
 

 
 
 تفویض للوصول إلى معلومات المریض/العضو 
 من خالل منظمة تبادل المعلومات الصحیة

 
 اسم المریض/العضو  

 
 

 رقم معّرف المریض/العضو  تاریخ المیالد

 عنوان المریض/العضو 
 
 
 

 
ي خدمات الرعایة  أطلب الحصول على المعلومات الصحیة المتعلقة برعایتي وعالجي كما ھو موضح في ھذا النموذج. یمكنني اختیار السماح أو عدم السماح لمقدم

 الصحیة المسماة  وخطط التأمین الصحي بالحصول على إمكانیة الوصول إلى سجالتي الطبیة من خالل منظمات تبادل المعلومات VNS Healthالصحیة من 
 Bronx RHIO  وHealthix  یُطلق على مقدمي خدمات الرعایة الصحیة اسم  .VNS Health Home Care  وVNS Health Hospice Care  وVNS 

Health Personal Care   وMedical Care at Home ، P.C و .VNSNY Care Management IPA  باإلضافة إلى ،VNS Health Plans  ،
". إذا منحُت الموافقة، فیمكن الحصول على سجالتي الطبیة من األماكن المختلفة التي أتلقى منھا الرعایة  VNS Healthإلیھا بشكل جماعي في ھذا النموذج باسم " یشار 

مات حول صحة األشخاص  ھما منظمتان غیر ربحتین تشاركان المعلو  Healthixو   Bronx RHIOالصحیة باستخدام شبكة كمبیوتر على مستوى الوالیة. إن  
(شبكة المعلومات الصحیة الحكومیة لنیویورك) .  SHIN-NYوقانون والیة نیویورك، وتشارك في   HIPAAإلكترونیًا، وتفي بمعاییر الخصوصیة واألمان لقانون 

 لمعرفة المزید قم بزیارة مواقع الویب الخاصة بھم على: 

• IO.orgBronxRH 
• Healthix.org 

 
الصحي بالحصول على   لن یؤثر خیاري في ھذا النموذج على قدرتي على الحصول على الرعایة الطبیة. ال یسمح الخیار الذي أتخذه في ھذا النموذج لشركات التأمین

 كنت ستوفر لي تغطیة التأمین الصحي أو سداد فواتیري الطبیة. معلوماتي بغرض تقریر ما إذا 
 

 حدد مربع واحد على یسار اختیاري.  اختیار موافقتي.
 یمكنني تعبئة ھذا النموذج اآلن أو في المستقبل.

 یمكنني أیًضا تغییر قراري في أي وقت من خالل إكمال تعبئة نموذج جدید.
 

 1 ل  . أمنح الموافقةVNS Health   للوصول إلى جمیع معلوماتي الصحیة اإللكترونیة من خاللBronx RHIO   وHealthix  .لتقدیم الرعایة الصحیة 
 
 

 2  ل . أرفض إعطاء الموافقةVNS Health   للوصول إلى معلوماتي الصحیة اإللكترونیة من خاللBronx RHIO  وHealthix  ألي غرض من
 األغراض. 

 
 

للحصول على معلوماتي  Healthixو/أو  Bronx RHIOإذا كنت أرغب في رفض منح الموافقة لجمیع مؤسسات مقدمي الخدمات والخطط الصحیة المشاركة في  
 صال بھم مباشرة: ، فیمكنني القیام بذلك عن طریق زیارة المواقع اإللكترونیة الخاصة بھم أو االتHealthixو/أو  Bronx RHIOالصحیة اإللكترونیة من خالل  

•  BronxRHIO.org  6630-(718) 708 
•  Healthix.org  4749-(877) 695 

 
 النموذج. تم الرد على أسئلتي حول ھذا النموذج وقد تم تزویدي بنسخة من ھذا 

 
 توقیع المریض/العضو أو الممثل القانوني للمریض/العضو 

 
 
 

 التاریخ

 اسم الممثل القانوني بأحرف واضحة (إذا كان ذلك منطبقًا)
 
 
 

 عالقة الممثل القانوني بالمریض/العضو 
 (إذا كان ذلك منطبقًا) 

http://bronxrhio.org/
https://services.lipixportal.org/HealthixPortal
http://bronxrhio.org/
https://services.lipixportal.org/HealthixPortal


 

30-0365E (REV. 05/22) 
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 وعملیة الموافقة: Healthixو  Bronx RHIOتفاصیل حول المعلومات التي تم الحصول علیھا من خالل 
 

 لخدمات الرعایة الصحیة التالیة:  فقط سیتم استخدام معلوماتك الصحیة اإللكترونیة  كیف یمكن استخدام معلوماتك. .1
 تزویدك بالعالج الطبي والخدمات ذات الصلة. خدمات العالج.  •
 تحقق مما إذا كان لدیك تأمین صحي وما یغطیھ.التحقق من أھلیة التأمین.  •
متعددة یتضمن ذلك مساعدتك في الحصول على الرعایة الطبیة المناسبة، وتحسین جودة الخدمات المقدمة لك، وتنسیق توفیر خدمات الرعایة الصحیة ال  أنشطة إدارة الرعایة. •

 رعایة الطبیة.  المقدمة لك، أو دعمك في اتباع خطة ال
 تقییم وتحسین جودة الرعایة الطبیة المقدمة لك ولجمیع المرضى.أنشطة تحسین الجودة.  •

 
إذا أعطیت الموافقة، فقد تحصل منظمة (منظمات) مقدمي الخدمات و/أو خطة (خطط) الصحیة المدرجة إلى جمیع معلوماتك الصحیة  ما أنواع المعلومات التي یتم تضمینھا عنك. .2

ة تاریًخا من . یتضمن ھذا المعلومات التي تم إنشاؤھا قبل وبعد تاریخ توقیع ھذا النموذج. قد تتضمن سجالتك الصحیHealthixو  Bronx RHIOاإللكترونیة المتاحة من خالل 
، وقوائم األدویة التي تناولتھا. قد األمراض أو اإلصابات التي تعرضت لھا (مثل مرض السكري أو كسر في العظام)، ونتائج االختبارات (مثل األشعة السینیة أو اختبارات الدم)

تتضمن ھذه المعلومات حاالت صحیة حساسة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: 
علقة بشرب الكحول أو  مشاكل مت •

 تعاطي المخدرات 
تحدید النسل واإلجھاض (تنظیم  •

 األسرة) 
األمراض أو االختبارات الجینیة   •

 (الموروثة)  
 فیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز  •
 حاالت الصحة العقلیة  •

 األمراض المنقولة جنسیًا •
 األدویة والجرعات  •
 معلومات التشخیص  •
 الحساسیة  •
 استخدام المواد ملخصات سجل  •
 مالحظات سریریة  •
 ملخص الخروج من المستشفى  •

 معلومات التوظیف   •
 الوضع المعیشي  •
 الدعامات االجتماعیة  •
 بیانات مواجھة المطالبات  •
 فحوصات المختبر •
 سجل الصدمات النفسیة  •
 سجل مطالبات التأمین الصحي  •

 
تأتي المعلومات الخاصة بك من األماكن التي وفرت لك الرعایة الطبیة أو التأمین الصحي. قد تشمل ھذه المستشفیات واألطباء والصیدلیات  من أین تأتي المعلومات الصحیة عنك. .3

 Bronx RHIOلیة كاملة من والمنظمات األخرى التي تتبادل المعلومات الصحیة إلكترونیًا. تتوفر قائمة حا Medicaidوالمختبرات السریریة وشركات التأمین الصحي وبرنامج 
 . یمكنك الحصول على قائمة محدثة في أي وقت عن طریق التحقق من مواقع الویب الخاصة بھم أو االتصال بھم مباشرة. Healthixو 

•  BronxRHIO.org  6630-(718) 708 
•  Healthix.org  4749-(877) 695 

 
فقط األطباء والموظفون اآلخرون في المنظمة (المنظمات) التي منحت الموافقة لھا على الحصول على المعلومات  من یمكنھ الحصول على معلومات عنك، إذا أعطیت الموافقة.  .4

 ھو موضح أعاله في الفقرة األولى.   والذین یقومون باألنشطة المسموح بھا بموجب ھذا النموذج كما
 

یتم تفویض وكاالت الصحة العامة الفیدرالیة أو الحكومیة أو المحلیة وبعض منظمات   .Public Health and Organ Procurement Organizationالوصول إلى  .5
تصل ھذه الكیانات إلى معلوماتك شراء األعضاء بموجب القانون للوصول إلى المعلومات الصحیة دون موافقة المریض ألغراض معینة تتعلق بالصحة العامة وزراعة األعضاء. قد 

 لھذه األغراض بغض النظر عما إذا كنت تمنح الموافقة أو ترفض منح الموافقة أو لم تعبأ نموذج الموافقة.   Healthixو  Bronx RHIOمن خالل 
 

توجد عقوبات بشأن الحصول على المعلومات بالشكل الغیر سلیم إلى معلوماتك الصحیة اإللكترونیة أو  عقوبات الحصول على المعلومات أو استخدامھا بالشكل غیر السلیم.  .6
  Visiting Nurse Service of Newستخدامھا. إذا كنت تشك في أي وقت في أن شخًصا ما كان یجب أال یرى معلومات عنك أو یحصل علیھا قد فعل ذلك، فاتصل بـ ا

7. York  ؛ أو قم بزیارة مواقع 212(  290-4773على الرقم(Bronx RHIO   و/أوHealthix   اإللكترونیة المدرجة أعاله؛ أو اتصل بNYS Department of Health  
)؛ او اتبع عملیة الشكوى للمكتب االتحادي للحقوق المدنیة من خالل الرابط التالي:  518(  474- 5423على الرقم 

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

یجوز ألي منظمة (منظمات) قد منحت الموافقة لھا للحصول على المعلومات الصحیة الخاصة بك إعادة الفصاح عن معلوماتك الصحیة، ولكن فقط  لمعلومات. إعادة اإلفصاح عن ا .8
الكحول/المخدرات أو المعلومات السریة المتعلقة    إلى الحد الذي تسمح بھ القوانین واللوائح الخاصة بالوالیة والقوانین الفیدرالیة. ال یجوز الحصول على المعلومات المتعلقة بعالج

 بفیروس نقص المناعة البشریة ویجوز إعادة اإلفصاح عنھا إال في حالة كانت مصحوبة بالبیانات المطلوبة بشأن حظر إعادة اإلفصاح.
 

  عن العمل Healthixو/أو  Bronx RHIOسیظل نموذج الموافقة ھذا ساري المفعول حتى الیوم الذي تقوم فیھ بتغییر اختیار الموافقة الخاص بك أو إلى أن تتوقف   مدة السریان. .9
الموافقة الخاصة بك ساریة مع الكیان المدمج   مع كیان مؤھل آخر، فستظل خیارات  Healthixو/أو  Bronx RHIOإذا اندمجت  عاًما بعد وفاتك، أیھما یحدث أوالً) 50(أو حتى 

 حدیثًا. 
 

رك الجدید.  یمكنك تغییر خیار الموافقة الخاص بك في أي وقت وألي منظمة مقدمة للخدمات أو خطة صحیة من خالل تقدیم نموذج موافقة جدید یتضمن اختیا تغییر اختیار موافقتك. .10
أثناء سریان موافقتك بنسخ معلوماتك أو تضمینھا في سجالتھم الطبیة. حتى إذا   Healthixو/أو  Bronx RHIOمن خالل قد تقوم المنظمات التي تحصل عى معلوماتك الصحیة 

 قررت الحقًا تغییر قرار الموافقة الخاص بك، فلیس مطلوبًا منھم إعادة معلوماتك أو إزالتھا من سجالتھم. 
 

 یحق لك الحصول على نسخة من نموذج الموافقة ھذا.  نسخة من النموذج. .11

http://bronxrhio.org/
https://services.lipixportal.org/HealthixPortal
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

