
[etaocur  yuor  ytaucaF]פרקטיקה של צוות המחקר 

 שאלון עבור החולה החירש או כבד השמיעה

FGP Deaf-Hard of Hearing Questionnaire 10-25-2011 

.מסמך זה יסייע לנו להבין מהי הדרך הטובה ביותר לתקשר עימך ולספק לך את השירותים שייתכן ותזדקק להם

 : _____________NRM  : ___________________________שם מטופל

____כבד שמיעה_____ חירש :אני

____לא    ____כן אני מתקשר בשפת הסימנים

____לא    ____כן בשפת הסימניםאני זקוק למתרגם *

____לא    ____כן אני יכול לדבר בעצמי 

____לא    ____כן דיבור היטב /אני קורא שפתיים

____לא    ____כן  אני צריך מתרגם אוראלי*

____לא    ____כן נוח לי לתקשר באמצעות כתיבה 

  .הרופא מתרגם ללא עלותנעמיד לרשותך ולרשות , אם תרצה בכך*

 :כדי ליצור עמי קשר

______________________________אנא שלחו לי הודעה בטלפון 

____________________אנא צרו עמי קשר דרך שירות המסרים הבא

 __________________אנא שלחו לי פקס למספר הבא



 

 
 

- 
[Faculty Group Practice Patient Demographic Form] 

 

FGP Demographic Form (Hebrew)   Revised: 7/25/2012  
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[Email address] 

 

 
[Street Address] 

 
 

 
[City] 

 
[State] 

 
[Zip] 

 
[Home Phone] 

    
[Preferred] 

 
[Work Phone] 

 
[Preferred] 

 
[Cell Phone] 

 
[Preferred] 

 
[SSN] 

 

 
[Date of Birth] 

 
[Gender] 

          
[Female]      [Male] 

 
[Marital Status] 

                              
[Widowed]      [Divorced]        [Married]          [Single]               

                       
    [Other]          [Partner]   [Separated]      

 
[Race] 

 
 

 
[Ethnicity] 

 
[Preferred Language] 

 
[Country of Origin] 

 
[F

in
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ly
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es
po

ns
ib

le
 P

ar
ty

] 

 
 

[Is patient responsible party/guarantor?  Yes  No  (If you are over the age of 18 and not in the care of an institution you are the guarantor 
as you are the person financially responsible for any charges you may incur during your visit)] 

 
[Name] 

 
 

 
[Address] 

 
[City/State/Zip] 

 
[Relationship to Patient] 

 
[Occupation] 

 
 

 
[Employer] 

 
[Email Address] 

 
[Date of Birth] 

 
[Home Phone] 

    
[Preferred] 

 
[Work Phone] 

 
[Preferred] 

 
[Cell Phone] 

 
[Preferred] 

 [E
m

er
ge

nc
y 

C
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ct

] 

 
[Name] 

 
 

 
[Relationship to Patient] 

 
[Home Phone] 

    
[Preferred] 

 
[Work Phone] 

 
[Preferred] 

 
[Cell Phone] 

 
[Preferred] 

 [R
ef
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o]
  

[Referring Physician’s Name] 
 
 

 
[Physician Phone/Fax (if known)] 

    (           )                             

 
[Physician Address] 

 
  

PC
P

 [P
C

P 
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] 

 
[Primary Care Physician’s Name   (Check if same as Referring Physician above )] 

 
 

 
[Physician Phone/Fax (if known)] 

    (           )                             

 
[Physician Address] 

 
 



FGP Demographic Form (Hebrew)   Revised: 7/25/2012 
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[Primary Insurance Company] 

 
 

 
[Policy #] 

 
[Group #] 

 
[Patient’s Relationship to Insured] 

           
           [Other]  [Child]           [Spouse]        [Self] 

 
[Name of Subscriber (if other than patient)] 

 
[Subscriber’s Social Security #]   

 
 

 
[Gender] 

          
[Female]      [Male] 

 
[Date of Birth] 

 
[Employer of Subscriber] 

 
[Work Phone] 

    (         ) 

 
[Secondary Insurance Company] 

 
 

 
[Policy #] 

 
[Group #] 

 
[Patient’s Relationship to Insured] 

           
           [Other]  [Child]           [Spouse]        [Self] 

 
[Name of Subscriber (if other than patient)] 

 
[Subscriber’s Social Security #]   

 
 

 
[Gender] 

          
[Female]      [Male] 

 
[Date of Birth] 

 
[Employer of Subscriber] 

 
[Work Phone] 

    (         ) 

 

 
[By signing below, I acknowledge that the information I provided is correct to the best of my ability.] 

 
___________   

[Date]                                                                                                    [Patient Signature]                                                                                                              
 

  
      [Date]                                                           [Guarantor Signature (if other than patient)] 

 



 

 
 

-- 
[Faculty Group Practice Patient Demographic Form – Pediatrics] 

 

FGP Demographic Form – Pediatrics (Hebrew) 
Form Revised: 1/9/2013 
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[Today’s Date] 

 

 
[Street Address] 

 
 

 
[City] 

 
[State] 

 
[Zip] 

 
[SSN] 

 

 
[Date of Birth] 

 
[Gender] 

          
[Female]       [Male] 

 
[Race] 

 
 

 
[Ethnicity] 

 
[Preferred Language] 

 
[Has patient or siblings been seen in our office? (Please list)] 

 
 

 
[Country of Origin] 

 
[F

in
an
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ly
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es
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ns
ib

le
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ar
ty

] 

 
[Is this parent responsible party/guarantor?   Yes   No]                                                                        [Parent 1]                                                                     

 
 

 
[Name] 

 
 

 
[Address] 

 
[City/State/Zip] 

 
[Relationship to Patient] 

 
[Occupation] 

 
 

 
[Employer] 

 
[Email Address] 

 
[Date of Birth] 

 
[Home Phone] 

    
[Preferred] 

 
[Work Phone] 

 
[Preferred] 

 
[Cell Phone] 

 
[Preferred] 

 
        [Is this parent responsible party/guarantor?   Yes   No]                                                                       [Parent 2] 

 
 

 
[Name] 

 
 

 
[Address] 

 
[City/State/Zip] 

 
[Relationship to Patient] 

 
[Occupation] 

 
 

 
[Employer] 

 
[Email Address] 

 
[Date of Birth] 

 
[Home Phone] 

    
[Preferred] 

 
[Work Phone] 

  
[Preferred] 

 
[Cell Phone] 

 
[Preferred] 

 [E
m

er
ge

nc
y 

C
on

ta
ct

] 

 
[Name] 

 
 

 
[Relationship to Patient] 

 
[Home Phone] 

    
[Preferred] 

 
[Work Phone] 

 
[Preferred] 

 
[Cell Phone] 

 
[Preferred] 



 

 
 

FGP Demographic Form – Pediatrics (Hebrew) 
Form Revised: 1/9/2013 

 [R
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[Referring Physician’s Name] 
 
 

 
[Physician Phone/Fax (if known)] 

    (           )                             

 
[Physician Address] 

  
 

PC
P

 [P
C

P 
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fo
] 

                     
[(Check if same as Referring Physician above )   Primary Care Physician’s Name] 

 
 

 
[Physician Phone/Fax (if known)] 

    (           )                             

 
[Physician Address] 

 
 

 
[I
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[Primary Insurance Company] 

 
 

 
[Policy #] 

 
[Group #] 

 
[Claims Address] 

 
 

 
[City] 

 
[State] 

 
[Zip] 

 
[Phone] 

    (           )                                   

 
[Patient’s Relationship to Insured] 

           
           [Other]  [Child]           [Spouse]        [Self] 

 
[Name of Subscriber (if other than patient)] 

 
[Subscriber’s Social Security #]   

 
 

 
[Gender] 

      
[Female]    [Male] 

 
[Date of Birth] 

 
[Employer of Subscriber] 

 
[Work Phone] 

    (         ) 

 
[Secondary Insurance Company] 

 
 

 
[Policy #] 

 
[Group #] 

 
[Claims Address] 

 
 

 
[City] 

 
[State] 

 
[Zip] 

 
[Phone] 

    (           )                                   

 
[Patient’s Relationship to Insured] 

           
           [Other]  [Child]           [Spouse]        [Self] 

 
[Name of Subscriber (if other than patient)] 

 
[Subscriber’s Social Security #]   

 
 

 
[Gender] 

      
[Female]    [Male] 

 
[Date of Birth] 

 
[Employer of Subscriber] 

 
[Work Phone] 

    (         ) 

 

 
[By signing below, I acknowledge that the information I provided is correct to the best of my ability.] 

 
___________   

[Date]                                                                                                    [Patient Signature]                                                                                                              
 

  
      [Date]                                                            [Guarantor Signature (if other than patient)] 

 



 

  Group Practice Facultyאחריות המטופל והמדיניות הכספית של 
[FACULTY GROUP PRACTICE FINANCIAL POLICIES AND PATIENT RESPONSIBILITY] 

FGP Financial Acknowledgement Form  Page 1 of 2  Form Revised: 6/1/2013 

 
, אותו ככל הנחוץ לטיפול ומסריובמידע הרפואי שלי  ושתמשי המטפלים בי ואנשי צוותםרופאים ה, NYU School of Medicine -שה /ביןמאני 

הביטוח שלי וכל מידע הנחוץ למטרות ) או ספק(ידי חברת -המתבקש עלשחרור מידע , בין השאר, בכלל זה, לתשלום ולתפעול שירותי הבריאות
                     . תכנית השחרור

[I understand that NYU School of Medicine, my treating physicians and their respective designees, will use and disclose 
my health information for all purposes necessary for treatment, payment and health care operations, including but not 
limited to release of information requested by my insurance company (or carrier) and any information necessary for 
discharge planning purposes.] 

 
באחריות  ת/כי אני נושא ה/אני מבין.  NYU School of Medicine -ת תשלום תגמולי הביטוח שלי ישירות לבזאת א ה/אני מתיר  :המחאת ביטוח •

      .את השחרור של כל מידע רפואי או אחר הנחוץ לצורך טיפול בתביעות הביטוח בשמי ה/אני מתיר.  הכספית על שירותים שלא יכוסו

[ASSIGNMENT OF INSURANCE:  I hereby authorize my insurance benefits to be paid directly to NYU School of 
Medicine.  I understand I am financially responsible for non-covered services.  I authorize the release of any medical or 
other information necessary to process insurance claims on my behalf.] 

 
 -בזאת לשלם ל ה/אני מסכים.  לתנאים שצוינו ה/ואני מסכים, NYU School of Medicineנמסר לי עותק המדיניות הכספית של   :אחריות כספית •

NYU School of Medicine  ( בכלל זה השתתפות עצמית, עבור טיפולים) או שיידרשו(את כל החיובים הנדרשיםco-payments ו- deductibles (
כי אשא באחריות על כל חיובים שהם  ה/אני מבין.  ידי צד שלישי-החשבון יזוכה בתגמולים כלשהם המשולמים על. כפי שנקבע במסגרת התכנית שלי

 :במקרים שבהם תנאי כלשהו מהבאים מתקיים

[FINANCIAL LIABILITY:  I have been provided a copy of the NYU School of Medicine financial policies and agree to the 
specified terms.  I hereby agree to pay all charges due (or to become due) to NYU School of Medicine for care and 
treatment, including co-payments and deductibles as provided under my plan.  Benefits, if any, paid by a third party, will 
be credited on account.  I understand that I will be responsible for any charges if any of the following apply:] 

 
וטרם , NYU School of Medicine -לפני קבלת שירותים ב) PCP(מהרופא הראשוני  מראש הפניהקבלת תכנית הבריאות שלי מחייבת  •

 או/ו, הפניה הכיסוי שלשהם מעבר לשירותים  ת/או שאני מקבל זוכקיבלתי הפניה 

[My health plan requires prior referral by a Primary Care Physician (PCP) before receiving services at 
NYU School of Medicine and I have not obtained such a referral or I receive services in excess of the 

referral, and/or] 
או אינם מכוסים /אינם נחוצים רפואית ו NYU School of Medicine -ב ת/ים שאני מקבלתכנית הבריאות שלי קובעת כי השירות •

 או/ו, במסגרת תכנית הביטוח שלי

[My health plan determines that the services I receive at NYU School of Medicine are not medically 
necessary and/or not covered by my Insurance plan, and/or] 

 או/ו, NYU School of Medicine -הכיסוי של תכנית הבריאות שלי חלף או שפג תוקפו לפני קבלת שירותים ב •

[My health plan coverage has lapsed or expired at the time I receive services at NYU School of 
Medicine, and/or] 

 או/ו ,הבריאות שליבחרתי שלא להשתמש בכיסוי של תכנית  •

[I have chosen not to use my health plan coverage, and/or] 
 .שלי ביטוח הבריאותבתכנית  ףאינו משתת ת/אליו אני הולךשהרופא  •

[The physician I see does not participate with my health care plan.]  
  



 

  Group Practice Facultyאחריות המטופל והמדיניות הכספית של 
[FACULTY GROUP PRACTICE FINANCIAL POLICIES AND PATIENT RESPONSIBILITY] 

FGP Financial Acknowledgement Form  Page 2 of 2  Form Revised: 6/1/2013 

אל כל מאושרים יועבר אליי או בשמי  Medicareשהתשלום של תגמולי  ת/אני מבקש):  בלבד Medicareמטופלי (בתיק  Medicareחתימת  •
 ה/אני מתיר.  ידי ספקי שירותי בריאות אלה-ם לטיפול בי במהלך שהייתי בבית חולים או כל שירות המסופק לי עליספקי שירותי הבריאות השותפ

ולנציגיה גישה לכל מידע הדרוש לקביעת תגמולים אלה או תגמולים עבור  Medicare -למחזיק במידע רפואי ומידע אחר על אודותיי לאפשר ל
 .שירותים קשורים

[MEDICARE SIGNATURE ON FILE (Medicare Patients Only):  I request that payment of authorized Medicare benefits 
be made either to me or on my behalf to all providers who treat me during my hospital stay or any services furnished to 
me by those providers.  I authorize the holder of medical and other information about me to release to Medicare and its 
agents any information needed to determine these benefits or benefits for related services.] 

 
 __________________________ ת/חתימת מטופל   _________________  Medicare ת/מספר מטופל

                                   [Patient Signature]                        [Patient’s Medicare Number] 
 
 

פיענוח , כגון הרדמה, לקבל שירותים רפואיים נלווים ה/אני עשוי, NYU School of Medicine -כי במהלך שהייתי ב ה/אני מבין  :שירותים נלווים •
, כי רופאים מסוימים עשויים שלא לספק שירותים בנוכחותי ה/אני מבין. ובדיקות פתולוגיות) MRI, למשל רנטגן( שירותי הדמיה, בדיקות קרדיולוגיות

ות /ות או התכנית/בזאת תשלום ישיר עבור שירותים אלה במסגרת הפוליסה ה/אני מתיר.  אך מעורבים באופן פעיל במהלך האבחון והטיפול
לשלם את כל  ה/אני מסכים; כי ייתכן שיחולו עליי חיובים נוספים כתוצאה משירותים נלווים אלה ה/אני מבין. ידי חברת הביטוח שלי-הניתנות לי על

          .  ידי משלם כלשהו מצד שלישי-וי עבור תגמולים ששולמו בשמי עלהחיובים על שירותים אלה ככל שיידרש לאחר מתן זיכ

[ANCILLARY SERVICES:  I understand I may receive certain ancillary medical services while I am at NYU School of 
Medicine; such as, anesthesia, interpretation of cardiac tests, imaging services (e.g., x-rays, MRIs) and pathology 
specimen examination.  I understand that some physicians may not provide services in my presence, but are actively 
involved in the course of diagnosis and treatment.  I hereby authorize payment directly for these services under the 
policy(s) or plan(s) issued to me by my insurance carrier.  I understand that I may incur additional charges as a result of 
these ancillary services; I agree to pay all charges due with respect to such services to the extent the charge is due after 
credit is given for benefits paid on my behalf by any third party payor.] 
 

אעביר הודעת ייתכן שאחויב בעמלת ביטול אם לא  ,של כל רופא ובכפוף למדיניות משרד ה כי/אני מבין : הופעה לפגישות-ביטול פגישות או אי •
 .או אם לא אגיע לפגישה ללא ביטול נדרשכ ביטול

[CANCELED OR NO-SHOW APPOINTMENTS:  I understand that based on the policy of individual physician offices,I 
may incur a cancelation fee if I do not provide the required notice of cancelation, or if I do not keep my appointment and 

have not canceled.]  
    

 .   והוא הוסבר לי במלואו, את המידע המצוין לעיל ה/אני מבין.  נמסרה לי Faculty Group Practiceהמדיניות הכספית למטופל  

[I have been provided the Faculty Group Practice Patient Financial Polices.  I understand the information listed 
above which has been fully explained to me.] 

 
________________      _______________________________ 

 תאריך    ת/חתימת מטופל
 [Date]                                                [Patient Signature] 

 
________________      _______________________________ 

 תאריך    חתימת ערב
[Date]                                          [Guarantor Signature] 
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 etaocur  yuor  ytaucaFהמדיניות הכספית של סיכום 

 
 

אנו מעריכים את האמון שלך בנו למתן . לקבלת הטיפול הרפואי שלך ret eo la Y eY enog aY UYN -אנו מודים לך על הבחירה ב
 .  ומחויבים לספק את הטיפול הטוב ביותר האפשרי, הטיפול הרפואי שלך

 
.  פיתחנו מדיניות כספית זו כדי לעזור לך בהבנת אחריותך כמטופל, משום שהטבות בריאות ואפשרויות כיסוי נעשו מורכבות יותר ויותר

יעת הביטוח שלך לקבלת אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לסייע לך בהבנת הטיפול המוצע לך ובמענה על שאלות הקשורות להגשת תב
          .החזר

 
שים לב כי באחריותך לדעת אם לביטוח . פוליסת ביטוח הבריאות שלך מהווה חוזה בינך ובין חברת ביטוח הבריאות או המעסיק שלך

וכל דרישה חוץ -מגבלות על חיובי מטופל, אישורים מראש, הסמכות מראש, כגון הצורך בהפניות, שלך יש כללים או תקנות ספציפיים
עליך להיות מודע לכל השתתפות עצמית . או בתי חולים ספציפיים שבשירותיהם אתה יכול להשתמש/מעבדות ו, שהיא בנוגע לרופאים

 .בין אם הרופאים שלנו משתתפים בתכנית ובין אם לא, הדבר חל על כל המשלמים. נדרשת
 

הוצאותיך , נציגי התכנית כדי לברר פרטים על ההטבות המגיעות לך עליך לפנות אל, אם אינך בטוח בנוגע לתגמולי פוליסת הביטוח
   .  ומגבלות הכיסוי

 
 נא לשמור מדיניות זו לעיון עתידי

 
 

 כיסוי ביטוחי
אנו נבקש עותק של כרטיס הביטוח . והודע לנו על כל שינוי, אנא ספק לנו מידע על אודות תכנית הביטוח הנוכחית שלך בעת ביקורים

 .  ונשמור אותו בתיק לצורך רישום, או סריקה שלך להעתקה
 

אם לא תספק אותם לפני מתן . עליך להיות מודע לכל ההפניות או האישורים הנדרשים ולספק אותם מראש עבור הפגישה או השירות
 .להבהרות, פנה ישירות לנציגי התכנית שלך, במקרה של ספק. תישא באחריות על עלות השירות, השירות

 
וכי  החבר ברשתודא כי הרופא , לפני הפגישה.אך לרופאים שונים רמת השתתפות שונה, שלנו משתייכים לתכניות ביטוח רבותהרופאים 

אנו נסייע לך לברר אם אתה זכאי . תחויב בעלויות השירות, אינו חבר ברשתאם הרופא שלך . השירותים מכוסים במסגרת התכנית שלך
לפרטים נוספים יש לעיין במדיניות שלהלן . ונגיש תביעה לתכנית שלך בשמך, נם חברים ברשתידי רופאים שאי-להטבות של טיפול על

 .בנושא רופאים שאינם חברים ברשת
 

 .מעוניין שנגיש תביעה לתכנית שלך אינךאנא הודע לנו בכל עת אם 
 
 

 שינוי כתובת
מספר הטלפון שלך או , של שינוי כלשהו בכתובתך אנא הודע לנו בכל עת במקרה. חשוב שהכתובת העדכנית שלך תהיה רשומה אצלנו

 . פרטים אחרים ליצירת קשר
 
 

 (ou-rtrsFnumyou-cnmoytnaFmy/FeoaucucFm)השתתפות עצמית 
 . בעת מתן השירות, אם ידועה, אתה אמור לשלם את השתתפותך העצמית

 
 

 חיובים אחרים
.  בדיקות פתולוגיות ושירותים אחרים, בדיקות רדיולוגיות, כגון הרדמהשירותים  ret eo la Y eY enog aY UYN -אתה עשוי לקבל ב

ייתכנו חיובים נוספים בגין שירותים . ת באותה עת/גם אם אינך נוכח, והם מעורבים בטיפול בך, רופאים אלה מספקים שירותים חיוניים
 .    אלה

 
תקבל חשבון , במקרה כזה.  ret eo la Y eY enog aY UYN -חוץ ב-פנים או כמטופל-ייתכן שתקבל טיפול רפואי כמטופל, כמו כן

תוכל לפנות אל משרד , לשאלות. חשבונות מבית החולים הינם נפרדים משירותי הרופאים שלנו.  מבית החולים עבור שירותים אלה
 . (088 )732-7722החיובים של בית החולים בטלפון 
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 תשלום

, בהמחאה, אנו מקבלים תשלום במזומן.  בעת קבלת דין וחשבון ממשרד החיובים שלנו יש לבצע את התשלום בעת מתן השירותים או
המחאות חוזרות כפופות לעמלה בסך . (rpAxcser-ו sserpxE  acireAA,  dEACertErM,  apAE)בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי 

 .איננו מקבלים המחאות נוסעים. $78.88
 

נדאג להתקשר טלפונית )תזכורת לתשלום חשבון( וייתכנו שיחות טלפון חשובות נוספות מאיתנו במסגרת שירות ללקוחותינו, אנו 
 באמצעות הודעה מוקלטת מראש. בעצם מתן מספר הטלפון הנייד שלך, אתה מסכים לקבל שיחות כאלה במספר זה.

 

 רפואיות-עמלות לא
 :עמלות נוספות עשויות לחול על הבאים

  המחאות חוזרות  העתקת רשומות רפואיות 
 מילוי טופס נכות או טפסים אחרים 

 

 פגישות שהוחמצו
 20להליכים וניתוחים עשויות להידרש . עבור רוב הביקורים במשרד( יום עסקים אחד)שעות מראש  72אנו דורשים הודעת ביטול 

או אם לא , אם תחמיץ את פגישתך. י לב כי סופי השבוע והחגים אינם נחשבים לימי עסקים/שימ. או יותר( שני ימי עסקים)שעות 
 :עשויות לחול עמלות נוספות, תבטל בהודעה מראש כנדרש

 $08  :  ביקור במרפאה 

 $20  ביקור שני במרפאה  
  

 

 $20      :ביקור של מטופל חדש 

 בהתאם למדיניות המחלקה ניתוח/הליך 
 

 ספקי שירותי בריאות שאינם חברים ברשת
 :יחולו החיובים הבאים, אם הרופא אינו נכלל בתכנית הביטוח שלך

 תשלום מלא בעת השירות עבור ביקורים שגרתיים. 

  הערכה של החיוב הכוללהתשלום הצפוי בתאריך השירות עשוי להיות. 
 ההליך/סכום מוערך יצוין בפניך לפני ביצוע השירות. 

 נדרש פיקדון לפני תאריך מתן השירות, עבור הליכים וניתוחים אלקטיביים. 
 אנו נגיש תביעה לתכנית הביטוח שלך עבור השירותים שבוצעו, לאחר הפגישה . 
  אתה אחראי בסופו של דבר על סכום החיוב , חברים ברשתגם אם אתה נהנה מהטבות של ספקי שירותי בריאות שאינם

 . המלא
 עליך להעבירו מיד ל, אם תקבל תשלום זה. ייתכן שתשלום יועבר אליך, בהתאם לתכנית הביטוח שלך- ret uonFgUY 

eNaFc rNonUenY. 
 

 שירותים לא מכוסים
 

, אתה תיודע על כך מראש.  eY enoNYידי -מכוסים עלהרופא שלך עשוי להמליץ על שירותים מסוימים שאינם .eFecatyFמטופלי 
מתוך ידיעה כי , תסייע לך להחליט אם ברצונך לקבל את השירותים NBr -ה. לקריאה וחתימה( NBr)ותקבל הודעה מראש למוטב 

 .בעיון NBr -יש לקרוא את ה. אתה אחראי על התשלום
 

ויש לשלם את מלוא התשלום , תכנית הביטוח שלך הינו באחריותךכל שירות שאינו מכוסה במסגרת .eFecatyFמטופלים ללא 
 .    עבורו בעת מתן השירות או בעת קבלת החשבון

 

 

 החזרים
 .648-2964(877) פנה למשרד החיובים שלנו בטלפון, אם לדעתך אתה זכאי להחזר. יתר-החזר ניתן במקרה של זיהוי תשלום

 
 

 אי תשלום
יהיה עליך לפנות , אם חובך הועבר לסוכנות גבייה חיצונית.  שחובך יועבר לסוכנות גבייה חיצוניתייתכן , אם לא תשלם את החשבון

 .אליה ישירות על מנת ליישב את יתרת התשלום
 
 

 שינוי במדיניות ובעמלות
 . אנו נעשה כמיטב יכולתנו ליידע אותך על כל שינוי. מדיניות ועמלות אלה כפופות לשינויים

 
תוכל לפנות אלינו , אם מתעוררים חששות כלשהם בנוגע ליכולתך לשלם. שירותים רפואיים עשויים להיות יקריםאנו יודעים כי 

תוכל לברר פרטים נוספים אצל המנהלים שלנו או להתקשר למשרד , לשאלות בנושא מדיניות זו. לקבלת עזרה בניהול חשבונך
 . באמצעות מספר הטלפון המופיע בדוח החיוב, החיובים



 
 

Faculty Group Practice 
 טופס הסכמת מטופל לשירותי מתורגמן

Faculty Group Practice 
PATIENT CONSENT FORM FOR INTERPRETER SERVICES 
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להבטחת גישה שווה עבור כל  NYU Faculty Group Practiceאני מבין את מדיניות 

כך שמטופלים ובני משפחותיהם , בכלל זה השימוש במתורגמנים מקצועיים .המטופלים

המעדיפים לתקשר בנוגע לטיפול הרפואי שלהם בשפה שאינה אנגלית יוכלו לתקשר עם 

 . איני צריך לשלם על שירותים אלהאני מבין כי  .הרופא באופן יעיל

I understand the NYU Faculty Group Practice’s policies to ensure equal access to all 

patients. This may include the use of professional interpreters so patients and families who 

prefer to communicate their healthcare in a language other than English and their doctor 

can communicate effectively. I understand that I do not have to pay for these services.  

 

 .אני מסכים לנוכחות של מתורגמן מקצועי כאשר אני נפגש עם הרופא שלי לדיון במידע רפואי

ופירוש הדבר הוא כי כל המידע , קה מקצועיתאני מבין כי המתורגמן מציית לקוד של אתי

  .הנדון ביני ובין הרופא שלי או צוותו הינו חסוי

 I agree to having a professional interpreter present when I meet with my doctor to discuss 

medical information. I understand that the interpreter follows a professional code of ethics 

which means that all information discussed with my doctor or his staff is confidential 

 
 

 ____________________________________________  :השפה המועדפת עליי היא
My preferred language is: _________________________________________________ 
 
 

  ____________________________________________    :שם המתורגמן
  שם באותיות דפוס        
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Interpreter Name:   _________________________________________ 
     Print Name 
 

  _____________  ____________     :מתורגמן מסופק
  פנים אל פנים      טלפונית        

 
Interpreter Provided:    ____________  _____________ 
      Telephonic  Face to Face  
 
 

  _________________________________________    :ידי-הרשות ניתנה על
 האפוטרופוס/שם באותיות דפוס של המטופל או של ההורה        

 
Permission Given by:   _________________________________________ 
     Print Name of Patient of Parent/Guardian 
 
 

_________________________________________ 
 חתימת ההורה או האפוטרופוס     
     _________________________________________ 
     Signature of Parent or Guardian 
 
 

 _________________________________________        :תאריך
Date:     _________________________________________ 
 
 
 
 

  _________________________________________        :עד
 שם ותפקיד - נציג המרפאה         

 
Witnessed by:    _________________________________________ 
     Practice Representative – Name & Title 
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די דָאזיקע מעלדונג באשרײבט װי אזױ מעדיצינישע אינפָארמאציע װעגן אײך קען געניצט און ארױסגעגעבן װערן און 

 ביטע קוקט עס איבער גרינדלעך.  װי אזױ איר קענט באקומען די דָאזיקע אינפָארמאציע.

 מיר זענען איבערגעגעבן צו אײער ּפריװאטקײט 

NYU Langone Medical Center (“NYU Langone”)  איז איבערגעגעבן צו אױפהאלטן די ּפריװאטקײט פון אײער געזונט

ערן אײער אינפָארמאציע. מיר װעלן ארױסגעבן לאינפָארמאציע. מיר ניצן זיכערע עלעקטרָאנישע געזונט רעקָארדס ּכדי צו שּפײכ

מען װעט אײך בעטן  דָאזיקער מעלדונג.)געבן אנדערע( אײערע געזונט אינפָארמאציע נָאר אין דעם אופן באשריבן אין דער 

  אונטערצושרײבן אן ָאנערקענונג אז איר הָאט באקומען די דָאזיקע מעלדונג.

 װער פָאלגט די דָאזיקע מעלדונג 

בײ אלע  NYU Langoneאלע ָאנגעשטעלטע, מעדיצינישע מאנשאפט, טרענירענדיקע, סטודענטן, פרײװיליקע און אגענטן פון  

 שליסט אײן׃  NYU Langoneפָאלגן די דָאזיקע ּפריװאטקײט ּפראקטיקן. ערטער ליסטעד אונטן 

 NYU Hospitals Center (“NYUHC”)  

o Tisch Hospital  

o Rusk Rehabilitation  

o  Hospital for Joint Diseases  

o NYU Lutheran Medical Center  

o  אלע אנדערע ערטער ליסטעד אױף דעםNYUHC  ָאּפעריר־צערטיפיקאט 

 NYU School of Medicine (Faculty Group Practices ) 

 Lutheran Augustana CECR  

 Lutheran Certified Home Health Agency  

 Community Care Organization  

 Southwest Brooklyn Dental Practice  

װָאס איז א טײל פון אן  NYU Lutheran Family Health Centersדי דָאזיקע מעלדונג איז ָאנװענדבאר אויכעט פאר די 

  NYU Langoneָארגאניזירטע געזונט באזָארגונג אראנזשירונג מיט 

געזונט באזָארגונג ּפרָאפעסיָאנעלע געבן אײך באהאנדלונג ָאדער דינסטן אין אנדערע ערטער, למשל בײ  NYU Langoneאױב 

Manhattan VA Medical Center  ָאדערBellevue Hospital Centerונג פון ּפריװאטקײט ּפראקטיקן וואס איר , מעלד

 באקומט װעט זײן ָאנװענדבאר דָארטן. 

 ניצן און געבן אנדערע אײערע אינפָארמאציע 

די דָאזיקע סעקציע באשרײבט די פארשײדענע אופנים װי אזױ מיר מעגן ניצן אײערע אינפָארמאציע. מיר װעלן זיך שטעלן אין  

בדרך־ּכלל דורכן טעלעפָאן, ָאבער אױב איר הָאט אונדז געגעבן אײער בליצּפָאסט אדרעס  אײך פאר דעם צװעק מיט פארבינדונג

 מעלדונג , מיר מעגן זיך שטעלן אין פארבינדונג מיט אײך אױף אזא אופן.  ָאדער דערלױבעניש צו שיקן א טעקסט

דלונג, באצָאלונג, און געזונט באזָארגונג מיר נוצן און געבן אנדערע אײער אינפָארמאציע דער עיקר פאר די צװעקן פון באהאנ 

 ָאּפעראציע. דָאס מײנט אז מיר נוצן און געבן װײטער אײער געזונט אינפָארמאציע׃ 

 .צו אנדערע געזונט באזָארגונג געבערס װָאס באהאנדלען אײך ָאדער צו אן אּפטײק װָאס פילט אײערע מעדיקאמענטן  
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 צָאלונג פאר געזונט באזָארגונג דינסטן ָאדער צו באקומען ּפרע־הסּכמה פאר צו אײער פארזיכערונג ּפלאן צו נעמען בא

  אײער באהאנדלונג; און

 ,דערציען אונדזערע ּפרָאפעסיָאנעלע, און ָאּפשאצן  צו ָאּפערירן אונדזער געשעפט, פארבעסערן אײער באזָארגונג

 באזָארגער ּפעולה. 

ציע צו אונדזערע געשעפט אסָאצייִרטע, אזױ װי למשל חשבון דינסט ָאּפטײל א מָאל קענען מיר װײטער געבן אײער אינפָארמא

אלע אונדזערע געשעפט אסָאצייִרטע מוזן שיצן די ּפריװאטקײט און  װָאס העלפן אונדז מיט אונדזער געשעפט ָאּפערירונג.

  בסודיקײט פון אײער געזונט אינפָארמאציע ּפונקט אזױ װי מיר טוען דָאס.

 ױך ניצן ָאדער װײטער געבן אײער אינפָארמאציע צו פארבינדן זיך מיט אײך׃ מיר קענען א

 .װעגן געזונט־שײכותדיקע בענעפיטס ָאדער דינסטן  

  .װעגן אײער קומענדיקע באשטעלונגען 

  .צו זען אױב איר װילט ָאנטײל נעמען אין פָארשונג־ּפרָאיעקטן 

  װעגן געלטשאפערײ פארNYU Langone . 

 NYU דָאס קענט איר טָאן דורך פארבינדן זיך מיט די  ך ָאּפצוזָאגן פון געלטשאפערײ קָאמוניקאציעס.איר הָאט די רעכט זי

ceLangone Development Offi   בײdevelopmentoffice@nyumc.org  3640-404-212ָאדער דורך טעלעפָאנירן 

  1-800-422-4483ָאדער אומזיסט 

אױב איר װילט נישט באקומען קײן ָאנזָאגן װעגן פָארשונג־ּפרָאיעקטן װָאס איר קענט ָאנטײל נעמען אין זײ, איר קענט זיך 

 . 7858-777-855-1ָאדער  optout@nyumc.org-contact-researchפארבינדן מיט 

 HIVעס זענען דָא סּפעציעלע באשיצונגען אױב מיר נוצן ָאדער געבן װײטער סענסיטיװע געזונט אינפָארמאציע. דָאס שליסט אײן 

, אלקָאהָאל ָאדער דראג מיסברױך באהאנדלונג אינפָארמאציע, ָאדער שײכותדיקע אינפָארמאציע, גײסטיקע געזונט אינפָארמאציע

שײכותדיקע אינפָארמאציע קען מען  HIVלמשל, לױט דעם געזעץ פון דעם שטאט ניו־יָארק, בסודיקע  גענעטישע אינפָארמאציע.

װָאס איר הָאט זײ דערלױבט דורך א װײטער געבן נָאר צו מענטשן װָאס דָאס געזעץ דערלױבט זײ זָאלן דָאס הָאבן, ָאדער מענטשן 

אױב אײער באהאנדלונג אנטהאלט אזא אינפָארמאציע, איר קענט  סּפעציפישע ערמעכטיקונג פָארמולאר אז זײ זָאלן דָאס הָאבן.

  זיך װענדן צו דעם ּפריװאטקײט ָאפיציר פאר װײטערדיקע דערקלערונג.

מיר  געזעץ װײטער צו געבן אײער אינפָארמאציע אין אנדערע אופנים.מיר זענען אױך דערלױבט און א מָאל געפָאדערט דורכן 

דארפן באפרידיקן עטלעכע באדינגונגען אין דעם געזעץ אײדער מיר קענען װײטער געבן אײער אינפָארמאציע פאר די פָאלגנדיקע 

 ביישפילן פון יעדער שליסן אײן׃  סיבות. עטלעכע

 קראנקהײטן, געבורטן ָאדער ּפטירות; מעלדן א חשד פון באעװלונג,  עפנטלעכע געזונטהײט און זיכערקײט׃ מעלדן

פארװָארלָאזונג, ָאדער גװאלד־טאטן אין דער הײם; צו פארמײדן אן ערנסטע סּכנה צו עפנטלעכע געזונטהײט ָאדער 

  ליטעט.זיכערקײט; איבערװאכן ּפרָאדוקט צוריקרופן; און מעלדן אינפָארמאציע פאר צװעקן פון זיכערקײט און קװא

  אױפזיכטפָארשונג׃ אנאליזירן געזונט רעקָארד ּפרױעקטן װָאס זענען ָאנגענומען געװָארן דורך אונדזער אינסטיטוציָאנעלע 

־שטודיע; שטודיעס װָאס נוצן ונג( און הָאבן װײניק ריזיקעס פאר אײער ּפריװאטקײט; צוגרײטן צו א פָארשIRBבָארד )

 רבענע. נָאר די אינפָארמאציע פון געשטָא

 .יוריסטישע און אדמיניסטראטיװע ּפרָאצעסן׃ ענטפערן צו א געריכט ָאדער אדמיניסטראטיװע פארָארדנונג  

mailto:developmentoffice@nyumc.org
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Helen/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Directory%201%20for%205-QM_proof%20(1).zip/research-contact-optout@nyumc.org
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  ׃ ארבעטערס קָאמּפענזאציע פָאדערונג באצָאלונגען ָאדער פארלאנגען ארבעטערס קָאמּפענזאציע און אנדערע רעגירונג

ערמעכטיגט דורכן געזעץ; סּפעציעלע רעגירונגס פונקציעס  אגענטורן פאר אקטיװיטעטן פארהערן; געזונטיבערזיכט

 )מיליטער, נאציָאנאלע זיכערקײט(. 

 פארפעלן  געזעץ־דורכפירונג׃ מיט א געזעץ־דורכפירונג ָאפיציר ּכדי צו אידענטיפיצירן ָאדער געפינען א חשוד ָאדער א

  פערזאן.

  אױספָאלגן דָאס געזעץ׃ צו דעםDepartment of Health and Human Services  ּכדי צו באשטימען אױב מיר פָאלגן

 אױס פעדעראלע ּפריװאטקײט געזעץ. 

  ,אומגליק הילף סיטואציע׃ װײטער געבן אײער ָארט און אלגעמײנע ָארט פארן צװעק פון ָאנזָאגן אײער משּפחה, חֿברים

  געדונגען דורכן געזעץ צו העלפן אין נױטפאל סיטואציעס. אגענטורן און 

  ָארגאניזאציעס װָאס באהאנדלען ָארגאן, געװעב, ָאדער אױג געבונג ָאדער איבערפלאנצונג.צו  

 .צו א קָארָאנער, מעדיצינישער עקזאמינער, ָאדער לװיה דירעקטָאר װי נײטיק צו טָאן זײער ארבעט  

  צופעליק צו א דערלױבטן באנוץ ָאדער אױסגעבונג׃ רופן אײער נָאמען אין א װארט־ָארט װּו איר װארט פאר א

מיר מאכן ׂשכלדיקע שטרעבונג צו  באשטעלונג װּו אנדערע אין דעם ָארט קענען מעגליך הערן װי מען רופט אײער נָאמען.

  .באגרענעצן די דָאזיקע צופעליקע באנוצן און אױסגעבונגען

אין די פָאלגנדיקע סיטואציעס מיר מעגן נוצן ָאדער אױסגעבן אײער אינפָארמאציע, סײדן איר זענט קעגן דעם ָאדער איר גיט 

אױב פאר עּפעס א סיבה איר קענט אונדז ניט זָאגן װָאס איר װילט, װי למשל אױב איר זענט  אונדז א סּפעציפישע דערלױבעניש.

  ײער אינפָארמאציע אױב מיר מײנען אז דָאס איז אין אײער בעסטן אינטערעס.אומװיסיק, מיר מעגן אױסגעבן א

 .פאר אונדזער ּפאציענט אדרעס־בוך, אײנשליסלעך צו אונדזער רעליגיעזע דינסט ָאּפטײל, אזי װי א גלח ָאדער א רֿב  

  באצָאלונג פאר אײער פאר אײער משּפחה, חֿברים, ָאדער אנדערע װָאס נעמן ָאנטײל אין אײער באזָארגונג ָאדער

  באזָארגונג.

 אין די פָאלגנדיקע פאלן װעלן מיר נוצן ָאדער ארױסגעבן אײער אינפָארמאציע נָאר אױב איר גיט אונדז דערלױבעניש׃ 

  פאר מארקעטינג צװעקן 

  פארקױפן אײער אינפָארמאציע ָאדער באצָאלונגען פון א דריטן ּפארטי 

 יע נָאטיצן מערסטע ארױסגעבן פון ּפסיכָאטעראּפ 

  אבי װעלכע אנדערע סיבות ניט באשריבן אין דער דָאזיקער מעלדונג 

איר קענט צוריקציען )צוריקנעמען( די דערלױבעניש, אחוץ װען מיר הָאבן עס שױן געפָאלגט, דורך פארבינדן זיך מיט דעם 

  ּפריװאטקײט ָאפיציר.

 אײערע רעכטע 

 איר הָאט געװיסע רעכטע. איר מעגט׃  װען עס קומט צו אײער געזונט אינפָארמאציע,

  איבערקוקן ָאדער באקומען אן עלעקטרָאנישע ָאדער ּפאּפיר קָאּפיע פון אײער מעדיצינישע רעקָארד, אײנשליסליך

סענטס א  75באצָאלונג רעקָארדס. עס קען זײן אז מען װעט אײך רעכענען א ׂשכלדיקן ּפרײז װָאס װעט ניט זײן מער װי 

יר קָאּפיעס ָאדער א ׂשכלדיקע ּפרײז פאר געבן עלעקטרָאנישע מעדיא )ּפלוס ּפָאסט קָאסטן אױב איר בעט זײט פאר ּפאּפ

. מיר װעלן פארלאנג  טעג נָאך אײער 10ביז  3מען זָאל זײ אײך שיקן מיט דער פוסט(. רעקָארדס װעט מען צושטעלן אין 

נט אױך דערגרײכן אײער געזונט אינפָארמאציע דירעקט איר קע אײך לָאזן װיסן אױב עס איז דָא א פארשּפעטיקונג.

 . /https://mychart.nyulmc.orgבײ  NYU Langoneבײ  MyChartנוצנדיק אונדזערע זיכערע ּפאציענט ּפָארטאל, 

 ינדן מיט אײך אױף א געװיסן אופן, למשל דורך בעטן בסודיקע קָאמוניקאציעס. איר קענט אונדז בעטן מיר זָאלן זיך פארב

 פארלאנגען.  מיר װעלן זָאגן "יָא" צו אלע ׂשכלדיקע סעל־פָאן.

https://mychart.nyulmc.org/
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  בעטן אונדז צו באגרענעצן װָאס מיר נוצן ָאדער געבן װײטער פאר אײער באהאנדלונג, באצָאלונג, און געזונט באזָארגונג

װען איר  דאס איבערקוקן . זײן צו אײערע פארלאנגען, ָאבער מיר װעלן ָאּפעראציעס. מיר זענען ניט געפָאדערט מסּכים צו

, און בעט אונדז ניט ארױסצוגעבן די אינפָארמאציע צו אײער אין גאנצן  באצָאלט פאר דינסטן פון אײגענער קעשענע, 

  ָאזיקע אינפָארמאציע.פארזיכערונג ּפלאן, מיר װעלן מסּכים זײן, סײדן דָאס געזעץ פָאדערט מיר זָאלן ארױסגעבן די ד

 .מיר מעגן זָאגן "נײן" צו  בעטן אונדז צו פארריכטן אײער געזונט אינפָארמאציע אױב עס איז ניט ריכטיק ָאדער ניט גאנץ

  טעג. 60, ָאבער מיר װעלן אײך זָאגן פאר װָאס שריפטלעך אין ניט מער װי פארלאנג אײער 

 איר קענט בעטן א רשימה )חשבון(  ארױסגעגעבן אײער אינפָארמאציע. באקומען א רשימה פון די פאר װעמען מיר הָאבן

 פריער פון אײער פון די געלעגנהײטן װען מיר הָאבן ארױסגעגעבן אײער אינפָארמאציע, און פאר װָאס, פאר די זעקס יָאר

װָאס מען הָאט  פארלאנג . נישט אלע ארױסגעבונגען װעלן זײן אײנגעשלָאסן אין דער דָאזיקער רשימה, װי למשל די

איר הָאט די רעכט צו באקומען די דָאזיקע  געמאכט פאר באהאנדלונג, באצָאלונג, ָאדער געזונט באזָארגונג ָאּפעראציעס.

חדושים אומזיסט, ָאבער מיר קענען רעכענען בײ אײך די קָאסטן פון געבן צוזעצליכע רשימות  12רשימה אײן מָאל יעדע 

 אין דער דָאזיקער צײט. 

 בעט אונדז נָאר, און מיר װעלן אײך געבן א קָאּפיע פון דער  קומען א קָאּפיע פון דער דָאזיקער ּפריװאטקײט מעלדונג.בא

 דָאזיקער ּפריװאטקײט מעלדונג אין אבי װעלכע פָארמאט איר ווילט )ּפאּפיר ָאדער עלעקטרָאניש(. 

 .ּפערזענלעכער פארטרעטער" קען אױספירן אײערע דער דָאזיקער " קלײבט אױס עמעצן װָאס זָאל האנדלען פאר אײך

בדרך־ּכלל, עלטערן און ָאּפהיטערס פון מינער־יעריקע  רעכטע און מאכן באשלוסן װעגן אײערע געזונט אינפָארמאציע.

װעלן הָאבן די דָאזיקע רעכט פאר קינדער, סײדן דער מינער־יעריקער איז ערלױבט דורכן געזעץ צו האנדלען פאר זיך 

  אלײן.

  אײנגעבן א טענה אױב איר פילט אז מען הָאט עוֿבר געװען אײערע רעכטע. איר מעגט זיך שטעלן אין פארבינדונג מיט דעם

NYU Langone  ּפריװאטקײט ָאפיציר ָאדער דעם סעקרעטאר פון דיUnited States Department of Health and 

Human Servicesאקציע קעגן אײך אױב איר גיט ארײן א טענה.  . מיר װעלן ניט נעמען נקמה ָאדער נעמען 

 .בעטן צוזעצליכע ּפריװאטקײט ָאּפהיטן לגבע אײער עלעקטרָאנישע מעדיצינישע רעקָארד  

 אונדזערע אחריותן 

 .מיר זענען געפָאדערט דורכן געזעץ אױפצוהאלטן די ּפריװאטקײט פון אײערע געשיצטע געזונט אינפָארמאציע  

 ריזיקירן די ּפריװאטקײט ָאדער זיכערקײט פון  יסן אױב א דורכברָאך געשעט װָאס הָאט געקענטמיר װעלן אײך לָאזן װ

  אײערע אידענטיפיצירבארע אינפָארמאציע.

 .מיר מוזן פָאלגן די ּפראקטיקן באשריבן אין דער דָאזיקער מעלדונג און געבן אײך א קָאּפיע  

  דער דָאזיקער מעלדונג און די ענדערונגען װעלן זײן ָאנװענדבאר פאר מיר רעזערװירן די רעכט צו ענדערן די ּתנאים פון

אלע אינפָארמאצי װָאס מיר הָאבן איבער אײך. די נײע מעלדונג קענט איר באקומען דורך בעטן און אױף אונדזער װעבזײט 

 . www.nyulangone.orgבײ 

 פראגעס ָאדער זָארגן 

אױב איר הָאט פראגעס ָאדער װילט אױספירן אײערע רעכטע באשריבן אין דער דָאזיקער מעלדונג, ביטע פארבינדעט זיך מיט 

 One Park Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10016, Attention :Privacyדעם ּפריװאטקײט ָאפיציר בײ׃ 

Officer 1-877, דורך טעלעפָאנירן צו-PHI-LOSS  ָאדער דורך בליצּפָאסט צו 212-404-4079ָאדער ,

compliance.help@nyumc.org . 

מערסטע בקשות אױסצופירן אײערע רעכטע מוזן געמאכט װערן שריפטלעך צו דעם ּפריװאטקײט ָאפיציר ָאדער דעם ּפאסיקן 

רמולאר, שטעלט זיך דָאקטָארס ביורָא ָאדער שּפיטָאל ָאּפטײלונג. פאר װײטערדיקע אינפָארמאציע ָאדער צו באקומען א בקשה פָא

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Helen/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Directory%201%20for%205-QM_proof%20(1).zip/www.nyulangone.org
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Helen/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Directory%201%20for%205-QM_proof%20(1).zip/compliance.help@nyumc.org
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Helen/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Directory%201%20for%205-QM_proof%20(1).zip/compliance.help@nyumc.org
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 אין פארבינדונג מיט דעם ּפריװאטקײט ָאפיציר ָאדער גײט צו

 privacy-patient-disclaimers/hipaa-http://nyulangone.org/policies . 

 01/01/2016די דָאזיקע מעלדונג איז גילטיק פון 

http://nyulangone.org/policies-disclaimers/hipaa-patient-privacy


 
NYU Langone Medical Center  

 מעלדונג פון ּפריװאטקײט ּפראקטיקן

[Notice of Privacy Practices] 

 

 מעלדונג פון ּפריװאטקײט ּפראקטיקן ָאנערקענונג פָארמולאר

[NOTICE OF PRIVACY PRACTICES ACKNOWLEDGMENT FORM] 

מיט אונטערשרײבן דעם דָאזיקן פָארמולאר איך ָאנערקען אז איך הָאב באקומען א קָאּפיע פון די מעלדונג פון 

  NYU Langone Medical Centerּפריװאטקײט ּפראקטיקן פון 

[By signing this form, I acknowledge that I have received a copy of NYU Langone Medical 

Center’s Notice of Privacy Practices.] 

  [: Patient Name] נָאמען פון פאצינט 

  [: Dateדאטע ]  [ : Signatureאונטערשריפט ]

  ּפערזענלעכע פארטרעטערס נָאמען )אױב ָאנװענדבאר(: 

[Personal Representative’s Name (if applicable)] 

ּפערזענלעכע פארטרעטערס  אויטוריטעט )למשל, אײנע פון די עלטערן, ָאּפהיטער, געזונטהײט באזָארגונג 

 פולמעכטיגטע(: 

[Personal Representative’s Authority (e.g., parent, guardian, health care proxy)] 

  

 01/01/2016גילטיק פון 

[Effective as of 01/01/2016.] 

 



 

 מידע על תשלום חשבון המעבדה -[ etaocur  yuor  ytaucaF]קבוצת פרקטיקה מהפקולטה 

 

Laboratory letter 10-25-11 

 

 en gtULuUF של[ etaocur  yuor  ytaucaF]אנו מודים לך על בחירתך בקבוצת הפרקטיקה מהפקולטה 

rFtcatc aFUuFy כל שירותי המעבדה או הדוגמיות אשר יסופקו על ידי . לקבלת טיפול רפואי en  יישלחו

החוץ הן שירות של מעבדות מרפאות . לשם עיבוד en gtULuUF rFtcatc aFUuFy למעבדות מרפאות החוץ של 

 en gtULuUF המעבדה של. אשר התשלום עבורו נגבה בנפרד מן התשלום שגובה הרופא שלך, בית החולים

rFtcatc aFUuFy אולם לחלק מהתוכניות יש העדפה למתקני מעבדות , משתפת פעולה עם רוב תוכניות הביטוח

ייתכן ושירותים מסוימים . ההטבות שמגיעות לךעלייך לעבור על התוכנית של המעבדה שלך ולהבין מהן . ספציפיים

עליך חלה האחריות להבין את ההטבות של תוכנית . בית החולים מטעםם לביטוח משותף והשתתפות עצמית כפופי

אנו נשלח את , על סמך בקשתך. הביטוח שלך ולהודיע לצוות או לרופאים שלנו איזו מעבדה מועדפת עלייך בכל ביקור

 .שבחרת הדגימה שלך למעבדה

 

 .  הצוות המטפל שלנו יענה עליהן או יפנה אותך לספק הביטוח שלך, במקרה של שאלות כלשהן

 

 

 

 

 

  



 

 
                

  Non-Par Waiver (Hebrew) 
  Revised:  6/25/12 

 

 
 

 
[NON-PARTICIPATING FINANCIAL AGREEMENT] 

 
-

 

[I have been advised by NYU School of Medicine that my physician does not participate with my insurance 
plan and therefore, I will be financially responsible for full payment of services rendered.  As such, I agree to 

the following:] 
 

 
[Office Services (Doctor Visits)] 

 
  

[Payment for routine office visits is expected in full at the time services are rendered.] 
 

  

[I will be informed of the estimated payment at the time of scheduling.]  
 

  

[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf.] 
 

 

 

[In some cases the actual amount of total charges may not be known at the time of 
service.  Should the actual charges be more than the payment made at time of 

service, I will be billed for and responsible for any remaining balances.  Should the 
actual amount be less than I paid, I will receive a refund or elect to have the 

overpayment applied to other patient responsible balances.] 
 

 
 

[If I have out-of-network benefits, my insurance carrier will make payment, less 
deductible and according to the out-of-network provisions of my plan, and I will be 

responsible for the balance of my bill no matter what the insurance company pays.] 
 

 
[Testing Services Not Part of the Doctor Visit (EKG, Echo, etc.)] 

 
  

[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf.] 
 

 - 

[I will be billed for and responsible for any balances not paid by my insurance.] 
  



 

 
               

Non-Par Waiver (Hebrew) 
  Revised:  6/25/12 

 

 
- 

[Elective Surgeries (Inpatient, Outpatient and Office-Based)] 
 

  

[I will be informed of the estimated amount at the time of scheduling and asked to 
sign a financial agreement prior to provision of the service.] 

 
  

[A minimum pre-payment of 20% of the estimated charges will be collected prior to 
the service being rendered.] 

 
 - 

[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf, if requested.] 
 

 
 

[The amount quoted prior to the service is an estimate and actual charges may vary; I 
will be billed for and responsible for any remaining balances.] 

 
--

- 

[I understand that all balances are due upon receipt of statement from NYU.  I also understand and agree that 
if my insurance company makes payment to me directly I will forward that payment to NYU immediately.] 

 
____________________________________  _________________________________________ 

       
 [Print Physician Name]                                                                       [Print Patient Name] 

 
____________________________________  _________________________________________ 

        
 [Insurance Plan]                                                                         [Patient Signature] 

 
________________________ 

 
[Date] 

 



 
Everywhere Care HIE, NYULMC ו-Healthix 

 עובדות טופס 

 
 :ההסכמה ותהליך Healthix-ו Everywhere Care HIE, NYULMC-ב המטופל של מידע על פרטים

 
 :הבאות למטרות ורק אך Everywhere Care וספקי HIE משתתפי ישתמשו שלך הממוחשב הרפואי במידע .שלך במידע ישתמשו כיצד .1

 נלווים ושירותים רפואי טיפול לך לספק. 

 מכסה זה ביטוח ומה רפואי ביטוח לך יש אם לבדוק.  

 המטופלים לכל הניתן הרפואי הטיפול איכות את ולשפר להעריך.  

 נגיש יהיה ,ייחשף שלך הרפואי הממוחשב המידע ,זאת מתירה Healthix  ואם ,הפדרלי החוק או המדינתי החוק ידי על אחרת אושר כן אם אלא
 :הבאות למטרות ורק אך , NYULMC של בריאות ביטוח תכניות של לשימושן ויעמוד

 שניתנים הרפואיים השירותים איכות שיפור ,תקין רפואי טיפול בקבלת סיוע כוללות אלה פעולות .הרפואי הטיפול ניהול של לפעולות לדאוג 
 .רפואי טיפול תכנית בביצוע בך תמיכה או ,י/שתקבל רפואיים טיפול שירותי מספר של האספקה תיאום ,לך

 וחברי מטופלי לולכ לך שניתן הרפואי הטיפול איכות של ושיפור הערכה כוללות אלה פעולות .הטיפול רמת שיפור של לפעולות לדאוג 
NYULMC.  

 בריאות ביטוח לך לתת אם להחליט מנת על שלך למידע גישה לקבל הבריאות לביטוח תאפשר לא זה בטופס הסכמתך-אי או הסכמתך :הערה 
 .בו להשתמש המבטחים על חובה אשר נפרד הסכמה בטופס זו החלטה לקבל י/תוכל .שלך הטיפול חשבונות את לשלם או

 המידע לכל גישה לקבל יוכלו Everyhwhere Care וספקי HIE משתתפי ,הסכמתך את י/תיתנ אם .בהסכמה נכללים אודותיך מידע סוגי איזה .2
 לקבל יוכלו Center Hospitals NYU של הרפואי הצוות וחברי הסוכנים ,העובדים וכל ,HIE NYULMC דרך הזמין שלך הרפואי האלקטרוני

 .זה הסכמה טופס של התאריך ואחרי לפני נוצר אשר למידע גם מתייחסת ההסכמה .Healthix דרך שלך ניהאלקטרו הרפואי המידע לכל גישה
 ובדיקות רנטגן צילומי כמו) מעבדה בדיקות ,(שבורה עצם או סכרת כמו) שלך הפציעות או המחלות היסטוריית את יכללו שלך הרפואיים התיקים

 :הבאים למצבים ,מוגבלים אינם אך ,כוללים אשר רגישים רפואיים למצבים יתייחס הז ומידע ייתכן .שלקחת התרופות ורשימות ,(דם

 סמיםב או באלכוהול שימוש של בעיות  נפשיות הפרעות 

 (משפחה תכנון) והפלות להריון מניעה באמצעי שימוש  HIV/AIDS 

 לאיתורן בדיקות או (מורשות) גנטיות מחלות  מיני במגע שמועברות מחלות 

 
 בין כוללים אלו "(.מידע מקורות)" רפואי ביטוח או רפואי טיפול קיבלת בהם ממקומות מגיע עליך המידע .אודותיך הרפואי המידע של מקורותיו .3

 של בתחום אחרים ארגונים גם כמו ,(Medicaid) מדיקייד ותכנית רפואיים מבטחים ,קליניות מעבדות ,מרקחת בתי ,רופאים ,חולים בתי היתר
 זמינה HIE-ה של העדכניים המידע מקורות של מלאה רשימה .ממוחשב באופן רפואי מידע מחליפים אשר ,(ehealth) ממוחשב בריאות ניהול

 בכל מעודכנים מידע מקורות רשימת להשיג י/תוכל .בהתאם ,שלך הרפואיים השירותים של HIE-ה ספק אצל או Center Hospitals NYU-ב
 הפרטיות קצין עם קשר ליצור י/תוכל .connect.med.nyu.edu/-http://health בכתובת HIE NYULMC של באתר בדיקה ידי על ,זמן

(Officer Privacy) של HIE NYULMC הבאה הכתובת באמצעות: 
 NYU Langone Medical Center, Privacy Officer, One Park Ave, 3

rd
 Floor, New York, NY 10016 התקשרות באמצעות או 

 באתר העת כל ונגישה Healthix-מ זמינה Healthix של עדכניים מידע מקורות של הכוללת הרשימה .4079-404-212 למספר
 .4749-695-877 במספר Healthix עם טלפונית בהתקשרות או http://www.healthix.org בכתובת Healthix של האינטרנט

 
 אחרים בריאות וספקי רופאים :עליך מידע לקבל יכולים הבאים האנשים רק .הסכמתך את י/תיתנ אם שלך למידע גישה לקבל יוכל מי .4

 או המחליפים בריאות ספקי ;שלך הרפואי בטיפול המעורבים Everywhere Care ספק או HIE-ב מורשה שותף של רפואי בצוות המשמשים
 ניהול של בפעילויות או האיכות בשיפור המעורב הממונה הצוות ;Everywhere Care של רופאים או ,HIE של מאושר שותף עבור בכוננות
 שתואר כפי זה הסכמה טופס ידי על המורשות פעילויות המבצעים מאושרים Everywhere Care ספק או HIE שותף של הצוות וחברי ;הטיפול
  .הראשונה בפסקה

 אם .ענישה לפעולות יובילו שלך הרפואי במידע הולמים בלתי שימוש או גישה .שלך הרפואי במידע הולמים בלתי שימוש או גישה בגין ענישה .5
 ספקי או HIE ממשתתפי לאחד י/התקשר ,כזה במידע מחזיק ,עלייך למידע גישה לו להיות אמורה שלא שאדם ת/חושד ה/את כלשהו נתון בזמן

Everywhere Care של באתר י/בקר ;שלך לתיקים גישה להם שאישרת HIE NYULMC בכתובת: connect.med.nyu.edu/-http://health 
 כלשהו נתון בזמן אם .2211-690-877 שמספרו בטלפון [NYS Department of Health] יורק ניו מדינת של תהבריאו למחלקת י/התקשר או

  :שמספרו בטלפון Healthix-ל י/התקשר ,Healthix דרך כזה מידע השיג ,עליך למידע גישה לקבל אמור היה שלא שמישהו ת/חושד ה/את
 יורק ניו מדינת של הבריאות למחלקת י/התקשר או ;http://www.healthix.org :בכתובת Healthix של באתר י/בקר או ;7474-546-744

 .2211-690-877 שמספרו בטלפון

 במידה רק ,לאחרים Care Everywhere ספק או HIE משתתף ידי על מחדש גילוי לעבור יכול אודותיך רפואי מידע כל .מידע של מחדש גילוי .6
 במספר שצוין כפי .נייר גבי על קיים אשר אודותיך בריאותי מידע לגבי גם נכון זה דבר .זאת מתירים והפדרליים המדינתיים והתקנות שהחוקים

 .Heathix-ו HIE NYULMC דרך זמין יהיה ,רגיש רפואי מידע כולל אודותיך האלקטרוני הרפואי המידע כל ,הסכמתך את י/תיתנ אם ,לעיל 2
 (1) :הבאים לדברים הקשורים כאלה כולל ,רגיש רפואי מידע של מסוימים סוגים עבור מיוחדת הגנה נותנים הפדרליים והחוקים מהמדינות חלק

 ונכויות שכלי פיגור (4) ;נפשית מחלה HIV/AIDS; (3) (2) ;מסוימים ספקים ידי על שעברת בדיקה או שקיבלת טיפול ,עבורך שבוצעה הערכה
 שאנשים אימת כל אלו מיוחדות דרישות אחר למלא חובה .גנטית למחלה נטייה (6)-ו ;אלכוהול או בסמים לרעה שימוש (5) ;התפתחותיות

 חילופי דרך זה למידע הניגשים Everywhere Care ספקי  כולל ,Healthix-ו HIE ULMCYN אנשי על .זה מסוג רגיש רפואי מידע מקבלים
  .אלו בדרישות לעמוד החובה מוטלת ,הרפואי המידע

http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
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 או HIE NYULMC של הפעילות תפסיק שבו למועד עד או מהסכמתך חזרתך ליום עד בתוקף יישאר זה הסכמה טופס .ההסכמה תקפות משך .7
  .מביניהם המאוחר ,מותך לאחר שנה 50 עד

 ניתן .להסכים ת/מסרב אני ובחירת חדש הסכמה טופס על חתימה ידי על ,עת בכל מהסכמתך בך לחזור י/תוכל .שלך ההסכמה טופס משיכת .8
 אותו לשלוח יש הטופס מילוי לאחר. connect.med.nyu.edu/-http://health  בכתובת HIE NYULMC באתר האלה הטפסים את להשיג
  .שלך הבריאות שירותי לספק אותו להגיש או 2096-829-917 שמספרו לפקס

 
 ההסכמה בעוד Healthix או/ו HIE NYULMC דרך שלך הרפואי למידע ניגשים אשר ,Everywhere Care ספקי כולל ,ארגונים :הערה
 חלה לא ,הסכמתך את לבטל י/תחליט שרוכא אם גם .הרפואיים בתיקיהם אותו לכלול או שלך המידע את להעתיק רשאים ,בתוקף שלך

 .שלהם הרפואיים מהתיקים זאת להסיר או להחזיר החובה עליהם

 לאנשים מתיר יורק ניו במדינת החוק ,"להסכים ת/מסרב אני"  המשבצת את סימנת כן אם אלא (.בחירה לבצע) במשבצת לסמן סירוב .9
 תיקים ,החלטה י/תקבל לא אם .HIE NYULMC דרך הזמינים תיקים כולל ,שלך הרפואיים לתיקים גישה לקבל חירום במקרה בך המטפלים

 .יורק ניו במדינת החוק שמתיר וכפי חירום במקרה למעט ישותפו לא אלו

 .עליו י/שתחתום לאחר ההסכמה טופס של עותק לקבל ת/זכאי הנך .הטופס של עותק .10

 ,Healthix-ו HIE NYULMC דרך שלך למידע גישה Everywhere Care ולספקי HIE למשתתפי לתת י/תסרב אם .הסכמה בסירוב הסיכונים .11
 .קודמות בפגישות התקבל אשר ,אודותיך הקריטי הרפואי למידע הנדרש במועד גישה לקבל יוכלו לא שלך הבריאות ספקי

 

 

 

 

 

 

http://health-connect.med.nyu.edu/


 

 

  ,רפואי מידע חלפתה
 CARE EVERYWHERE חברת 
 HEALTHIX של הסכמה וטופס 

 
  Center lNYU Langone Medica של רפואי מידע להחלפת באתר הרשומים הבריאות לספקי לאפשר אם לבחור י/תוכל זה הסכמה בטופס

 בכתובת "(HIE NYULMC ,NYU Langone Medical Center Health Information Exchange" להלן)
 /connect.med.nyu.edu-http://health (משתתפי HIE) מ שאינם בריאות ולספקי-NYU למטרת שלך הרפואיים לתיקים גישה לבקש הרשאים 

 כדי .HIE NYULMCידי על המופעלת מחשבים רשת דרך שלך הרפואיים לתיקים גישה לקבל (Everywhere Care של בריאות ספקי) שוטף טיפול
 HIE משתתפי של ת/מטופל ה/שאת להם לומר עליך ,HIE NYULMC-ה דרך לרשותם לעמוד עשוי שהמידע ידעו Everywhere Care שספקי
 ה/את בהם שונים במקומות לך שיש הרפואיים התיקים באיחוד לעזור יכול זה דבר .בקשה בעקבות לרשותם יעמוד זה ושמידע ,בעבר או בהווה
  .בך מטפלים אשר הבריאות ספקי של במחשביהם יםזמינ שיהיו כך ,רפואי טיפול ת/מקבל

 
  של הרפואי הצוות לחברי או לסוכנים ,לעובדים לאפשר לא או לאפשר אם להחליט כדי זה הסכמה בטופס להשתמש גם י/תוכל

NYU Hospitals Center דרך שלך הממוחשבים לרישומים גישה ולהשיג לראות Healthix, הארגון דרך או ,רפואי מידע להחלפת מערכת שהיא 
 יכול זה דבר .יורק ניו מדינת ידי על המוכר רווח מטרות ללא ארגון ,(Regional Health Information Organization, RHIO) רפואי למידע האזורי
 אשר הבריאות ספקי של במחשביהם זמינים שיהיו כך ,אירפו טיפול ת/מקבל ה/את בהם שונים במקומות לך שיש הרפואיים התיקים באיחוד לעזור

 לתיקים להיכנס ,חבר או מטופל אתה שבה NYU Langone Medical Center של תכנית לכל הרשאתך את גם נותן זה הסכמה טופס .בך מטפלים
 של עדכניים מידע מקורות של הכוללת הרשימה .Healthix דרך המידע את לחשוף אישור שקיבלו שלך האחרים הבריאות ספקי באמצעות שלך

Healthix מ זמינה-Healthix של האינטרנט באתר העת כל ונגישה Healthix בכתובת http://www.healthix.org עם טלפונית בהתקשרות או 
Healthix של מהאתר עבורך הרשימה תא ידפיס שלך הספק ,בקשתך לפי .4749-695-877 במספר Healthix.  

 
 תשמש לא הסכמה לתת לסרב או הסכמה לתת שלך הבחירה .בריאותי כיסוי ביטוח או רפואי טיפול לקבל יכולתך על תשפיע לא שלך הבחירה

 .בריאותיים שירותים למניעת כבסיס
 

HIE NYULMC ו-Healthix הטיפול של השירותים רמת את לשפר כדי ,ובטוחה ממוחשבת בצורה מטופלים של בריאותם לגבי מידע חולקים 
 את לקרוא נא ,יורק ניו במדינת ehealth על נוסף למידע (.IT health) רפואי מידע טכנולוגיית או ehealth נקראת שיתוף של כזו צורה .הרפואי

 או שלך הבריאות מספק הנספח את לבקש י/תוכל ."[Care Better Means Information Better]" "יותר טוב לטיפו פירושו יותר טוב מידע" ,העלון
  . www.ehealth4ny.org באתר אותו למצוא

 
 .ההחלטה קבלת לפני העובדות טופסשב המידע את רב בעיון לקרוא נא

  :הבאות הבחירות בפניך עומדות .בעתיד או כעת זה טופס למלא י/תוכל .שלך והבחירות הסכמתך

 :להלן אחת תיבה לסמן נא

 
 לקבלת Everywhere Care ולספקי HIE NYULMC באתר הרשומים HIE משתתפי לכל הסכמתי את בזאת ת/נותן אני .1

 וחברי הסוכנים ,העובדים לכל הסכמתי את ת/נותן אני כן וכמו HIE NYULMC דרך שלי הממוחשב הרפואי המידע לכל גישה
 לכל בנוגע HEALTHIX דרך שלי הממוחשבים הרפואי המידע מסמכי לכל לגשת Center Hospitals NYU של הרפואי הצוות

 .חירום במצב רפואי טיפול לרבות ,עבורי רפואי טיפול שירותי אספקת כולל העובדות בטופס והוסברו שאושרו המטרות
 
 לגשת יוכלו Everywhere Care-ו HIE NYULMC באתר הרשומים HIE משתתפי שכל לכך הסכמתי את לתת ת/מסרב אני .2

 .רפואי חירום במקרה אפילו ,שהיא מטרה לכל HEALTHIX או HIE NYULMC דרך שלי הממוחשבים הרפואי המידע למסמכי
 

 
 לגשת חירום במקרה בך המטפלים לאנשים מתיר יורק ניו במדינת החוק ,"להסכמה ת/מסרב אני" הריבוע את י/תסמן כן אם אלא :הערה 

 ,חירום במקרה אלא ישותפו לא שלך המסמכים ,החלטה י/תקבל לא אם .HIE NYULMC דרך הזמינים למסמכים כולל ,שלך הרפואי למידע
 יורק ניו מדינת של החוק שמתיר כפי

 

 
_________________________________________  ______________________________ 

 ת/המטופל של לידה תאריך    דפוס באותיות ת/המטופל שם את רשום
 
 

___________________________________________  ______________________________ 
 תאריך   ת/המטופל של ת/החוקי ה/הנציג או ת/המטופל חתימת

 
 

___________________________________________  ______________________________ 
     ת/החוקי ה/הנציג השל הקשר  (רלוונטי אם) ת/החוקי ה/הנציג שם את דפוס באותיות רשום
 (רלוונטי אם) ת/למטופל        

 

 

http://health-connect.med.nyu.edu/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
http://www.ehealth4ny.org/


 

 

 

 

 

 HIV תקידבל העצה
 

 וא רתוי םיריעצלו 64; דע 13 םיאליגה ןיב םישנאל HIV תקידב עיצהל בייחמ קרוי וינ תנידמב ירוביצה יאופרה קוחה
 לש זופשא תדיחי :יאופרה לופיטב תורדגהל ףקת קוחה .תנכוסמ תוליעפל היוותה תמייקש וא תוחכוה שי םא ,רתוי םירגובמ

 זכרמו םילוחה תיב תקלחמ לש ץוחה תואפרמב םיישאר תואירב יקפס ,יללכ םילוח תיבב םוריח תדיחי ,יללכ םילוח תיב
 בצמב לופיט לבקמה םדא םה תבייחמה העצהל ןפודה יאצוי .ינושאר לופיט קפסמה יטרפ אפור לש דרשמו ,לופיטו ןוחבא
 ןיאו) ותמכסה תא תתל תלוכי ול ןיאש םדאו -HIV,ל הרושקה הקידב רבע וא ול עצוה ןכ ינפלש םדא ,םייח ןכסמ םוריח

 (המכסהה רושיא לע המיתחל ןימז רשא רחא םיאתמ םדא
 

 :םיאבה םירבדב עדייל ךירצ הקידבה ןימזמ ,הקידב וא המכסה ינפל
 

• HIV ה תלחמל םרוגש סוריו אוהAIDS- ידי לע ,קרזמ יטחמב ףותישב ,תינימ תוליעפ ךרד רבעומ תויהל לוכי אוהו 
 .הקנה ךלהמב וא ,הדיל וא ןוירה ךלהמב ןהידליל ותוא תוריבעמו HIV תואשנש תורה םישנ

 

 .אירב ראשיהל םדאל רוזעל םילוכי רשא HIV/AIDS רובע םילופיט םנשי •
 

 תלבקמ םיאשנ לעו , -HIVב תוקבדיהמ םיאירב םישנא לע ןגהל ידכ תוחוטב םיכרד ץמאל םילוכי HIV/AIDS ילוח •
 HIV. לש םיפסונ םינז

 

 .ירוביצ תוקידב זכרמב תימינונא הרוצב התוא ךורעל ןתינו הריחבמ תישענ הקידבה •
 

 .ךכל רושקה עדימהו -HIVה תקידב תואצות לש תויטרפה לע ןגמ קוחה •
 

 .ולאכ םירקמב עייסל םינימז חרזאל םיתורישהו -HIVה תלחמ סוטטס ךמס לע םדא לכ תיילפא לע רסוא קוחה •
 

 תגפ וא תלטובמ וז המכסה רשא דע -HIV,ל הרושקש הקידבל אוהשלכ טרפ לש המכסהה תופקת תא רשפאמ   קוחה •
 .הבש םיאנתה יפל עבקנש יפכ ףקות

 

 דומלל י/לכות ,תילילש הקידבה םא HIV תניחבמ ךלש סוטטסה המ תעדל בושח ,ךתואירב םשל ?הבושח הקידבה עודמ
 םירחא לש הקבדה עונמל ידכ םידעצ רפסמ טוקנל י/לכות ,תיבויח הקידבה םא .תידיתע הקבדהמ ענמיהלו ךמצע לע ןגהל ךיא

 .ה/אירב ראשהל תורחא םיכרד לע דומללו -HIVב לופיט לבקל י/לכות ןכו ,סוריווב
 

HIV. ןכ, ינא ןתונ/ת יתמכסה העצהל תקידבל   
 

   אל, יניא הצור רובעל תקידב HIV םויה.
 
 

  :# MRN    
 

 :ת/לפוטמ םש
 
 

     
 
 

 (המכסה רושיא תתל ךמסומה םדא וא הלוחה)

 
 :המיתח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offer of HIV Testing 4-16-12 



 

 

 

 

 

 טופס כתובת מעודכן למטופל:
[PATIENT UPDATED ADDRESS FORM] 

 
 
 

 תאריך:
[DATE] 

 שם:
[NAME] 

 :הדיל ךיראת
[DOB] 

 

 ,  ינא
[I] 

 מאשר/ת כי כתובתי הקודמת הייתה:
[verify that my previous address was:] 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 הנוכחית היא:
 I now] כתובתי

reside at :] 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 חתימת המטופל
[Patient’s Signature] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPDATED ADDRESS FORM 



 

 

 
 
 
 
 

  ימ ד ע תיבל מה קר תח 
 
 

 .תינורטקלא הרוצב תופורת םושרל ךלש אפורה לכוי ,הז ףינסב ,יאופר עדימ םושירל השדח תבשחוממ תכרעמ Epic, לש הנקתהל תודוה תועמשמ
 .די בתכב םשרמה תא דוע ךל קפסנ אל ונאו ,וב רחבתש תחקרמה תיבל יטמוטוא ןפואב סנכוי םויה ךל ןתונ אפורהש םשרמ לכש ,איה רבדה ,ףסונב

       ,הפורתה שודיחל ןניא תורקובמ תופורת :הרעה** .םימשרמה שודיחל תובשחוממ תושקב הז דרשמל שיגהל
 םיבשחוממ םימשרמל תויאכז

 
 םיבשחוממ םימשרמב ךנוצרב םא ךשמהב עדימה תא י/אלמ אנא

 

 :ת/לפוטמ םש
 

 

 

 

 

  ימ ד ע מ בע יתד 
 תודבעמב ושמתשי םיחטובמ םילוחש תושרוד חוטיבה תוינכותמ קלח ךיילע תפדעומה הדבעמה תא תוהזל ידכ ךשמהבש תויצפואה תחא תא י/ןמס אנא
 .לפוטמה תוירחאב ויהי םולשתל תונובשחהש ךכל ליבוהל לולע חוטיבה תינכות יללכב הדימע-יא .תויפיצפס ,רוחבל הדבעמ וזיאב ת/עדוי ךניא םא

 .ךלש חוטיבה קפסל ינפ/הנפ אנא NYU. תדבעמל ,לדחמ תרירבכ ,תואצותה תא ריבעת האפרמה ,הדבעמ י/רחבת אל םא
 
 
 
 
 

    אנא ןייצ/י תא םש םוקמה ינוציחה
 

Pharmacy & Lab Information Collection Form 8.19.10 

 ףדעומ תחקרמ תיב
 

 :תחקרמה תיב םש
 :תבותכ 
 :ריע 
 :הנידמ 

 :דוקימ
 :ןופלט רפסמ

 :סקפ רפסמ 
 
 

 יפולח תחקרמ תיב
 

 :תחקרמה תיב םש
 :תבותכ

 :ריע
 :הנידמ
 :דוקימ

 :ןופלט רפסמ
 :סקפ רפסמ

 
 

 LabCorp 
 Quest Labs 
 NYU Lab 
 רחא ינוציח םוקמ 
 



Surgery Non-Par Pre-Payment Acknowledgement Form (Hebrew) 
Revised: 5/2/12 

 

 

 

 

 

[NYU Faculty Group Practice] 
 

 

[Non-Participating Plans/Cosmetic/Self-Pay/Non-Covered Services 
Pre-Payment Financial Acknowledgment Form ] 

 
 

 

 

[Patient Name] 

 

 
[Date] 

 

 

[Physician] 

 

   

[Patient MR #] 

 

 

[Estimated Cost] 

 

 
[Expected Date of Service] 

 

 

[Insurance Plan] 

 

 
[Deposit Amount] 

 
 

 
 

 

 

[I have been advised by the NYU Faculty Group Practice that my physician does not participate 
with my insurance plan and therefore, I will be fully responsible for the cost of services and am 

expected to pay the estimated fee in advance. I am choosing to have the above services 
rendered and have been provided with an estimate of the total cost for my physician’s services. 

I am aware that the amount quoted above is an estimate and that actual charges may vary. I 
also understand that there may be additional costs for ancillary services (radiology, anesthesia, 

pathology, etc.) that are not included in this estimate. A courtesy claim will be sent to my 
insurance carrier on my behalf.* I will be billed for and responsible for any remaining balances.] 

- 

 
[FINANCIAL AGREEMENT] 



Surgery Non-Par Pre-Payment Acknowledgement Form (Hebrew) 
Revised: 5/2/12 

 

 

 

 

 
  

[I understand that all balances are due upon receipt of statement from NYU.] 
 
 

  

[I have read the above information and I understand my financial obligations.] 
 
 
 
 

  

 

  

[Date] [Signature] 
 

- 
 
 

[*If my insurance carrier sends payment to me for the service I will immediately remit the payment to the NYU 
Faculty Group Practice.] 

- - 
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