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معلومات المريض

االسم العائلي

_______
االسم األوسط

االسم األول

رقم الضمان االجتماعي أو رقم تسجيل األجانب_______________-_________-____________ :
الضمان االجتماعي  رقم تسجيل األجانب (رقم  I-94من الحكومة األميركية) 
تاريخ الوالدة_______/_______/_______ :
سنة
شهر يوم

ال شيء

االسم المفضل____________________:

هل ممكن ترك رسالة لك؟
أرقام الهاتف:
مزود
(يرجى وضع دائرة على "نعم" أو "ال" إلى جانب كل رقم هاتف َّ
ال
نعم
رقم هاتف المنزل

عنوان المراسلة/الفواتير (الشارع):

نعم

ال

رقم هاتف العمل

المدينة

نعم
رمز المنطقة

الوالية

عنوان البريد اإللكتروني
هل أنت مهتم ببوابة المرضى التابعة لنا؟  نعم  ال

ال

الهاتف الخليوي
االتصال المفضل:

 المنزل  العمل

 الخلوي

الجنس عند الوالدة

الهوية الجنسية

الميل الجنسي

الضمير

 ذكر

 ذكر

 لستُ مثَلى/مثَلية

 انثى

 انثى
 ذكر إلى انثى (متحول جنسياً)

 مثَلي أو مثَلية
ُ
ْ
الجنس
 ثنائي/يثنائيةي ِ

 هو ،ضمير المذكر الغائب
رُ
ِي
يالمفرد
يالغائب
ضمي
 هي،
ِ
يالغائبيفيصيغةيالجمع

ر
ضمي ِ

 انثى إلى ذكر (متحول جنسياً)

 شيء آخر

Hir ،Ze 

الجنس الحالي

 ،Genderqueer ليس بالحصر
ذكر وال انثى

 ال أعرف

 غير ذلك

 اختار عدم اإلجابة

 انثى

 غير ذلك __________

 ارفض اإلجابة

غي ُْر ُمت َمايِز
َ 

 اختار عدم اإلفصاح عن ذلك

 ذكر

 تم السؤال ولكنه غير معروف

المعلومات التالية هي لألغراض الديموغرافية فقط وهي لن تؤثر في رعايتك.
العرق  /األثنية
ْ
 هندي أميركي/جنوب/وسط/شمال ،من سكان أالسكا األصليين

 أبيض

أميركي أصلي ،أسكيمو ،مايا ،إنكا ،بورتوريكو ،ميسكيتو ،تشاتينو ،الخ.

البرتغال ،ألمانيا ،بولندا ،البوسنة ،بلدان الشرق األوسط

 من سكان هاواي األصليين

 أسود ،أفريقي ،أميركي من أصل أفريقي

من سكان أي من جزر هاواي األصليين

هايتي ،جامايكا ،كينيا ،كونغو ،الخ.

 متعدد األعراق

 آخر ،من جزر المحيط الهادئ

أكثر من عرق /أثنية واحدة

ساموا ،غوام ،ميكرونيزيا ،تاهيتي ،باالو ،الخ.

 رفض التحديد

 آسيوي

الصين ،الفليبين ،بنغالدش ،نيبال ،باكستان ،فيتنام ،إندونيسيا
األثنية:

 أسباني/التينو

 غير أسباني/التينو
ديموغرافية المرضى

ضع عالمة على أي وضع معيشي اختبرته في آخر  12شهر
 أملك منزالً
 استأجر
 مأوى ( Oxford Streetأو  Florence Houseأو ،Family Shelter
أو  ،Milestoneالخ).
 الشارع (العيش في سيارة ،مبنى مهجور ،الخ).

الوضع الوظيفي







دوام كامل
دوام جزئي
عاطل عن العمل
أعمل لحسابي
معاق
طالب
اإلسكان العام
إسكان مدعوم بأموال عامة
)(Section 8

 إسكان مؤقت ( Logan Placeأو  Pharos Houseأو  ،SARCالخ).

 نعم

 مشاركة غرفة مخصصة لشخص واحد (خدمة االستضافة والشبكة االجتماعية
"" ،Couch surfingترتيبات اإلسكان المؤقت ألسباب اقتصادية)

 ال
____________________

 العيش مع أقارب

هل أنت مهاجر أو عامل بصورة
فصلية؟

إجمالي الدخل العائلي
(أختر واحد)
أسبوعيا ً

دوالر

شهريا ً

دوالر

سنويا ً

دوالر
المنافع
إعانة  ،SSI/SSDIالبطالة ،الخ).

أسبوعيا ً
شهريا ً
سنويا ً

 بصورة موسمية

الوضع المعيشي الحالي

 مهاجر موسمي
 ال أعمل في مزرعة
برنامج المساعدة المالية (يرجى اختيار كل ما ينطبق):
 - MaineHealth Free Care Program تاريخ انتهاء الصالحية:
 – Northern Light (Mercy) Free Care تاريخ انتهاء الصالحية:
CarePartners 

 مساعدة عامة

إجمالي عدد البالغين الذين يعيشون في المنزل:

هل لديك توجيهات طبية مسبقة أو وصية األحياء؟

إجمالي عدد األطفال الذين يعيشون في المنزل:

 نعم  ال

إجمالي عدد أفراد العائلة الذين يعيشون في المنزل:

*إذا نعم ،يرجى إحضارها معك في موعدك الطبي القادم*

كيف سمعت عن Greater Portland Health؟ ___________________________________________________________________
ما البلد الذي تنتمي إليه أصالا؟ _________________________________________________________________________________

اللغة المفضلة (اختر واحدة):
 اإلنجليزية

 اإلسبانية

 لينغاال  لغة اإلشارة (لمعاقي السمع)

 الفرنسية

 العربية

 البرتغالية

 كينيارواندا

 كيروندي

 سواحيلي

 نعم

هل تحتاج إلى مترجم فوري؟

هل سبق أن خدمت في أي فرع من فروع الجيش األميركي؟

 الصومالية

 الكانتونية

 لغة أخرى

 ال
 ال

 نعم

تغطية التأمين

Medicaid/Medicare
MaineCare: 
()Medicaid

رقم بطاقة MaineCare

اسم المؤمن عليه

رقم بطاقة Medicare

اسم المؤمن عليه

Medicare: 

تأمين تجاري/خاص
/
/
تاريخ الوالدة

اسم المشترك

رقم بطاقة العضوية

اسم شركة التأمين

المدينة

العنوان

طبيعة العالقة بالمريض
التاريخ النافذ

رقم المجموعة

رمز المنطقة

الوالية

____________________________________________________________________________________________________________
 ليس لدي تأمين صحي ولكنني أرغب في أن أقدم طلب للحصول على مساعدة من برنامج المساعدة المالية ( )Financial Assistance Programلدى Greater
Portland
معلومات مرجع االتصال في حالة الطوارئ/دور الدعم
)1

االسم األول

االسم العائلي

تاريخ الوالدة

طبيعة العالقة
*مريض لدى Greater Portland Health؟

 نعم

 ال العنوان

رقم الهاتف
)2

االسم األول

االسم العائلي

تاريخ الوالدة

طبيعة العالقة
*مريض لدى Greater Portland Health؟

 نعم

 ال العنوان

رقم الهاتف
**إذا كان المريض دون  18سنة ،فيرجى إتمام المساحة المظللة أدناه**

X
توقيع المريض  /الوالد (ة) أو الوصي القانوني

______________________
التاريخ

GENERAL CONSENT TO TREATMENT
180 Park Avenue Portland Maine 04102
ﻓﺎﻛس (207) 874-2164 :ھﺎﺗف(207) 874-2141 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة
اﺳم اﻟﻣرﯾض
(” Greater Portland Health )“GPHھو ﻣرﻛز ﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﯾﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﯾروس اﻹﯾدز /اﻹﯾدز وﺧدﻣﺎت اﻷﺳﻧﺎن ،إﻟﻰ اﻟﻣرﺿﻰ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣر ،اﻟﻣﯾل اﻟﺟﻧﺳﻲ ،ھوﯾﺔ اﻟﺟﻧس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﻠون ،اﻟﻌ ْرق،
اﻷﺛﻧﯾﺔ ،اﻟ ُﻣﻌﺗﻘد ،اﻷﺻل اﻟﻘوﻣﻲ ،اﻟدﯾن ،اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎرب اﻟﻘدﯾم .ﯾﺳﺗﺧدم ﻣرﻛز  GPHﺳﺟﻼ ﺻﺣﯾﺎ ً إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً ﯾﺗﺿﻣن
ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد .وﻟﺗزوﯾدك ﺑﺄﻓﺿل رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت  GPHاﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟك ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
أي ﺟزء ﻣن ﺳﺟﻼﺗك اﻟطﺑﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻼﺟك ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن ﺻﺣﺗك اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،ﺳﺟﻼت ﺗﻌﺎطﯾك ﻟﻣواد اﻹدﻣﺎن و/أو ﺳﺟﻼت
ﺻﺣﺔ اﻻﺳﻧﺎن.
.1

أﺧول ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟدى  GPHﻹﺟراء اﻟﻔﺣوص ،اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻻﺟراءات
ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج :ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ أدﻧﺎه ،ﻓﺈﻧﻧﻲ ّ
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﺑﮭدف ﺗﻘﯾﯾم أﺣوال رﻋﺎﯾﺗﻲ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،وﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻼج اﻟطﺎرئ( ،اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص
اﻟﻔﻌّﺎل وﻋﻼﺟﻲ .إﻧﻧﻲ أدرك ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻘدم/ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﯾن ﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ،
اﻟﻌﻼج ،اﻟﺧدﻣﺎت ،اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ،اﻟﺗد ّﺧل ،واﻹﺟراءات .ﻗﺑل أن أﺧﺿﻊ ﻷي إﺟراء أو اﺧﺗﺑﺎرات ،ﺳﯾﻘوم ﻣﻘدم )ﻣﻘدﻣﻲ( اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺧﺎص ﺑﻲ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،اﻟﻣﺧﺎطر ،أو اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟﺷﻔﺎء ،اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧﺟﺎح ،واﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ أو اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑداﺋل ،وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻟﻌدم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ.

.2

اﻟﺣﻖ ﺑرﻓض اﻟﻌﻼج :ﺑﺈﻋطﺎء ﻣواﻓﻘﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج ،ﻓﺈﻧﻧﻲ أدرك ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺣﻖ ﻟﻲ رﻓض أي ﻓﺣص ،اﺧﺗﺑﺎر ،إﺟراء ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ،ﻋﻼج ،أو
أدوﯾﺔ ﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ طﺑﯾﺎ ً ﺑواﺳطﺔ ﻣﻘدم )ﻣﻘدﻣﻲ( اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻲ وﺑﺄﻧﻧﻲ أظل ﻣﺳؤوﻻً ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص
رﻋﺎﯾﺗﻲ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻋواﻗب ھذه اﻟﻘرارات.

.3

ﻲ اﻟدﻓﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ  GPHأي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻼﺟﻲ .إﻧﻧﻲ أطﻠب أن ﯾﺗم ﺳداد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻐطﺎة
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدﻓﻊ :إﻧﻧﻲ أﻓﮭم ﺑﺄن ﯾﺟب ﻋﻠ ّ
اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ  GPHﻟﻘﺎء ﻣﺛل ھذه اﻟﺧدﻣﺎت .إﻧﻧﻲ أدرك ﺑﺄن  GPHﻗد ﯾُﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﺣوﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯾروس اﻹﯾدز/اﻹﯾدز ،ﺗﻌﺎطﻲ ﻣواد اﻹدﻣﺎن )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﯾّدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧون( ،وﻋﻼج اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ إﻟﻰ
ﺷرﻛﺔ )ﺷرﻛﺎت( اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ.

.4

.5

اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ :إﻧﻧﻲ أدرك ﺑﺄﻧﮫ ،ورھﻧﺎ ً ﺑظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﯾﺣﻖ ﻟﻲ أن أطﻠب ﺗﻘﯾﯾد اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ ﻋﺑر إﻋطﺎء  GPHﻋﻧواﻧﺎً ،رﻗم ھﺎﺗف أو وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻻطﻼع أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ
اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻋﻧد طﻠب ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔً ،وأﻧﮫ ﻟدي ﺣﻘوق أﺧرى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو وارد ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ إﺧطﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﺻﺣﯾﺔ.
إﺧطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ :إﻧﻧﻲ أدرك ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  GPHإﺣﺎطﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ ،وﻟﻛﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ
اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻷﻏراض ﻋﻼﺟﻲ أو ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻲ ،ﺗﻧﺳﯾﻖ رﻋﺎﯾﺗﻲ ،أو ﻷﻏراض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ
ﻟـ .GPH
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ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ  HealthInfoNet: HealthInfoNetھو ﻧظﺎم إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎري وآﻣن ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء وﻻﯾﺔ ﻣﺎﯾن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﮭﻣﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﮭم اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮭﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرارات أﻛﺛر وﻋﯾﺎ ً
واﺳﺗﻧﺎرة ً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻼج .ھذا ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻣﻛﻧك ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮫ وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻣواﻓﻘﺔ ھذا ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻹذن ﺑﺎﻟوﺻول
إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧظﺎم ) HealthInfoNetاﺧﺗﺻﺎرا ً  .(HINورﻏم ذﻟك ،وإذا رﻏﺑت ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﺣول ھذا اﻷﻣر ،أو
ﻛﻧت ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮫ ،ﻓﯾرﺟﻰ طﻠب ذﻟك ﻣن أي ﻓرد ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﯾض اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت.
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اﻟﺗوﻗﯾﻊ :ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ أدﻧﺎه ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻗر وأواﻓﻖ ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻗرأتُ وﻓﮭﻣتُ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة أﻋﻼه .إذا ﻛﺎن ﻟدي أﯾﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣواﻓﻘﺗﻲ ﻓﺈﻧﻧﻲ
ﺳﺄﺳﺄل ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﻲ ﺣوﻟﮭﺎ ﻗﺑل ﺗوﻗﯾﻊ ھذا اﻟﻧﻣوذج.

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣرﯾض
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺎھد

)إذا ﻛﺎن ﻋﻣرك ﺗﺣت  18ﺳﻧﺔ ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟد/اﻟواﻟدة أو اﻟوﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗوﻗﯾﻊ(

اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ

Aug 08 2017 version ARABIC

Greater Portland Health
إﻗرار ﺑﺗﻠﻘﻲ إﺧطﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﻌﺎم  ،(HIPAA) 1996ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻗر ﺑﺄﻧﻧﻲ ﺗﻠﻘﯾت إﺧطﺎر
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن .Greater Portland Health

ﯾرﺟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺣروف ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
اﻻﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ:
اﻻﺳم اﻷول:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة:

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟزﺑون/
اﻷب/اﻷم أو اﻟوﺻﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ:
اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

MHD HIPAA Signature Form CL/5/03 ARABIC
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ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل
 .1ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل  Greater Portland Healthﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه ﺣﺳب اﻟﻣوﻗﻊ:
أ180 Park Avenue .
اﻻﺛﻧﯾن ،اﻷرﺑﻌﺎء ،اﻟﺧﻣﯾس
اﻟﺛﻼﺛﺎء ،اﻟﺟﻣﻌﺔ
اﻟﺳﺑت

 8ﺻﺑﺎﺣﺎ ً7-ﻣﺳﺎءاً
 8ﺻﺑﺎﺣﺎ ً 5-ﻣﺳﺎءاً
 8ﺻﺑﺎﺣﺎ ً 12-ظﮭرا ً

ب) 63 Preble St .اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮدﯾﻦ(
اﻻﺛﻧﯾن-اﻟﺟﻣﻌﺔ

 7:45ﺻﺑﺎﺣﺎ ً 3-ﺑﻌد اﻟظﮭر

ج211 Cumberland Ave (Franklin Towers) .
اﻟﺛﻼﺛﺎء ،اﻟﺧﻣﯾس ،اﻟﺟﻣﻌﺔ

 8ﺻﺑﺎﺣﺎ ً 12-ظﮭراً

د59 Riverton Drive (Riverton Park) .
اﻻﺛﻧﯾن ،اﻟﺛﻼﺛﺎء ،اﻟﺧﻣﯾس ،اﻟﺟﻣﻌﺔ

 8ﺻﺑﺎﺣﺎ ً  8ﺻﺑﺎﺣﺎ ً 5-ﻣﺳﺎءاً

ه100 Brick Hill Ave, South Portland (The Castle) .
 8ﺻﺑﺎﺣﺎ ً 5-ﻣﺳﺎءاً
اﻻﺛﻧﯾن-اﻟﺟﻣﻌﺔ
ﺟدوﻟﺔ ﻣوﻋد أوﻟﻲ
 .1ﻟﺧدﻣﺗك ﻋﻠﻰ أﻓﺿل وﺟﮫ ﻛﻣرﯾض ﻟدى  ،Greater Portland Healthﯾرﺟﻰ إﺗﻣﺎم اﻻوراق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎي ﻣرﯾض ﺟدﯾد ﺧﻼل
ﻣوﻋدك اﻷول ھذا .إذا اﺣﺗﺟت إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ھذه اﻷوراق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﻷﺣد أﻓراد اﻟطﺎﻗم ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ھذا
اﻷﻣر.
 .2ﻟن ﯾﺗم رﻓض أي ﻣرﯾض ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ .إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ ،ﻓﺳﻧﻘوم ﺑﻌﻣل ﻣوﻋد ﻟﻘﺑوﻟك ﻟدى ﻣﺳﺗﺷﺎر
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺿﻣﺎن أن ﺗﻛون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ اﻟﺛﻣن .ﻟدﯾﻧﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ رﺳوم ﺗﻧﺎزﻟﻲ )ﺑرﻧﺎﻣﺞ  (SFSDﺑﺣﺳب اﻟدﺧل
ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﺗﺄﻣﯾن .إذا ﻛﻧت ﺗطﻠب أﺧذك ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  ،SFSDﻓﯾﺟب أن ﺗﻘدم إﺛﺑﺎﺗﺎ ً ﻟدﺧل ﻋﺎﺋﻠﺗك.
وھذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺿﻣن:
•

•
•
•
•
•

ﻧﺳﺧﺔ ﻣن آﺧر إﻗرار ﺿرﯾب ﻗدﻣﺗﮫ ،دﻓﺗر/ﺳﺟل ﺣﺳﺎب إذا ﻛﻧتَ ﺗﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎﺑك ،ﻧﻣﺎذج  ،W-2أو ﻧﺳﺧﺔ ﻣن أروﻣﺎت
)اﯾﺻﺎﻻت( اﻟﺷﯾﻛﺎت .ﯾرﺟﻰ إﺣﺿﺎر  4أروﻣﺎت ﺷﯾﻛﺎت إذا ﻛﻧتَ أو ﻛﺎن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗك ﯾُدﻓَﻊ ﻟﮭم أﺳﺑوﻋﯾﺎ ً أو أروﻣﺗﯾن )(2
ﺷﯾﻛﺎت إذا ﻛﺎن ﯾُدﻓﻊ ﻟك ﻣرة ﻛل أﺳﺑوﻋﯾن .ﺳﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ أروﻣﺎت )اﯾﺻﺎﻻت اﻟدﻓﻊ( اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗك اﻟذﯾن
ﯾﻌﻣﻠون.
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺷﯾﻛﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ) TANFﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ(, (SSI,SSDI) ،ﺷﯾﻛﺎت
اﻟﺗﻘﺎﻋد ،ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ ،ﺗﻌوﯾض اﻟﻌﻣﺎل ،اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو اﻻﯾداﻋﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻷي ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم.
إﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أو ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔل اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﮭﺎ أو ﺗﺗﻠﻘﺎھﺎ.
إذا ﻛﺎن أي ﻓرد ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗك ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ) ،City General Assistance (GAﻓﯾرﺟﻰ إﺣﺿﺎر اﺛﺑﺎﺗﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن .GA
إذا ﻛﻧت ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﻣن ﺻدﯾﻖ ،ﻓﯾرﺟﻰ إﺣﺿﺎر ﻣﻌك رﺳﺎﻟﺔ دﻋم ﺗﺛﺑت ذﻟك.
وﺛﺎﺋﻖ اﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر واﻟدﺧل اﻟذي ﯾﺟﻧﻰ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔواﺋد.

2

ﯾﺟب ﺗﺣدﯾث ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﺧل ﺳﻧوﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
ﺳﺗدﻓﻊ اﻟرﺳوم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟوﺛﺎﺋﻖ.
 .3ﯾرﺟﻰ إﺗﻣﺎم ﻧﻣوذج اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﺳم ،ﻋﻧوان ،رﻗم ھﺎﺗف ،ورﻗم ﻓﺎﻛس ﻣﻘدم/ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎﺗك اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن
ﻟﺿﻣﺎن أن ﯾﻛون ﺑﺣوزﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗزوﯾدك ﺑﺄﻓﺿل رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ .ﻧرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺻﺣﺗك ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳﺟﻼت اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت/اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت.
 .4ﯾُطﻠَب ﻣﻧك أن ﺗﺻل ﻗﺑل  10دﻗﺎﺋﻖ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣواﻋﯾدك اﻟطﺑﯾﺔ.
 .5ﯾُطﻠَب ﻣﻧك إﺣﺿﺎر ﻣﻌك ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻓﻲ ﻛل زﯾﺎرة.
 .6اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ) (co-paysﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﻧد زﯾﺎرﺗك.
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺧﻠف ﻋن ﺣﺿور اﻟﻣواﻋﯾد
 .1ﻧﺣن ﻧﺗﻔﮭم ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻧﺷﺄ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ظروﻓﺎ ً ﺗﻘﺗﺿﻲ إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣواﻋﯾد .ﻟذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧطﻠب إﺧطﺎرا ً ﻗﺑل  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً وذﻟك ﻛﻲ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن
إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣوﻋد وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﻠﻐﻰ ﻟﻣرﯾض آﺧر.
 .2ﻧﻌﺗﺑر أن اﻟﻣرﯾض ﺗﺧﻠف ﻋن ﺣﺿور اﻟﻣوﻋد إذا:
• ﻓﺷل ﻓﻲ اﻟﺣﺿور إﻟﻰ اﻟﻣوﻋد.
• ﺗﺄﺧر أﻛﺛر ﻣن  10دﻗﺎﺋﻖ ﻋن ﺣﺿور اﻟﻣوﻋد.
• أﻟﻐﻰ أو أﻋﺎد ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣوﻋد ﺑﻣﮭﻠﺔ أﻗل ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻹﺧطﺎر.
 .3ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻠف ﻋن ﺣﺿور اﻟﻣوﻋد ﺛﻼث ﻣرات ﺧﻼل ﻓﺗرة  12ﺷﮭراً ،ﯾﺻﺑﺢ ﻣطﻠوﺑﺎ ً ﻣن اﻟﻣرﯾض ﺣﺟز ﻣوﻋد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم ،وﻟن
ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﮫ ﺟدوﻟﺔ ﻣوﻋد ﻣﺳﺑﻘﺎً.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .1ﯾُﺗوﻗﻊ ﺗﺳدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ وﻗت ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ..إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ أو ﻛﻧت ﻣﺷﺎرﻛﺎ ً ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ) SFSDدﻓﻊ رﺳوم ﻋﻠﻰ
اﺳﺎس اﻟدﺧل( ﺳﯾُطﻠب ﻣﻧك دﻓﻊ اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ ).(co-payment
 .2إذا ﻟم ﺗﻛن ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد اﻟرﺳوم ﻓﻲ وﻗت اﻟﺧدﻣﺔ ،ﻓﺳوف ﯾﺗم إرﺳﺎل ﻓﺎﺗورة إﻟﯾك وﯾﺣﻖ ﻟك طﻠب ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط .طﺎﻟﻣﺎ ﻛﻧت ﻗﺎدرا ً
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺧطﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗزوﯾدك ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ .ﻗد ﯾؤدي رﻓض اﻟدﻓﻊ أو رﻓض ﺗرﺗﯾب ﺧطﺔ دﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻟﻰ
اﺳﺗﺑﻌﺎدك ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟﺻﺣﻲ ،وإﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑك إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﺟﺑﺎﯾﺔ أﻣوال ﺧﺎرﺟﯾﺔ.

 .3ﻧﺣن ﻧﻘﺑل ﺑﺎﻟدﻓﻊ اﻟﻧﻘدي ،اﻟﺷﯾﻛﺎت ،ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن Visa :و  Master Cardو .Discover
 .4ﻧﺣن ﻧﻘﺑل ﻣﻌظم اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و MaineCareو Medicareو .Tri-Care
 .5ھﻧﺎك ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرھﺎ  20دوﻻر ﻋﻠﻰ أي ﺷﯾﻛﺎت دون رﺻﯾد.
 .6أﻧت ﻣﺳؤول ﻋن إﺧطﺎر  Greater Portland Healthﺑﺄن ﻋﻼج ﻣﻌﯾن ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ )ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌوﯾض اﻟﻌﻣﺎل(.
 .7ﻧﺣن ﻧﻌﻣل ﻣﻊ  NorDxﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ .إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺗﺄﻣﯾن ،ﻓﺈن  NorDxﺳﺗرﺳل ﻟك ﻓﺎﺗورة إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾﻧك ﻟﻘﺎء
ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻧﺟزة .ﺳﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دﻓﻊ أي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر ﻣﻐطﺎة ﺑواﺳطﺔ ﺗﺄﻣﯾﻧك .إذا ﻛﻧت ﻣﺷﺎرﻛﺎ ً ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
)Sliding Fee Scale Discount Programدﻓﻊ رﺳوم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟدﺧل(  ،ﻓﺈن  NorDxﺳﺗﻘﺑل اﻟرﺳوم اﻟﺗﻧﺎزﻟﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ
ﺳل إﻟﯾك ﻓﺎﺗورة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرك اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ .إذا ﻟم ﺗدﻓﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ  NorDxﻟﻘﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف
دﺧل ﻋﺎﺋﻠﺗك ،وﺳوف ﺗُر َ
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ ،ﻓﺳﺗرﺳل  NorDxﻓﺎﺗورﺗك إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﺟﺑﺎﯾﺔ .إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ ،ﻓﯾرﺟﻰ
ﺳؤال طﺎﻗﻣﻧﺎ.
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ﻟزﯾﺎرة ﻣﻘدم ﺧدﻣﺎت
 .1إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟدوﻟﺔ ﻣوﻋد ،ﻓﻧطﻠب ﻣﻧك أن ﺗﺗﺻل ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧط ﻟﻠﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﻧدوب
ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺿﻰ.
 .2إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺳؤال طﺑﻲ ﻋﺎم ﺑﺧﺻوص دواء أو ﺻﺣﺗك ،أو ﺣﺎﺟﺔ طﺑﯾﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﻧﺎ ،ﻓﻧطﻠب ﻣﻧك اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻌﯾﺎدﺗﻧﺎ
واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﯾﺎر رﻗم .3
 .3إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺣﺎﺟﺔ طﺑﯾﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ ﻣﻐﻠﻘﺎً ،ﻓﯾﻣﻛﻧك اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺧطﻧﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ  207-874-2141ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ
ﻣﻣرﺿﺗﻧﺎ اﻟﻣداوﻣﺔ ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎدة.
 .4إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﺔ طﺎرﺋﺔ ﻓﺎﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم .911
إﻋﺎدة ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷدوﯾﺔ
 .1ﯾرﺟﻰ اﻟﺳﻣﺎح ﺑـ  48ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﯾﻊ طﻠﺑﺎت إﻋﺎدة ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷدوﯾﺔ .ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘك إﺧطﺎر ﻋﯾﺎدﺗﻧﺎ ﻗﺑل ﻧﻔﺎد أدوﯾﺗك.
 .2إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﻣوﻋد ﻣﺟدول ﻟدى ﻣﻘدم ﺧدﻣﺎﺗك وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أدوﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﻛﻧك طﻠب إﻋﺎدة ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف ،ھﻧﺎ
ﻧطﻠب ﻣﻧك أن ﺗﺗﺻل ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻟﻠﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋد طﺑﻲ.
 .3ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف.
اﻹﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت آﺧرﯾن
 .1إذا ﻗﺎم ﻣﻘدم ﺧدﻣﺎﺗك ﺑﺈﺣﺎﻟﺗك إﻟﻰ طﯾب أو ﻣﻘدم ﺧدﻣﺎت آﺧر ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺗك ،ﻓﺈن طﺎﻗﻣﻧﺎ ﺳﯾﺗوﻟﻰ أﻣر ﺗﻧﺳﯾﻖ اﻹﺣﺎﻟﺔ .ﻣن
اﻟﻣﮭم ﺟدا ً أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣواﻋﯾدك ﻣﻊ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻵﺧرﯾن ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل وإﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ إذا
ﺗﻌذر ﻋﻠﯾك اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد.
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ
 .1ﻟن ﯾﻘوم ﻣﻘدﻣو اﻟﺧدﻣﺎت ﻟدى  Greater Portland Healthﺑوﺻف ﻣواد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻌﻼج أﻟم ﻣزﻣن .ﯾﻘوم ﻣﻘدﻣو اﻟﺧدﻣﺎت
ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧرى إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺑﺳﺑب اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﻛﺑﯾر ﻹﺳﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ.

إﺧطﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﯾوﺿﺢ ھذا اﻹﺧطﺎر ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ،وﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧك اﻟوﺻول إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻓﯾرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺗﮫ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ.
ﻓﮭم ﺳﺟﻠك/ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزور  ،Greater Portland Healthﯾﺗم ﺗوﺛﯾﻖ زﯾﺎرﺗك ﻓﻲ ﺳﺟل .ﻗد ﯾﺣﺗوي ھذا اﻟﺳﺟل ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ،ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣوص واﻻﺧﺗﺑﺎرات ،اﻟﺗﺷﺧﯾص ،اﻟﻌﻼج،
وﺧطﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ/اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻰ ﺳﺟﻠك اﻟﺻﺣﻲ/اﻟطﺑﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻣﮭﻣﺎ ً ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ/اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘدﻣﮭﺎ ﻟك .ﻓﮭﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ:
• اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻟرﻋﺎﯾﺗك وﻋﻼﺟك.
• وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺗك اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون اﻟﺧدﻣﺎت ﻟك.
• وﺛﯾﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺻف اﻟرﻋﺎﯾﺔ/اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎھﺎ.
• اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟﻠداﻓﻌﯾن ﻣن اﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن( ﻣن أن اﻟﺧدﻣﺎت ﻗد ﺗم اﻟﺗزوﯾد ﺑﮭﺎ.
ﺣﻘوﻗك ﺑﺧﺻوص ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
رﻏم أن ﺳﺟﻠك اﻟﺻﺣﻲ ﻣﻣﻠوك ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻟـ  ،Greater Portland Healthﻏﯾر أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﮫ أﻧت ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ .وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ،ﻓﺈﻧك ﺗﻣﻠك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ:
• ﺗﻠﻘﻲ إﺧطﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﺳﺗﺧدام ﺳﺟﻠك اﻟﺻﺣﻲ/اﻟطﺑﻲ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮫ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺳﺦ اﻟورﻗﯾﺔ ﻟﻺﺧطﺎر إذا ﺗم طﻠﺑﮭﺎ.
• طﻠب ﺗﻘﯾﯾد اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ،أو اﻟطﻠب ﻣﻧﺎ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻠك اﻟﺳرﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ وﺳﯾﻠﺔ ﺑدﯾﻠﺔ.
• ﻓﺣص واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺳﺟﻠك.
• طﻠب أن ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺳﺟﻠك اﻟﺻﺣﻲ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ
 Greater Portland Healthﻣﻠزﻣﺔ ﻋﻠﻰ:
• اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ.
• ﺗزوﯾدك ﺑﺈﺧطﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص واﺟﺑﺎت  Greater Portland Healthاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑﺟﻣﻌﮭﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
• اﻟﺗﻘﯾّد ﺑﺷروط ھذا اﻹﺧطﺎر
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗك ﻗﺑل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ/اﻟطﺑﯾﺔ.
ﺗﺣﺗﻔظ  Greater Portland Healthﺑﺣﻖ ﺗﻐﯾﯾر وﺗﻧﻘﯾﺢ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﺗﻣﺗﺛل إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ وﻗواﻧﯾن اﻟوﻻﯾﺔ .إذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ذﻟك ﻓﺈن
اﻟﻣرﺿﻰ/اﻟزﺑﺎﺋن ﺳﯾﺗﻠﻘون إﺧطﺎرا ً ﺟدﯾداً ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭم.
اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗك ﻷﻏراض اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
 Greater Portland Healthﻣﺳﻣوح ﻟﮭﺎ اﺳﺗﺧدام واﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ذﻟك ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﯾدراﻟﻲ.
• ﻟﻠﺳﻠطﺎت  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟطﺑﯾﯾن ﻟﻠوﻻﯾﺔ ،إدارة اﻟدواء واﻟﻐذاء ،ﺳﻠطﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء ،اﻷطﺑﺎء اﻟﺷرﻋﯾﯾن ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻌﻣﺎل ،ﻋﻧد
طﻠب ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر وظﺎﺋف ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ،ووﻛﺎﻻت أﺧرى ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض واﻟﺗﺣﻛم ﺑﮭﺎ.

ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ

 Greater Portland Healthﻋﺿو ﻓﻲ ﺷراﻛﺔ ) Community Care Partnership of Maineاﺧﺗﺻﺎرا ً ")" ،CCPMوھﻲ "ﺗرﺗﯾب ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ" ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة ﺧدﻣﺗﮭﺎ .ﯾﺳﺗﺧدم أﻋﺿﺎء  ،CCPMﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻟﻣﻧطﻖ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ،ﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ،ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة وﺗﺣﺳﯾن
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﺧرى ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن رﻋﺎﯾﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ .ﯾﺧﺿﻊ اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎدل ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺻﺣﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣرﺿﺎھم اﻟذﯾن ﯾﺗم ﺧدﻣﺗﮭم ﺑواﺳطﺔ
 .CCPMاﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﮭﺎ  Organized Health Care Arrangementھذه ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣراﻛز واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻣرﻛز  ،Cary Medical Centerﻣرﻛز DFD
 ،Russell Medical Centerﻣرﻛز  ،Fish River Rural Health, Katahdin Valley Health Centerﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ،Mayo Regional Hospitalﻣﺳﺗﺷﻔﻰ Millinocket Regional
 ،Hospitalﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ  ،Nasson Health Careﻣرﻛز ﺧدﻣﺎت  ،Pines Health Servicesﻣرﻛز  ،Penobscot Community Health Centerﻣرﻛز Greater Portland
 ،Healthﻣرﻛز  ،Sebasticook Family Doctorsواﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟـ  .St. Joseph Healthcareﯾﺳﻣﺢ ﺗرﺗﯾب  Organized Health Care Arrangementﻟـ  CCPMﻟﮭذه
اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ،Greater Portland Healthﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ذﻟك ﻹﺟراء ﻋﻼج ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ،ﻟﻠدﻓﻊ أو
ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﻌﻣل  ،Organized Health Care Arrangementﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾد ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﻘواﻋد أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت .ﻗد ﺗﺧﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت
ﻟﻠﺗﺣدﯾث ﻟﺗﺳري ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﯾﻣﻛﻧك اﻟوﺻول إﻟﻰ أﺣدث ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ www.ccpmmaine.org/members :أو ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم
.207-992-9200

ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻟطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ
إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﯾﻣﻛﻧك ﻣراﺳﻠﺔ  ،Greater Portland Healthﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾدي 180 Park Ave, Portland, ME 04102 :أو اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 207-874-2141 :أو
زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ  www.greaterportlandhealth.org.إذا اﻋﺗﻘدت ﺑﺄن ﺣﻘوق ﺧﺻوﺻﯾﺗك ﻗد ﺗم أو ﯾﺗم اﻧﺗﮭﺎﻛﮭﺎ ،ﻓﯾﻣﻛﻧك ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟدى ﻣﺳؤول اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان
اﻟﺑرﯾدي أﻋﻼه ،أو ﻟدى وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ واﺷﻧطن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ .واﻋﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك أي ردود ﻓﻌل اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻘدﯾﻣك ﻟﻠﺷﻛوى.
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ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣرﯾض
180 Park Avenue Portland Maine 04102

ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
إﻧﻧﻲ أﻋطﻲ اﻹذن ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ )اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ( اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻟدى ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﻣﯾﻧﻲ
وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج .ﻧﺳﺧﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ أدﻧﺎه ھﻲ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ أدﻧﺎه أﻧت ﺗﻔﯾد ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ زودت ﺑﮭﺎ ھﻲ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،وﺑﺄﻧك ﺗﺧول  GREATER PORTLAND HEALTHﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ إﻟﻰ
ﻣﻘدﻣﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﯾن .أﻧت ﺗواﻓﻖ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎح ﻟـ  GREATER PORTLAND HEALTHﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﺧل ﻣﻊ ﻣﺎﻧﺣﻲ
اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻣﺎﻧﺣﯾن اﻟﻔﯾدراﻟﯾﯾن واﻟﺧﺎﺻﯾن ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺿرورة .وأﻧت ﺗﻘ ّر أﯾﺿﺎ ً ﺑﺄﻧك ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺎ ً ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔك اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﻧت ﺳﺗﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳك وﻋن
رﺻﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻖ أي ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت وﻋن أي اﻗﺗطﺎﻋﺎت ) (deductiblesأو ﺗﺳدﯾدات ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ) (co-paysأو أي ﺧدﻣﺎت ﻻ ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﺗﺄﻣﯾﻧك .ﯾﻣﻛن أن ﺗُﻌﺗﺑر أي
ﺷرْ ﻋﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣرﯾض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزودة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎف أﻧﮭﺎ ﻛﺎذﺑﺔ اﻵن ،أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﺣﺗﯾﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻣل أﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ .ﺗم ﺗزوﯾدك أﯾﺿﺎ ً ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻋن َ
وﻋﻘد رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﯾض ،واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﻌﺎم  :(HIPPA) 1996إﺧطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ .ﺑﺗوﻗﯾﻌك ﺳﺗﻘر أﯾﺿﺎ ً ﺑﺄﻧك اﺳﺗﻠﻣت وﻓﮭﻣت ھذه
اﻟوﺛﺎﺋﻖ ،وﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻣن أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧﻣوذج ﺗم اﻟﺗزوﯾد ﺑﮭﺎ ﺑواﺳطﺗك.
أﻧﺎ ،اﻟﻣوﻗﻊ أدﻧﺎه ،أﺷﮭد ﺑﺄﻧﮫ ﻟدي ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن وإﻧﻧﻲ أﺣﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ  ،Greater Portland Healthﻟﻘﺎء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻲ .إﻧﻧﻲ أدرك ﺑﺄﻧﻧﻲ
ﻣﺳؤول ﻣﺎﻟﯾﺎ ً ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺳواء دُﻓﻌَت أو ﻟم ﺗُدﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن .ﻛﻣﺎ إﻧﻧﻲ أﺧول ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻣرﻓﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣذﻛور اﺳﻣﮫ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ
ﻟﺿﻣﺎن دﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ .إﻧﻧﻲ أﺧول اﺳﺗﺧدام ﺗوﻗﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎرﯾر وأوراق اﻟﺗﺄﻣﯾن.
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