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गोपनीयता आचार संहितासम्बन्धी सूचना 

संशोधित: जुलाई 01, 2020 

यो सूचनाले तपाईंका चचककत्सासम्बन्धी जानकारीिरू कसरी प्रयोग गनन तथा खुलासा िुन सक्छन ्र तपाईंले ती 
जानकारीिरूमा कसरी पिुुँच राख्न सक्नुिुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट्याउने छ। 

कृपया यसलाई ध्यान हिएर पढ्नु िोला। 

तपाईंले UKHS गोपनीयतासम्बन्धी अचधकारीलाई 913-588-2526-मा कल गर्न सक्रु्हुन्छ। यदि यो सूचर्ाबारे 
तपाईंससत प्रश्र्हरू छर् ्भरे्। तपाईंले कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली [University of Kansas Health 
System (UKHS)]-को अरु्पालर् हेल्पलाइर्लाई पनर् कल गर्न सक्रु्हुन्छ। टोल-फ्री र्म्बर 844-527-0597 हो। 

यो सूचनाको अनुसरण कसले गने छ 

यो सूचर्ामा कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणालीद्िारा व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा व्यिस्िापर्मा सहभागी 
हुरे् नर्म्र् र्ामाङ्ककत स्िास््य सेिा प्रिायकहरूको गोपर्ीयता आचार संदहताहरूबारे िणनर् गररएको छ। “व्यिस्स्ित 
स्िास््य सेिा व्यिस्िापर्” भरे्को (i) मानर्सहरूले आिशन रूपमा एक भन्िा बढी स्िास््य सेिा प्रिायकहरूबाट स्िास््य 
सेिाहरू प्राप्त गरे् एउटा धचककत्सकीय एकीकृत पररिेश हो, िा (ii) एक भन्िा बढी स्िास््य सेिा प्रिायकहरू सहभागी 
हुरे् एउटा व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा प्रणाली हो। तपाईंलाई अझ असल सेिा प्रिार् गर्नका लाधग हामील ेतपाईंलाई हाम्रो 
गोपर्ीयता आचार संदहता र तपाईंका गोपर्ीयतासम्बन्िी अधिकारहरूबारे यो सूचर्ा दिइरहेका छौं। सर् ्1996-को 
स्िास््य बबमा िहर्ीयता एिम ्जिाफिेही ऐर् [Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 
(HIPAA)]-ले तपाईंको गोपर्ीयताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गिनछ। हरेक सेिा प्रिायकले यस सूचर्ामा भएका सतनहरूको 
पालर्ा गरु्नपिनछ। यो सूचर्ा सिेा दिरे् हाम्रा विसभन्र् ठाउँहरूमा लागू हुन्छ। तपाईंले अरु्रोि गरु्नभएको खण्डमा, हामी 
तपाईंलाई यो सूचर्ा लागू हुरे् हाम्रा ठाउँहरूको सूची उपलब्ि गराउरे्छौं। 

विशेष रूपमा, कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा व्यिस्िापर् (OHCA)-मा नर्म्र् 
कुराहरू सामेल छर्:् 

▪ कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली (University of Kansas Health System) (कन्सास 
विश्िविद्यालय अस्पताल, कन्सास विश्िविद्यालयका धचककत्सकहरू, हेज ्मेडडकल सेन्टर, इर्कपोरेसर्, 
कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली ग्रेट बेन्ड क्याम्पस (सेन्ट रोज पेसभसलयर् लगायत), तिा 
पिर्ी भ्याली कम्युनर्टी हस्स्पटल, इर्कपोरेसर् लगायत), 

▪ कन्सास विश्िविद्यालय धचककत्सा केन्र,  
▪ के.यू. स्िास््य-साझेिार, इर्कपोरेसर् (KU HealthPartners, Inc.) 

यी सेिा प्रिायकहरूमा उर्ीहरूका कमनचारीहरू, स्टाफ, प्रसशक्षणािीहरू, स्ियम ्सेिी समूहहरू, विद्यािीहरू तिा अन्य 
स्िास््य सेिा कमीहरू सामेल छर्।् यी सब ैसंस्िाहरू, कायनस्िलहरू अनर् स्िार्हरूले यो सचूर्ाका नर्यमहरूको पालर्ा 
गरे्छर्।् यसको अनतररक्त, यी संस्िाहरू, कायनस्िलहरू अनर् स्िार्हरूले यस सूचर्ामा िणनर् गररएअरु्सार तपाईंको 
स्िास््य जार्कारीलाई उपचार, भुक्तार्ी िा स्िास््य सेिा प्रकियाहरू नर्स्म्त एका-अकानससत साझा गर्न सक्छर् ्

सामूदहक रूपमा, यस सूचर्ामा यी संस्िाहरूलाई, “हामी” िा “हामीहरू” भरे्र उल्लेख गरररे्छ। हामी उपचार, भुक्तार्ी 
अनर् सम्बद्ि प्रकिया जस्ता उद्िेश्यहरूको लाधग धचककत्सकीय जार्कारीलाई परस्पर साझा गर्न सक्छौं। कारू्र्ले 
हामीलाई यसो गरे् अरु्मनत प्रिार् गछन जसमा हामी उत्कृष्ट स्िास््य सेिा उपलब्ि गराउर् सकौं। यसबाहेक, कन्सास 



पषृ्ठ 10-को2 

55019410.2 

विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा व्यिस्िापर्का कनतपय स्िास््य स्याहार प्रिायकहरूले 
संयुक्त उपयोगको समीक्षा, गुणस्तर मूल्याङ्कर् एिम ्सुिार, अििा भुक्तार्ीसम्बन्िी गनतविधिहरू जस्ता उद्िेश्यहरूको 
लाधग धचककत्सकीय दृस्ष्टले एकीकृत रे्टिकन हरूमा भाग सलर् सक्छर् ्अनर् ती सेिा प्रिायकहरूले रे्टिकन  सहभागीहरूससत 
रे्टिकन का संयुक्त गनतविधिहरूलाई सञ्चासलत गर्नको लाधग आिश्यक धचककत्सकीय जार्कारीलाई साझा गर्न सक्छर्।् 
धचककत्सकीय दृस्ष्टले एकीकृत रे्टिकन हरूमा भाग सलरे् ती स्िास््य सेिा प्रिायकहरूबारे अधिक जार्कारीको लाधग, 
कृपया कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली अरु्पालर् हेल्पलाइर् (844-527-0597 टोल फ्री)-ससत सम्पकन  
गरु्नहोस।् 

मित्त्वपूणन अस्टवीकरण 

माचथ उल्लेखखत सेवा प्रिायकले तपाईंलाई यो सूचना संयुक्त रूपमा हिुँिैछन ्। यस संयुक्त सूचनामा भएको प्रत्येक 
सेवा प्रिायक स्टवयम ्नै एक स्टवास्ट्य सेवा प्रिायक िो। प्रत्येक सेवा प्रिायक आफ्नो कियाकलापका लाचग आफू एक्लै 
नै जजम्मेवार छ। यसमा गोपनीयतासम्बन्धी कानूनिरूको पालना र उसले प्रिान गने स्टवास्ट्य स्टयािार सेवािरू सामेल 
छन ्। िामीले स्टवास्ट्य सेवािरूलाई संयुक्त रूपमा वा एकअकानको साटोमा उपलब्ध गराइरिेका छैनौं। िामी 
स्टवास्ट्यसम्बन्धी सूचना कानूनले अनुमतत हिएअनुसार आिान-प्रिान गनन सक्छौं। 

चचककत्सासम्बन्धी सूचनाको बारेमा िाम्रो प्रततज्ञा 

तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी सूचर्ा तपाईंको नर्जी हो भन्रे् कुरो हामीलाई िाहा छ। हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी 
सूचर्ाको संरक्षण गरे्छौं। हामी तपाईंले हाम्रा सुवििा केन्रहरूमा प्राप्त गरे् उपचार र सेिाहरूको रेकडन राख्ने गछौं। 
तपाईंको पूणन र व्यापक उपचारका लाधग हामीलाई यो रेकडनको आिश्यकता हुन्छ। कारू्र्को प्राििार्लाई पूरा गर्नका 
लाधग पनर् हामीलाई यो चादहरे् हुन्छ। यो सूचर्ा तपाईंले हाम्रा केन्रहरूमा प्राप्त गरे् सेिाका हामीले कायम राखेका 
रेकडनहरूमाधि लागू हुन्छ। 

यो सूचर्ाले तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीलाई हामीले प्रयोग िा साझा गरे् तररकाहरूको बारेमा बताउँछ। यसले 
तपाईंका अधिकारहरूको पनर् व्याख्या गिनछ। 

कारू्र्अरु्सार हामीले नर्म्र् कुरोहरू गरु्न आिश्यक ठहछनः 

▪ तपाईं धचनर्रु्हुरे् तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी गोप्य राखखएको सुनर्स्श्चत गरु्न, 
▪ तपाईंलाई हाम्रो कारू्र्ी िानयत्ि र तपाईंको धचककत्सा जार्कारीसम्बन्िी गोपर्ीयता आचार संदहताबारे यो 

सूचर्ा प्रिार् गरु्न, तिा 
▪ ितनमार्मा प्रभािी यस सूचर्ाका बुँिाहरूको पालर्ा गरु्न। 

तपाईंको चचककत्सासम्बन्धी जानकारीको प्रयोग तथा आिान-प्रिान िामी कसरी गनन सक्छौं 

हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीको नर्म्र्ारु्सार प्रयोग तिा आिार्-प्रिार् गर्न सक्छौं। सम्भावित रूपमा 
उपयोग िा खुलासा हुरे् हरेक स्स्िनतलाई यहाँ सूचीबद्ि गरु्न सम्भि हुरे्छैर्। यद्यवप, हामीले जार्कारीको उपयोग 
गर् ेिा त्यसलाई साझा गरे् सबै तररकाहरू, यी क्षेत्रहरूमध्ये कुरै् एक क्षेत्र अन्तगनत परे्छ। 

▪ उपचारका लाचग। हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीको उपयोग तपाईंको धचककत्सकीय हेरचाह गर्नका 
लाधग गर्न सक्िछौं। हामील ेतपाईंको धचककत्सकीय जार्कारीलाई डक्टरहरू, र्सनहरू, प्राविधिज्ञहरू, विद्यािीहरू 
अििा अन्य कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा व्यिस्िापर्का अन्य 
कमनचारीहरूससत साझा गर्न सक्छौं। उिाहरणका लाधग, विभागहरूले तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी 
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तपाईंको उपचारको योजर्ा बर्ाउर्का लाधग आिार्-प्रिार् गर्न सक्छर्।् यसमा वप्रस्स्िप्शर् अिानत ्रु्स्खाहरू, 
प्रयोगशालाका कामहरू, तिा एक्सरेहरू पर्न सक्िछर् ्। हामीले तपाईंको धचककत्सकीय जार्कारीलाई ती 
व्यस्क्तहरूससत पनर् साझा गर्न सक्छौं जो कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली व्यिस्स्ित स्िास््य 
सेिा व्यिस्िापर्ससत सम्बद्ि छैर्र्।् धचककत्सक तिा घरैमा आएर तपाईंलाई स्िास््य सेिा दिरे् र्सनहरूलाई 
ररफर गरु्न यस्तोमा पर्न सक्छर् ्। 

▪ रकम भुक्तानीका लाचग। हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी बबमा योजर्ा िा तपाईंको हेरचाहको 
खचनको भुक्तार् गर्नमा मद्ित पुऱ्याउरे्हरूलाई उपलब्ि गराउर् सक्छौं। उिाहरणका लाधग, हामी तपाईंको 
स्िास््य योजर्ालाई तपाईंको के-के उपचार हुरे्छ भरे्र बताउर् सक्छौं। तपाईंको योजर्ाले उपचारको खचनको 
भुक्तार् गछन िा गिैर् भन्रे् िाहा पाउर्को लाधग हामी यस्तो गरे् गछौं। 

▪ स्टवास्ट्य सेवा कायनिरूको लाचग। हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीलाई हाम्रो स्िास््य सेिा प्रकियाहरूको 
लाधग प्रयोग िा साझा गर्न सक्छौं। यस ककससमका प्रयोगहरू तिा खुलासाहरूले हामीलाई हाम्रा कायनिमहरूको 
सञ्चालर् गर्न तिा हाम्रा बबरामीहरूको स्तरीय उपचार सुनर्स्श्चत गर्नमा सहयोग पुऱ् याउँछ। उिाहरणका लाधग, 
हामीले गरेको उपचार तिा दिएका सेिाहरूको समीक्षा गर्नमा हामी धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीको प्रयोग गर्न 
सक्छौं। हाम्रा कमनचारीहरूको कायनसम्पािर्को मूल्याङ्कर् गर्न तिा उर्ीहरूले तपाईंलाई कस्तो सेिा दिइरहेका 
छर् ् भन्रे् जाँच गर्नका लाधग हामी धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीको प्रयोग गर्न सक्छौं। हामी डक्टरहरू, र्सनहरू, 
प्राविधिज्ञहरू, विद्यािीहरू, तिा अन्य स्िास््य सेिा कमीहरूससत अध्ययर्-अध्यापर्को प्रयोजर्का लाधग 
धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी साझा गर्न सक्छौं। 

▪ व्यापाररक सियोगीिरू। हामीलाई आिश्यक केही सेिाहरू सलर्का लाधग हामीले बादहरी व्यापाररक संस्िाहरूससँग 
करार गर्न सक्छौं। उिाहरणका लाधग, हामीले ट्रास्न्स्िप्सर् िा कलेक्सर् एजेन्सीहरूका सेिाहरूको उपयोग गर्न 
सक्छौं। त्यस्ता करारका अिीर्मा रहेर उर्ीहरूलाई हामीले गर्न भरे्को काम गर्नका लाधग हामी धचककत्सासम्बन्िी 
जार्कारी उपलब्ि गराउर् सक्छौं। यस्तो करारअरु्सार व्यापाररक साझेिारले हामीले उपलब्ि गराएको 
धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीको संरक्षण गरु्न पिनछ र तपाईंलाई तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीमा पहँुच 
दिर्का सािै कुरै् धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीको खुलासा गरेको भए त्यसको वििरण उपलब्ि गराउरु् पछन। 

▪ तपाईंको स्टवास्ट्य सेवाससत सम्बद्ध सर-सञ्चार। तपाईंलाई एपोएन्टमेन्टबारे स्मरण गराउर्को लाधग हामी 
तपाईंको स्िास््य जार्कारीको उपयोग एिम ्खुलासा गर्न सक्छौं। यसमा तपाईंको एपोएन्टमेन्टको ताररख, 
समय र स्िार्को उल्लेख गिै तपाईंससत यी तररकाहरूद्िारा सम्पकन  गरु्न सामेल छर् ्(1) हामीससत भएको 
तपाईंको र्िीर्तम हुलाक ठेगार्ामा तपाईंलाई स्मरण गराउरे् पत्र (ररमाइन्डर काडन) पठाउरु्; (2) हामीससत 
भएको तपाईंको र्िीर्तम इमेल ठेगार्ामा तपाईंलाई इमेल पठाउरु्; अििा (3) हामीससत उपलब्ि र्िीर्तम 
टेसलफोर् र्म्बरमा तपाईंलाई कल गरु्न िा पाठ सन्िेश पठाउरु् (टेक्स्ट मेसेस्जङ्ग) तिा, आिश्यक ठहररए, 
भोयस मेल सन्िेश छोड्रु् अििा तपाईं र्भएर कुरै् यस्तो अन्य व्यस्क्तलाई सम्बद्ि सन्िेश दिरु् जसल े
तपाईंको टेसलफोर् र्म्बरमा गररएको फोर्को जिाफ दिन्छ। यदि हामीलाई एपोएन्टमेन्टको स्मरण गराउरु् 
बाहेक कुरै् अन्य कारण (उिाहरणका लाधग, जाँचका पररणामहरूबारे बताउरु्)-को लाधग तपाईंससत सम्पकन  गर्े 
आिश्यकता पऱ् यो भरे्, हामी तपाईंलाई हामीससत सम्पकन  गरे् अरु्रोि गिै सन्िेश पठाउर् िा छोड्र् सक्छौं। 
यदि कुरै् विशेष पररस्स्िनतमा तपाईंले हामीलाई अन्य कुरोहरूको पनर् उल्लेख गरे् नर्िेश दिरु्भएको बाहेक 
अन्य स्स्िनतहरूमा, हामी अन्य कुरै् िप जार्कारी छोड्रे् छैर्ौं। 

▪ सन्तुष्टीसम्बन्धी सवेक्षणिरू। हाम्रा सेिाहरूससत तपाईं कनत सन्तुष्ट हुरु्हुन्छ, सो मूल्याङ्कर् गर्नको लाधग 
सञ्चालर् गरररे् सिेक्षणहरूमा हामी स्िास््य जार्कारीको उपयोग एिम ्खुलासा गर्न सक्छौं। हामी तपाईंलाई 
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त्यस्ता सिेक्षणहरू नर्यसमत मेल अिानत ्डाकद्िारा अििा हामीससत भएको तपाईंको र्िीर्तम इमेल ठेगार्ामा 
सन्िेशद्िारा पठाउर् सक्छौं। हामी त्यस्तो सिेक्षणलाई हामीससत भएको तपाईंको र्िीर्तम सेल (मोबाइल) 
फोर् र्म्बरमा टेक्स्ट मेसेज (पाठ सन्िेश)-द्िारा पनर् पठाउर् सक्छौं। 

▪ उपचारका ववकल्पिरू। तपाईंलाई उपयुक्त हुरे् विसभन्र् ककससमका उपचारहरूको उपलब्िताको बारेमा तपाईंलाई 
बताउर्का लाधग हामी धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीहरूको प्रयोग र साझेिारी गर्न सक्छौं। हामी तपाईंको 
स्िास््यससत सम्बस्न्ित अन्य लाभहरू तिा सेिाहरूका बारेमा तपाईंलाई बताउर्का लाधग धचककत्सासम्बन्िी 
जार्कारीको प्रयोग र साझेिारी गर्न सक्छौं। 

▪ अस्टपताल डाइरेक्री। हामी तपाईं अस्पतालमा बबरामीको रूपमा रहरु् भएको बेलामा तपाईंसम्बन्िी सीसमत 
जार्कारीहरू अस्पताल डाइरेक्ट्रीमा समािेश गर्न सक्छौं। तपाईंको र्ाउँ, अस्पतालमा तपाईं रहरु् भएको स्िार्, 
सामान्य अिस्िा (सन्तोषजर्क, स्स्िर, आदि), तिा िमन जस्ता जार्कारीहरूमा यसमा पर्न सक्छर्।् 
डाइरेक्ट्रीमा भएका िमनबाहेकका अन्य जार्कारीहरू तपाईंको र्ाउँ भरे्र सोध्रे् व्यस्क्तहरूससत साझा गर्न 
सक्छौं। यो सेिा हामी तपाईंका पररिारका सिस्यहरू, सािीहरू र अन्य तपाईंका नर्कटका मानर्सहरूलाई 
उपलब्ि गराउछौं जसमा उर्ीहरूले तपाईंलाई भेट्र् सकुर् ्र तपाईंको स्िास््य कस्तो छ भरे्र जान्र् सकुर्।् 
यदि तपाईं आफू अस्पतालमा भएको व्यस्क्तले बताउर् चाहरु्हुन्र् भरे्, हामी यो जार्कारी साझा गरे्छैर्ौँ। 
तपाईंले आफ्र्ो र्सन, धचककत्सक, ितान गर्े व्यस्क्त िा भर्ान विभाग (एडसमदटङ डडपाटनमेन्ट)-लाई तपाईं यी 
जार्कारी अरूलाई साझा गर्न र्चाहेको कुरा भन्रु् अनर्िायन छ। 

▪ व्यजक्तको पहिचान िटाइएको स्टवास्ट्य जानकारीको ससजनना। हामी व्यस्क्तको पदहचार् हटाइएको स्िास््य 
जार्कारीको ससजनर्ा नर्स्म्त तपाईंको स्िास््य जार्कारीको उपयोग गर्न सक्छौं। यसको अिन यो हो कक 
तपाईंको पदहचार्मा मद्ित पुऱ् याउरे् सबै डेटा एिम ्सामग्रीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएको िा त्यसमा संशोधित 
गररएको हुन्छ। 

▪ तपाईंको उपचारमा संलग्न व्यजक्तिरू। र्बताउरु् भरे्र तपाईंले, हामीलाई भन्रु् भएकोमा बाहेक, हामी तपाईंको 
धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी तपाईंको उपचारको िममा तपाईंलाई सहयोग गरे् पररिारको सिस्य िा सािीससत 
साझा गर्न सक्छौं। िैिीप्रकोप राहतको काममा सहयोग गरररहेको समूहलाई हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी 
जार्कारी उपलब्ि गराउर् सक्छौं। तपाईंका पररिारका सिस्यहरूलाई तपाईंको अिस्िा र तपाईं कहाँ हुरु्हुन्छ 
भन्रे्बारे िाहा होस ्भरे्र हामी यसो गरे् गिनछौं। यदि तपाईं अरु्पस्स्ित िा र्भन्रु् भरे्र भन्र्सक्रे् अिस्िामा 
हुरु्हुन्र् रहेछ भरे्, हामी तपाईंको जार्कारी दिरु् तपाईंको दहतमा छ िा छैर् भन्रे्मा आफ्र्ो वििेकको प्रयोग 
गरी जे गरु्न परे् हो, सो गरे्छौं। 

▪ अनुसन्धान। हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीलाई अरु्सन्िार्को लाधग प्रयोग एिम ्साझा गछौं। 
तपाईंको धचककत्सकीय जार्कारीको गोपर्ीयतालाई सुनर्स्श्चत गर्नको लाधग हामी तपाईंको धचककत्सकीय 
जार्कारीलाई अरु्सन्िार्कर्त्ानहरूससत त्यस बखत मात्रै साझा गरे्छौं जब अरु्सन्िार् प्रस्तािको समीक्षा गर्े 
तिा िाचा-बन्िर् स्िावपत गरे् संस्िागत समीक्षा बोडनले उर्ीहरूको अरु्सन्िार्लाई अरु्मोदित गररसकेको 
हुन्छ। कुरै् अरु्सन्िार् पररयोजर्ाको पररचालर् नर्स्म्त तम्तयारी गरररहेका व्यस्क्तहरूससत पनर् हामी तपाईंको 
धचककत्सकीय वििरणलाई साझा गर्नसक्छौं। तपाईंलाई कुरै् अरु्सन्िार्ात्मक अध्ययर्मा सामेल गरे् 
सम्भािर्ाको पर्त्ो लगाउरे् िममा पनर् हामी तपाईंको धचककत्सकीय जार्कारीको उपयोग अनर् त्यसलाई साझा 
गर्न सक्छौं। 

▪ कानूनअनुसार आवश्यक भएमा। सङघीय, प्रान्तीय िा स्िार्ीय कारू्र्अरु्सार उपलब्ि गराउर् आिश्यक 
भएको अिस्िामा हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी साझा गर्न सक्छौं। 
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▪ फन्डरेजजङ (कोष-सङ्ग्रि) कियाकलापिरू। कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली व्यिस्स्ित स्िास््य 
सेिा व्यिस्िापर्का संस्िाहरूका लाधग कोष-सङ्ग्रहका प्रयासहरू अन्तगनत तपाईंसँग सम्पकन  गर्नका लाधग हामी 
तपाईंसम्बन्िी जार्कारीको प्रयोग गर्न सक्छौं। हामी तपाईंको जार्कारीलाई कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य 
सेिा प्रणाली व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा व्यिस्िापर्का सिस्यहरूससत सम्बस्न्ित प्रनतष्ठार्हरू एिम ्अन्य 
संस्िाहरूससत साझा गर्न सक्छौं। त्यस्ता प्रनतष्ठार्हरू अििा संस्िाहरूले कोष बढाउर्का लाधग तपाईंसँग 
सम्पकन  गर्न सक्रे्छर् ्। उिाहरणका लाधग, तपाईंलाई फन्डरेस्जङ (कोष-सङ्ग्रह) कायनिमहरूको नर्म्तो आउर् 
सक्छ। तपाईंले फन्ड (कोष) बढाउरे् कायनिमहरूको िावषनक प्रनतिेिर्हरू तिा अन्य ककससमका पत्रहरू प्राप्त 
गर्न सक्रु्हुरे्छ। हामी सम्पकन  सूचर्ालाई साझा गर्नसक्छौं। हामी नर्म्र् प्रकारका जार्कारीहरूलाई पनर् साझा 
गर्न सक्छौं: सेिाहरू पाउरु् भएका समनतहरू, उपचार गरे् धचककत्सक र विभाग, पररणाम अनर् स्िास््य बबमाको 
स्स्िनत। यदि तपाईं हाम्रा कोष-सङ्ग्रहका उद्िेश्यहरू नर्स्म्त हामीले तपाईंससत सम्पकन  गरेको चाहनुहुुँदैन भरे्, 
तपाईंले (913) 562-2700-मा के. यू. इन्डाउमेन्टलाई, (913) 588-2800-मा कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य 
सेिा प्रणालीको कोष विकास कायानलयलाई अििा कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणालीको अरु्पालर् 
हेल्पलाइर् (844-527-0597 टोल फ्री)-लाई कल गर्न सक्रु्हुन्छ। 

▪ स्टवास्ट्य वा सुरक्षामा आइपने गम्भीर चुनौतीलाई रोक्न। तपाईं िा अरूको स्िास््य िा सुरक्षामा आइपरे् 
गम्भीर चुर्ौतीलाई रोक्र्का लाधग हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीको प्रयोग िा त्यसलाई साझा 
गर्न सक्छौं। हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी त्यस्तो चुर्ौती रोक्र्मा सहयोग गर्नसक्र्े व्यस्क्तलाई 
मात्र साझा गर्न सक्छौं। 

तपाईंको चचककत्सासम्बन्धी जानकारीको प्रयोग तथा आिान-प्रिान िामी कसरी गछौं 
ववशेष अवस्टथािरू 

▪ अङ्ग्ग एवम ्ऊतक िान। धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी हामी अङ्ग िार् र प्रत्यारोपणको काम तिा नर्गरार्ी 
गरे् समूहहरूससत साझा गर्न सक्छौं। 

▪ सेना। यदि तपाईं अमेररकाली िा वििेशी सशस्त्र सेिामा हुरु्हुन्छ भरे् आधिकाररक सैनर्क नर्कायले चाहेमा 
हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी साझा गर्न सक्छौं। 

▪ कामिारिरूको क्षततपूततन। कामिारहरूको क्षनतपूनतन िा यस्ता कायनिमहरूको लाधग हामी तपाईंको 
धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी साझा गर्न सक्छौं। कारू्र्अरु्सार आिश्यक ठहरररे् सीमासम्म हामी यस्तो 
गर्ेछौं। 

▪ जनस्टवास्ट्यसम्बन्धी जोखखमिरू। जर्स्िास््यसम्बन्िी कियाकलापहरू नर्स्म्त हामी तपाईंको 
धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीलाई साझा गर्न सक्छौं। कारू्र्ी आिश्यकतारु्सार हामी त्यस्तो गर्न सक्छौं। 
उिाहरणका लाधग, हामी नर्म्र् कारणहरूको लाधग तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीलाई साझा गर्न सक्छौं: 

▪ रोग, चोटपटक िा अपाङ्गताको रोकिाम िा नर्यन्त्रण गर्न; 
▪ जन्म तिा मतृ्युको ररपोटन गर्न; 
▪ बाल िवु्यनिहार िा उपेक्षाको ररपोटन गर्न; 
▪ औषिीसँगको ररयाक्सर् (प्रनतकिया) तिा उत्पािर्सम्बन्िी त्रुदटहरूको ररपोटन गर्न; 
▪ तपाईंलाई प्रोडक्ट ररकल (उत्पाि कफतान गरु्न)-को बारेमा बताउर्; 
▪ तपाईंलाई तपाईं कुरै् रोगको सम्पकन मा परु्न भयो कक िा रोग लाग्र् सक्रे् िा फैसलर् सक्रे् जोखखममा 

परु्न भएको छ कक भन्रे् बताउर्; र 



पषृ्ठ 10-को6 

55019410.2 

▪ हामीलाई कुरै् बबरामी िवु्यनिहार, नतरस्कार गरु्न िा घरेलु दहसंाबाट पीडडत भएको छ भन्रे् लागेमा 
सम्बस्न्ित सरकारी विभागलाई बताउर्। हामी यस्तो जार्कारी नर्िेशर् आएमा िा कारू्र्ी रूपमा आिश्यक 
भएमा मात्र साझा गर्ेछौं। 

▪ चचककत्सा सुपररवेक्षण कियाकलाप तथा पजञ्जकािरू। हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीलाई स्िास््य 
सेिा सुपररिेक्षण गरे् सरकारी एजेस्न्सहरूससत साझा गर्न सक्छौं। कारू्र्ले नर्दिनष्ट गरेका कायनहरूका लाधग 
हामी त्यस्तो गर्न सक्छौं। उिाहरणका लाधग, यस्ता कायनहरूमामा अडडट, जाँच, नर्रीक्षण तिा लाइसेन्स दिर् 
गररर्े सिेक्षणहरू सामेल छर् ्। स्िस््य सेिा पद्िनतको नर्गरार्ी गर्नका लाधग सरकारल ेयी कार्यहरू गर् े
गिनछ। यसले रोगको प्रकोप, सरकारी कायनिमहरू, र्ागररक अधिकार कारू्र्हरूको अरु्पालर् तिा बबरामी 
सङ्ख्या र पररणामको पनर् नर्गरार्ी गिनछ। हामी सरकारी पस्ञ्जकाहरूससत धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी साझा 
गर्न सक्छौं। 

▪ मुद्िा तथा वववाििरू। यदि तपाईं अिालती मुद्िा खेप्िै हुरु्हुन्छ िा वििािमा हुरु्हुन्छ भरे् हामी अिालतको 
आिेश, कारू्र्ी आिश्यकता, िा अन्य कारू्र्सम्मत प्रकियालाई सम्बोिर् गर्नका लाधग तपाईंको 
धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी साझा गर्न सक्छौं। 

▪ कानून लागू गनुन। कारू्र् लागू गरे् अधिकारीबाट माग भएमा हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी साझा 
गर्न सक्छौं: 
▪ कुरै् विशेष प्रकारका चोटपटकहरुको ररपोटन दिर्; 
▪ अिालतको फैसला, अिालतको आिेश (उपस्स्िनत-पत्र), िारेन्ट, समर् िा त्यस्तै अन्य प्रकियालाई जिाफ 

दिर्; 
▪ कुरै् संदिग्ि, भगोडा, साक्षीको पदहचार् गर्न, िा बेपर्त्ा व्यस्क्तको पर्त्ो लगाउर्; 
▪ कुरै् विशेष पररस्स्िनतमा, हामीले पीडडतको स्िीकृनत पाउर् र्सक्िा, अपरािको पीडडतको बारेमा; 
▪ त्यो मतृ्युको बारेमा जो अपरािको कारण भएको हो भन्रे् हामीलाई लागेकामा; 
▪ हाम्रो पररसरसभत्र सस्न्िग्ि अपरािको बारेमा; र 
▪ आपतकालीर् पररस्स्िनतमा अपरािको उजुर गर्न; अपराि भएको स्िार् िा पीडडतहरू; िा अपराि गरेको 

हुर्सक्रे् व्यस्क्तको पदहचार्, वििरण िा अिस्स्िनतको जार्कारी दिर्। 

▪ कोरोनर-िरू, चचककत्सा परीक्षक तथा किया-कमन तनिेशक। हामी धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी कोरोर्र िा 
धचककत्सा परीक्षकलाई बताउर् सक्छौं। उिाहरणका लाधग, मतृकको पदहचार् गर्न िा मतृ्युको कारणको पर्त्ो 
लगाउर् यस्तो गर्न सक्छौं। हामी आिश्यकतारु्सार किया-कमन नर्िेशकहरूलाई उर्ीहरूको काम गर्न दिर्का 
लाधग धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी साझा गर्न सक्छौं। 

▪ राजष्रय सुरक्षा। हामी रास्ष्ट्रय सुरक्षाका दृस्ष्टले उपयुक्त सङ्घीय अधिकारीहरूलाई तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी 
जार्कारी साझा गर्न सक्छौं। 

तपाईंको चचककत्सासम्बन्धी जानकारीससत सम्बद्ध तपाईंको अचधकार 

हामीले कायम गरेको तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीमा तपाईंका नर्म्र् अधिकारहरू हुरे्छर् ्: 

▪ पिुुँच र प्रततसलवप पाउने अचधकार। तपाईंको उपचारसम्बन्िी नर्णनय गिान प्रयोग भएका जार्कारीहरू, 
इलेक्ट्रोनर्क हेल्ि रेकडनमा राखेका समेतलाई हेरे् र नतर्को प्रनतसलवप प्राप्त गर्े, र/िा ती जार्कारीहरू कहाँ 
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पठाउरे् भरे्र हामीलाई भन्रे् तपाईंको अधिकार छ। सामान्यतयाः, यसमा धचककत्सा तिा शुल्कसम्बन्िी 
रेकडनहरू पिनछर् ्। यसमा मर्ोधचककत्सासम्बन्िी दटप्पणी जस्ता कनतपय रेकडनहरू समािेश गररिैँर्र्।् 

तपाईंका बारेमा नर्णनय गिान प्रयोग भएका जार्कारीहरू हेर्न तिा नतर्को प्रनतसलवप प्राप्त गर्नको लाधग तपाईंले 
सलखखत नर्िेिर् पेस गरु्न अनर्िायन छ। हामी यस बापत तपाईंको नर्िेिर्लाई प्रकिया गिान लाग्रे् शुल्क सलर् 
सक्छौं। इलेक्ट्रोनर्क प्रनतसलवप उपलब्ि गराइएको खण्डमा, हामी केिल हाम्रो श्रमको लागतको लाधग शलु्क 
सलन्छौँ। अधिक वििरणहरू प्राप्त गर्नको लाधग तपाईंको फेसससलदट (सुवििा केन्र)-को मेडडकल रेकड्नस 
डडपाटनमेन्ट अििा (913) 588-2454-मा कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली जार्कारीको 
खुलासालाई कल गरु्नहोस।् 

मार्ससक स्िास््य उपचारको वििरण माग जस्तै केही सीसमत अिस्िामा हामी तपाईंको नर्िेिर्लाई अस्िीकार 
गर्न सक्छौं। तपाईंले त्यस ककससमको नर्णनयलाई समीक्षा गर्नका लाधग भन्र् सक्रु्हुरे्छ। समीक्षाको अरु्रोि 
गर्नको लाधग कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणालीको अरु्पालर् हेल्पलाइर् (844-527-0597 टोल 
फ्री)-ससत सम्पकन  गरु्नहोस।् 

▪ संशोधन गने अचधकार। रेकडनमा भएको तपाईंको संरक्षक्षत स्िास््य जार्कारीको संशोिर्का लाधग अरु्रोि गरे् 
तपाईंको अधिकार छ। तपाईंको रेकडनमा पररितनर् नर्स्म्त अरु्रोि गर्नको लाधग तपाईंले आफ्र्ो सलखखत 
अरु्रोिलाई स्िास््य जार्कारी प्रबन्िर् नर्िेशक अििा 3901 Rainbow Blvd.; Kansas City, KS 
66160-मा अिस्स्ित कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली जार्कारीको खुलासा (University of 
Kansas Health System Release of Information) कायानलयसमक्ष बुझाउरु् अनर्िायन छ। सािै तपाईंल े
त्यसको कारण पनर् दिरु् पिनछ। 

हामी तपाईंको रेकडन संशोिर्का लाधग तपाईंले दिरु्भएको नर्िेिर्लाई अस्िीकार गर्न सक्छौं। नर्िेिर् 
सलखखतरूपमा र्भए िा नर्िेिर्का साि उपयुक्त कारणहरू पेस र्भएको भए हामी यस्तो गर्न सक्छौं। हामी 
तपाईंले जार्कारीहरू संशोिर् गर्न दिरु् भएको नर्िेिर्लाई नर्म्र् स्स्िनतमा पनर् अस्िीकार गर्न सक्छौं:ss 
▪ जार्कारी ससजनर्ा गर्े व्यस्क्त िा संस्िा उपलब्ि छ भरे्, हामीले ससजनर्ा र्गरेको जार्कारीको मासमलामा; 
▪ तपाईंका बारेमा नर्णनय गिान प्रयोग र्भएका रेकडनहरूको मासमलामा; 
▪ तपाईंले नर्रीक्षण गर्न र प्रनतसलवप प्राप्त गर्न र्पाउरे् जार्कारीहरूको मासमलामा; अििा 
▪ सही र पूणन रहेमा जार्कारीहरूको मासमलामा। 

▪ खुलासािरूको लेखाङ्ग्कनको अचधकार। हामीले खुलासा गरेका तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीहरू सािै 
हामीले राखेको इलेक्ट्रोनर्क स्िास््य रेकडनको वििरणतासलका प्राप्त गर्े, तपाईंको अधिकार छ। यो 
वििरणतासलकामा हामीले गराएका सब ै खुलासाहरू र्पर्न पनर् सक्छर्।् उिाहरणका लाधग, यस 
वििरणतासलकामा हामीले उपचार, भुक्तार्ी िा स्िास््य सेिा कायनहरू उद्िेश्यका लाधग गरेका खुलासाहरू परे् 
छैर्र् ्।  

तपाईंलाई हामी तिा हाम्रा कुरै् पनर् व्यािसानयक साझेिारसँग खुलासाहरूको वििरणतासलकाको माग गरे् 
अधिकार छ। अवप्रल 14, 2003 भन्िा अगाडड गररएका कुरै् पनर् खुलासाहरू िा तपाईंले विशेष रूपमा स्िीकार 
गरेका खुलासाहरू कुरै् लेखाङ्कर्मा परे् छैर्र् ्। 

यो वििरणतासलकाको माग गर्नका लाधग तपाईंले स्िीकृत फाराममा सलखखत नर्िेिर् दिरु् अनर्िायन छ। तपाईंले 
माग्रु् भएमा हामी फाराम उपलब्ि गराउरे् छौं। 
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▪ प्रततबन्धको लाचग अनुरोध गने अचधकार। हामीले उपचार, रकम भुक्तार्ी िा स्िास््य सेिा कायनका लाधग 
प्रयोग गरे् िा प्रिार् गरे् जार्कारीमाधि प्रनतबन्ि लगाउर् िा त्यसको सीसमतीकरण गर्नको लाधग अरु्रोि 
गरे्, तपाईंको अधिकार छ। सािसािै, यदि कुरै् खुलासा रकम भुक्तार्ी गर्नका लाधग िा स्िास््य सेिा कायन 
गर्नका लाधग (र उपचार गरु्नको उद्िेश्यका लाधग होइर्) भएको छ र उक्त धचककत्सासम्बन्िी जार्कारी पूरै 
स्िास््य सामग्री िा सेिाससत सम्बस्न्ित छ सािै तपाईंले त्यसको पुरै भुक्तार्ी गररसक्रु् भएको छ भरे्, 
तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीको खुलासामाधि प्रनतबन्ि लगाउर्को लाधग हामीलाई भन्रे् तपाईंको 
अधिकार छ। तपाईंको उपचारमा िा तपाईंको उपचारको खचन भुक्तार् गर्नमा संलग्र् कुरै् व्यस्क्तलाई हामीले 
उपलब्ि गराउरे् धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीलाई सीसमत गराउर्को लाधग हामीसँग अरु्रोि गरे्, तपाईंको 
अधिकार छ। त्यस्तो व्यस्क्त पररिारको कुरै् सिस्य िा सािी हुर्सक्छ। तपाईंले स्िास््य सेिासम्बन्िी िस्तु 
िा सेिा प्राप्त गर्न अधग्रम भुक्तार् गरेको अिस्िामा बाहेक, हामीले तपाईंको अरु्रोि स्िीकार गरै्पछन भन्रे् 
छैर्। यदि हामी सहमत भयौँ भरे् र त्यो जार्कारी तपाईंको आपातकालीर् उपचारका लाधग र्चादहरे् रहेछ 
भरे्, हामी तपाईंको अरु्रोिलाई पूरा गरे्छौं। 

प्रनतबन्िको अरु्रोि गर्नका लाधग, तपाईंले तोककएको फाराममा सलखखत नर्िेिर् दिरु्परे् हुन्छ अनर् तपाईंले 
माग्रु् भएमा उक्त फाराम हामी उपलब्ि गराउर् सक्छौं। तपाईंले हामीलाई नर्म्र् कुरा बताउरु् पछन: 

▪ कुर् जार्कारीलाई तपाईं सीसमत राख्न चाहरु्हुन्छ, 
▪ हामी जार्कारीलाई कसरी सीसमत गरौँ भन्रे् तपाईं चाहरु्हुन्छ, र 
▪ तपाईं यी सीसमतताहरूलाई कसमाधि लागू गर्न चाहरु्हुन्छ। 

▪ गोपनीय सञ्चारिरूको लाचग अनुरोध गने अचधकार। धचककत्सासम्बन्िी विषयमा तपाईंसँग कुरै् विशेष तररकाल े
िा विशेष ठाउँमा कुरा गर्नको लाधग हामीलाई भन्र् पाउरे्, तपाईंको अधिकार छ। यसका लाधग तपाईंल े
तपाईंको अरु्रोिमा हामीले उपलब्ि गराएको फाराममा सलखखत नर्िेिर् दिरु् अनर्िायन छ। हामी सब ैउधचत 
अरु्रोिहरूलाई पूरा गरे्छौं।  

▪ यस सूचनाको कागजी प्रततसलवप पाउने अचधकार। तपाईंले यो सूचर्ाको प्रनतसलवप उपलब्ि गराउर्का लाधग 
हामीलाई जुर्सुकै बेला पनर् भन्र् सक्रु् हुरे्छ। तपाईंले यो सूचर्ाको इलेक्ट्रोनर्क प्रनतसलवप सलर् स्िीकार 
गररसक्रु् भएमा पनर्, यसको कागजी प्रनतसलवप पाउरे् तपाईंको अधिकार छ। 

यो सूचनाको संशोधन 

हाम्रो गोपर्ीयता आचार संदहताहरूमा कुरै् पनर् पररितनर् भएमा हामी यो सूचर्ालाई अद्यािधिक गर्न सक्छौं। हामीसगँ 
पदहलेिेखख भएका तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीहरूमा लागू हुरे् गरी सूचर्ालाई अद्यािधिक गरे् अधिकार 
हामीसँग सुरक्षक्षत रहरे्छ। यो हामीले भविष्यमा प्राप्त गरे् जार्कारीहरूमाधि पनर् लागू हुरे्छ। हामी लागू रहेको 
सूचर्ाको एक प्रनत तपाईंले सेिा सलरे् ठाउँहरूमा टाँस्रे्छौं। यो सूचर्ा लागू हुरे् समनत, पदहलो पषृ्ठमा माधि िायाँ पट्टी 
लेखखएको छ। 

गुनासोिरू 

तपाईं हामीले उल्लङ्घर् गरेका तपाईंका गोपर्ीयतासम्बन्िी अधिकारहरूबारे विचार गर्नका लाधग िप जार्कारी 
चाहरु्हुन्छ, िा तपाईंको PHI सम्मको पहँुचका लाधग हामीले सलएको नर्णनयमा सहमत हुरु्हुन्र् भरे्, तपाईंले 
844-527-0597 (टोल फ्री)-मा कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य प्रणाली अरु्पालर् हेल्पलाइर् माफन त कन्सास 
विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणालीद्िारा व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा व्यिस्िापर्का गोपर्ीयता अधिकारीहरूससत 
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सम्पकन  गर्न सक्रु्हुन्छ। संयुक्त राज्य स्िास््य तिा मार्ि सेिा (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND 
HUMAN SERVICES)-को र्ागररक अधिकार कायानलय (OFFICE FOR CIVIL RIGHTS (OCR)) मा सलखखत 
गुर्ासो िायर गर्न सक्रु्हुन्छ। तपाईंले अरु्रोि गिान गोपर्ीयता अधिकारीले तपाईंलाई OCR-को हालको ठेगार्ा उपलब्ि 
गराउरे्छर्।् हामी िा OCR-समक्ष गुर्ासो ितान गरु्नभएकोमा तपाईंलाई िस्ण्डत गरररे् छैर्। 

उल्लङ्ग्घनको अचधसूचना 

हामी तपाईंको धचककत्सासम्बन्िी जार्कारीलाई कारू्र्ले तोकेबमोस्जम गोप्य तिा सुरक्षक्षत राखे्नछौं। यदि तपाईंको 
धचककत्सासम्बन्िी कुरै् पनर् जार्कारी कारू्र्ले िस्जनत गरेको कुरै् पनर् तररकाबाट सलइएको, पहँुच प्राप्त गररएको, 
प्रयोग िा खुलासा गररएको पाइएमा, त्यसरी कारू्र्को उल्लङ्घर् भएको 60 दिर्सभत्र हामी तपाईंलाई खबर गरे्छौं। 

चचककत्सकीय जानकारीका अन्य उपयोगिरू 

यो सूचर्ा िा हामीमाधि लागू हुरे् अन्य कारू्र्हरूको पररधि अन्तगनत र्आउरे् धचककत्सकीय जार्कारीका अन्य उपयोग 
तिा खुलासाहरू केिल तपाईंको सलखखत अरु्मनत पश् चात ्गरररे्छर्।् तल ती कनतपय पररस्स्िनतहरू, तर यस्ता सबै 
पररस्स्िनतहरू होइर्र्,्-को िणनर् गररएको छ जब तपाईंको धचककत्सकीय वििरणलाई हामीले उपयोग अनर् खुलासा 
गर्नअनघ तपाईंको सलखखत अरु्मनत आिश्यक हुन्छ: 

▪ मनोचचककत्सासम्बन्धी वववरणिरू। तपाईंको मार्ससक धचककत्साससत सम्बद्ि वििरणहरूको उपयोग एिम ्
खुलासाका अधिकांश मासमलाहरूमा तपाईंको सलखखत अरु्मनत जरूरी हुन्छ। सामान्यतया बोल्िै, मार्ससक 
धचककत्साससत सम्बद्ि वििरणहरू, ती वििरणहरू हुर् ् जसलाई परामशन सत्रमा तपाईंससत भएका उसका 
कुराकार्ीहरूको िस्तािेज बर्ाउरे् िा विश्लेषण गरे् मार्ससक स्िास््य पेशािालल ेतयार पाछन अनर् यसलाई 
तपाईंको बाँकीको धचककत्सीय वििरणबाट अलग राखखन्छ। 

▪ माकेहटङ्ग्ग अथानत ्ववपणन उद्िेश्यिरू। हामी हाम्रा स्ियम ्का सेिाहरूलाई तपाईंको सलखखत अरु्मनत विर्ा रै् 
तपाईंलाई बेच्र् सक्छौं। कनतपय सीसमत अपिािहरू बाहेक, तपाईंको धचककत्सकीय वििरणको अन्य विपणर् 
उद्िेश्यहरू नर्स्म्त उपयोग र खुलासाको लाधग तपाईंको सलखखत अरु्मनतको खाँचो पछन। 

▪ चचककत्सकीय वववरणको बबिी। तपाईंको धचककत्सकीय वििरणको बबिीससत सम्बद्ि खुलासाहरूको लाधग 
तपाईंको सलखखत अरु्मनतको खाँचो पछन।  

तपाईंले आफ्र्ो धचककत्सकीय वििरणको उपयोग िा त्यसलाई साझा गरे् अरु्मनत दिरु्भएको छ भरे्, तपाईंले त्यो 
अरु्मनतलाई, कुरै्पनर् समयमा, सलखखत रूपमा, रद्ि गर्न सक्रु्हुन्छ। तपाईंले अरु्मनतलाई रद्ि गरु्नभएको खण्डमा, 
हामी ती कारणहरूको लाधग तपाईंको धचककत्सकीय वििरणको उपयोग िा त्यसलाई साझा गर्ेछैर्ौं जसको उल्लेख 
तपाईंको सलखखत अरु्मनत पत्रमा गररएको छ। तपाईंको अरु्मनत भएको बेलामा हामील ेगरेका खुलासाहरूलाई भरे् हामी 
कफतान ल्याउर् सक्िैर्ौं। हामील ेतपाईंलाई प्रिार् गरेको स्िास््य सेिाको वििरण राखु्न हाम्रो लाधग जरूरी हुन्छ। 

स्टवास्ट्य जानकारीको इलेक्रोतनक आिान-प्रिानससत सम्बद्ध तपाईंका अचधकारिरू 

कन्सास विश्िविद्यालय स्िास््य सेिा प्रणाली व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा व्यिस्िापर्का संस्िाहरूले अन्य स्िास््य 
सेिा प्रिायकहरू तिा स्िास््य योजर्ाहरूससत एक अरु्मोदित स्िास््य जार्कारी सङ्गठर् [health information 
organization (HIO)] माफन त स्िास््य जार्कारीको इलेक्ट्रोनर्क आिार्-प्रिार्मा भाग सलन्छर्।् हाम्रो यो सहभाधगता 
अन्तगनत उपचार, भुक्तार्ी, िा स्िास््य सेिा प्रकिया जस्ता उद्िेश्यहरू नर्स्म्त अन्य सेिा प्रिायकहरू र स्िास््य 
योजर्ाहरूले तपाईंको संरक्षक्षत स्िास््य जार्कारी (PHI) प्राप्त गर्नसक्छर्।् PHI-को गोपर्ीयता एिम ् सुरक्षालाई 
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सुनर्स्श्चत गर्नको लाधग अरु्मोदित HIO-ले सुरक्षासम्बन्िी उपायहरूलाई कायम राखु्नपछन। अरु्मोदित HIO-ले केिल 
प्राधिकृत व्यस्क्तहरूलाई मात्रै HIO माफन त PHI प्राप्त गरे् अरु्मनत दिन्छ। 

कन्सास कारू्र् अन्तगनत, सेिा प्रिायकहरू अनर् स्िास््य योजर्ाहरूले HIO माफन त तपाईंको स्िास््य जार्कारी प्राप्त 
गर्न सक्छर् ्िा सक्िैर्र्,् त्यसको नर्णनय सलरे् अधिकार तपाईंससत छ। तपाईंससत िइु विकल्पहरू छर्।् पदहलो, उपचार, 
भुक्तार्ी, िा स्िास््य सेिा प्रकिया नर्स्म्त तपाईंले प्राधिकृत व्यस्क्तहरूलाई HIO माफन त तपाईंको PHI-लाई प्राप्त गर्े 
अरु्मनत दिर् सक्रु्हुन्छ। तपाईंले यो विकल्प रोज्रु्भएको खण्डमा, तपाईंले केही पनर् गरु्नपिैर्। 

िोस्रो, तपाईंले HIO-द्िारा कायम गररएको आफ्र्ो PHI-प्रनत पहँुचमाधि रोक लगाउर् सक्रु्हुन्छ (कारू्र्द्िारा आिश्यक 
ठहर गररएको विशेष जार्कारी नर्काल्र्को लाधग सही ढङ्गमा अधिकृत व्यस्क्तहरूद्िारा यसप्रनत पहँुच बाहेक), यसको 
नर्स्म्त तपाईंले HIE-बाट बादहर नर्स्स्कर्को लाधग कन्सास स्िास््य सूचर्ा प्रविधि [Kansas Health Information 
Technology (KanHIT)] माफन त अरु्रोि गरु्नपरे्छ, http://www.kanhit.org-मा गएर यसो गर्न सककन्छ। कसरी 
अलग हुरे् भरे्र िप जार्कारीका लाधग, KanHIT सहयोग केन्रको (785) 296-0461-मा कल गरु्नहोस।् माधि 
“प्रनतबन्िको लाधग अरु्रोि गरे् अधिकार” खण्डमा दिइएका नर्िेशहरूको अरु्सरण गरेर तपाईंले कन्सास विश्िविद्यालय 
स्िास््य सेिा प्रणाली व्यिस्स्ित स्िास््य सेिा व्यिस्िापर्लाई तपाईंको PHI (संरक्षक्षत स्िास््य जार्कारी) HIO-मा 
उपलब्ि गराउर्माधि रोक लगाउर् सक्रु्हुन्छ। तपाईंले HIO माफन त जार्कारी हाससल गर्नमाधि रोक लगाउरु्भएको 
(िा यसमा सहभाधगताबाट बादहर नर्स्स्करु्भएको) भए तापनर्, सेिा प्रिायकहरू अनर् स्िास््य योजर्ाहरूले, तपाईंको 
नर्दिनष्ट अरु्मनत विर्ा रै्, उपलब्ि अन्य कारू्र्ी उपायहरू (फ्याक्स िा सुरक्षक्षत इमेल)-को प्रयोग गरेर तपाईंसम्बन्िी 
जार्कारीलाई साझा गर्नसक्छर्।् 

यदि तपाईंले कन्सास बाहेक अन्य राज्यबाट स्िास््य सेिाहरू प्राप्त गरु्नहुन्छ भरे्, तपाईंको इलेक्ट्रोनर्क स्िास््य 
जार्कारीप्रनत पहँुचमाधि रोक लगाउरे् सम्बन्िमा सभन्रै् नर्यमहरू लागू हुर् सक्छर्।् पहँुचमाधि रोक लगाउर्को लाधग 
यदि कुरै् कायनिाही गरु्न आिश्यक छ भरे्, के-कस्तो कायनिाही गरु्नपछन, त्यसबारे जान्र् राज्य बादहरका आफ्र्ो स्िास््य 
सेिा प्रिायकससत कृपया सोझै सर-सम्पकन  गरु्नहोस।् 

कृपया कुर् कुरो राम्ररी बुझ्रु्होस ्भरे् HIO माफन त स्िास््य जार्कारीको इलेक्ट्रोनर्क आिार्-प्रिार्माधि रोक लगाउरे् 
तपाईंको नर्णनयले तपाईंलाई सिानधिक प्रभािकारी स्िास््य सेिा उपलब्ि गराउरे् तपाईंको स्िास््य सेिा प्रिायकको 
क्षमतालाई सीसमत तुल्याउर्सक्छ। रोक लगाउर्को लाधग अरु्रोि पत्र बुझाउरु्को अिन के हुन्छ भरे्, यो नर्णनयससत 
सम्बद्ि जोखखमहरूलाई तपाईं स्िीकार गरु्नहुन्छ। 

समाप्त 

http://www.khie.org/

