ናይ ዝተሓለወ ጥዕና ሓበሬታ ንምጥቃም፣ ንምግላጽ፣ ከምኡ’ውን ንምፍናው ምፍቃድ
AUTHORIZATION TO USE, DISCLOSE, & RELEASE PROTECTED HEALTH INFORMATION (TIGRIGNA)

እዚ ዝስዕብ ይርደኣኒ እዩ፡• ነዚ ናይ ዝተሓለወ ጥዕናይ ሓበሬታ ንምግላጽ ወይ ንምፍናው ነዚ ፎርም ንምፍራም ንምእባይ መሰል ከምዘለኒ። ነዚ ፍቓድ ምፍራም
ብምእባየይ ንዝኾነ ናይ ጥዕና ክንክን ኣገልግሎታት ወይ ናይ ዝኾነ ኣገልግሎታት ዝኸፈልክዎ መሊስካ ናይ ምኽፋል ተኽእሎ ናይ ምጽራር
ከምዘይጸልወኒ ይርድኣኒ እዩ። ነዚ ፍቓድ ምፍራም ብምእባየይ ክረኽቦ ዝኽእል ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት ክጸልወኒ ዝኽእል ሓደ ኩነት እዚ
ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ምስ ናይ ምርምር-ዝተሓሓዝ እንተኾይኑ ወይ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ንኻልእ ዕላማ ንኻልእ ሰብ ምቕራብ ኮይኑ እሞ እዚ
ፍቓድ ንምግላጽ ይድለ እንተኾይኑ።
• ምስ እዚ ዝተሓሓዝ ዝኽፈል ዋጋ እንተሃልዩ።
• ዝተጠቐመ ሓበሬታ ወይ ዝተገለጸ ተኸታታሊ ንናይዚ ፍቓድ ንዳግመ-ምግላጽ ንምቅላዕ ከምኡ’ውን ብናይ ፈደራላዊ ሕጊ ዘይቅየድ
እንተኾይኑ። እንተኾነ፣ ናይ ፈደራላዊ ወይ ናይ ክፍለ-ሃገር ሕጊ ንናይ ኤች-ኣይ-ቪ/ኣይዲስ፣ ሓበሬታ ሕማም ስነ-ኣእምሮ፣ ናይ ተወርሳዊ
ምርመራ ሓበሬታ፣ ከምኡ’ውን ናይ ዝተኸልከለ መድሃኒት/ኣልክሆላዊ ምርመራ፣ ሕክምና፣ ወይ ለወባ ሓበሬታ ዳግማይ-ምግላጽ ክኽልክል
ከምዝኽእል ይርደኣኒ እዩ።
• ናይዚ ዝተፈረመ ፍቓድ ቅዳሕ ንኽቕበል መሰል ከምዘለኒ።
• ነዚ ፍቓድ ብጽሑፍ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ክስርዞ ከምዝኽእል። ነዚ ፍቓድ እንተሰሪዘዮ ኸኣ፣ ኣብ ታሕቲ ዝተጠቐሰ ሓበሬታ ንጽሑፍ ንዝኾነ ነገር
ንምጥቃም ወይ ንምግላጽ ከምዘይከኣል። ሓደ ፍሉይነት ዘለዎ ስዊዲሽ (Swedish) ኣብዚ ፍቓድ ተሞርኲሱ ወይ እዚ ፍቓድ ከም ናይ
መድሕን መሸፈኒ ስጒምቲ እንተወሲዱ እዩ።
ንዚ ፍቓድ ንምስራዝ፣ ነዚ ፍቓድ ትስርዞ ከምዘለኻ ምስዚ ፍቓድ እተሓሒዝካ መግለጺ ጽሑፍ ናብዚ ዝስዕብ ስደድ፡Swedish Medical Center
Attention: Release of Information Department
747 Broadway
Seattle, WA 98122
ስዊዲሽ (Swedish) ንኽፍሊት እንተዘይተደልዩ ናይ ዝኾነ ተሓካሚ ሶሻል ሰኲሪቲ ቁጽሪ ምፍናው ኣቋሪጽዎ እዩ። እንተኾነ ግን፣ ገለ ቁሩብ
ዓመታት ዘገበረ ናይ ተሓከምቲ ሓበሬታ ናይ ሶሻል ሰኲሪቲ ቁጽሪ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ተፍቅደልና ሓበሬታ ናይ ሶሻል ሰኲሪቲ ቁጽርኻ
ክህልዎ ይኽል እዩ።
እቲ ሆስፒታልን፣ ሰራሕተኛታቱን፣ ኦፊሰራትን ሓኻይምን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕናይ ብምፍናው ምኽንያት ካብ ሕጂ ንንየው
ብሕጋዊ ሓላፍነት ከምዘይሕተቱ ፍቓደይ ይህብ ኣለኹ፡፡

Form 408393-TIGRIGNA

Stock

Rev. 7/2014

Page 1 of 2

ናይ ዝተሓለወ ጥዕና ሓበሬታ ንምጥቃም፣ ንምግላጽ፣ ከምኡ’ውን ንምፍናው ምፍቃድ
ኣነ ስውዲሽ (Swedish) ኣብዚ ታሕቲ ዝተገልጹ ቅዳሕ ናይ ዝኾነ ፍሉይ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ንምግላጽ ወይ ንምጥቃም ኣፍቅድ ኣለኹ፡ሽም ተሓካሚ፡-

ናይ ትወልዲ ዕለት፡-

ኣድራሻ ተሓካሚ፡-

ስልኪ ቁጽሪ፡-

እዚ ፍቓድ እዚ ነዚ ዝስዕብ ተዋሂብዎ ኣሎ (ሽም ተቐባሊ(በልቲ))፡ኣድራሻ ተቐባሊ፡ከተማ፡-

ክፍለ-ሃገር፡-

ስልኪ ቁጽሪ፡-

ፋክስ፡-

ዚፕ ኮድ፡-

ሓበሬታ ካብዞም ዝስዕቡ ኣገልገልቲ(ጋሊ) እሓትት፡ሽም ሆስፒታል (ዝርዝር) ከምኡ’ውን ስልኪ ቁጽሪ

ሽም ክሊኒክ (ዝርዝር) ከምኡ’ውን ስልኪ ቁጽሪ

ንናይ ራሕቒ ዕለታት ካብ፡-

ክሳብ፡-

ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ምርምር ወይ መጒዳእቲ፡-

ክፍነው ዘለዎ ሓበሬታ፡ ታሪኽን ኣካላዊ ጥዕናን

 ጸብጻብ ካብ ሆስፒታል መውጽኢ

 ናይ መጥባሕቲ ጸብጻብ

 ናይ ህጹጽ ሕክምና ጸብጻብ

 ናይ ምርመራ ጸብጻብ (ላቦራቶሪ፣ ራጂ: እ. ከ. ይ. ጂ: ዘወተ)

 ናይ ምዕበል ጽሑፋት

 ካልእ (ግለጽ)፡ምኽንያት ናይዚ ፍቓድ ምሃብ፡እንተ ዘይተሰሪዙ፣ እዚ ፍቓድ ኣብ ውሽጢ 180 መዓልታት ወይ ኣብዚ ዕለት እዚ ይወድቕ፡ውዕላት፡- እዚ ፍቓድ፣ ብፍላይ ብናተይ ጽሑፍ እንተዘይተቐይዱ፣ ንኹሉ መዳይ ናይ መርመራ ከምኡ’ውን/ወይ ብናይ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላልፈ
ሕማማት፣ ኣይድስ፣ ምልካፍ ብ ኤች-ኣይ-ቪ፣ ኣልኮሆል ከምኡ’ውን/ወይ ምጥቃም ዝተኸልከለ ኣፋውስ፣ ናይ ኣእምሮ ኩነታት ወይ ካልእ ተነቃፊ
ሓበሬታ ክናዋሕ ይኽል።

ክታም ተሓካሚ፡-

ዕለት፡-

ሽም ናይ ተሓካሚ ተወካሊ፡-

ዕለት፡-

ክታም ናይ ተሓካሚ ተወካሊ፡-

ርክብ ምስ ተሓካሚ፡-
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