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ျပင္ပလူနာ ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ရုံးခန္း ေတြ႕ဆုံလည္ပတ္ျပသမႈမ်ား 
 ကုသမႈအတြက္ အေထြေထြ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ စာရင္းသြင္းမႈ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ 

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာက္ပါအား သေဘာတူလက္ခံပါသည္ -  

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြ႕ဲထံမွ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ။ 

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သေဘာတူလက္ခံပါသည္ - 

 ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေမးခြန္းမ်ားအား ေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကုသမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကတိက၀တ္ျပဳထားျခင္းမ်ား 
မရိွေပ။ 

 ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင္ၾကားမႈ သုိ႔မဟုတ္ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ငွာ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကုသမႈ ႏွင့္ ေဆး မွတ္တမ္းမ်ားအား 
ၾကည့္ရႈေကာင္း ၾကည့္ရႈမည္ ျဖစ္သည္။  ကြ်ႏ္ုပ္မွ ေရးသား သေဘာတူခြင့္ျပဳထားေသာ အေျခအေနမွလြ၍ဲ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ထုတ္ေ၀မႈျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ 

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္- 

 ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ လက္ခံရယူခ်ိန္တြင ္ကြ်ႏ္ုပ္၌ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရိွေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ထံသုိ႔ ေပးအပ္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။  

 ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ႏွစ္ၾကိမ္စစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။  ကြ်ႏု္ပ္ မည္သည္တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။  ဤသည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္အား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္ သိရွိပါသည္။  

 Bronson သည္ အီလက္ထေရာနစ္ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း စနစ္တစ္ခုအား အသုံးျပဳျပီး၊ အဆုိပါစနစ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ရယူရန္ လုိအပ္သည့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူမ်ားထံသုိ႔ မွ်ေ၀ေစႏုိင္ခြင့္ျပဳသည္။  ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ 
ကုုသေစာင့္ေရွာက္မႈအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲပးရန္အတြက္ငွာ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဆရာ၀န္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အသက္တာဘ၀ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအား တုိးတက္မႈရွိေစရန္အတြက္ငွာ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအား ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ေကာင္း 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။  

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဆရာ၀န္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္ ယခင္က သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိ၌ ေတြ႕ဆံုျပသဖူးသည့္ အျခားေသာ ဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္လည္း လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။  

 အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္ ဆရာ၀န္မ်ားတုိ႔သည္ Bronson ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္ 
နားလည္သိရွိထားပါသည္။ အဆုိပါဆရာ၀န္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မိမိတုိ႔ တာ၀န္ယူၾကေပမည္။  

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအတြင္း ပါ၀င္ကူညီေပးသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေသြး သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ခႏၶာကုိယ္အရည္မ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ မိပါက ကြ်ႏု္ပ္၏ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ မပါရိွဘဲ ကုိယ္ခံစြမ္းအားက်ေရာဂါပုိး (HIV ၊ ကုိယ္ခံအားက်ကူးစက္ေရာဂါ (AIDS) ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး) စစ္ေဆးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ဤတြင ္ဥပမာတစ္ခုမွာ အေရျပား ျဖတ္ရွမိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

 လုံျခံဳေရး အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအတြက္ငွာ အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္ထံ၌ အျခားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္ကုိယ္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္ ထိခုိက္မိေစႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရာ၀တၳဳမ်ား 
ရွိေကာင္း ရိွေနႏုိင္သည္ဟု က်ိဳးေၾကာင္းသင့္တင့္စြာ ယုံၾကည္ရပါက ကြ်ႏ္ုပ္၏ လူ ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ားတုိ႔ကုိ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။  

 ရံုးခန္းအတြင္း၌ ရယူသည့္ အားလုံးေသာ ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ နမူနာမ်ားအား (ဥပမာ -  ဓာတ္ခြခဲန္း၊ ေရာဂါေဗဒအခန္း၊ ကလပ္စည္းေဗဒအခန္း အစရိွသည္တုိ႔မွ 
နမူနာမ်ားအား) လူနာမွ အျခားတစ္မ်ိဳးတစ္မည္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားေသာ အေျခအေနမွလြ၍ဲ အဆုိပါတုိ႔အား လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ငွာ 
Bronson Hospital ေဆးရုံသို႔ ေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္အတြင္း အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳျခင္း ရိွ၊မရိွအား ကြ်ႏ္ုပ္၏ အာမခံကုမၸဏီမွ 
အတည္ျပဳေထာက္ခံေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား - Bronson အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါထံသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေကာင္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေၾကာင္္းကို ကြ်ႏ္ုပ္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္ - 

 အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား၊ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ နစ္နာေၾကး၊ ရပုိင္ခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား။  
 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဆရာ၀န္(မ်ား) ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအတြင္း ပါ၀င္ေနသည့္ အျခားသူမ်ား။ 
 အကယ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္၏ အလုပ္ရွင္မွ ေတာင္းဆုိထားျခင္းျဖစ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုတုိ႔ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနခ့ဲလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အလုပ္ရွင္ထံသုိ႔။ 
 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာ အားလုံး သုိ႔မဟုတ္ ၾကီးၾကီးမားမား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ေပးေခ်ေပးရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိေသာသူ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း။  
 ဥပေဒေရးရာ မိန္႔မွာခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္အေနႏွင့္ငွာ (Bronson ၏ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ား ႏွင့္ 

ေအးဂ်င့္မ်ား အပါအ၀င္) သက္ဆုိင္သူ၏ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ား ႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ား။ 
 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာအတြက္ ေပးေခ်မႈအား ရယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ တရားရုံး မိန္႔မွာခ်က္တစ္ခုအား တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစရိွသည္တုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည္ႏွင့္အညီ 

သက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးမ်ား။ 
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9004858-E  General Consent to Treat and Registration Release Form 

“ျမင့္မားစြာ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား” ဟု ဆုိရာတြင ္ေဆး၀ါး သုိ႔မဟုတ္ အရက္ေသစာ စြဲလန္းမႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ ကုိယ္ခံစြမ္းအားက် ေရာဂါပုိး 
(HIV) သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈ အစရိွသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ျပီး၊ အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ဒရယ္ 

ဥပေဒမ်ား လက္ေအာက္တြင္ အထူး သီးသန္႔ ကာကြယ္မႈျပဳထားျပီး၊ သီးျခား ေရးသား ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ မပါရိွဘဲ အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္မႈျပဳမည္ 
မဟုတ္ေပ။ 

ရပုိင္ခြင့္မ်ား ခန္႔အပ္မႈ - ဤတာ၀န္ခန္႔အပ္မႈအား ကြ်ႏ္ုပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ေန႔စြမဲွစတင္ျပီး ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ လက္ခံရရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က လက္ခံရရိွခဲ့ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပုိ႔ႏုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ေပးေခ်မႈမ်ား ရယူပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးအား Bronson Healthcare Group ထံသုိ႔ ေပးအပ္ပါသည္။  ကြ်ႏ္ုပ္၏ 
ေငြေတာင္းခံလႊာေဘလ္မ်ား ေပးေခ်မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား အားလုံးအား Bronson ထံသုိ႔ ကြ်ႏ္ုပ္ ေပးအပ္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ Bronson သည္ -  

 ေငြေပးေခ်မႈအား လက္ခံရယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ငွာ အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားထံသုိ႔ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာေဘလ္မ်ားအား ေပးပုိ႔ျပီး၊ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။  

 ေပးေခ်ရန္ ျငင္းဆန္မႈအား အယူခံ၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 ေငြေတာင္းခံလႊာေဘလ္တစ္ခုအတြက္ ေပးေခ်မႈအား လက္ခံရရိွရန္ တရားတေဘာင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 
 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာေဘလ္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္ေနေသာ မည္သည့္ တရားစြဆုိဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္မဆုိ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 

ပါတီအဖြဲ႕တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါ၀င္၍ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။  ဤတြင ္ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အားလုံးေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အတုိးမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ေၾကးမ်ား 
ႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနေၾကးမ်ားတုိ႔ကုိ ရယူျခင္းလည္း ပါ၀င္ေပသည္။  

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ Bronson Healthcare Group ေငြေတာင္းခံလႊာ ေဘလ္အတြက္ ေျဖရွင္းရန္၊ ကင္းလႊတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးမ်ား သိမ္းဆည္းထားရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 
အားလုံးအား ကြ်ႏ္ုပ္ စြန္႔လႊတ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ Bronson Healthcare Group ေငြေတာင္းခံလႊာ ေဘလ္အတြက္ ေပးေခ်မႈအား ညိွႏိႈင္းေပးမည့္ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ေပးမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွန္သမွ်အား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္ စြန္႔လႊတ္ပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္၏ အျခားေသာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား -  

 Bronson Healthcare Group သို႔မဟုတ္ Bronson မွ ေထာက္ခံခြင့္္ျပဳခ်က္ရ ေအးဂ်င့္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ကုိယ္စား အာမခံ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား၊ အာမခံ 
အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအား ရွာေဖြရယူရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္အေနႏွင့္ အကူအညီေပးအပ္သြာရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာတူပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ 
Bronson Healthcare Group ထံသုိ႔ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေနအိမ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဆဲလ္ဖုန္း ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 Bronson အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ စာရင္းအေကာင့္အား ရွင္းလင္းရန္ငွာ သုိ႔မဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္မွ အေၾကြးတင္ေကာင္း အေၾကြးတင္ေနသည့္ ပမာဏ တစ္ခုခုအား ေကာက္ခံရယူရန္ငွာ 
Bronson Healthcare Group အေနႏွင့္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံႏုိင္ေသာ ၾကိဳးမဲ ့တယ္လီဖုန္းမ်ား အပါအ၀င္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ စာရင္းအေကာင့္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ တယ္လီဖုန္း 
နံပါတ္တစ္ခုခုအားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္ထံသုိ႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္သည္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ Bronson အေနႏွင့္ စာသား 
အမွာစကား(မ်ား) သုိ႔မဟုတ္ Bronson ထံသုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာအား အသုံးျပဳကာ အီးေမးလ္မ်ား အစရိွသည္တို႔ကုိ ေပးပုိ႔ျခင္းအားျဖင့္လည္း 
ကြ်ႏ္ုပ္ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္အသံသြင္းထားေသာ/စကားသံတုျဖင့္ အသံ အမွာစကားမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း၊ 
ထုိ႔ျပင္ သက္ဆုိင္ပါက အလုိအေလ်ာက္ ဖုန္းေခၚဆုိမႈ ၀န္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။   

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေဘလ္ ေပးေခ်မႈအား ရယူရန္၊ ေငြေပးေခ်ရန္ ျငင္းဆန္မႈအတြက္ အယူခံ၀င္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ေျပာင္းလဲရန္၊ 
ႏွင့္ ေပးေခ်မႈ ရယူဖုိ႔အတြက္ငွာ တရားစြဆုိဲမႈတစ္ခု ေလွ်ာက္ထားရန္ အစရိွသည္တုိ႔အတြက္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွေသာ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ Bronson 
Healthcare Group အား ကြ်ႏ္ုပ္ အမည္ျပဳပါသည္။  

ေပးေခ်မႈျပဳရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္၏ တာ၀န္၀တၱရား -  

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ Bronson Healthcare Group ေငြေတာင္းခံလႊာ ေဘလ္မ်ား ေပးေခ်ရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္ကုိယ္၌တြင္ တာ၀န္ရိွေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။  
 Bronson Healthcare Group ထံသုိ႔ ကြ်ႏ္ုပ္ ေပးအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ အတည္ျပဳျပီး၊ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေငြေပးေခ်ႏုိင္စြမ္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

အာမခံ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံး ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးအား Bronson ထံသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ 
 အထူးကုတစ္ဦးမွ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ကုသမႈမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ မွန္သမွ်အား လည္ပတ္ျပသမႈမတုိင္မီွတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း 

ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္၏ တာ၀န္၀တၱရားျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သိရွိပါသည္။ အကယ္၍ စီစဥ္ထားေသာ လည္ပတ္ျပသမႈမတုိင္မီွတြင္ 
ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား လက္ခံရရိွထားျခင္း မရိွလွ်င္ အခေၾကးမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ကုိယ္တုိင္ ေပးေခ်ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။  

 အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အေျခခံေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆရာ၀န္သည္ Bronson Healthcare Group မွ သမားေတာ္တစ္ဦး မဟုတ္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အေျခခံေစာင့္ေရွာက္မႈ သမားေတာ္ထံမွ 
လုိအပ္ေသာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ မွန္သမွ် သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္အား ရယူ၍ Bronson Healthcare Group ထံသုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးပုိ႔ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ထံ၌ တာ၀န္ 
ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ကုသမႈမတုိင္မွီ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္အား လက္ခံရရိွျခင္း မရိွလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိျပီး၊ အခေၾကးမ်ားအား 
ကြ်ႏ္ုပ္ကုိယ္တုိင္ ေပးေခ်ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။  

 အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အာမခံ ကုမၸဏီသည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအား အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈစာခ်ဳပ္တစ္ခုအား Bronson ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားခ့ဲလွ်င္ 
Bronson ထံသုိ႔ ကြ်ႏ္ုပ္ကုိယ္တုိင္ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားသည္ စာခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳထားျခင္းမရိွဟု ဆုံးျဖတ္ခံထားရသည့္ 
အရာမ်ား ႏွင့္ ေပးေခ်ရမည္မ်ားတုိ႔အေပၚတြင္မူတည္ကာ အကန္႔အသတ္ ရွိေကာင္း ရိွမည္ ျဖစ္သည္။ အာမခံ ေပးေခ်မႈမ်ား မွန္သမွ်အား သက္ေရာက္အသုံးခ်ျပီးသည့္ေနာက္ 
ကြ်ႏ္ုပ္၏ တာ၀န္၀တၱရားအျဖစ္ က်န္ရစ္ေသာ လက္က်န္စာရင္းမ်ား မွန္သမွ်အား Bronson မွ ကြ်ႏ္ုပ္ထံသုိ႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အာမခံ ကုမၸဏီသည္ Bronson ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္း မရိွလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အာမခံမွ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳေပးျခင္းမရိွေသာ 
Bronson ၏ ေငြေကာက္ခံမႈမ်ား အားလုံးအား ေပးေခ်ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။  Bronson ၏ အခေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းမရိွေသာ အာမခံ 
ကုမၸဏီမွ ေပးေခ်သည့္ ပမာဏမ်ားအၾကား ျခားနားခ်က္တစ္ခုခုရွိလွ်င္ အဆုိပါျခားနားခ်က္အား ေပးေခ်ရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ 
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 အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တြင ္က်န္းမာေရး အာမခံ မရိွလွ်င္ ကြ် ႏု္ပ္၏ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ငွာ Bronson Healthcare Group ထံမွ ကုန္က်စရိတ္ေကာက္ခံမႈမ်ား 
အားလုံးအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ Bronson Healthcare Group ထံသုိ႔ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္ - 
 အာမခံအျပင္ ထပ္မံေပးေခ်မႈမ်ား 
 အၾကိဳႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား  

 အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳေပးျခင္းမရိွေသာ ကုန္က်စရိတ္ေကာက္ခံမႈမ်ား 
 အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား 

 ကြ်ႏ္ုပ္၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအျပီးေနာက္ Bronson ထံသုိ႔ ကြ်ႏ္ုပ္ အေၾကြးက်န္ရိွေနလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လစဥ္ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္အတြင္းတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ အာမခံ ေပးေခ်မႈမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ ကြ်ႏ္ုပ္၏တာ၀န္ လက္က်န္ေငြစာရင္း မွန္သမွ်တို႔ 
ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ တာ၀န္ရိွေသာ ပမာဏအား ေငြေတာင္းခံလႊာ ေဖာ္ျပခ်က္အား ရရိွျပီးသည္မွ ရက္ေပါင္း 30 အတြင္းတြင ္အျပည့္ ေပးေခ်ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး၊ 
ရက္ေပါင္း 120 ေက်ာ္ေသာ လက္က်န္စာရင္းမ်ားအား စုေဆာင္းေကာက္ခံမႈမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ိမည္ ျဖစ္သည္။  တရားရုံး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္ေသာ 
အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန အခေၾကးမ်ားတုိ႔အပါအ၀င္ စုေဆာင္းေကာက္ခံမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အားလုံးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္ထံ၌ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ 

 အကယ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား တစ္ေန႔တည္းတြင္ပင္ ေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္လွ်င္ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ရရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သမားေတာ္ေၾကး ႏွင့္ အေထြေထြ 
၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္ အခေၾကးမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္အား ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပုိ႔ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သိရွိပါသည္။  

 ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေမ့ေဆးဆရာ၀န္မ်ား၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထုံးပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္ ဆရာ၀န္မ်ားတုိ႔ထံမွ သီးျခား ေငြေတာင္းခံလႊာ ေဘလ္မ်ား အား ရရိွေကာင္း 
ရရိွႏိုင္ေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤေဘလ္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္၏ အာမခံမွ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳေပးျခင္း မရိွလွ်င္ ဤေဘလ္မ်ားအား 
ေပးေခ်ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္ထံ၌ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ Bronson အေနႏွင့္မူ ဤေငြေတာင္းခံလႊာ ေဘလ္မ်ားအား ေပးေခ်ရန္အတြက္ 
တာ၀န္မရိွေပ။ 

 ျပန္လာေသာ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား အားလုံးအတြက္ $25.00 အား ေကာက္ခံမႈျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ေစာင္အား လက္ခံရရိွျပီးသည့္အေပၚတြင္ ဤကုန္က်စရိတ္အား 
ခရစ္ဒစ္ကတ္၊ ေငြေၾကး အမွာစာ မန္းနီးေအာ္ဒါ သို႔မဟုတ္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ လူနာမ်ားထံ၌ တာ၀န္ရွိေပသည္။  

 အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ လူနာမ်ား (အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ား) အတြက္မူ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အေဖာ္လုိက္ပါေပးသူမရိွသည့္ 
အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားသည္ ဤကုသမႈအတြက္ အေထြေထြ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ စာရင္းသြင္းမႈ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အတြင္းမွ 
သတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားအား အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။ 

 အကယ္၍ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္တြင ္သင္သည္ သင္၏ လက္က်န္စာရင္းေဖာ္ျပခ်က္အား ေပးေခ်ရန္အတြက္ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေတာ့လွ်င္ Bronson Healthcare Group ထံ၌ 
သင့္အတြက္ အျခားေသာ ေပးေခ်စရာနည္းလမ္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရရိွႏုိင္ေပသည္။  

o ေမးခြန္းမ်ား တစ္စုံတစ္ရာရိွပါက ေက်းဇူးျပဳျပီး ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အၾကံေပးအတုိင္ပင္ခံထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 269-341-6117 သုိ႔ ေခၚဆုိပါ။   

အကယ္၍ ဤ ကုသမႈအတြက္ အေထြေထြ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ စာရင္းသြင္းမႈ သတင္းထုတ္ျပန္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အတြင္းမွ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခုခုအား တရားရုံးမွ 
တရားမ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္မွလြ၍ဲ က်န္ရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဆက္လက္ သက္ေရာက္မႈရိွဆဲျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ 
သေဘာတူလက္ခံပါသည္။  

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဤေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အား ဖတ္ရႈျပီးျဖစ္ျပီး၊ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၌ ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား အားလုံးအား ေျဖၾကားေပးခ့ဲျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍လူနာသည္ 
အသက္မျပည့္ေသးသူ (အသက္ 18 ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါအသက္အရြယ္ေအာက္) ျဖစ္လွ်င္ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမွ ေအာက္တြင ္လက္မွတ္ေရးထုိးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။  

ဤေလွ်ာက္လႊာေဖာင္သို႔ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ Bronson Healthcare Group/သုိ႔မဟုတ္ ၄င္း၏ မိတ္ဖက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေပၚသုိ႔ 
သက္ေရာက္ခ်ည္ေႏွာင္မႈ မရိွေပ။ 

လူနာ၏ လက္မွတ္ -  ေန႔စြ ဲ-  အခ်ိန္ -   

မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ၏ လက္မွတ္ -  ေန႔စြ ဲ-  အခ်ိန္ -    

လူနာသုိ႔ ဆက္ႏြယ္ပံု -    

သက္ေသျဖစ္သူ၏ လက္မွတ ္-  ေန႔စြ ဲ-  အခ်ိန္ -   

Witness Statement: I obtained verbal consent via phone from parent/guardian. Two staff witnesses are required. 

Witness Signature:   Date:   Time:   

Witness Signature:   Date:   Time:   

Interpreter’s Statement:  

I have interpreted this consent form to the patient, a parent, closest relative or legal guardian.  

Voice/Video Service:   Interpreter ID #:   Date:  Time:  

Interpreter Name (printed):   Agency:   

Interpreter Signature:   Date:  Time:  


