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 _________________________________________:: رقم السجل الطبي
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) HIE(موافقة المریض لتبادل المعلومات الصحیة 
 )PHI(للمعلومات الصحیة المحمیة 
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: (إذا كنت الممثل القانوني للمریض، فإن كلمة "أنا"، أو "الخاص بي"، أو ضمیر المتكلم یرجى قراءة ھذه البیانات بعنایة

 إلى المریض). تشیر
) ھي عضو في العدید من شبكات عیادات SYHealthبالتوقیع على ھذا النموذج، فإنني أفھم أن سان إیسیدرو ھیلث (

متكاملة، ومقدمي الرعایة األساسیة، ووكاالت شریكة في المراكز الصحیة والتي تتعاون جمیعًا لضمان الوصول إلى رعایة 
جمیع. (لمزید من المعلومات عن الشبكات، ومقدمي الرعایة األساسیة، والوكاالت صحیة ذات جودة ومیسورة التكلفة لل

 .www.syhc.orgالشریكة في المراكز الصحیة األخرى، یرجى زیارة موقع الویب 
 

) في تقدیم العالجي الطبي لي. وكذلك لدعم األنشطة المرتبطة بتنسیق PHIأنا أصرح باستخدام معلوماتي الصحیة المحمیة (
الرعایة والخدمات األخرى التي تقدمھا سان إیسیدرو ھیلث، وشبكات العیادات المتكاملة، ومقدمي الرعایة األساسیة، 

 سان دییجو وشركاؤھا الذین تحیل إلیھم. 1-1-2وشركاء المراكز الصحیة، والمؤسسات األخرى مثل 
 

، والشركاء، والمؤسسات األخرى یجوز لھا الوصول أنا أفھم وأوافق على أن سان إیسیدرو ھیلث، ومقدمي الرعایة الصحیة
إلى جمیع سجالتي الصحیة المتوفرة والمعلومات األخرى بشأني، واستخدام، واإلفصاح عنھا وإعادة اإلفصاح عنھا وذلك 

ة مسواء قبل تاریخ الیوم أو بعده.  أنا أفھم أنھ بعد اإلفصاح عن معلوماتي الصحیة إلى شخص ما أو كیان لیس مقدم خد
من مدونة  45أو قائم بالدفع، فإن معلوماتي الصحیة قد ال تكون بعد ذلك محمیة بموجب القوانین الفیدرالیة للسریة (الباب 

) PHIأنا أفھم وأوافق على أن المعلومات الصحیة المحمیة (). CFR 164.508(c)(2)(iii) 45التنظیمات الفیدرالیة 
 ت التالیة ذات الحساسیة العالیة:التي یتم اإلفصاح عنھا قد تتعلق بالحاال

 
 

 إعاقات النمو أو الصحة العقلیة •
 إساءة استخدام المواد/الكحول •
 فیروس نقص المناعة البشریة نتائج اختبار •

ا واألمراض المعدیة األخرى •  األمراض المنقولة جنسیً
 معلومات تنظیم األسرة •

 
 أنا أفھم أن المعلومات الصحیة التي یتم اإلفصاح عنھا قد تتضمن:

 
 معلومات تشخیصیة •
 المعلومات الدیموغرافیة •
 والجرعاتاألدویة  •
 الفحوصات والنتائج المختبریة •
 الحساسیة •
 ملخصات الرعایة وخطط الرعایة •

 المالحظات اإلكلینیكیة •
 التاریخ االجتماعي •
 الطلبات •
 القائمون بالدفع •
 المعلومات الوظیفیة •

 وضع السكن واإلعانات االجتماعیة •
 
 
 

 :تاریخ المیالد :اسم العائلة :االسم األوسط :االسم األول
 سنة/یوم/شھر
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ا، في أي وقت، من خالل االتصال بإدارة خدمات المعلومات الصحیة الكائنة في:  یجوز لي أن أسحب ھذه الموافقة كتابیً
1601 Precision Park Lane, San Diego, CA 92173 ؛ ومع ذلك بشرط أن ھذا السحب لن ینطبق على أي

 مشاركة لمعلوماتي الصحیة كانت قد تمت قبل تاریخ استالم طلب السحب المكتوب.
 

أعوام من التوقف عن كوني  10الموافقة ساریة حتى الیوم الذي أسحب فیھ موافقتي، أو خالل فترة السریان: تظل ھذه 
ا ھنا في سان إیسیدرو ھیلث.  مریًضا نشطً

 
 لقد قرأت وفھمت محتویات نموذج الموافقة ھذا، ویحق لي استالم نسخة عند الطلب.

 
وردوھا، والمراكز الصحیة/الوكاالت الشریكة سوف تستمر سان إیسیدرو ھیلث وموظفوھا، و/أو المتعاقدون معھا/م

 األخرى في عالجي حتى لو اخترت عدم التوقیع على ھذا النموذج.
ا بالتوقیع على التصریح  (یرجى مالحظة أن: األھلیة للمزایا، أو التسجیل، أو الدفع أو العالج ال یجوز أن یكون مشروطً

)45 CFR 164.508(c)(2)(ii).(( 
 

فإنك تصرح بشكل محدد لسان إیسیدرو ھیلث باستخدام المعلومات المتعلقة بإساءة استخدام بتقدیم موافقتك، 
العقاقیر/الكحول/المواد، والصحة العقلیة، وفیروس نقص المناعة البشریة واإلفصاح عن تلك المعلومات. أنا أفھم أن 

 2من مدونة التنظیمات الفیدرالیة الجزء  42سجالت إساءة استخدام المواد محمیة بموجب التنظیمات الفیدرالیة، والباب 
من مدونة التنظیمات  45)، والباب HIPAA( 1996وقانون قابلیة معلومات التأمین الصحي للنقل والمحاسبة لعام 

وال یجوز إعادة اإلفصاح عنھا بدون موافقتي المكتوبة ما لم یكن ذلك مسموًحا بخالف  164و 160الفیدرالیة الجزئین 
 التنظیمات.ذلك بموجب 

 
 معلوماتي الصحیة أنا أصرح بمشاركة القبول:         

 
 معلوماتي الصحیةأنا ال أصرح بمشاركة  الرفض:         

 
 االسم الكامل بحروف واضحة للممثل القانوني: تاریخ میالد المریض:

 االسم الكامل للمریض بحروف واضحة:
 

عالقتھ إذا كان التوقیع بواسطة الممثل القانوني، 
 بالمریض:

 توقیع الممثل القانوني: توقیع المریض:

 تاریخ التوقیع: تاریخ التوقیع:
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