
 
 

 

 

*9004735* 

 

Affix Patient Label 

 

 
ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း  ေဆးမွတ္တမ္းအမွတ္ (MRN)     
 
လူနာအမည္ -           ေမြးသကၠရာဇ္ -            
ေနာက္ဆံုး                                                        ပထမ                                        အလယ္ အတုိေကာက္စာလုံး              လ /ေန႔ /ႏွစ္ 
  
လိပ္စာ-                
 လမ္း    တိုက္ အမွတ္   ျမိဳ႕ေတာ္    ျပည္နယ္  စာပုိ႔သေကၤတ 
 
ဖုန္းနံပါတ္               
 
ေအာက္ပါတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္သည္။   
 

  
ဘရြန္ဆြန္ဘက္တလဲ္ခရိခ္ (Bronson 
Battle Creek) 

  
ဖီးလ္စတုန္းစင္တာ (Fieldstone 
Center) 

  
ဘရြန္ဆန္မက္သဒစ္ေဆးရုံ (Bronson 
Methodist Hospital) 

  
ဘရြန္ဆန္လိတ္ခ္ဗ်ဴးေဆးရုံ(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 

 

ဖုန္း 269-245-5851 
 

ဖုန္း 269-245-5851 
 

ဖုန္း 269-341-6487 
 

ဖုန္း - 269-657-1465 

 

ဖက္စ္- 269-245-5875 
 

ဖက္စ္- 269-245-5875 
 

ဖက္စ္ 269-341-6294 
 

ဖက္စ္ 269-657-1349 

ကၽြႏု္ပ္၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုေအာက္ပါတို႔အား ထုတ္ေပးပါရန္- 
 
သက္ဆိုင္သူအမည္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ-္              
 
လိပ္စာ -                
 
ျမိဳ႕ေတာ္-        ျပည္နယ္-      စာပုိ႔သေကၤတ    
 
ဖုန္းနံပါတ္       ဖက္စ္ နံပါတ္        
    
ထုတ္ေပးသြားမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား    
 
    ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေန႔စြဲမ်ား             
 

 ေဆးရုံတက္ေရာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
 ႏွလံုးေရာဂါဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား 
 အတိုင္ပင္ခံမ်ား 
 ေဆးရုံဆင္းလက္မွတ္ အက်ဥ္း 
 က်န္းမာေရးရာဇဝင္ & ကုိယ္ခႏၶာပုိင္းဆိုင္ရာ 
 ဓါတ္ခြဲခန္း မွတ္တမ္းမ်ား 
 ေဆးဝါးမွတ္တမ္းမ်ား 

 အာရုံေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါရွာေဖြမႈမွတ္တမ္းမ်ား 
 ခြဲစိတ္ကုသမႈမွတ္တမ္း 
 ေရာဂါေဗဒမွတ္တမ္း 
 က်န္းမာေရးတိုးတက္မႈျပ မွတ္ခ်က္မ်ား 
 စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံတက္ေရာက္ျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးရာဇဝင္ 
 ေရဒီယိုဓါတ္ေရာင္ျခည္ပုံရိပ္မ်ား- CD 
 ေရဒီယိုဓါတ္ေရာင္ျခည္ မွတ္တမ္းမ်ား 

   အျခား (အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေန႔ရက္မ်ားကိ ုေဖာ္ျပပါ)             
 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
 

 သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးဦးမွ ေတာင္းခံျခင္း             
 ဆရာဝန္မ်ား ေျပာင္းလျဲခင္း 
 က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆက္လက္ခံယူျခင္း 
 ကိုယ္ပုိင္သံုးစြဲမႈအတြက္ 
 အာမခံ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး 
 တရားေရးရာ (ေဖာ္ျပပါ)              
 သုေတသန 
 ေက်ာင္း 

   အျခား (ေဖာ္ျပပါ)              
  
                          က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား သုံးစြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းအတြက္ အေထြေထြခြင့္ျပဳခ်က္ 
9004735-B Revised 7/19/2016 (General Authorization for Use or Disclosure of Health Information)     စာမ်က္ႏွာ 2 မွ 1 
9002789-E Equivalent  
 



 
 

 
 

 
 

 

Affix Patient Label 

 
 
ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္- 

  • ျပဌာန္းဥပေဒႏွင့္ မီခ်ီဂန္ က်န္းမာေရးဌာန နည္းဥပေဒမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလသားေရာဂါ၊ တီဘီ၊ အသည္းေရာင္ေရာဂါ A, B, C ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ   
       ဗိုင္္းရပ္စ္ပုိး(HIV) ၊ HIV ေရာဂါပုိးစစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ ကူးစက္မႈမ်ားႏွင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။ 
  • ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ (AIDS) ၊ AIDS ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရႈပ္ေထြးမႈ (ARC)။ 
• CFR 42၊ အပုိင္း 2 ရိွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးစားမႈ ကုသျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
 • ကၽြႏ္ုပ္မွ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ထမ္း၊ ကုထုံးပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ေရာဂါေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
ကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။ 
 
 
နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳဝန္ခံျခင္း- 

  •  ဤခြင့္ျပဳခ်က္သည္ လက္မွတ္ထုိးျပီးသည့္ေန႔မွ တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ထားပါသည္။ 
  •  ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ဘရြန္ဆြန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႔ (BHG) သုိ႔ စာေရးသားေပးပုိ႔၍ ဤခြင့္ျပဳခ်က္အား ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ 
  •  ေဆာင္ရြက္ေနဆလဲုပ္ငန္းမွတပါး ယင္းသည ္အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

•  ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆးမွတ္တမ္းအား ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ ္ေထာက္ပ့ံေပးသူတစ္ဦးအား လႊေဲပးခ့ဲေပးခ့ဲပါက ၄င္းတုိ႔ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆးမွတ္တမ္းအား ထုတ္ျပန္ခြင့္ရိွေၾကာင္း                      
နားလည္ထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ သီးျခားစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတ ူစစ္ေဆးၾကည့္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သိရိွထားပါသည္။ 

  •  ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေဆးမွတ္တမ္းအျပည့္အစံုကို ေတာင္းဆုိျခင္းမရိွလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆးမွတ္တမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တစ္ေစာင္ကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
  •  ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဤပံုစံကို လက္မွတ္ထုိးပါက မည္သည့္အေျခအေနမွ် ကၽြႏ္ုပ္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 
 
မီခ်ီဂန္ဥပေဒအရ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္မ်ားမွာ- 

  •  ကၽြႏ္ုပ္၏မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ား 
  •  ကၽြႏ္ုပ္မွတ္တမ္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း 
  •  ေတြ႔ရိွမႈမ်ားအေပၚ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားခ်က ္

 
ဘရြန္ဆြန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔သည ္ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ရရိွမည္မဟုတ္ပါ 
 
                                                                                                                       
လက္မွတ္         ေန႔စြဲ                                 အခ်ိန္  

 
ေတာ္စပ္မႈ -    လူနာ                            မိဘ     ပုဂိၢဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္                    အုပ္ထိန္းသူ   
  
   ဒီပီအိုေအ-က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ေရွ႕ေန၏ ကာလရွည္လုပ္ပုိင္ခြင့္ (လုိအပ္ေသာ ဒီပီအိုေအ မိတၱဴ) 
  
   တရားဝင္ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ            

  (လူနာႏွင့္ ေတာ္စပ္ပံု) 
                                                                                                                
BHG ဝန္ထမ္းေရးရာဌာန၏ လက္မွတ္        ေန႔စြဲ    အခ်ိန္ 
 
 
 စာျဖင့္ေပးပုိ႔ျခင္း   ကိုယ္တုိင္လာယူျခင္း    ဖက္စ္ျဖင့္ေပးပုိ႔ျခင္း     

 
 

ထာဝရမွတ္တမ္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
 
 

  
အေထြေထြ  

 
 

 
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား သုံးစြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းအတြက္ အေထြေထြခြင့္ျပဳခ်က္ 

                    9004735-B Revised 7/19/2016 (General Authorization for Use or Disclosure of Health Information)     စာမ်က္ႏွာ 2 မွ 2 
                    9002789-E Equivalent  

က်သင့္ေသာ ပမာဏ-                                                                                                                                                                       √  လူနာအတြက္ က်သင့္ေငြမရိွပါက 

$   


