ (“សេចក្តីជូនដំណឹង”) រ�ៀបរាប់អំពីរប�ៀបដែលព័ត៌មានអំពីល�ោកអ្នកត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់ និងបញ្ចេញ និងរប�ៀបដែលល�ោកអ្នកអាចចូលម�ើលព័ត៌មាននេះបាន។ សូមពិនិត្យម�ើលដ�ោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ឆ្នាំ 2003
កាលបរិច្ឆេទកែសម្រួល៖ ថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016

(4) ទំនាក់ទំនង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រូម៉ូសិនសុខភាពទូទ�ៅដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសហគមន៍ ការពិនិត្យសុខភាព

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តន៍សិទ្ធិឯកជននេះកំណត់អំពីវិធីទូទ�ៅ ដែលព័ត៌មានអំពីសុខភាពដែលមានការការពារ (“PHI”) របស់ល�ោកអ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬប
ញ្ចេញដ�ោយបណ្តាញថែទាំសុខភាពអែនស្ថែន EINSTEIN HEALTHCARE NETWORK (“EINSTEIN”) ដែលបានកំណត់តាមលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិឯកជនសហព័ន្ធជា
ការរ�ៀបចំការថែទាំសុខភាពមួយ។ ស្ថាប័នខាងក្រោមប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន PHI អំពីល�ោកអ្នកសម្រាប់ការព្យាបាល ការទទួលបានការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាល
ក្នុងគ�ោលបំណងរដ្ឋបាល និងក្នុងការវាយតម្លៃអំពីគុណភាពនៃការថែទាំដែលល�ោកអ្នកទទួលបាន។ ព័ត៌មាន PHI គឺជាព័ត៌មានអំពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គល ដែលមា
នន�ៅក្នុងរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ និងរបាយការណ៍បង់ប្រាក់របស់ល�ោកអ្នក។ ព័ត៌មាននេះអាចផ្ទេរ ឬរក្សាទុកន�ៅក្នុងទម្រង់ណាមួយដ�ោយ EINSTEIN។ សេចក្តីជូនដំ
ណឹងនេះរ�ៀបរាប់អំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ល�ោកអ្នកទាក់ទងនឹងព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះក៏ជូនដំណឹងដល់ល�ោកអ្នកអំពីកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្
បាប់ និងការអនុវត្តន៍សិទ្ធិឯកជនរបស់ EINSTEIN ផងដែរ។

(6) ទំនាក់ទំនង ដែលជំរុញឱ្យមានការធ្វើតេស្តរ�ោគវិនិច្ឆយជាប្រចាំ និង

សម្រាប់គ�ោលបំណងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ពាក្យ "ល�ោកអ្នក" ឬ "របស់ល�ោកអ្នក” សំដ�ៅល�ើអ្នកជំងឺ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃព័ត៌មានអំពីសុខភាពដែលមានការការពារ
នេះ។ ពាក្យ “យ�ើង” “យ�ើងខ្”ញុំ ឬ “របស់យ�ើងខ្”ញុំ សំដ�ៅល�ើ EINSTEIN។

ស្ថាប័ន ដែលសេចក្តីជូនដំណឹងរួមនេះគ្របដណ្ដប់
សេចក្ដីជូនដំណឹងរួមនេះរ�ៀបរាប់អំពីការអនុវត្តន៍សិទ្ធិឯកជនរបស់ EINSTEIN ជាសាជីវកម្មមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយន�ៅ Pennsylvania ស្ថាប័នញាតិសម្ព័ន្ធ ផ្នែក កម្មវិធី
និងអង្គភាពរបស់ខ្លួន ដែលរួមមាន៖
Albert Einstein Medical Center
Einstein Medical Center Philadelphia
Einstein Medical Center Elkins Park
MossRehab
Willowcrest
Einstein Center One
Einstein Medical Center Montgomery
Einstein Practice Plan, Inc. (doing business as “Einstein Physicians”)
Einstein Community Health Associates, Inc. (doing business as “Einstein Physicians”)
Fornance Physician Services (doing business as “Einstein Physicians Montgomery”)
កាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់របស់យ�ើងខ្ញុំ
យ�ើងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់ក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់អំពីព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក ផ្ដល់ឱ្យល�ោកអ្នកនូវសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់ និងការអនុវត្ត
ន៍សិទ្ធិឯកជនរបស់យ�ើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក ហ�ើយអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ប្រសិនប�ើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះន�ៅមានសុព
លភាព។ ប្រសិនប�ើយ�ើងកែសម្រួលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ យ�ើងនឹងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានកែសម្រួល ប្រសិនប�ើវាន�ៅមានសុពលភាព។
រប�ៀបដែលយ�ើងអាចប្រើប្រាស់ និងបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីសុខភាពដែលមានការការពាររបស់ល�ោកអ្នក
ព័ត៌មានខាងក្រោមរ�ៀបរាប់អំពីការអនុញ្ញាត ឬការតម្រូវដ�ោយច្បាប់មកល�ើយ�ើងខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក។ បញ្ជីខាងក្រោមមិនមាន
ការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងអស់ន�ៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មួយន�ោះទេ។
ការព្យាបាល៖ យ�ើងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នកទ�ៅកាន់ពេទ្យ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីផ្ដល់ការថែទាំ
និងការព្យាបាលដល់ល�ោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍ ពេទ្យដែលព្យាបាលជ�ើងបាក់ឱ្យល�ោកអ្នកអាចត្រូវដឹងថាត�ើល�ោកអ្នកមានជំងឺទឹកន�ោមផ្អែមដែរទេ ពីព្រោះជំងឺទឹក
ន�ោមផ្អែមអាចធ្វើឱ្យល�ោកអ្នកមិនងាយជាសះស្បើយ។ យ�ើងក៏អាចបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI អំពីល�ោកអ្នកដល់អ្នកដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាពរបស់ល�ោ
កអ្នកក្រៅពី EINSTEIN ដូចជាមន្ទីរពេទ្យ គ្រូពេទ្យ និងអ្នកផ្សេងទ�ៀត ដែលផ្ដល់សេវាថែទាំតាមដាន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬសម្ភារៈពេទ្យដល់ល�ោកអ្នក។
យ�ើងអាចទាក់ទងល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីរំឮកល�ោកអ្នកអំពីការណាត់ជួប និងផ្ដល់ឱ្យល�ោកអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយ�ោជន៍ដែលទាក់ទងនឹងសុខភាព និងសេវានានា
ដែលយ�ើងផ្ដល់ឱ្យ ឬវិធីព្យាបាលផ្សេងទ�ៀត ដែលល�ោកអ្នកអាចចាប់អារម្មណ៍។
ការបង់ប្រាក់៖ យ�ើងអាចប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីទទួលបានការបង់ថ្លៃសេវា ដែលយ�ើងបានផ្ដល់ឱ្យល�ោកអ្នក។
យ�ើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នកទ�ៅស្ថាប័ន ឬអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្សេងទ�ៀត។ ឧទាហរណ៍ យ�ើងអាចត្រូវការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការវះកាត់ ដែលល�ោ
កអ្នកបានទទួលដល់ផែនការសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីឱ្យផែនការសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នកបង់ប្រាក់ដល់យ�ើងខ្ញុំ ឬផ្ដល់ប្រាក់ឱ្យល�ោកអ្នកសម្រាប់ការវះកាត់នេះ។
យ�ើងក៏នឹងប្រាប់ផែនការសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នកអំពីការព្យាបាល ដែលល�ោកអ្នកនឹងទទួល ដ�ើម្បីទទួលបានការឯកភាពជាមុនពីផែនការសុខភាពន�ោះល�ើការព្យាបា
លនេះ ឬដ�ើម្បីកំណត់ថាត�ើផែនការរបស់ល�ោកអ្នកនឹងគ្របដណ្ដប់ការព្យាបាលនេះទេ។
ការថែទាំសុខភាព៖ យ�ើងអាចប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI អំពីល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីគាំទ្រកម្មវិធី និងសកម្មភាពរបស់ EINSTEIN ដូចជាការកែលម្អសេវា
និងគុណភាព ការវាយតម្លៃអំពីការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព ការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិ ការវាយតម្លៃអំពីលទ្ធផលការងាររបស់បុគ្គលិក ការវាយតម្លៃអំពីសមត្ថភាព ឬគុ
ណវុឌ្ឍិរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព ការអប់រំ និងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ពេទ្យ និងអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដទៃទ�ៀត និងសកម្មភាពរ�ៀបចំផែនការធុរកិច្ច
និងការអភិវឌ្ឍ ការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងរដ្ឋបាលទូទ�ៅ។ យ�ើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដ�ើម្បីបន្តកែលម្អគុណភាពថែទាំដល់អ្នកជំងឺទាំងអស់ ដែលយ�ើងផ្ដល់សេវាជូន។
ឧទាហរណ៍ យ�ើងអាចភ្ជាប់ព័ត៌មាន PHI អំពីអ្នកជំងឺជាច្រើន ដ�ើម្បីវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការល�ើសេវា ឬការព្យាបាលថ្មីៗ។ យ�ើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មានជូនវេជ្ជបណ្ឌិត
គិលានុបដ្ឋាក និងសិស្សនិស្សិតផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់គ�ោលបំណងការអប់រំ។ យ�ើងក៏អាចភ្ជាប់ព័ត៌មាន PHI ដែលយ�ើងមានជាមួយកន្លែងផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីដឹងថាត�ើយ�ើង
អាចធ្វើការកែលម្អបានដែរឬទេ។
ល�ើសពីនេះ យ�ើងអាចចែករំលែកព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នកជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពដទៃទ�ៀត និងអ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចណាមួយរបស់ពួក
គេ ប្រសិនប�ើព័ត៌មាននេះពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនង ដែលអ្នកផ្ដល់សេវា ឬអ្នកបង់ប្រាក់មានឥឡូវ ឬធ្លាប់មានជាមួយអ្នក ហ�ើយប្រសិនប�ើអ្នកផ្ដល់សេវា ឬអ្នកបង់ប្រាក់ត្
រូវបានតម្រូវដ�ោយច្បាប់ឱ្យការពារសិទ្ធិឯកជននៃព័ត៌មានអំពីសុខភាពដែលមានការការពាររបស់ល�ោកអ្នក។
ការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអំពីសុខភាព (HIE)៖ ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូបន�ៅ HealthShare Exchange of Southeastern Pennsylvania, Inc. (HSX),
យ�ើងអាចប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ល�ោកអ្នកទ�ៅកាន់ Health Information Organization នេះ ក៏ដូចជាទ�ៅកាន់ HIO of the
Commonwealth, The Pennsylvania Patient និង Provider Network (P3N) ផងដែរ។ អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពផ្សេងទ�ៀតដូចជា ពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យ និងកន្
លែងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពផ្សេងទ�ៀត អាចចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់ការព្យាបាល ការបង់ប្រាក់ និងគ�ោលបំណងផ្សេងទ�ៀត ដែលអនុញ្ញាតដ�ោយច្បាប់។
ព័ត៌មានបន្ថែម អាចរកបានដ�ោយចូលទ�ៅកាន់ទំព័រ http://www.hsxsepa.org។
ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិ “មិនចូលរួម” ឬបដិសេធចូលរួមក្នុង HIE នេះ។ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកជ្រើសរ�ើសមិនចូលរួមក្នុង HIE យ�ើងនឹងមិនប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មា
នរបស់ល�ោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹង HSX ឬ P3N ទេ។ ដ�ើម្បីមិនចូលរួមក្នុង HSX សូមចូលទ�ៅកាន់ http://www.hsxsepa.org/patient-options-opt-out-back
ឬទូរសព្ទទ�ៅកាន់ 215-391-4906។
ការអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចេញព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀត៖ យ�ើងនឹងប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក ល�ើកលែងតែករណីដែលបានរ�ៀបរាប់ក្នុងឯកសារ
នេះ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឱ្យយ�ើងធ្វើបែបនេះទេ។ ល�ោកអ្នកអាចលុបច�ោលការអនុញ្ញាតនេះន�ៅពេលណាក៏បាន
តាមរយៈការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកលុបច�ោលការអនុញ្ញាត យ�ើងនឹងមិនប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក សម្រាប់
គ�ោលបំណងដែលគ្របដណ្តប់ដ�ោយការអនុញ្ញាតនេះទេ។ ទ�ោះជាយ៉ាងណា យ�ើងមិនអាចដកការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចេញព័ត៌មានណា ដែលល�ោកអ្នកបានអនុញ្
ញាតហ�ើយមកវិញបានន�ោះទេ។ ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចេញព័ត៌មានជាក់លាក់ ដែលតម្រូវឱ្យមានការអនុញ្ញាតរួមមាន៖ ការប្រើប្រាស់របាយការណ៍អំ
ពីការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត សកម្មភាពនៃការធ្វើទីផ្សារ ការលក់ PHI របស់ល�ោកអ្នក និងការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចេញព័ត៌មានដែលមិនមែនជាការព្យាបាលភាគច្រើន
ដែលយ�ើងបានសំណង និងការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI ផ្សេងទ�ៀត ដែលមិនបានរ�ៀបរាប់ន�ៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរួមអំពីការអនុវត្តន៍សិទ្ធិឯកជននេះ។
គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ៖ យ�ើងអាចប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីជូនដំណឹង ឬជួយក្នុងការជូនដំណឹងដល់សមាជិកគ្រួសារ តំណាងផ្ទាល់ខ្លួន
ឬបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត ដែលទទួលខុសត្រូវល�ើការថែទាំរបស់ល�ោកអ្នកអំពីទីតាំង និងលក្ខខណ្ឌទូទ�ៅរបស់ល�ោកអ្នក។ យ�ើងក៏នឹងបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI
ទ�ៅកាន់សមាជិកគ្រួសារណាមួយ ញាតិសណ្ដាន មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ ឬបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត ដែលល�ោកអ្នកផ្ដល់ឱ្យ ប្រសិនប�ើព័ត៌មាននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់បុគ្គល
ន�ោះក្នុងការថែទាំ ឬការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការថែទាំរបស់ល�ោកអ្នក។ ល�ោកអ្នកអាចហាមឃាត់មិនឱ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះ។
ការរៃអង្គាស៖ យ�ើងអាចទាក់ទងល�ោកអ្នកសម្រាប់ការរៃអង្គាសរបស់ EINSTEIN ប៉ុន្តែល�ោកអ្នកអាចប្រាប់យ�ើងខ្ញុំថាកុំឱ្យទាក់ទងល�ោកអ្នកម្ដងទ�ៀតបាន។
ដ�ើម្បីឈប់ទទួលសារអំពីការរៃអង្គាស ឬការធ្វើទីផ្សារ៖
ល�ោកអ្នកអាចស្នើឱ្យលុបឈ្មោះរបស់ល�ោកអ្នកចេញពីបញ្ជីរៃអង្គាស និងការធ្វើទីផ្សាររបស់យ�ើងបាន។ សូមទាក់ទងការិយាល័យរៃអង្គាសរបស់យ�ើងន�ៅអាសយដ្ធាន
5501 Old York Road, Philadelphia, PA, 19141 ឬទូរសព្ទទ�ៅកាន់ 215-456-7200។ សូមទាក់ទងការិយាល័យទីផ្សាររបស់យ�ើងន�ៅ 101 E. Olney Avenue,
Suite 503, Philadelphia, PA 19120 ឬទូរសព្ទទ�ៅកាន់ 1-800-EINSTEIN។
សកម្មភាពទីផ្សារ៖ ត្រូវតម្រូវឱ្យមានការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ មុននឹងប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នកសម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារ ដែ
លគាំទ្រដ�ោយការបង់ប្រាក់ពីភាគីទីបី។
មិនត្រូវការការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីល�ោកអ្នកទេ ន�ៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖
(1) EINSTEIN ពុំទទួលបានសំណងហិរញ្ញវត្ថុពីការធ្វើទំនាក់ទំនងនេះ
(2) ទំនាក់ទំនងគឺធ្វើឡ�ើងដ�ោយជួបមុខផ្ទាល់ ឬមានអំណ�ោយជាប្រូម៉ូសិនដែលមានតម្លៃធម្មតា ផ្ដល់ដ�ោយ EINSTEIN
(3) ទំនាក់ទំនងអំពីថ្នាំ ឬជីវសាស្ត្រ ឬការរំឮកឱ្យផឹកថ្នាំ ដែលអ្នកជំងឺបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់ ឬចេញដ�ោយវេជ្ជបណ្ឌិត

(5) ទំនាក់ទំនងអំពីការគ្រប់គ្រងករណី និងការជួយល�ោកអ្នកស្វែងរកគ្រូពេទ្យ ជាជាងការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល ឬសេវាណាមួយ
(7) ទំនាក់ទំនងអំពីរដ្ឋាភិបាល និងកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដ�ោយរដ្ឋាភិបាល។
ទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគត៖ យ�ើងអាចប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីទាក់ទងល�ោកអ្នកតាមរយៈព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ប្រៃសណីយ៍ អ៊ីមែល
SMS (សារជាអក្សរ) ឬមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទ�ៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជម្រើសព្យាបាល ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព កម្មវិធីគ្រប់គ្រងជំងឺ កម្មវិធីសុខុមាលភាព
ឬគំនិតផ្ដួចផ្ដើម ឬសកម្មភាពតាមសហគមន៍ផ្សេងទ�ៀត ដែលយ�ើងចូលរួម។ ប្រសិនប�ើយ�ើងទទួលបានសំណងហិរញ្ញវត្ថុណាមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបែបនេះ
(ល�ើកលែងតែករណីមួយចំនួនតូច) យ�ើងនឹងសុំការអនុញ្ញាតពីល�ោកអ្នក មុននឹងបញ្ជូនសារទំនាក់ទំនងនេះ ហ�ើយល�ោកអ្នកអាចលុបច�ោលការអនុញ្ញាតន�ៅពេលណា
ក៏បាន។
សុខភាព និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ៖ យ�ើងអាចប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីសុខភាពដែលមានការការពាររបស់ល�ោកអ្នក តាមការអនុញ្ញាត
ឬការតម្រូវដ�ោយច្បាប់តំបន់ រដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ ក្នុងគ�ោលបំណងដែលចាត់ទុកថា ជាប្រយ�ោជន៍សាធារណៈ។ ឧទាហរណ៍៖
•

ដ�ើម្បីរាយការណ៍អំពីជំងឺ និងរបួសមួយចំនួន កំណ�ើត និងមរណភាព និងករណីសង្ស័យអំពីការបំពាន ការធ្វេសប្រហែស ឬអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

•

ដ�ើម្បីជួយកំណត់ រកទីតាំង ឬរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្ម ជនរងគ្រោះក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្ម មរណភាពដែលគួរឱ្យសង្ស័យ ឬអំព�ើឧក្រិដ្ឋកម្មន�ៅទីតាំង
EINSTEIN

•

ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងដីកាតុលាការ ដីកាបង្គាប់ឱ្យចូលខ្លួន ឬនីតិវិធីតុលាការផ្សេងៗទ�ៀត

•

ដ�ើម្បីជួយដល់ការជួយសង្គ្រោះពីគ្រោះមហន្តរាយរបស់សហព័ន្ធ

•

ដ�ើម្បីអាចឱ្យមានការប្រមូលផលិតផលវិញ ការជួសជុល ឬការប្ដូរជំនួស

•

ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងសវនកម្ម អធិការកិច្ច ឬការស�៊ើបអង្កេតដ�ោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព

•

ដ�ើម្បីជួយដល់ការស�៊ើបការណ៍របស់សហព័ន្ធ ការទប់ស្កាត់ការស�៊ើបការណ៍ និងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិ

•

ដ�ើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការបរិច្ចាគសរីរាង្គ និងជាលិកា

•

ដ�ើម្បីជួយដល់អ្នកធ្វើសពវិភាគ គ្រូពេទ្យក�ោសល្យវិច្ចយ និងអ្នករ�ៀបចំបុណ្យសព

•

ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណ�ើសុំចេញពីគុក ឬពន្ធនាគារ ទាក់ទងនឹងការព្យាបាលជំងឺ ឬសុខភាពរបស់អ្នកទ�ោសម្នាក់

•

ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណ�ើពីអាជ្ញាធរបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ល�ោកអ្នក (ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកជាទាហាន ឬអតីតយុទ្ធជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ)

•

ដ�ើម្បីគ�ោរពតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងសំណងរបស់អ្នកធ្វើការ។

ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទ�ៀត។ ការប្រើប្រាស់ និងការបញ្ចេញផ្សេងទ�ៀតនឹងត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដ�ោយមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីល�ោកអ្នក។
ដៃគូអាជីវកម្ម៖ មានសេវាមួយចំនួន ដែលផ្ដល់ន�ៅ EINSTEIN តាមរយៈកិច្ចសន្យាជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម។ ន�ៅពេលសេវាទាំងនេះត្រូវបានចុះកិច្ចសន្យា
យ�ើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នកទ�ៅដៃគូអាជីវកម្ម ដ�ើម្បីឱ្យពួកគាត់ធ្វើការងារ ដែលយ�ើងបានស្នើឱ្យធ្វើ។ ទ�ោះជាយ៉ាងណា ដៃគូអាជីវកម្មត្រូវបានតម្រូវ
ដ�ោយច្បាប់ឱ្យការពារព័ត៌មានរបស់ល�ោកអ្នកឱ្យបានសមរម្យ។
ការស្រាវជ្រាវ៖ យ�ើងនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តពី Institutional Review Board (IRB) ក្នុងការរ�ៀបចំសម្រាប់ការសិក្សាស្
រាវជ្រាវមួយ ការជ្រើសរ�ើសបុគ្គលជាកម្មវត្ថុនៃការស្រាវជ្រាវ ឬការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយ។ IRB ត្រួតពិនិត្យម�ើលសំណ�ើស្រាវជ្រាវ និងរ�ៀបចំពិធីសារ ដ�ើម្បីការពារសុវត្ថិ
ភាពរបស់ល�ោកអ្នក និងសិទ្ធិឯកជននៃព័ត៌មានរបស់ល�ោកអ្នក។
ទំនាក់ទំនងសម្ងាត់៖ ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយ�ើងផ្ដល់ព័ត៌មាន PHI ដល់ល�ោកអ្នកតាមវិធីផ្សេងទ�ៀត ឬន�ៅទីតាំងផ្សេងក្រៅពីអាសយដ្ឋានផ្ទះ
និងលេខទូរសព្ទរបស់ល�ោកអ្នក។ សំណ�ើរបស់ល�ោកអ្នកត្រូវធ្វើឡ�ើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកកាន់យ�ើង ហ�ើយត្រូវបញ្ជាក់ថាត�ើល�ោកអ្នកចង់ឱ្យយ�ើងទាក់ទងល�ោក
អ្នកតាមរប�ៀបណា ឬន�ៅកន្លែងណា។ យ�ើងនឹងព្យាយាមទទួលយកសំណ�ើសុំធ្វើទំនាក់ទំនងតាមផ្សេងទ�ៀតនេះរបស់ល�ោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកស្នើសុំធ្វើទំនាក់
ទំនងតាមវិធីផ្សេងទ�ៀត ល�ោកអ្នកក៏គួរផ្ដល់សំណ�ើន�ោះដល់គ្រូពេទ្យនីមួយៗរបស់ល�ោកអ្នក។
សិទ្ធិស្ដីពីព័ត៌មានសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នក
ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម៖
ការរឹតបន្តឹង៖ ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធស្នើសុំឱ្យមានការរឹតបន្តឹង ឬការដាក់កំហិតល�ើព័ត៌មាន PHI ដែលយ�ើងប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញអំពីល�ោកអ្នកសម្រាប់ការព្យាបាល
ការបង់ប្រាក់ ឬការថែទាំសុខភាព។ ល�ោកអ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំការដាក់កំហិតល�ើព័ត៌មាន PHI ដែលយ�ើងបញ្ចេញអំពីល�ោកអ្នកទ�ៅនរណាម្នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹ
ងការថែទាំរបស់ល�ោកអ្នក ឬការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការថែទាំរបស់ល�ោកអ្នក ដូចជា សមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ។ ឧទាហរណ៍ ល�ោកអ្នកអាចស្នើកុំឱ្យយ�ើងបញ្ចេញ
ព័ត៌មានទ�ៅសមាជិកគ្រួសារអំពីការវះកាត់ពីមុនរបស់ល�ោកអ្នក។ ដ�ើម្បីស្នើសុំការរឹតបន្តឹងនេះ ល�ោកអ្នកត្រូវធ្វើការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទ�ៅកាន់បុគ្គលទំ
នាក់ទំនងដែលបានផ្ដល់ជូន។ យ�ើងមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការយល់ព្រមតាមសំណ�ើរបស់ល�ោកអ្នកន�ោះទេ។ ប្រសិនប�ើយ�ើងយល់ព្រម កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យ�ើង
នឹងធ្វើឡ�ើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ហ�ើយយ�ើងនឹងអនុវត្តតាមសំណ�ើរបស់ល�ោកអ្នក លុះត្រាតែចាំបាច់ត្រូវការព័ត៌មាន ដ�ើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលបន្ទាន់ដល់ល�ោកអ្
នក។
ល�ើសពីនេះ ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំកុំឱ្យយ�ើងប្រើប្រាស់ ឬបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នកទ�ៅកាន់ផែនការសុខភាព សម្រាប់គ�ោលបំណងបង់ប្រាក់
ឬការថែទាំសុខភាព (មិនមែនសម្រាប់ការព្យាបាល) ប្រសិនប�ើព័ត៌មាននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាព ដែលបានបង់ប្រាក់ពីហ�ោប�៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនពេញលេញតែ
មួយមុខ។ សំណ�ើសុំរឹតបន្តឹងរបស់ល�ោកអ្នកត្រូវដាក់បញ្ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទ�ៅកាន់យ�ើងខ្ញុំ។ ក្នុងករណីនេះ យ�ើងត្រូវគ�ោរពតាមសំណ�ើរបស់ល�ោកអ្នក។
ទ�ោះបីជាយ៉ាងណា ល�ោកអ្នកគួរតែដឹងថា ការរឹតបន្តឹងបែបនេះអាចមានលទ្ធផលដែលមិនបានគ្រោងទុក ជាពិសេសប្រសិនប�ើអ្នកផ្ដល់សេវាដទៃទ�ៀតត្រូវការដឹង
ព័ត៌មានន�ោះ (ដូចជាឱសថស្ថានធ្វើការចេញវេជ្ជបញ្ជា)។ ល�ោកអ្នកនឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្ដល់សេវាបែបនេះអំពីការរឹតបន្តឹងនេះ។ ល�ើសពីនេះ
ការរឹតបន្តឹងបែបនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ផែនការសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នកក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវាថែទាំពាក់ព័ន្ធ ដែលល�ោកអ្នកមិនចង់ប
ង់ពីហ�ោប�៉ៅផ្ទាល់ខ្លួន (ហ�ើយដែលអាចមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការរឹតបន្តឹង)។
ការចូលម�ើល៖ ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិពិនិត្យម�ើល និងទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នក ដ�ោយមានការល�ើកលែងមួយចំនួន។ ជាទូទ�ៅ ព័ត៌
មានទាំងនេះរួមមានរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ និងរបាយការណ៍បង់ប្រាក់ ប៉ុន្តែមិនមានរបាយការណ៍អំពីការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តទេ។ សំណ�ើរបស់ល�ោកអ្នកក្នុងកា
រពិនិត្យម�ើល ឬទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានអំពីសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នកត្រូវធ្វើឡ�ើង ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទ�ៅកាន់បុគ្គលទំនាក់ទំនងដែលយ�ើងបានផ្ដល់
ជូន។ ល�ោកអ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ ដូចបានអនុញ្ញាតដ�ោយច្បាប់។ ប្រសិនប�ើព័ត៌មានរបស់ល�ោកអ្នកជារបាយការណ៍អំពីសុខភាពក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិច ល�ោកអ្ន
កអាចទទួលបានព័ត៌មានជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិច។
ការកែសម្រួល៖ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ព័ត៌មានអំពីសុខភាព ដែលយ�ើងមានអំពីល�ោកអ្នកមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញ ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំ
កែសម្រួលព័ត៌មានន�ោះ។ ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំកែសម្រួល ប្រសិនប�ើព័ត៌មានន�ោះត្រូវបានរក្សាទុកដ�ោយ ឬសម្រាប់យ�ើង។ ការស្នើសុំកែសម្រួលរបស់ល�ោក
អ្នកត្រូវធ្វើឡ�ើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់បុគ្គលទំនាក់ទំនងដែលបានផ្ដល់ជូន ហ�ើយផ្ដល់ហេតុផលមួយ ដែលគាំទ្រដល់សំណ�ើរបស់ល�ោកអ្នក។ យ�ើងមិនមាន
កាតព្វកិច្ចយល់ព្រមតាមសំណ�ើរបស់ល�ោកអ្នកទេ ប៉ុន្តែនឹងជូនដំណឹងដល់ល�ោកអ្នកអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់យ�ើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
គណនេយ្យនៃការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះ៖ ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានបញ្ជីនៃការបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI ណាមួយរបស់ល�ោកអ្នក ដែលយ�ើងបានធ្វើឡ�ើងក្នុងរយៈ
ពេលប្រាំមួយឆ្នាំចុងក្រោយ។ សំណ�ើសុំគណនេយ្យរបស់ល�ោកអ្នកត្រូវធ្វើឡ�ើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកកាន់បុគ្គលទំនាក់ទំនងដែលយ�ើងបានផ្ដល់ជូន ហ�ើយត្
រូវប្រាប់អំពីរយៈពេលនៃគណនេយ្យ ដែលល�ោកអ្នកចង់បាន។ ល�ោកអ្នកអាចស្នើសុំគណនេយ្យមួយដ�ោយឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេល 12 ខែ។ នឹងគិតថ្លៃល�ើបញ្ជីផ្
សេងទ�ៀតក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។
ការជូនដំណឹងអំពីការបំពាន៖ ក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការជូនដំណឹង ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នក ឬដៃគូពាណិជ្ជកម្មណាមួយរបស់យ�ើង
រកឃ�ើញថាមានការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចេញព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នកដ�ោយមិនត្រឹមត្រូវ។ ការជូនដំណឹងអំពីការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចេញព័ត៌មានបែបនេះនឹង
ធ្វើឡ�ើង យ�ោងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ។
ច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹង៖ ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃសចក្តីជូនដំណឹងនេះជាក្រដាស។ ល�ើសពីនេះ ច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹ
ងនេះក៏អាចមានន�ៅគេហទំព័ររបស់យ�ើង http://www.EINSTEIN.edu/patients-visitors/for-patients/patient-support-services/notice-of-privacypractices/.
ការកែសម្រួលសេចក្តីជូនដំណឹង៖ យ�ើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ និងសិទ្ធិធ្វើឱ្យបទប្បញ្ញត្តិថ្មីចូលជាធរមានសម្រាប់ព័ត៌មានសុខភាពទាំងអស់
ដែលបច្ចុប្បន្នយ�ើងរក្សាទុក ក៏ដូចជាព័ត៌មានទាំងឡាយ ដែលយ�ើងទទួលបាននាពេលអនាគត។ ប្រសិនប�ើយ�ើងធ្វើការកែប្រែសំខាន់ៗមកល�ើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានកែប្រែនឹងដាក់ផ្សាយន�ៅកន្លែងអាជីវកម្មរបស់ EINSTEIN និងន�ៅល�ើគេហទំព័ររបស់វា។ ល�ើសពីនេះ ច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងដែ
លបានកែប្រែជាក្រដាសមួយនឹងផ្ដល់ជូនតាមការស្នើសុំ។
ដ�ើម្បីដាក់បណ្ដឹង៖ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកជ�ឿជាក់ថា សិទ្ធិឯកជននៃព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នកត្រូវបានបំពាន ល�ោកអ្នកអាចដាក់បណ្ដឹងមកយ�ើងតាមរយៈសារ
តាមអាសយដ្ឋានដែលផ្ដល់ជូនន�ៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។ ល�ោកអ្នកក៏អាចដាក់បណ្ដឹងទ�ៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងសេវាប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក
ការិយាល័យសិទ្ធិជនស៊ីវិល ដ�ោយបំពេញទម្រង់បែបបទបណ្ដឹងអំពីសិទ្ធិឯកជននៃព័ត៌មានសុខភាព (ដែលមានន�ៅ http://www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/complaints/hipcomplaintform.pdf ) រួចបញ្ជូនទ�ៅការិយាល័យតំបន់ OCR ដែលមានន�ៅក្នុងទម្រង់បែបបទ ឬដ�ោយទូរសព្ទទ�ៅកាន់ 1-800-3681019 សម្រាប់សេចក្តីណែនាំ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។ ពុំមានការដាក់ទ�ោស ឬការសងសឹកមកល�ើល�ោកអ្នកដ�ោយសារការដាក់បណ្ដឹងមកកាន់យ�ើងខ្ញុំ
ឬទ�ៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាល និងសេវាប្រជាជនទេ។
បុគ្គលទំនាក់ទំនង៖ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកមានសំណួរ ឬត្រូវការព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកាតព្វកិច្ចច្បាប់ ឬការអនុវត្តន៍សិទ្ធិឯកជនរបស់យ�ើងខ្ញុំ ឬអំពីរប�ៀបប្រើប្រាស់សិ
ទ្ធិណាមួយនៃសិទ្ធិព័ត៌មាន PHI របស់ល�ោកអ្នក ដែលមានន�ៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ឬត្រូវការជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បី “មិនចូលរួម”
ក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានណាមួយ សូមទាក់ទងមកកាន់៖ ប្រធាននាយកសិទ្ធិឯកជន និងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានអាសយដ្ធាន EINSTEIN Healthcare Network, Gratz
Building, 1000 W. Tabor Road, Philadelphia, PA 19141; ទូរសព្ទ៖ 215-456-3517; អ៊ីមែល៖ Privacy@EINSTEIN.edu
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