েpােটকড েহলথ iনফরেমশন (Protected Health Information, PHI) িনেদর্ শাবলীর বয্বহার o pকােশর জনয্ aনুেমাদন
1. ফেমর্র pিতিট িবভাগ সmূণর্ ক ন। aসmূণর্ ফমর্ gহণ করা হেব না।
2. েয সরবরাহকারী / stািধকারী (েদর) কাছ েথেক আপিন েরকডর্ িল চাiেছন তােক তািলকাভু k ক ন eবং নীেচ েদoয়া চাটর্ aনুযায়ী তা জমা িদন।
3. যিদ aয্ালেকাহল / াগ ি টেমn, মানিসক sােsয্র িচিকৎসা, েজেনিটক তথয্, বা েগাপন HIV- সmিকর্ ত তথয্ anভুর্ k করেত হয়, তাহেল
pথম নmেরর aধীেন pিতিট uপযুk pকােরর
েত anভুর্ k ক ন।
• aয্ালেকাহল বা াগ ি টেমn তথয্ মােন হল েকানo মাদক / াগ িচিকৎসা েpাgাম েথেক তথয্।
• মানিসক sাsয্ িচিকৎসার তথয্ হল মানিসক sােsয্র েরাগীেদর িচিhত করার জনয্ িkিনকাল েরকডর্ বা িkিনকাল তথয্ািদ, যা িনu
iয়কর্ েsট আiেনর aধীেন সুরিkত।
• েগাপনীয় HIV- সmিকর্ ত তথয্ মােন েয েকানo তথয্ যা েদখায় েয আপনার HIV-সmিকর্ ত পরীkা করােনা হেয়েছ, সংkমণ বা
aসুsতার (AIDS সহ), বা আপিন HIV েত unীিলত হেয়েছন। eেত েনিতবাচক ফলাফল anভুর্ k রেয়েছ।
• েজেনিটক তথয্ মােন eকিট েজেনিটকাল pবিkর uপিsিতর িনণর্য় করার জনয্ েকান পরীkাগাের DNA েpাফাiেলর িবে ষণ সহ
পরীkা যা িজনগত েরাগ বা akমতার সােথ সmিকর্ ত।
খরেচর eকিট aনুমান,যিদ থােক,aনুেরাধ পূণর্ হoয়ার আেগ pদান করা হেব।
সাiট
িঠকানা
েটিলেফান নmর
Tisch, Kimmel, Hassenfeld Children’s
Hospital, Rusk Rehabilitation,
Ambulatory Care Center

NYU Langone Orthopedic Hospital

NYU Langone Hospital - Long Island

NYU Langone Hospital - Long Island Laura & Isaac Perlmutter Cancer Center
NYU Langone Hospital-Brooklyn
NYU Grossman School of Medicine
Faculty Group Practices (FGP)
Family Health Centers at NYU Langone

NYU Langone Health
HIM Department
বয্িkগতভােব: 550 First Avenue, Lobby, NY, NY 10016
েমiল: One Park Avenue, 3rd Floor, NY, NY 10016
NYU Langone Orthopedic Hospital
HIM Department
বয্িkগতভােব: 380 2nd Avenue, Suite 640 NY, NY 10003
েমiল: 301 E 17th St, NY, NY 10003
NYU Langone Hospital – Long Island HIM Department
বয্িkগতভােব: Office-Main Lobby
259 First Street, Mineola, NY 11501
েমiল ভিতর্ করা হেc: 200 Old Country Road, Suite 201
Mineola, NY 11501
Perlmutter Cancer Center HIM Department
120 Mineola Blvd, 6th Floor
Mineola, NY 11501

Southwest Brooklyn Dental Practice

516-663-2515, িবকl 4

516-633-8250

718-630-7125

িনজ িনজ aিফেস সরাসির

িনজ িনজ aিফেস সরাসির
েযাগােযাগ ক ন

েমিরিলন িভেয়নেটাস, িডেরkর eফeiচিস েনটoয়াকর্ aপােরশনস
(Marilyn Vientos, Director FHC Network Operations)

িনজ িনজ aিফেস সরাসির
েযাগােযাগ ক ন

NYU Langone Hospital - Long Island – CHHA
290 Old Country Road
Mineola, NY 11501

516-663-8000

লkয্ ক ন: Practice Manager
215 54th Street Brooklyn, NY 11220

929-455-2099

িটশ: 560 1st Ave, 2nd Floor, NY, NY 10006
েরিডoলিজ িফlস / iেমজ (Radiology
Films/Images)

212-598-6790

NYU Langone Hospital-Brooklyn
HIM Department
150 55th Street Brooklyn, NY 11220

FHCPatientRelations@nvulangone.org
NYU Langone Hospital - Long Island
Certified Home Health Agency (CHHA)

212-263-5490

aেথর্ােপিডক হাসপাতাল (Orthopedic Hospital): 301 East 17th St, Suite
600/6th Floor, NY, NY 10003
FGP েরিডoলিজ (Radiology): NYU Langone Health Radiology
Medical Records, 650 First Avenue, 4th Floor, NY, NY 10016
aনয্ানয্ sােন: সরাসির iেমিজং aধয্য়েনর aবsােন

িটশ: 212-263-5227
aেথর্ােপিডক: 212-598-6373
FGP: 212-263-7108
aনয্ানয্: িনজ িনজ aিফেস
সরাসির েযাগােযাগ ক ন

NYU LANGONE HEALTH
েpােটকড েহলথ iনফরেমশন (PROTECTED HEALTH INFORMATION, PHI) িনেদর্ শাবলীর বয্বহার o
pকােশর জনয্ aনুেমাদন
েরাগীর নাম

েরাগীর জn তািরখ

েটিলেফান নmর

েরাগীর িঠকানা

আিম, বা আমার aনুেমািদত pিতিনিধেক, aনুেরাধ করিছ েয আমার পিরচযর্া eবং িচিকৎসার িবষেয় sাsয্ তথয্ ei ফেমর্ েদoয়া
বয্াখয্া aনুযায়ী pকাশ করা যােব। আিম বুঝেত পাির েয:
1.

aয্ালেকাহল / াগ িচিকৎসা, মানিসক sােsয্র িচিকৎসা, েজেনিটক পিরkা, eবং / aথবা েগাপনীয় HIV*সংkাn তথয্, আমার িনিদর্ ভােব aনুেমাদন করা ছাড়া েশয়ার করা হেব না। নীেচর আমার নােমর আদয্kর sাপন কের,
আিম িবেশষভােব ei ফেমর্ jািপত করা বয্িk (েদর) ei ধরেনর তেথয্র pকােশর aনুেমাদন করিছ।
aয্ালেকাহল বা াগ ি টেমn তথয্ (aয্ালেকাহল / াগ িচিকৎসা েpাgাম েথেক েরকডর্)
মানিসক sাsয্ িচিকৎসা তথয্ (মেনািচিকৎসার েনাট ছাড়া যার জনয্ eকিট পৃথক aনুেমাদেনর pেয়াজন)
েজেনিটক পিরkার তথয্:
HIV/AIDS-সংkাn তথয্(ei তেথয্র uেnাচেন আiেনর dারা pেয়াজন হেল পুনঃpকােশর িনেষধাjা সংkাn pেয়াজনীয়
িববৃিত anভুর্ k থাকেত হেব)

2.

uপেরর তািলকাভু k িবেশষ ধরেনর তথয্ বয্তীত, ei aনুেমাদেনর কারেণ েশয়ার করা তথয্ pাপক dারা পুনরায় েশয়ার
করা েযেত পাের eবং েফডােরল বা রা আiন dারা তা আর সংরিkত হেব না। েফডােরল বা রা আiন dারা aনুেমািদত
না হেল, আিম যিদ HIV সmিকর্ ত তথয্ েশয়ার করার aনুমিত িদi, তাহেল pাপক আমার aনুমিত ছাড়া ei তথয্ েশয়ার
করেত পারেবন না। আিম eমন বয্িkেদর eকিট তািলকা চাiেত পাির যারা aনুেমাদন ছাড়াi আমার HIV সmিকর্ ত তথয্
েপেত বা বয্বহার করেত পাের। যিদ আিম HIV সংkাn তেথয্র uেnাচেন বা pকােশর কারেণ ৈবষময্ aনুভব কির, তাহেল
আিম (212) 480-2493 নmের িনu iয়কর্ েsট িডিভশন aফ িহuময্ান রাiটস aথবা (212) 306-7450 নmের িনu iয়কর্
িসিট কিমশন aফ িহuময্ান রাiটস e েযাগােযাগ করেত পাির। আমার aিধকার রkা করার জনয্ ei সংsা িল দায়ী।

3.

pদানকারী / সttা েক যােদর কােছ আিম ফমর্িট জমা িদেয়িছ , িলিখত ভােব জািনেয় আিম ei aনুেমাদন pতয্াহার করেত
পাির (িনেদর্ শনা পৃ ায় তািলকাভু k িঠকানােত)। NYU Langone Health iিতমেধয্ ei aনুমিতর uপর যতখািন
িনভর্ রশীল হেয়েছ েসটা বােদ ei pতয্াহার কাযর্করী হেব।

4.

ei aনুেমাদেন সi করা েscাধীন। NYU Langone Health সীিমত পিরিsিত বােদ ei aনুেমাদেন আমার sাkর বা
pতয্াখয্ােনর uপর িভিt কের আমার িচিকৎসায় সুিবধা, েপেমn, sাsয্ পিরকlনায় তািলকাভু িkকরণ, বা েযাগয্তার
শতর্ াবিল েক িনধর্ারণ করা যােব না।

5.

যিদ আিম আসল েরিডoলিজ িফেlর জনয্ aনুেরাধ কির, তাহেল আিম বুঝব েয NYU Langone Health কােছ েকানo
িফেlর (eয্নালগ) কিপ িবদয্মান েনi। আিম আমার iেমিজং েরকেডর্র রkণােবkেণর জনয্ সব দািয়t েথেক NYU
Langone Health েক মুk করিছ।

pদানকারী/সtার নাম eবং িঠকানা যােক আপিন তথয্ pকাশ করেত চান (িনেদর্ শ পৃ া েদখুন):
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NYU LANGONE HEALTH
তথয্ pকােশর uেdশয্:
□ আমার aনুেরােধ

□ পিরচযর্ার ধারাবািহকতা

□ aনয্ানয্(aনুgহ কের বয্াখয্া ক ন, যিদ েকােনা সরকাির সুিবধা বা কমর্সূিচর জনয্ তৎসহ) : ______________________________
ei তেথয্র pািp করেছন েয বয্িk:
□ sয়ং

□ aনয্ানয্ (নাম; িপক আেপর জনয্ pেয়াজনীয় ID): _________________________________________________

ফমর্ / িবনয্াস (িফ pেযাজয্ হেত পাের; pকাশ করার পূেবর্ eকিট aনুমান pদান করা হেব):
□ ডাকেযােগ েপপারিট পাঠান:
□ িপক আপ, েপপার

□ MyChart (60 িদেনর জনয্ ডাuনেলােডর জনয্ uপলb)

□ ফয্াk (নmর): _____________________________ □ CD/DVD

□ USB

□ িসিকoর iেমল(30 িদেনর জনয্ aয্ােkস / ডাuনেলােডর জনয্ uপলb):______________________________________________
□ aনয্ানয্: __________________________________________________________________________________
েয তথয্ pকািশত হেব তার িববরণ:
□ uপের িনেদর্ িশত pদানকারী/সtা েথেক সmূণর্ েমিডেকল েরকডর্
□ িনmিলিখত তািরখ িল সmিকর্ ত েরকডর্: ____________________________________________________________
□ েরিডoলিজ িরেপাটর্ িল (পরীkার pকার eবং তািরখ তািলকাভু k ক ন): __________________________________________
□ েরিডoলিজ িফlস/ iেমজ িল (পরীkার pকার eবং তািরখ তািলকাভু k ক ন) : ____________________________________
□ িনmিলিখত তািরখ িলর সােথ সmিকর্ ত তেথয্র aয্াবsাk (সারাংশ): _______________________________________
□ NYU Langone Health pদানকাির dারা uপের uিlিখত সরবরাহকারী/ সtা েক পাঠােনা েরকডর্স eবং আমার পিরচযর্ায়
বয্বহােরর জনয্ NYU Langone Health eর কােছ রাখা
□ aনয্ানয্ (uদাঃ, িবিলং েরকডর্; সmিত ফমর্): ________________________________________________________________
sাkিরত তািরখ েথেক eক (1) বছর পযর্ n aনুেমাদন িবদয্মান থাকেব, যিদ না eখােন uেlখ করা থােক (িনিদর্ ঘটনা
বা তািরখ):

আমার pে র, যিদ েথেক থােক, utর েদoয়া হেয়েছ। eছাড়াo, যিদ আমােক NYU Langone Health আমােক ei
ফমর্ িট পূরণ করার জনয্ বেল ei ফেমর্ র eকিট aনুিলিপ আমােক pদt করা হেয়েছ বা pদান করা হেয়েছ।
sাkর:

তািরখ:

সময়:

AM/PM

(েরাগীর বা সাiন করার জনয্ aনুেমািদত বয্িk)
যিদ সmিত pদানকারী বয্িk েরাগী না হন, তাহেল sাkর করার জনয্ নাম eবং কতৃর্ পেkর ধরন িpn ক ন।
aনুেরােধর সময় সহেযাগী নিথপe pদান করেত হেব।
নাম/কতৃর্ পk:
*িহuময্ান iিমuেনা-েডিফিসেয়িn ভাiরাস যা AIDS eর কারন। িনuiয়কর্ েsট পাবিলক েহলথ আiন eমন তেথয্র রkনােবkন কের যা
যুিkস তভােব HIV'র লkন বা সংkমণ থাকা েকানo বয্িk েক সনাk করেত পাের eবং oi বয্িkর পিরিচিত সmেকর্ তথয্ জানােত পাের।

ধুমাt aিফেসর বয্বহােরর জনয্: MRN

গৃহীত:
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/

/

আদয্াkর :
(08/19)

