Hợp Tác Thông Tin Sức Khỏe New Mexico (NMHIC)
Mạng Trao Đổi Thông Tin Sức Khỏe Toàn Tiểu Bang (HIE)
New Mexico Health Information Collaborative (NMHIC)
The Statewide Health Information Exchange (HIE) Network
Mẫu Đơn Đồng Ý Của Bệnh Nhân
Patient Consent Form
Bệnh viện, bác sĩ và các khoa sử dụng hệ thống máy vi tính khác nhau. Bác sĩ cần xem toàn bộ thông
tin sức khỏe để đưa ra sự chăm sóc tốt nhất cho quý vị. NMHIC HIE nhận thông tin sức khỏe của nhiều
tổ chức chăm sóc sức khỏe sử dụng Trao Đổi Thông Tin Sức Khỏe (Health Information Exchange =
HIE). Điều này cho phép bác sĩ xem thông tin đầy đủ nhất về những loại chăm sóc nào quý vị đã được
nhận trong quá khứ. Bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe khác phải có sự đồng ý của quý vị mới
được xem thông tin này.
Chỉ có nhân viên chăm sóc sức khỏe được ủy quyền trong tổ chức thuộc NMHIC HIE mới có thể
xem thông tin bệnh nhân với sự cho phép của quý vị.
Bằng việc ký tên dưới đây, tôi cho phép UNM Health Sciences Center đọc bất cứ và tất cả thông tin
sức khỏe của tôi từ tổ chức tham gia hệ thống NMHIC khác để chăm sóc cho tôi. Tôi hỉểu rằng bản
đồng ý này có hiệu lực cho đến khi tôi rút lại bằng văn bản hay tôi không tham gia NMHIC HIE nữa.

Chữ ký của Bệnh nhân hay Đại diện được Ủy quyền

Ngày và giờ

Tên Bệnh nhân hay Đại diện được Ủy quyền (in hoa)

Quan hệ với Bệnh nhân (nếu không phải là Bệnh nhân)

Chữ ký Nhân chứng Ủy quyền (cần có)

Ngày Sinh của Bệnh nhân (mm/dd/yyyy)

Số Bệnh lý Bệnh nhân

Địa chỉ Bệnh nhân:
Thành phố:
Tiểu bang:
Mã bưu tín:
Điện thư Bệnh nhân:
Số Điện thoại Chính của Bệnh nhân:

PATIENT BARCODED STICKER

