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ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္မူဝါဒမ်ား သတိေပးခ်က္ 

ဤသတိေပးခ်က္သည္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆးပညာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္ပုံ၊ မည္သုိ႔ထုတ္ေဖာ္ 
သြားမည္ႏွင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္က့ဲသုိ႔ ရယူအသုံးျပဳႏုိင္ပုံတုိ႔ အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ေလ့လာပါ။ 

၁။ မိမိတုိ႔သည္ 

ဤသတိေပးခ်က္သည္ ဘရြန္ဆန္ က်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာအဖြဲ႕ ႏွင့္ ၄င္း၏ ပတ္သက္ရာ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားျဖစ္သည္ ့
ဘရြန္ဆန္ မတ္ေသာဒစ္စ္ ေဆးရုံ၊ ဘရြန္ဆန္ ဘတ္တလဲခ္ရိခ္ ေဆးရုံ၊ ဘရြန္ဆန္လိက္ခ္ဗ်ဴးေဆးရုံႏွင့္ ဘရြန္ဆန္ေဆာက္သ ္ဟက္ဗင္ေဆးရုံ 
တို႔၏ ကိုယ္ပုိင္ လြတ္ လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာမူမ်ားကိ ု(ငါတ့ိုု)အေနႏွင့္ပါ၀င္သည္မွာ- 

• က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး သည္ သင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း 
သို႔မဟုတ္  ယင္းအား ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳခြင့္ရိွသည္။ 

• က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ လုပ္သားမ်ား၊  သမားေတာ္ဆရာဝန္ မ်ား၊ အျခား ေဆးပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
နယ္ပယ္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနခ်ိန္တြင္ သင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးဆိင္ုရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ေဆးပညာ 
ဆိုင္ရာ သို႕မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ခ မွတ္တမ္းမ်ားအားျဖစ္ေစ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳခြင့္ရိွသည္။ (“တားျမစ္ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္”) 

• သင္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေက်ာင္းသူ/သား သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္အား ကူညီႏုိင္သည္။  

• ဘရြန္ဆန္သည္ ၄င္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ၄င္း၏ ေဆးပညာဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳမႈအား တိုးခ်႕ဲလိုက္ၿပီျဖစ္သည။္  ဆက္သြယ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစာရင္းအား ဘရြန္ဆန္ ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ 
သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။   

၂။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

သင္၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျဖစ္သျဖင့္ထိ ုလြတ္လပ္ခြင့္အား ကာကြယ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ 
တာဝန္ရိွသည္ကို နားလည္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
(PHI) အား လ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္းရန္၊ သင့္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တရားဝင္တာဝန္မ်ားသတိေပးစာႏွင့္ ကာကြယ္ထားေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အေလးအနက္ထားေသာ ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္မူဝါဒမ်ား ပ့ံပုိးရန္ႏွင့္ သင္၏ လံုျခံဳစြာကာကြယ္မထားေသာက်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား က်ဴးလြန္ခံရသည္ ့အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးတြင္ သင့္အား အသိေပးရန္ ဥပေဒအရကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္ရိွသည္။  
သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္အခ်ိန္တြင္  
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤသတိေပးခ်က ္(သို႔မဟုတ္ ယင္းအား အသုံးျပဳသည့္အခ်ိန္ သို႔မဟုတ ္ထုတ္ျပန္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးရွိေစေသာ 
အျခားသတိေပးခ်က္မ်ား) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။   

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သင္ေျပာၾကားထားျခင္းမရိွပါက သင္၏အမည္၊ အေဆာက္အအုံတည္ေနရာႏွင့္ သင္၏အေထြေထြအေျခအေန 
(က်န္းမာေရးေကာင္းသည္၊ အသင့္အတင့္ရိွသည္ စသျဖင့္) ကိ ုကၽြႏု္ပ္တို႔လူနာမ်ားလမ္းညြန္မွာ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဤအခ်က္အလက္ 
မ်ားအား သင့္အမည္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုလာသည့္သူတုိင္းကိ ုေပးကမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ဘာသာတရားကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈကုိလည္း 
ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဘုန္းေတာ္ ၾကီး သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာဝန္က်ဆရာေတာ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 

၃။ သင္၏ ေရးသားထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မလုိပဲ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ား 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္(ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပုိင္း ၄ ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဖာ္ျပသြားမည့္အေျခအေနမ်ားတြင္) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ 
ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ သင့္ထံမွ 
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ေရးသားထားေသာခြင့္ျပဳခ်ကအ္ား လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပုိင္း ၄ (ဃ) တြင္ ေဖာ္ျပထား သကဲ့သုိ႔) ကာကြယ္ထားေသာ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလြန္အမင္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အထူးခ်မွတ ္
ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက့ဲသို႔ အသံုးျပဳဥပေဒမ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက ္
သင္၏ ေရးသားထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုပဲ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 

ကုသမႈ။  သင့္အား ကုသမႈႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ့ံပုိးရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာသြားမည္ျဖစ္သည္။  သင္အား ခ်ိန္းဆိုမႈသတိေပးျပဳလုပ္သူမွ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ 
သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္မည့္ ေက်းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာကုသမႈမ်ားအေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာဆိုရန္ သို႔မဟုတ္  
သင့္အားလႈ႕ံေဆာ္ေပးႏုိင္ေသာ သုေတသနစီမံကိန္းမ်ားအားကူညီျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဤေလလ့ာမႈတြင္ သင္ပါဝင္ရန္ 
ဆႏၵရိွမရိွ သင့္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဘရြန္ဆင္မွတပါး သင့္အား အျခားေနရာမ်ားတြင္ ကုသေပးေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာေဆးဝါးကုသသူမ်ားသည္ သင္၏ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုသမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္အျပည္အ့စုံ ရယူအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ ေဆးဝါးကုသသူမ်ား 
သည္ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘရြန္ဆန္မွ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။    
ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ ေဆးမွတ္တမ္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈရလာဒ္မ်ားအား သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကုသမႈအတြက္ 
ဘရြန္ဆန္မွ ထြက္ခြာမည္ဆိုပါက သင္၏ ေဆးဝါးကုသသူအသစ္သည္ ဘရြန္ဆန္မွ သင္၏ကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ားအား သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ေဆးဝါးကုသသူမွ ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အားဘရြန္ဆန္ သို႔ ရည္ညႊန္းမည္ဆိုပါက သင္၏ ေဆးဘက္ဆိင္ုရာ 
ကုသမႈမ်ားအား ပ့ံပုိးရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအား ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။   

 ေငြေပးေခ်မႈ။  ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သင့္အား ပ့ံပုိးထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈရယူရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ 
ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ေပးေဆာင္ၾကေသာ  Medicare, Medicaid ကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရး 
အာမခံကုမၸဏီမ်ား၊ HMO သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ပရုိဂရမ္ထံမွ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို (“Your Payer”) မွတစ္ဆင့္လက္ခံရရိွ 
ျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏အျခားက်န္းမားေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသသူမ်ားသည္ သင့္အား ပ့ံပုိးထားသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ မ်ားကို လက္ခံရန္ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္သည္ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ထိုအရာမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။  

က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ သင္၏ကာကြယ္ထား 
ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ ယင္းတြင္ သင့္အားပ့ံပုိးေပးထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 
ျမင့္မားရန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတသ္က္သာေစေသာ ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြင္းပုိင္းဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အစီအစဥ္ခ်မႈစသည္မ်ား 
ပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ က်န္းမာေရးကုသေပးေသာ ကၽြမ္းက်င္သမူ်ား၏အရည္အေသြးမ်ားကို 
တြက္ခ်က္အကခဲပ္ရန္ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။  

ရန္ပုံေငြႏွင့္ဆုုိင္ေသာအဆက္အသြယ္မ်ား။  အနာဂတ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ဘရြန္ဆန္က်န္းမာ 
ေရးေဖာင္းေဒးရွင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြတိုးျမွင့္ေကာက္ခံစုေဆာင္းရန္ သင့္အား ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က ္
အလက္မ်ား (နာမည္၊ လိပ္စာ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈရက္စြဲ(မ်ား)၊ အသက္၊ လိင္ ႏွင့္ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ား) 
ကို အသံုးျပဳမည္။  မတည္စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးကိုအဖြဲ႕အစည္းအား ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ 
တိုးတက္ေစရန္ အသံုးျပဳမည္။ အကယ၍္ အနာဂတ္တြင္ ရန္ပုံေငြ ေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ လက္မခံလိုိုပါက ၂၆၉-၃၄၁-၈၁၀၀ မွတစ္ဆင့္ 
ဘရြန္ဆန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း။  ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အား 
သင္တင္ျပေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ သင္၏ မိသားစုဝင္၊ အျခားေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားတစ္စုံတစ္ေယာက္ထံသို႔ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ျပီး 
သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက (၁) ယင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
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ကန္႔ကြက္ မကန္႔ကြက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးသြားမည ္သုိ႔မဟုတ္ (၂) သင္္အေနျဖင့္ ထိုထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားခ်က္အား မကန္႔ကြက္ဟု အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

အကယ္၍ ထုိထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အား သင္အေနျဖင့္ မတင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ထိုသို႔မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက (ဥပမာ ကၽြႏ္ုပ္တိ႕ုသည္ သင္၏ 
မိသားစုဝန္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကသ္ူတစ္ဦးဦးထံမွ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုင္မႈလက္ခံရရိွခ်ိန္တြင္) ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ၾကားမႈအား သင္စိတ္ဝင္စားျခင္းရိွမရိွကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ 
အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ ယင္းအခ်က္အလက္အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါက သင့္အားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ တိုက္ရုိက္ပတ္သက္သည့္ 
ထိုပုဂၢိဳလ္၏ပါဝင္မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။  

ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ။  ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ဒရယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြား မည္ျဖစ္သည္။ 

လူထုက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား။  သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြား 
မည္မွာ -  (၁) ေရာဂါ၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္တို႔အတြက္ လူထု 
က်န္းမာေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားကို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပရန္ (၂) ထိုကဲ့သို႔အစီရင္ခံစာမ်ား လက္ခံရယူရန္ဥပေဒအရ 
ခြင့္ျပဳထားေသာအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားအား ကေလးသူငယ္မ်ားလစ္လ်ဴရႈျခင္းႏွင့္ ႏိွပ္စက္ျခင္းတို႔အားတင္ျပရန္ (၃)အေမရိကန္ႏုိင္ငံအစားအစာ 
ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရန္ (၄) ကူးစပ္ႏုိင္ေသာ 
ေရာဂါအား ေတြ႕ႀကံဳထားခ့ဲသူ သို႔မဟုတ္ ကူးစပ္ေရာဂါအား ျပန္႔ပြားေစမည့္ အလားအလာရိွသူတို႔အား သတိေပးျခင္းႏွင့္ (၅) အလုပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သင္၏ဝန္ထမ္းအား အခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးတင္ျပျခင္း  

ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရျခင္း၊ လစ္လ်ဴရႈခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံရသူမ်ား။  အကယ္၍သင္သည္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံ ရျခင္း၊ 
လစ္လ်ဴရႈ ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤအေၾကာင္း အရာမ်ားကို 
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။   

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။  Medicare သုိ႔မဟုတ္ Medicaid ကဲ့သို႔ေသာ အစုိးရ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပရုိဂရမ္မ်ား၏ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြကေ္ပးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရေသာ္ ႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ထံသို႔ 
သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။   

တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။  တရားဝင္အမိန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အညုိီ 
တုန္႔ျပန္ထားသည့္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထံသုိ႔ သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္  

ဥပေဒစုိးမုိးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။  တရားရုံးအမိန္႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ရဲ သို႔မဟုတ္ အျခား ဥပေဒစုိးမုိးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထ ံ
သို႔ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။   

 ေသဆံုးသူမ်ား။  ဥပေဒအရ တာဝန္ေပးအပ္ခံထားရေသာ မူခင္းစစ္ေဆးေရးအရာရိွ ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးသူမ်ား ထံသုိ႔ သင္၏ 
ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

 

ကိုယ္အဂၤါႏွင့္ တစ္သွ်ဳးရယူျခင္း။  ကိုယ္အဂၤါ၊ မ်က္စိ သို႔မဟုတ္ တစ္သွ်ဴး ရယူျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထံသို႔ 
သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။   
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ေဆးခန္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။  သုေတသနစမ္းသပ္မႈလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သင္ထံမွ တရားဝင္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရရိွေရး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္လႊတ္လတ္ခြင့္ဘုတ္အဖြဲ႔မွ တရားဝင္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရုပ္သိမ္းေသာအခါ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထတု္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သုေတသနစမ္းသပ္စစ္ ေဆးေရးစီမံကိန္းျပဳလုပ္ရန္ 
အတြက္ သင္ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ပတ္သက္ေနေသာ နာမညႏွ္င့္အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမပါဝင္သည္အ့ခ်က္မ်ားကို သုေတသနျပဳသူမ်ားအား 
သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘ ဲသင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိင္ုရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။   

က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရး။  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူထု၏ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းရင္းအား ျပင္းထန္စြာထိခုိက္ႏိုင္ 
မည္အ့လားအလာမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစရန္အတြက္ သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ့ထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။   

အစုိးရ၏ အထူး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။  အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ရိွေသာ အေမရိကန္စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္   
ျပည္နယ္ေရးရာဌာနမ်ားကဲ့သို႔  အထူး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။   

အလုပ္သမားတုိ႔၏ နစ္နာေၾကးမ်ား။  အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးေစာင့္ေရွာက္ျခင့္း ႏွင့္ အလားတူ ပရုိဂရမ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပည္နယ ္
ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ ္
ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။  

၄။ သင္ေရးသား ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္သည့္ အသုံးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ား 

အထက္ပါ အပုိင္း ၃ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ လြဲ၍ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ပါမွသာ အသံုးျပဳမည္။   

က။ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း။ HIPAA ၏ လြတ္လပ္ခြင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္တြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းျပဳလုပ္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က ္
မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင္၏ေရးသားထားေသာ 
ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္မွခြင့္ျပဳခ်က္မေပးပါက သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ခြင့္ျပဳမထားပါက ကုသမႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ခြစိဲတ္မႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကုသမႈ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ 
လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။  

ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ခံလိုက္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳလုိက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ ္
ေနသေရြ႕သင့္အားအသံုးျပဳေစခ့ဲေသာေဆးဝါး သို႔မဟုတ္ ဇီဝေဆးမ်ားကိုျပန္လည္ ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ အသိေပး 
ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္။ ထုိ႔အျပင္ သင္ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံု 
၍ ေစ်းေရာင္းသြားမည္ျဖစ္ြျပီး တန္ဖုိးအလိုက္ပရုိမုိးရွင္းလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္။  

 

ခ။ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း။ သင္ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ အသံုးျပဳခြင့္အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
သြားမည္မဟုတ္ေပ။  

ဂ။ စိတ္ပညာကုထံုးဆိုင္ရာ မွတ္စုမ်ား။ သင့္အား ကုသမႈေပးထားေသာ စိတ္ပညာဆရာဝန္မွ အသံုးျပဳျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
စိတ္က်န္းမာေရးေလ့က်င့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိယ္တိုင္ ကာကြယ္ထားေသာ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ 
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သင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္မွလြဲ၍ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္ပညာကထုံုးဆိုင္ရာမွတ္စုမ်ားကို သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ 
အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 

 ဃ။ သင္၏ အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား။  အရက္ႏွင့္မူး ယစ္ေဆးဝါး 
မ်ား တလြဲအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ကုသေရးပရုိဂရမ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ HIPAA မွတပါးဖဒရယ္ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ား 
ေအာက္ အထူးလြတ္လပ္ခြင့္ကာကြယ္မႈရရိွထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ သင္၏ (အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္ 
အခ်က္အလက္မ်ား) ဆုိင္ရာ အခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဖယဒ္ရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားမွ အထူးကာကြယ ္
ေစာင့္ေလွ်ာက္ေပးရယ္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္အတြက္သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္အား ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္သည္။ 

င။ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရုတ္သိမ္းျခင္း။  ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာေဆာင္ရြက္မႈမွတပါး သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လြတ္လပ္ခြင့္ထိန္းသိမ္းေရး ရုံးမ်ားသို႔ ေရးသားထားေသာ ရုတ္သိမ္းျခင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေပးပုိ႔၍ ရုတ္သိမ္း 
ႏုိင္သည္။  

၅။ သင္၏တစ္ဦးခ်င္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 

က။ ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစာဒကမ်ားအတြက ္ သင္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို လိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သေဘာမတူျခင္း၊ သင္၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားရိွသည္ဟု ထင္မွတ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လြတ္လပ္ခြင့္ 
ထိန္းသိမ္းေသာ ရုံးခန္းကို ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးရုံး၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ ေစာဒကတက္တင္ျပမႈမ်ား ေရးသားေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။  ေတာင္းဆိုလုိက္ပါက လြတ္လပ္ခြင့္ 
ထိန္းသိမ္းေသာရုံးသည္ ဒါရုိက္တာ၏လိပ္စာအမွန္အား သင့္ကို ေပးအပ္လိမ့္မည္။ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ ဒါရုိက္တာအား 
ေစာဒကတက္ တင္ျပမႈျပဳလုပ္ပါက သင့္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ တိုက္ခုိက္မည္မဟုတ္ပါ။   

ခ။ ထပ္တိုးတားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ေတာင္းဆိုႏုိင္ခြင့္  သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က ္အလက္မ်ားျဖစ္ 
ေသာ - (၁) ေဆးကုသစရိတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ (၂) သင့္အားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေပေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား (မိသားစုဝင္မ်ား၊ အျခားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြရင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သင္မွ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သို႔) သို႔မဟုတ္ (၃) သင္ရိွေနေသာေနရာႏွင့္ သင္၏အေထြေထြအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထိုသူမ်ားအား အသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကူညီေပးျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ပတသ္က္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ွအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားျခင္းဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။  အပုိထပ္ထည့္ထားေသာ တားျမစ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ဂရုတစုိကစ္ဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈသည္ က်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာ ကုသမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်ကႏွ္င့္ သင္မွ အျပည့္အဝေပးေခ်ထားေသာ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္မွလြဲ၍ သင္ေတာင္းဆိုထားေသာ 
တားျမစ္ခ်က္မ်ားေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘက္မွ သေဘာတူရန္ မလိုပါ။  အပုိထပ္ျဖည့္ထားေသာတားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိလိုပါက 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လြတ္လပ္ခြင့္ထိန္းသိမ္းေသာရုံးတြင္ ေတာင္းခံလႊာကုိရယူၿပီး ျပည့္စုံစြာျဖည့္သြင္း၍ ထိုရုံးသို႔ ျပန္လည္ ေပးပုိ႔ေပးပါ။  
ေရးသားထားေသာစာျဖင့္ သင့္အား အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။ 

ဂ။ အျခားေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈအား လက္ခံႏုိင္ခြင့္  အျခားေနရာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ 
ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။   

ဃ။ သင္၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကူးယူႏုိင္ခြင့္ ႏွင့္ စုံစမ္းႏုိင္ခြင့္  မွတ္တမ္းမိတၱဴပြားမ်ားအား  
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရန္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
ေငြေပးေခ်မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ သင္သည္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ရိွသည္။  ကန္႔သတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏ 
မွတ္တမ္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ၾကည္ရ့ႈႏုိင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားမည္။ သင္၏ မွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈခြင့္ကို 
အလိုရိွပါက လြတ္လပ္ခြင့္ထိန္းသိမ္းေသာရုံး ထံမွ ေတာင္းခံလႊာကုိ ရယူၿပီး ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ကာ တင္ျပႏိုင္သည္။  မိတၱဴမ်ားအား 
ေတာင္းဆိုပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ မိတၱဴေၾကးေပး သြင္းရမည္။ 
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င။ သင္၏ မွတ္တမ္းမ်ားအား မြမ္းမံပုိင္ခြင့္  သင္၏ ေဆးပညာဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ သင္၏ ကာကြယ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ မြမ္းမံေပးရန္ သင္မွ 
ေတာင္းဆိုပုိင္ခြင့္ရိွသည္။  သင္၏ မွတ္တမ္းမ်ားအား မြမ္းမံလိုသည္ဆုိပါက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ စီမံမႈဌာန 
(က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း)တြင္ မြမ္းမံမႈ ေလွ်ာက္လႊာအား သြားေရာက္ ရယူေပးပါရန္။ မြမ္းမံလိုေသာ အခ်က္အလက ္သည္ 
ျပည့္စုံတိက်ျခင္း သို႔မဟုတ ္တိက်မႈႏွင့္ ျပီးျပည့္စုံမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အထူးအေျခအေနမ်ား မရိွပါက သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအား 
ျဖည့္စည္းေပးပါမည္။ 

စ။ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရင္းအား လက္ခံႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး  ေတာင္းဆိုလိုက္သည့္အခါတြင္ သင္ 
ေတာင္းခံထားေသာ ေျခာက္ႏွစ္တာအခ်ိန္ကာလထက္ မေက်ာ္လြန္ေသာ ကာလအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ျပဳစုထားေသာ သင္၏ 
ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူႏုိင္သည္။  (၁၂) လတာကာလအတြင္း ဤစာရင္းအား 
တစ္ႀကိမ္ထက္ပုိ၍ ေတာင္းဆိုမည္ဆုိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေၾကးအား ေတာင္းခံမည္ျဖစ္သည္။ 

ဆ။ ဤ သတိေပးခ်ကမိ္တၱဴအား ရယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး  ေတာင္းဆိုလိုက္သည့္အခါတြင္ ဤသတိေပးခ်က္မိတၱဴ အား 
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျဖင့္ရယူႏိုင္သည္။   

၆။ ဤသတိေပးခ်က္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ေန႔စြဲႏွင့္ ၾကာခ်ိန္ 

က။ အက်ံဳးဝင္ေသာ ေန႔စြဲ  ဤသတိေပးခ်က္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အက်ံဳးဝင္သည္။ 

ခ။ ဤသတိေပးလႊာအား ေျပာင္းလႏုိဲင္ခြင့္  ဤသတိေပးလႊာအား မည္သည့္အခ်ိန္သို႔မဆို ေျပာင္းလသဲတ္မွတ္ ႏုိင္သည္။  
အကယ္၍ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ဤသတိေပးခ်က္အား အေျပာင္းအလျဲပဳလိုက္လိုက္ၿပီဆိုပါက သတိေပးစာ မထုတ္ျပန္မီထပ္ထည္ ့
လိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသစ္မ်ားပါဝင္ေသာ သင္၏ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက ္
မ်ားအား ထိေရာက္ေသာသတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္။  ဤသတိေပးခ်က္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျပာင္းလလဲိုက္ပါက ကၽြနု္ပ္တို႔၏ 
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.bronsonhealth.com တြင္ သတိေပးစာအသစ္မ်ား တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
လည္း မည္သည္ဘ့ရြန္ဆန္တည္ေနရာတြင္မဆို သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ခြင့္ထိန္းသိမ္းေသာရုံးသုိ႔ ဆက္သြယ္၍ သတိေပးစာ 
အသစ္မ်ား ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

၇။ လြတ္လပ္ခြင့္ထိန္းသိန္းေသာ ရုံး 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ထိန္းသိမ္းေသာ ရုံးကို  ၂၆၉-၃၄၁-၈၅၉၀ သို႔မဟုတ္ privacyofficer@bronsonhg.org 
ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

စာပုိ႔ႏုိင္သည့္ လိပ္စာမွာ- 

ဘရြန္ဆန္ လြတ္လပ္ခြင့္ထိန္းသိမ္းေသာ ရုံး 

၆၀၁ ဂၽြန္လမ္း၊ စာတိုက္ပုံးအမွတ္ ၅၀ 

ကာလမဇူး၊ မီရီွဂန္ ၄၉၀၀၇ 
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	ဘရြန္ဆင္မွတပါး သင့္အား အျခားေနရာမ်ားတြင္ ကုသေပးေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာေဆးဝါးကုသသူမ်ားသည္ သင္၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုသမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံု ရယူအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ ေဆးဝါးကုသသူမ်ား သည္ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြ...
	ေငြေပးေခ်မႈ။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္အား ပံ့ပိုးထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈရယူရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ က်န္း...
	က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အား က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ သင္၏ကာကြယ္ထား ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ ယင္းတြင္ သင့္အားပံ့ပိုးေပးထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြး ျမင့္မားရန္ႏွင့္ ကုန္က်...
	ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြရင္းမ်ားႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း။  ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အား သင္တင္ျပေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ သင္၏ မိသားစုဝင္၊ အျခားေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ထ...
	အကယ္၍ ထိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အား သင္အေနျဖင့္ မတင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ထိုသို႔မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက (ဥပမာ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သင္၏ မိသားစုဝန္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦးဦးထံမွ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုင္မႈလက္ခံရရွိခ်ိန္တြင္) ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားမႈအား သင...
	ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ။  ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ဒရယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြား မည္ျဖစ္သည္။
	လူထုက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား။  သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြား မည္မွာ -  (၁) ေရာဂါ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္တို႔အတြက္ လူထု က်န္းမာ...
	ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ လစ္လ်ဴရႈခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံရသူမ်ား။  အကယ္၍သင္သည္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ ရျခင္း၊ လစ္လ်ဴရႈ ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံရသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအေၾကာင္း အရာမ်ားကို စံု...
	က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။  Medicare သို႔မဟုတ္ Medicaid ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မ်ား၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရေသာ္ ႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရးကုသမႈမ်ားအား ႀကီးၾကပ္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ထံသို႔ သ...
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