សំណុំែបបបទសតី
ពីការយល់រពម
អន កផត ល់េសវាកមម /េឈាមះមណឌល

អំពីរបព័នធ PSYCKES
ការ ិយាល័យសុខភាពផល វូ ចិតតរដឋ ញូ ៉យ៉ក (NYS)
រកសារបព័នធេសវាកមម ែផន ក វ ិកលចរ ិក
និងការេធវ ើឱយរបេសើរេឡើងែផន កពយាបាលជំងឺ (PSYCKES) ។
មូ លដាឋនទិននន័យតាមអុីនធឺណិតេនះ
មានផទុករបវតត ិេវជជ សារសត មួ យចំនួនរបស់អនក
និងព័ត៌មានេផសងេទៀតអំពីសុខភាពរបស់អនក។
វាអាចជួ យអន កផត ល់េសវាកមម សុខភាពរបស់អនក
ផត ល់ជូនការែថទា ំសុខភាពរតឹមរតូវេនៅេពលេលាកអន ករតូវការ។
ព័ត៌មានេនៅកនុងរបព័នធ PSYCKES
បានមកពីកំណត់រតាេវជជ សារសត របស់អនក
មូ លដាឋនទិននន័យកមម វ ិធីេមឌីេឃតរដឋ ញូ យ៉
៉ ក NYS Medicaid
និងរបភពេផសងេទៀត។ សូ មចូ លេមើល វ ិបសាយ www.psyckes.org,
េហើយចុចេលើអំពីរបព័នធ PSYCKES
េដើមបីែសវ ងយល់បែនថ មេទៀតអំពីកមម វ ិធី
និងថាេតើទិននន័យរបស់អនកមកពីណា។

េតើេលាកអន ករតូវេធវ ើអវីខលះ
ព័ត៌មានរបស់អនកគឺជាការសមាងត់
ែដលមានន័យថាអន កេផសងេទៀតរតូវការលិខិតអនុញាញតេដើមបីពិនិ
តយេមើលព័ត៌មានេនះ។ សូ មបំេពញសំណុំែបបបទេនះឥឡូវេនះ
ឬេនៅេពលណាមួ យក៏បាន
របសិនេបើេលាកអន កចង់ផតល់ជូនឬបដិេសធអន កផត ល់េសវាកមម រប
ស់អនក ចូ លេរបើកំណត់រតារបស់អនក។ អវ ីែដលេលាកអន កេរជើសេរ ីស
នឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សិទធិរបស់អនកចំេពាះការែថទា ំសុខ
ភាពឬការេចញៃថល ធានារា៉ប់រងសុខភាពេឡើយ។
សូ មអានែផន កខាងេរកាយទំព័រេនះេដាយរប ុងរបយ័តន
មុនគូ សឬធីករបអប់មួយកនុងចំេណាមរបអប់នានាខាងេរកាម។
េរជើសេរ ីស៖

•

“ខញុំផតល់ជូនការយល់រពម”
របសិនេបើេលាកអន កចង់ឱយអន កផត ល់េសវាកមម េនះ
និងបុគគលិករបស់ពួកេគ
ចូ លរ ួមកនុងការែថទា ំសុខភាពរបស់អនក
េដើមបីពិនិតយេមើលព័ត៌មានរបព័នធ PSYCKES របស់អនក។

•

"ខញុំមិនផត ល់ជូនការយល់រពម"
របសិនេបើេលាកអន កមិនចង់ឱយពួ កេគពិនិតយេមើលព័ត៌មានេទ។

ទិននន័យេនះមាន៖

•

េឈាមះ ៃថង ែខឆានំកំេណើត អាសយដាឋនរបស់អនក
និងព័ត៌មានេផសងេទៀត
ែដលបញាជក់អតត សញាញណេលាកអន ក

•

េសវាកមម ែថទា ំសុខភាពរបស់អនក
បានបង់ជូនេដាយកមម វ ិធីេមឌីេឃត Medicaid;

•

របវតត ិែថទា ំសុខភាពរបស់អនក
ដូ ចជាជំងឺឬការរងរបួ សែដលបានពយាបាល លទធ ផលេធវ ើេតសត
និងការេរបើថាន។ំ

•

ព័ត៌មានេផសងេទៀតែដលេលាកអន ក
ឬអន កផត ល់េសវាកមម សុខភាពរបស់អនក បញចល
ូ េទៅកនុងរបព័នធេនះ
ដូ ចជាគេរមាងសុវតថ ិភាពសុខភាព។

របសិនេបើេលាកអន កមិនផត ល់ជូនការយល់រពមេទ
មានេពលខល ះអន កផត ល់េសវាកមម េនះ
អាចពិនិតយេមើលព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកេនៅកនុងរបព័នធ
PSYCKES ឬទទួ លបានព័ត៌មានពីអនកផត ល់េសវាកមម មានក់េផសងេទៀត កនុងករណីមានចបាប់និងបទបបញញ តត ិរបស់រដឋ និងសហព័នធអនុញាញត
ឱយពិនិតយេមើលព័ត៌មានបាន។1
ឧទាហរណ៍របសិនេបើកមម វ ិធីេមឌីេឃត Medicaid
មានការរពួ យបារមភ អំពីគុណភាពៃនការែថទា ំសុខភាពរបស់អនក
េនាះ អន កផត ល់េសវាកមម របស់អនកអាចចូ លរបព័នធ PSYCKES
េដើមបីជួយពួ កេគកំណត់ថាេតើអនកកំពុងទទួ លបានការែថទា ំសុខ
ភាពរតឹមរតូវតាមេពលេវលារតឹមរតូវឬេទ។

ការេរជើសេរ ីសរបស់អនក។ សូ មគូ សឬធីករបអប់ 1 ែតប៉ុេណា
ណ ះ។
ខញុំផតល់ជូនការយល់រពមចំេពាះអន កផត ល់េសវាកមម និងបុគគលិករបស់ពួកេគែដលពាក់ព័នធនឹងការែថទា ំសុខភាពរបស់ខញុំ
េដើមបីចូលេរបើព័ត៌មានសុខភាពរបស់ខញុំែដលទាក់ទងនឹងេសវាកមម ែថទា ំសុខភាពរបស់ខញុំ។

ខញុំមិនផតល់ជូនការយល់រពមចំេពាះអន កផត ល់េសវាកមម េនះ េដើមបីចូលេរបើព័ត៌មានសុខភាពរបស់ខញុំេទ
ប៉ុែនត ខញុំយល់ថាពួ កេគនឹងអាចពិនិតយេមើលព័ត៌មាន
កនុងករណីមានចបាប់និងបទបបញញ តត ិរបស់រដឋ និងសហព័នធអនុញាញតឱយពិនិតយេមើលព័ត៌មានបាន។

សូ មសរេសរេឈាមះអន កជំងឺជាអកសរពុមព

ៃថង ែខឆានំកំេណើតរបស់អនកជំងឺ

េលខសមាគល់កមម វ ិធីេមឌីេឃត Medicaid របស់អនកជំងឺ

ហតថ េលខាអន កជំងឺ ឬអន កតំណាងរសបចបាប់របស់អនកជំងឺ

សូ មសរេសរេឈាមះអន កតំណាងែផន កចបាប់ជាអកសរពុមព (េបើអាចអនុវតត បាន)

កាលបរ ិេចឆ ទ

ទំនាក់ទំនងរបស់អនកតំណាងែផន កចបាប់
ចំេពាះអន កជំងឺ (េបើអាចអនុវតត បាន)

1 ចបាប់និងបទបបញញ តត ិ រ ួមមានចបាប់សតីពីអនាម័យផល វូ ចិតតរដឋ ញូ យ៉
៉ ក NY ែផន កទី 33.13,
ចបាប់សតីពីសុខភាពសាធារណៈរដឋ ញូ ៉យ៉ក NY មារតា 27-F និងចបាប់សតីពីការសមាងត់របស់សហព័នធ
ែដលរ ួមមានែផន ក 42 CFR Part 2 និង 45 CFR Parts 160 និង 164 (សំេដៅេលើ “HIPAA”)។

ទំព័រ 1/2

ព័ត៌មាន និងការយល់រពម

1

2

េតើអនកផតល់េសវាកមម អាចេរបើរបាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកយា៉ងដូ ចេមត ច? ពួ កេគអាចេរបើរបាស់ព័ត៌មានេដើមបី៖
•

ផត ល់ជូនការពយាបាលខាងេវជជ សារសត ការសរមបសរមួ លការែថទា ំងសុខភាព និងេសវាកមម ែដលពាក់ព័នធែតប៉ុេណា
ណ ះ។

•

វាយតៃមល និងេធវ ើឱយរបេសើរេឡើងគុណភាពៃនការែថទា ំសុខភាព។

•

ជូ នដំណឹងដល់អនកផត ល់េសវាកមម ពយាបាលរបស់អនកកនុងេពលមានការសេរងាគះបនាទន់ (ឧទាហរណ៍េលាកអន កេទៅបនទ ប់សេរងាគះបនាទន់)។

េតើមានព័ត៌មានអវ ីខលះ ែដលពួ កេគអាចចូ លេរបើបាន។ របសិនេបើេលាកអន កផត ល់ជូនការយល់រពមចំេពាះ

____________________________ អាចពិនិតយេមើលព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកទា ំងអស់េនៅកនុងរបព័នធ PSYCKES ។
េហើយេនះអាចរាប់បញចល
ូ ព័ត៌មានពីកំណត់រតាសុខភាពរបស់អនក ដូ ចជាជំងឺឬរបួ ស (ឧទាហរណ៍ទឹកេនាមែផអ ម ឬបាក់ឆអឹង)
លទធ ផលេធវ ើេតសត (ការថតកាំរសម ីអុិច (X-Ray), ការេធវ ើេតសត ឈាម ឬការពិនិតយសុខភាព) លទធ ផលវាយតៃមល និងការេរបើថាន។ំ
ព័ត៌មានេនះអាចរ ួមបញចល
ូ ទា ំងគេរមាងែថទា ំសុខភាព គេរមាងសុវតថ ិភាព និងការែណនាំអំពី វ ិកលចរ ិក
ែដលេលាកអន កនិងអន កផត ល់េសវាកមម ពយាបាលជំងឺរបស់អនក បេងក ើតេឡើង។ ព័ត៌មានេនះ
អាចទាក់ទងេទៅនឹងសាថនភាពសុខភាពែដលសមាងត់ ែដលរាប់បញចល
ូ ប៉ុែនត មិនកំណត់ចំេពាះ៖

•
•
•

3

4

សាថនភាពសុខភាពផល វូ ចិតត
ការេរបើេរគឿងរសវ ឹង ឬេរគឿងេញៀន
ការពនយារកំេណើត និងការរំលូតកូ ន
(ការេធវ ើែផនការរគួ សារ)

•
•
•

ជំងឺឬេតសត ែហសនេនទិក (តំណពូ ជ)
ហុីវ/េអដ HIV/AIDS
ជំងឺកាមេរាគ

ព័ត៌មានេនះមកពីណា។ េសវាកមម សុខភាពណាមួ យរបស់អនកែដលបង់ជូនេដាយកមម វ ិធីេមឌីេឃត Medicaid
ជាែផន កមួ យៃនកំណត់រតារបស់អនក។ េហើយេនះជាេសវាកមម ែដលេលាកអន កបានទទួ លពីមណឌលវ ិកលចរ ិកែដលរគប់រគងេដាយរដឋ ។
ព័ត៌មានខល ះ ប៉ុែនត មិនែមនព័ត៌មានទា ំងអស់ពីកំណត់រតាេវជជ សារសត របស់អនក រតូវបានរកសាទុកកនុងរបព័នធ PSYCKES េទ
ូ ។ កំណត់រតាតាមអុីនធឺណិតរបស់អនក
ដូ ចជាទិននន័យែដលេលាកអន កនិងេវជជ បណឌិតរបស់អនកបញចល
រ ួមបញចល
ូ ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកពីមូលដាឋនទិននន័យរដឋ ញូ យ៉
៉ ក NYS េផសងេទៀត
និងអាចរតូវបានបែនថ មមូ លដាឋនទិននន័យថម ី។ សរមាប់បញជ ីរបភពទិននន័យបចចុបបនន និងព័ត៌មានបែនថ មេទៀតអំពីរបព័នធ
PSYCKES សូ មចូ លេមើល វ ិបសាយ៖ www.psyckes.org និងេមើល “អំពីរបព័នធ PSYCKES”
ឬេសន ើសុំអនកផត ល់េសវាកមម របស់អនកឱយេបាះពុមពឬរពីនបញជ ីសរមាប់េលាកអន ក។
េតើអនកណាអាចចូ លេរបើព័ត៌មានរបស់អនក េដាយមានការយល់រពមរបស់អនក។
គគ លិកដៃទេទៀតរបស់ __________________________ _ែដលពាក់ព័នធនឹងការែថទា ំសុខភាពរបស់អនក

ក៏ដូចជាអន កផត ល់េសវាកមម ែថទា ំសុខភាពែដលេចញៃថល ឬតាមការទាក់ទង _____________________________។
សមាជិកជាបុគគលិកែដលបំេពញភារកិចចែដលមានរាយបញជ ី #1 ខាងេលើ ក៏អាចចូ លេរបើព័ត៌មានរបស់អនកផងែដរ។
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ការចូ លេរបើឬការេរបើព័ត៌មានរបស់អនកមិនរតឹមរតូវ។

មានការដាក់ពិន័យចំេពាះការចូ លេរបើឬការេរបើរបាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបព័នធPSYCKES
របស់អនកែដលមិនរតឹមរតូវ។របសិនេបើេលាកអន កធាលប់សងស័យថាមាននរណាមានក់បានេឃើញ
េហើយពួ កេគមិនរតូវការេមើលេទេនាះ - សូ មេហៅទូ រស័ពទេទៅ៖

•
•

ឬបានចូ លេរបើព័ត៌មានរបស់អនក

________________________តាមេលខ ____________________ ឬ
ការ ិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជនែផន កសុខភាពផល វូ ចិតតរដឋ ញូ យ៉
៉ ក NYS 800-597-8481.
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ការែចករំ ែលកព័ត៌មានរបស់អនក។ _____________________________
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រយៈេពលមានរបសិទធភាព។ សំណុំែបបបទសត ីពីការយល់រពមេនះ ចូ លជាធរមានកនុងរយៈេពល 3 ឆានំ
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ការដកេចញការយល់រពមរបស់អនក។ េលាកអន កអាចដកេចញការយល់រពមរបស់អនកេនៅេពលណាក៏បាន

អាចែចករំ ែលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកជាមួ យអន កដៃទបាន លុះរតាែតមានចបាប់និងបទបបញញ តត ិរបស់រដឋ ឬសហព័នធអនុញាញត។
េហើយេនះជាការពិតចំេពាះព័ត៌មានសុខភាពជាទរមង់េអឡិចរតូនិកឬរកដាស។ ចបាប់និងបទបបញញ តត ិរបស់រដឋ ឬសហព័នធមួ យចំនួន
ក៏ផតល់ជូនការការពារពិេសសនិងតរមូវការទាមទារបែនថ មសរមាប់ការបងាហញព័ត៌មានសុខភាពែដលសមាងត់ ដូ ចជាហុីវ/េអដស៍
HIV/AIDS និងការពយាបាលេរគឿងេញៀននិងអាល់កុល។1
បនាទប់ពីកាលបរ ិេចឆ ទចុងេរកាយែដលេលាកអន កបានទទួ លេសវាកមម េដាយគិតចាប់ពីៃថង _____________________________
ឬរហូ តដល់ៃថង ែដលេលាកអន កដកេចញការយល់រពមរបស់អនក ែដលមានមួ យណាេកើតេឡើងមុនក៏បាន។

េដាយចុះហតថ េលខានិងបញជន
ូ សំណុំែបបបទសត ីពីការយល់រពមពីការដកេចញជូ នេទៅ ________________________។
េលាកអន កអាចផាលស់បតរជេរមើ
ូ
សអំពីការយល់រពមរបស់អនក
េដាយចុះហតថ េលខាេលើសំណុំែបបបទសត ីពីការយល់រពមថម ីេនៅេពលណាមួ យក៏បាន។
េលាកអន កអាចទទួ លបានសំណុំែបបបទទា ំងេនះតាមវ ិបសាយ www.psyckes.org ឬពីអនកផត ល់េសវាកមម របស់អនកេដាយេហៅទូ រស័ពទ
__________________________________េលខ__________________________។
សូ មកត់សមាគល់ថាអន កផត ល់េសវាកមម ែដលទទួ លបានព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនកតាមរយៈ
_____________________________េនៅខណៈេពលសំណុំែបបបទសត ីពីការយល់រពមេនះចូ លជាធរមានេនាះ
អាចថតចមល ងឬបញចល
ូ ព័ត៌មានរបស់អនកេទៅកនុងកំណត់រតាេវជជ សារសត របស់ពួកេគ។ របសិនេបើេលាកអន កដកេចញការយល់រពមរបស់អនក
ពួ កេគមិនចាំបាច់របគល់ជូនព័ត៌មានវ ិញ ឬដកេចញព័ត៌មាន ពីកំណត់រតារបស់ពួកេគេទ។
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ឯកសារថតចមល ងសំណុំែបបបទ។ េលាកអន កអាចទទួ លបានឯកសារថតចមល ងមួ យចបាប់ៃនសំណុំែបបបទសត ីពីការយល់រពមេនះ
បនាទប់ពីេលាកអន កបានចុះហតថ េលខាេលើសំណុំែបបបទេនះ។

1 ចបាប់និងបទបបញញ តត ិ រ ួមមានចបាប់សតីពីអនាម័យផល វូ ចិតតរដឋ ញូ យ៉
៉ ក NY ែផន កទី 33.13,
ចបាប់សតីពីសុខភាពសាធារណៈរដឋ ញូ ៉យ៉ក NY មារតា 27-F និងចបាប់សតីពីការសមាងត់របស់សហព័នធ
ែដលរ ួមមានែផន ក 42 CFR Part 2 និង 45 CFR Parts 160 និង 164 (សំេដៅេលើ “HIPAA”)។
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