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 رقم السجل الطبي طلب الحصول على ترخیص الستخدام وكشف معلومات صحیة محمیة 

: تاریخ المیالد : اسم المریض
سنة /یوم/شھر االسم األوسط  األول   یر    األخ

 :العنوان
الرمز البریدي     الوالیة     المدینة    رقم الشقة     الشارع      

 رقم الھاتف

 :إلىأمنح موافقتي 

برونسون باتل كریك 
)Bronson Battle Creek( 

 مركز فیلدستون 
)Fieldstone Center( 

مستشفى برونسون میثودیست 
)Bronson Methodist Hospital( 

مستشفى برونسون لیك فیو 
)Bronson LakeView Hospital( 

300 North Ave  165 N. Washington Ave  601 John Street  Box F  408 Hazen Street 
Battle Creek, MI  49017  Battle Creek, MI 49037  Kalamazoo, MI 49007  Paw Paw, MI 49079 

 269-657-1465: الھاتف  269-341-6487 :الھاتف  269-245-5851 :الھاتف  269-245-5851 :الھاتف
 269-657-1349 :الفاكس  269-341-6294 :الفاكس  269-245-5875: الفاكس  269-245-5875: الفاكس

 :للكشف عن معلوماتي الصحیة إلى التالي

  :اسم الفرد أو الوكالة
 :العنوان

 الرمز البریدي: الوالیة : المدینة

   رقم الفاكس الھاتفرقم 
المعلومات التي سیتم الكشف عنھا   

 تواریخ الخدمة    

 تقییم دخول المستشفى 
 السجالت القلبیة 
 االستشارات 
 ملخص الخروج 
 التاریخ والفحص البدني 
 التقاریر المخبریة 
 سجالت األدویة 

  العصبيسجالت التشخیص 
 سجل العملیة الجراحیة 
 تقریر علم األمراض 
 مالحظات التطور 
 تاریخ دخول الطب النفسي 
 األسطوانة المدمجة لألشعة-صور 
 تقاریر األشعة 

  حدد المحتوى والتواریخ(غیر ذلك( 
 الغرض من الكشف

 تبدیل األطباء 
 استمراریة الرعایة 
 الستخدامي الخاص 
 شركة التامین أو تعویض العاملین 
  حدد(قانوني(  
 بحثي 
 مدرسي 
  حدد(غیر ذلك(  
 بناًء على طلب الفرد 
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 :أسمح بالكشف عن المعلومات الصحیة التي تحتویھا سجالتي الطبیة بما في ذلك

 یتضمن ما وھو بمیشیغن، الصحیة القواعد وإدارة میشیغن والیة تحدده ما بحسب والعدوى، الساریة باألمراض الخاصة المعلومات •
 ، وفیروس )ج(و) ب(و) أ( الكبدي االلتھاب وفیروسات والدرن، التناسلیة، األمراض

، والمركب المتعلق )AIDS(متالزمة نقص المناعة المكتسبة . ، واختبار فیروس نقص المناعة البشریة)HIV( البشریة المناعة نقص •
 )ARC(بمتالزمة نقص المناعة المكتسبة 

 اللوائح مدونة من الثاني الجزء ضمن الموجودة اللوائح بموجب محمیة المخدرات أو الكحول إدمان من بالعالج الخاصة المعلومات •
 .التنظیمیة الفیدرالیة

 ذلك في بما االجتماعیة والخدمات النفسیة والخدمات العقلیة، الصحة عالج سجالت معلومات •

 :إقرار بالفھم.االتصاالت التي قمت بھا مع أخصائي اجتماعي أو معالج، أو أخصائي نفسي 
 .توقیعھ تاریخ من عام بعد صالحیتھ ستنتھي الترخیص ھذا أن أفھم •
 ).BHG( الصحیة للرعایة برونسون مجموعة مراسلة طریق عن وقت أي في الترخیص ھذا إلغاء أستطیع •
 .ما بأعمال القیام سبق قد كان لو إال اإلخطار، تاریخ من ساریًا سیكون ذلك أن •
    سجلي عن الكشف فیمكنھم خدمة، لمقدم أو لشخص الطبي سجلي عن الكشف حالة في أنھ أفھم •

 .أعلم أن علّي مراجعتھم بخصوص قوانین الخصوصیة لدیھم.  الطبي
 .كامًال  السجل طلبت لو إال الطبي لسجلي ملخص على سأحصل •
 .النموذج ھذا على وقعت لو عليّ  اشتراطات ھناك تكون لن •

 :مقابل لما یليیقول قانون والیة میشیغن أنني قد أضطر لدفع 
 سجلي من نسخ •
 سجلي معاینة •
 بالنتائج مكتوب ملخص •

 )Bronson Healthcare Group (ال یجوز لمجموعة برونسون للرعایة الصحیة أن تستفید من الكشف عن تلك المعلومات 

________________________________________________________________ _______________________ 
التوقیت                             التاریخ              التوقیع

ولي األمر □  ممثل شخصي □    أحد الوالدین  □    المریض □ : الصلة

) مطلوب نسخة من التوكیل الدائم للرعایة الصحیة( DPOA -التوكیل الدائم للرعایة الصحیة  □

 أقرب األقرباء قانونًا □
) الصلة بالمریض(      

__________________________________________ ________________
_______________________  

 التوقیت    التاریخ                 توقیع موظف مجموعة برونسون للرعایة الصحیة 

بالفاكسمرسل  □   مستلَم بالید □  مرسل بالبرید □

 لالحتفاظ بھ كجزء من السجل الدائم

عامةً 
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 المریضإن كانت ال توجد تكلفة على √ :مبلغ التكلفة

 دوالر أمریكي
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