Giấy Phép Ủy Quyền Xử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin
Được Bảo Mật (PHI)

Cơ Quan Y Tế
Quận Cam

Quý vị có quyền hỏi xin một bản sao của văn bản này. Bản sao photocopy/fax cũng có giá
trị như bản chính. Bệnh nhân cần lưu ý: có thể phải trả một lệ phí cho bản sao.
Phần 1 – Thông Tin Về Bệnh Nhân
Tên:_________________________________________
Tên Họ
Tên Gọi
Tên Lót

Ngày Sinh: __________________

Tên khác: ____________________________________

Số An Sinh:________________

Tôi, người ký tên dưới đây, chấp thuận:
☐Tiết lộ ☐ Trao đổi ☐ Yêu cầu xin lấy Thông Tin Được Bảo Mật (PHI) dưới đây:
Phần 2 – PHI Sẽ Được Tiết Lộ Cho:
PHI lấy từ:
Tiết Lộ PHI cho:
Tên Của Cơ Quan Thành Lập Hồ Sơ

Cá Nhân / Cơ Quan

Số Nhà / Địa Chỉ Bưu Điện

Số Nhà

Thành Phố, Tiểu Bang, Số Vùng Bưu Điện

Thành Phố, Tiểu Bang, Số Vùng Bưu Điện

(

)

Số Điện Thoại

(

)

Số Điện Thoại

Sự ủy quyền tiết lộ PHI là hành động tự nguyện. Việc điều trị, chi trả hoặc quyền hưởng dụng phúc lợi sẽ không bị
ảnh hưởng nếu quý vị không ký giấy phép này. Việc tiết lộ lại PHI của một người bị nghiêm cấm nếu không có sự
ủy quyền cụ thể bằng văn bản của người đó hoặc được phép theo luật của tiểu bang hoặc liên bang. Những thông
tin được tiết lộ dựa trên giấy phép này có thể được tiết lộ bởi người nhận và sẽ không còn được bảo vệ bởi luật của
California hoặc liên bang.
Những thông tin được tiết lộ dựa trên giấy phép ủy quyền này có thể chứa các hồ sơ được bảo vệ bởi Luật Bảo Mật
Liên Bang (42 CFR Phần 2). Luật liên bang nghiêm cấm việc tiết lộ lại các thông tin này trừ khi được sự đồng ý
bằng văn bản của người có liên quan hoặc được phép của luật 42 CFR Phần 2. Sự ủy quyền thông thường cho
việc tiết lộ các thông tin y tế hoặc các thông tin khác sẽ không đủ hợp lệ cho mục đích này. Luật lệ Liên Bang giới
hạn việc xử dụng các thông tin để điều tra hoặc truy tố hình sự những bệnh nhân đang được điều trị nghiện rượu
hoặc ma túy.

Phần 3 – PHI Sẽ Được Tiết Lộ Gồm Có:
(Xin đánh dấu vào tất cả những mục có liên quan và cho biết tên trung tâm điều trị và thời
gian điều trị điều trị nếu cần)
☐ PHI Tóm Tắt:________________________________________________________________________
☐ PHI về Sức Khoẻ Tâm Thần / Ghi Chú trong ___________________________________________
quá trình điều trị tâm thần

☐ PHI về Kết Quả Thử Nghiệm HIV / Điều Trị

___________________________________________
Bệnh AIDS
☐ PHI về Điều Trị Nghiện Rượu / Chất Nghiện: ___________________________________________
☐Kết Quả Thử Nước Tiểu

☐Tiến Triển Trong Lúc Điều Trị ☐Những Ngày Tham Dự
☐ PHI về Hồ Sơ Sức Khoẻ Tổng Quát ___________________________________________________
☐Dịch Vụ Trẻ Em của California
☐Bệnh Phổi / TB
☐Kết Quả Xét Nghiệm
☐Điều Trị STD
☐Nhi Khoa
☐Hồ Sơ Chủng Ngừa
☐Sức Khoẻ Thai Phụ
☐Nha Khoa
☐Sức Khoẻ Nhân Viên
☐Hình Quang Tuyến của__________________________________ ☐ Kết quả ☐ Phim
☐Dịch Vụ Y Tế Cho Người Nghèo (MSI) ☐Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp (EMS)
Phần 4 – Mục Đích Của Việc Tiết Lộ PHI:
(V.d. Theo lời yêu cầu của cá nhân nào đó, cho việc điều trị tiếp nối, theo yêu cầu của luật sư, toà án, hãng bảo
hiểm, cơ quan chính phủ, v.v.)

Phần 5 – Thời Gian Hạn Định Ủy Quyền (Xin chỉ đánh dấu vào một ô):
Ngoại trừ trường hợp có văn bản đòi thu hồi, sự ủy quyền này sẽ hết hạn vào lúc:

☐ Yêu cầu này được hoàn tất (One time disclosure)

☐Sáu tháng kể từ ngày ký tên dưới đây

☐Ngày hết hạn theo ấn định: __________________________________________________________
Quý vị có thể thu hồi lại sự ủy quyền này bất cứ lúc nào bằng một văn thư gửi cho Phòng Lục Sự (Custodian of
Records). Sự ủy quyền sẽ được chấm dứt vào ngày văn thư được nhận, trừ khi có sự ủy nhiệm nào khác.

Phần 6 – Chữ Ký Của Bệnh Nhân Hoặc Người Đại Diện:

Chữ Ký ________________________________________ Ngày ký _________/__________/____________
Xin viết tên họ___________________________________________________________________________
Liên Hệ Với Bệnh Nhân __________________________________________________________________
Số nhà __________________________________________________________________________________
Thành Phố, Tiểu Bang, Số Vùng Bưu Điện________________________________________________
Số Điện Thoại ___________________________________________________________________________

Xin vui lòng nộp Giấy Ủy Phép Ủy Quyền đã hoàn tất tới:
HCA Custodian of Records Office
200 W. Santa Ana Blvd, Ste 125, Santa Ana, CA 92701
Điện Thoại: (714) 834-3536 ● Fax: (714) 835-9312
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