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សហគតន ៍អាសុអីាសតរគិំង 
AACI  

សសចក្តជីូនដណំងឹអពំ្កីារអនវុត្តនន៍នសទិធិឯក្ជន 
 

 
សសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ ព្ណ៌នាអំព្ីការអនុវត្តន៍ននសិទធឯិក្ជននន សហគតន៍ អាសុអីាសតរគិំង(Asian Americans for 
Community Involvement’s (AACI)) និងក្តមវិ្ីរបស់ខលួន និងការអនុវត្តន៍ននសិទធិឯក្ជន ៖  
 

 ត្គូសព្ទយ, គិោនុបោា ក្ឬគិោនុបោា យិកា, អនក្ជំនួយការសវជាសាត្សត, អនក្ព្ាបាលខាងចិត្តសាត្សត  
ដដលរួតមានត្គូសព្ទយដននក្ខួរក្ាល, អនក្ចិត្តសាត្សត, 
អនក្ឩ្យសយបល់សោេះត្សាយដននក្ការរស់សៅរវាងបតីត្បព្នធនិងត្កុ្តត្គួសារដដលមានអាជ្ញា ប័ណណ, អនក្នតល់  
ឱ្វាទគលីនិក្ដដលមានវិជ្ញា ជីវៈដដលមានអាជ្ញា ប័ណណ, និងបុគគលិក្សងគតក្ិចចគលីនិក្ដដលមានអាជ្ញា ប័ណណ របស់សយើងទំាងអស;់ 

 អនក្នតល់ឱ្វាទសុខភាព្នលូវចិត្តដដលគម នអាជ្ញា ប័ណណ របស់សយើងទាំងអស់ ដូចជ្ញសិកាា កាតជន 
និងសព្ទយថាន ក្់អសនតវាសិក្ដននក្សុខភាព្នលូវចិត្ត, អនក្នតល់ឱ្វាទសត្មាប់អនក្ជំនួយជំនាញការ និងត្បធានត្គប់ត្គងឯក្សារ;  

 និសយជិត្របស់សយើងទាំងអស់ ដដលរួតមានបុគគលិក្ អនក្សម័ត្គចិត្ត និងបុគគលិក្សនេងៗសទៀត្ដដលបសត្តើការងារឱ្យសយើងខាុំ 
ឬតំ្ណាងឱ្យសយើងខាុ ំនិង 

 នាយក្ោា នទំាងអស់ ដូចជ្ញនាយក្ោា នវិក្កយបត្ត្ និងការអប់រំ (Billing and Education Departments)។ 
 

ការសនារបសស់យើង 
 
AACI យល់ថាព្័ត្៌មានសុខភាព្អំព្ីអនក្គឺជ្ញការសមាា ត្ ់ សហើយសយើងខាុសំនាថានឹង ការពារព្័ត៌្មានសុខភាព្ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់អនក្ 
(Personal Health Information (PHI)) សៅសព្សោក្អនក្ទទួលបានការបំសរើនានាសៅ AACI 
សយើងខាុំបសងកើត្ក្ំណត្់ត្តាការបំសរើទាំងសនេះ សដើតបីបសត្តើជូនអនក្ឱ្យកាន់ដត្ត្បសសើរស ើង។ សយើងខាុំត្តូ្វការក្ំណត្់ត្តាសនេះ 
សដើតបីនតល់ជូនអនក្នូវការដែទាំសុខភាព្ត្បក្បសោយគុណភាព្ និងសដើតបីសគរព្តាតត្ត្តូវការទាតទារដននក្ចាប់។ សសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ 
អនុវត្តចំសពាេះកំ្ណត្់ត្តារបស់សយើងទំាអស់សត្មាបក់ារដែទាំសុខភាព្របស់អនក្ 
សទាេះជ្ញបាននតល់ជូនសោយអនក្នតល់ឱ្វាទសុខភាព្នលូវចិត្តរបស់សយើង និង/ឬ អនក្សនេងៗសទៀត្ដដលបសត្តើការងារជ្ញត្ំណាងឱ្យ 
AACI ស ើយ។ សសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ ក៏្ត្បាប់អនក្អំពី្វិ្ីនានាដដលក្នុងសនាេះ សយើងខាុំអាចសត្បើត្បាស់ 
បសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ និងព្ណ៌នាអំព្ីសិទធិរបស់អនក្ដដលពាក្់ព័្នធនឹងព្័ត្៌មានសុខភាព្ 
ដដលសយើងខាុំរក្ាទុក្អំព្ីអនក្ និងកាត្ព្វក្ិចចដដលសយើងខាុំមាន សៅសព្លសយើងខាុំអាចសត្បើត្បាស់ និងបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានដបបសនេះ។    
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ចាប់ត្ត្តូវឱ្យសយើងខាុំសដើតបី ៖ 
 

 ធានាថាព័្ត្៌មានសុខភាព្ដដលក្ំណត្់អត្តសញ្ជា ណអនក្ ត្ត្ូវបានរក្ាទុក្ជ្ញលក្ាណៈឯក្ជន សោយត្សបតាតចាប់រដា 
និងសហព័្នធ; 

 នតល់ជូនអនក្នូវសសចក្តីជូនដំណឹងអំពី្ភារក្ិចចត្សបចាប់របស់អនក្ និងការអនុវត្តន៍ននសិទធឯិក្ជនដដលពាក់្ព្័
នធនឹងព័្ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ និង 

 សគរព្តាតលក្ាខណឌន ននសសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ 
ដដលបចចុបបននមានត្បសិទធភាព្សត្មាប់ព័្ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្។ 

 
រសបៀបដដលសយើងខាុសំត្បើត្បាស់ នងិបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្ម៌ានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ 

 

ជ្ញទូសៅចាប់អនុញ្ជា ត្ឱ្យ AACI សដើតបីសត្បើត្បាស ់និង/ឬ បសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ 
សត្មាប់ការព្ាបាល ការបង់ត្បាក្់ទទួលសង និងកិ្ចចត្បត្ិបត្តិការដែទាំសុខភាព្ 
ក្៏ដូចជ្ញសគលបំណងននការត្បាត្ស័យទាក់្ទងននទក្នុង ដដលអាចរាប់បចចូលតាតរយៈអុីសត៉ាល ឬទូរសារនងដដរ។  តាត្តមតាក្តមវិ្ី 
AACI នឹងទទួលបានលិខិត្អនុញ្ជា ត្ដដលមានចុេះហត្ែសលខាពី្អនក្ តុនការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ 
ជូនសៅអងគភាព្ខាងសត្ៅណាតួយ។  សោក្អនក្អាចមានសិទធិលុបសោលការអនុញ្ជា ត្ណាតួយ ដដលអនក្បាននតល់ជូន។ 
ប៉ាុដនតសទាេះជ្ញយ៉ា ងណាក្តី ក្៏ការលុបសោលសនេះ នឹងរារាងំសយើងខាុំព្ីការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មាន PHI របស់អនក្នងដដរ។ សបើ AACI 
បានសរៀបចំរួចសហើយសត្មាប់ការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានតាតការអនុញ្ជា ត្ សៅតុនសព្លទទួលនូវការលុបសោលរបស់អនក្សនាេះ 
ក្តមវិ្ីសនេះបានសំសរចស្វើតាតការអនុញ្ជា ត្របស់អនក្ សហើយតិនត្តូ្វទាតទារទទួលបានតក្វិញនូវព័្ត៌្មាន 
ដដលខលួនបានបសចចញឱ្យដឹងរួចសហើយស ើយ។  ការលុបសោលទាំងអស់ ត្ត្ូវសរសសរជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ។ អនក្យល់ថា 
សយើងខាុំតិនអាចយក្ត្ត្ ប់តក្វិញនូវការបសចចញឱ្យដឹងព័្ត៌្មានណាតួយ ដដលសយើងខាុំបានស្វើរួចសហើយ 
សោយមានការអនុញ្ជា ត្របស់អនក្ សហើយថាសយើងខាុំត្តូ្វបានទាតទារសោយចាប់ សដើតបីរក្ាទុក្ក្ំណត្់ត្តារបស់អនក្ អំពី្ការបំសរើ 
ឬការព្ាបាលដដលសយើងខាុំបាននតល់ជូនអនក្។ ប៉ាុដនតសទាេះជ្ញយ៉ា ងណាក្តី ក្៏មានសាែ នភាព្នានា ដដលក្នុងសនាេះការអនុញ្ជា ត្តុនព្ីអនក្ 
អាចតិនអនុវត្ត តិនអាចស្វើបាន និង/ឬ តិនអាចត្បត្ព្ឹត្តសៅបាននងដដរ។  សត្កាតសាែ នភាព្ដបបសនេះ AACI 
ត្ត្ូវបានទាតទារសោយបទបចាត្តិរដា និង/ឬ សហព្ន័ធ សដើតបីបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ 
សោយគម នការអនុញ្ជា ត្ព្ីសោក្អនក្ស ើយ។ សាែ នភាព្ទំាងសនេះ រួតមាន ៖  
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ការព្ាបាល ៖  AACI អាចសត្បើត្បាស់ និងបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI សដើតបីនតល់ជូនអនក្នូវការព្ាបាល នឹងការបំសរើនានា។ 
សយើងខាុំអាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានសុខភាព្អំព្ីអនក្ ជូនសៅសវជាបណឌន ិត្, គិោនុបោា ក្ឬគិោនុបោា យិកា, អនក្បសចចក្សទស,  
ត្គូសព្ទយដននក្ខួរក្ាល,  អនក្ចិត្តសាត្សត, បុគគលិក្សងគតក្ិចច, អនក្ជំនួយការជំនាញការ, ត្បធានត្គប់ត្គងសំណំុឯក្សារ, 
អនក្ព្ាបាលជតាឺដននក្ការរស់សៅរវាងបតីត្បព្នធនិងត្កុ្តត្គួសារដដលមានអាជ្ញា ប័ណណ, និសេិត្សវជាសាស្តសត, 
ត្គូសព្ទយថាន ក្់អសនតវាសិក្និងសិកាា កាត និងអនក្សនេងៗសទៀត្ដដលពាក្ព់្័នធនឹងការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្។ 
សយើងខាុំអាចដចក្រំដលក្កំ្ណត្់ត្តាសវជាសាស្តសតជ្ញតួយសវជាបណឌន ិត្របស់អនក្, តនទីរព្ិសសា្ន៍សៅខាងសត្ៅ AACI 
ដដលអនុវត្តការស្វើការព្ិសសា្ន៍នានាដដលបានទាតទារសោយសវជាបណឌន ិត្របស់អនក្។ សយើងខាុំក្៏អាចដចក្រំដលក្ព័្ត្៌មាន PHI 
ជ្ញតួយតនទីរដែទំាតនុសេោស់ជរា ឬភាន ក្់ងារដែទាំសុខភាព្សៅសហគតន៍សនេងៗសទៀត្ សដើតបីសរៀបចំការព្ាបាលបនត 
សត្កាយសព្លអនក្ោក្សចញពី្ការបំសរើ AACI ។ ក្តមវិ្ីខុសៗគន សៅក្នុង AACI  អាចដចក្រំដលក្ព័្ត្៌មានសវជាសាត្សត 
សដើតបីសត្តបសត្តួលការបំសរើនានាដដលអនក្ត្តូ្វការ សហើយរក្ាបានការដែទាំសុខភាព្ត្បក្បសោយគុណភាព្។   
 
ការទទលួបងត់្បាក្ ់៖  AACI អាចសត្បើត្បាស់ និងបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន PHI របស់អនក្ ដូសចនេះគឺថាការព្ាបាល 
និងការបំសរើនានាដដលអនក្ទទួលបាន អាចត្តូ្វបានទូទាត់្វិក្កយបត្ត្ សហើយការទូទាត់្ត្បាក្់អាចត្ត្ូវបានត្បតូលព្ីអនក្, 
ពី្ត្កុ្តហ ុនធានារា៉ា ប់រង ឬពី្ភាគីទីបី។  ប៉ាុដនតត្គប់ក្រណីទាំងអស់ ព្័ត៌្មានដដលបសចចញឱ្យដឹង 
នឹងជ្ញការោំបាច់ក្ត្តិត្អបបបរមាដត្ប៉ាុសណាណ េះ ដដលត្ត្ូវការសដើតបីធានាការទូទាត្់ត្បាក្។់  
ឧទាហរណ៍សយើងខាុំអាចត្បាប់ដននការសុខភាព្របស់អនក្ អំពី្ការព្ាបាលដដលអនក្ក្ំព្ុងដត្ទទួលបាន សដើតបីទទួលការ 
អនុត័ត្យល់ត្ព្តជ្ញតុន ឬសដើតបីក្ំណត់្ថាសត្ើ ដននការរបស់អនក្ នឹងសចញនែលការព្ាបាលឬអត់្។ សយើងខាុំក្៏អាចនតល់ជូនព្័ត៌្មាន        
សំខាន់ៗ នងដដរ អំពី្អនក្ និងដននការសុខភាព្របស់អនក្, អនក្កាន់កាប់ការធានារា៉ា ប់រង ឬភាគីទីបីសៅខាងសត្ៅ AACI 
ដដលពាក្់ព័្នធនឹងការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្ 
សដើតបីជួយពួ្ក្សគក្នុងការទទួលបានការបង់ត្បាក្់សត្មាប់ការបំសរើនានាដដលពួ្ក្សគបាននតល់ជូនអនក្។  
 
ត្បត្បិត្តិការ ៖ AACI អាច សត្បើត្បាស់ និងដចក្រំដលក្ព័្ត្៌មាន PHI សត្មាប់កិ្ចចត្បត្ិបត្តិការដែទាំសុខភាព្។  ការសត្បើត្បាស់ 
និងការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានទាំងសនេះ គឺោំបាច់សដើតបីក្ំណត្់គុណភាព្ននការដែទាំសុខភាព្ និងក្
តមវិ្ីអប់រំបណតុ េះបណាត លសត្មាប់បុគគលិក្ AACI ។  សយើងខាុំអាចសត្បើ និងដចក្រំដលក្ព័្ត្៌មាន PHI សដើតបីសគរព្តាតចាប ់
និងបទបចាត្តិនានាសត្មាប់កាត្ព្វកិ្ចចដដលមានក្ិចចសនា, 
ការបចាូនបណត ឹងទាតទារសតីព្ីភាព្មានសិទធិត្សបចាប់សត្មាប់អនក្ទទួលសំណង, ការស្វើដននការក្ិចចការជំនួញ, ការងារទីនារ 
និងសត្មាប់កិ្ចចត្បត្ិបត្តិការននទក្នុងសៅ AACI ។ ឧទាហរណ៍សយើងខាុំអាច សត្បើត្បាស ់និងដចក្រំដលក្ព្័ត៌្មាន PHI 
សដើតបីពិ្និត្យស ើងវិញការព្ាបាល និងការបំសរើនានាដដលបាននតល់ជូនអនក្ សហើយសដើតបីវាយត្នតល 
និងស្វើឱ្យត្បសសើរស ើងការយក្ចិត្តទុក្ោក់្ព្ីបុគគលិក្ AACI ចំសពាេះអនក្។  សយើងខាុំក្៏អាចបចចូលព័្ត្៌មាន PHI 
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ដដលសយើងខាុំមានជ្ញតួយត្បព្័នធដែទំាសុខភាព្សនេងសទៀត្ ឬសមាគត សាែ ប័នជំនួញ សដើតបីសត្បៀបស្ៀបថាសត្ើសយើងខាុំក្ំពុ្ងស វ្ើដូចសតតច 
និងសដើតបីព្ិនិត្យសតើលទីក្ដនលងដដលសយើងខាុំអាចស្វើឱ្យត្បសសើរស ើងការដែទាំសុខភាព្ និងការបំសរើនានា។    
 
ការបសំរើទាក្់ទងនងឹសុខភាព្ និងសក្តមភាព្ព្ាបាល ៖  AACI អាចសត្បើត្បាស ់និងបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន PHI 
សដើតបីត្បាប់អនក្អំព្កីារបំសរើទាក់្ទងនឹងសុខភាព្ ឬជសត្តើសការព្ាបាលដដលបាននតល់អនុសាសន៍ 
ឬតាតជសត្តើសសនេងៗសទៀត្ដដលអាចមាននលត្បសយជន៍ចំសពាេះអនក្។ សបើអនក្សត្ជើសសរើសតិនទទួលយក្ព័្ត្៌មានសនេះ 
ឬសបើអនក្ចង់ឱ្យសយើងខាុំសត្បើត្បាស់អាសយោា នសនេងសទៀត្សនាេះ 
សូតជូនដំណងឹតក្បុគគលិក្មាន ក្់ក្នុងចំសណាតបុគគលិក្នានាននត្កុ្តការងារការបំសរើសយើងខាុំ។   
 
បុគគលនានាដដលពាក្ព់្័នធនឹងការដែទាំសុខភាព្របសអ់នក្ ឬការបងត់្បាក្ស់ត្មាបក់ារដែទាំសុខភាព្របសអ់នក្ ៖ AACI 
អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI អំពី្អនក្ ជូនសៅតិត្តភ័ក្ត ិឬសមាជិក្ត្កុ្តត្គួសារដដលពាក់្ព័្នធនឹងការដែទំាសុខភាព្របស់អនក្ 
ចំសពាេះបុគគលដដលជួយបង់ត្បាក់្សត្មាប់ការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្។   
  
ការសត្ក្ើនរឭំក្អំព្កីារណាត្ជ់ួប ៖  AACI អាចសត្បើត្បាស ់ឬបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI អំពី្អនក្ សដើតបីទាក្់ទងអនក្ 
ជ្ញការសត្ក្ើនរំឭក្ថា អនក្មានការណាត្់ជួបតួយ។   
 
ការសសស្តងាគ េះបនាទ នខ់ាងសវជាសាត្សត៖ សៅសព្លសាែ នភាព្នានាដដលមានការគំរាតកំ្ដហងភាល តៗចំសពាេះសុខភាព្របស់អនក្ 
និងសៅសព្លការរស្វើអនតរាគតន៍ខាងសវជាសាត្សតភាល តៗជ្ញការោំបាច់សនាេះ AACI  
អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ ជូនសៅបុគគលិក្សុខាភិបាលរដា សាធារណៈ ឬឯក្ជន 
តាតទំហំោំបាច់សដើតបីស្លើយត្បការសសស្តងាគ េះបនាទ ន់ខាងសវជាសាត្សតជ្ញក់្ដសតងរបស់អនក្ និង/ឬ 
ការសសស្តងាគ េះបនាទ ន់ខាងសវជាសាត្សតសត្មាប់បុគគលសនេងសទៀត្។ ឧទាហរណ៍សបើការសសស្តងាគ េះបនាទ ន់ខាងសវជាសាស្តសតសក្ើត្មានស ើង 
សយើងខាុំអាចត្ត្ូវការទាក្់ទងរែយនតសសស្តងាគ េះសដើតបីដឹក្អនក្ សហើយសយើងខាុំអាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន PHI 
របស់អនក្សដើតបីឱ្យអនក្ទទួលបានការដែទាំសុខភាព្។   
 
ការបរោិច គសរើរាងគ នងិជ្ញលកិា ៖  សបើអនក្ជ្ញអនក្បរិោច គសរើរាងគ AACI អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្អំព្ីអនក្ 
ជូនសៅអងគភាព្នានាដដលសត្បើត្បាស់ការនគត់្នគង់សរើរាងគ ឬការបតូរសរើរាងគ, ដភនក្ ឬជ្ញលិកា ឬជូនសៅ្នាគរការបរិោច គសរើរាងគ 
ដដលោំបាច់សដើតបីសត្តបសត្តួលការបរិោច គ និងការបតូរសរើរាងគ ឬជ្ញលិកា។    
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សដើតបបីសចាៀសការគរំាតក្ដំហង្ាន់្ារចសំពាេះសវុត្ែភិាព្សុខភាព្ ៖  AACI អាចសត្បើត្បាស ់និងបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន PHI 
របស់អនក្ សៅសព្លណាមានការោំបាច់ សដើតបីការពារព្ីការគំរាតក្ំដហង្ាន់្ារចំសពាេះសុខភាព្ និងសុវត្ែិភាព្របស់អនក្ ឬសុខភាព្ 
និងសុវត្ែិភាព្ 
សាធារណៈជន ឬបុគគលសនេងសទៀត្។ ប៉ាុដនតសទាេះជ្ញយ៉ា ងណាក្តី ក្៏ការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានណាតួយ នឹងអាចមាននងដដរ 
ចំសពាេះអនក្ណាមាន ក្់ដដលអាចជួយការពារព្ីការគំរាតកំ្ដហងចំសពាេះសុខភាព្អនក្។   
 
ក្ងទ័ព្ និងអត្យីទុធជន ៖  សបើអនក្ជ្ញសមាជិក្ននក្ងក្មាល ំងត្បោប់អាវុ្ 
ឬដដលបានផ្ទត ច់សចញ/បានោក្សចញពី្ការបសត្តើក្ងទ័ព្សនាេះ AACI 
អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្អំពី្អនក្ដដលទាតទារសោយអាជ្ញា ្រសតបញ្ជា ការក្ងទ័ព្ ឬត្ក្សួងកិ្ចចការអត្ីត្យុទធជន 
(Department of Veterans Affairs) ដដលអាចត្តូ្វអនុវត្ត។  
សយើងខាុំក្៏អាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានសុខភាព្អំព្ីបុគគលិក្ក្ងទ័ព្បរសទសជូនសៅអាជ្ញា ្រក្ងទ័ព្បរសទសសោយសតរតយ។   
 
ត្បាក្ស់ណំងបគុគលកិ្ ៖  AACI អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI អំពី្អនក្ សត្មាបត់្បាក្ស់ំណងបុគគលិក្ 
ឬក្តមវិ្ីត្សសដៀងគន ។  ក្តមវិ្ីទំាងសនេះ នតល់ជូនការធានារា៉ា ប់រងចំសពាេះការងារដដលទាក្់ទងនឹងរបួសសាន ត ឬការឈឺោប់។  
 
អនក្ស្វើសព្វភិាគ អនក្ត្ត្ួត្ព្ិនតិ្យសុខភាព្ នងិនាយក្ព្ិ្បីចចេុះសព្៖  AACI អាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន PHI 
អំពី្អនក្ជតាឺរបស់សយើង ជូនសៅអនក្ស វ្ើសព្វិភាគ ឬអនក្ត្ត្ួត្ព្ិនិត្យសុខភាព្។  ជ្ញការោំបាច់ 
ឧទាហរណ៍សដើតបីសំគល់អត្តសញ្ជា ណបុគគលដដលសាល ប ់ឬសដើតបីសំគល់តូលសហត្ុននការសាល ប់។  
សយើងខាុំក្៏អាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន PHI នងដដរ ជូនសៅនាយក្ព្ិ្ីបចចុេះសព្ ដដលអាចមានភាព្ោំបាច់សត្មាប់ពួ្ក្សគ 
សដើតបីអនុវត្តកិ្ចចការរបស់ពួ្ក្សគ។   
 
សនតសិខុជ្ញត្ិ និងសក្តមភាព្សសុើបអសងកត្ ៖  សយើងខាុំអាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន PHI អំពី្អនក្ 
ជូនសៅភាន ក្់ងារដដលមានសិទធិអនុញ្ជា ត្ សត្មាប់ការសសុើបអសងកត្ការស្លើយត្ប និងសក្តមភាព្សនតិសុខជ្ញត្ិសនេងៗសទៀត្ 
ដដលអនុញ្ជា ត្សោយចាប់។ សយើងខាុំក្៏អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI នងដដរ ជូនសៅភាន ក្់ងារសហព្័នធដដលមានសិទធិអនុញ្ជា ត្ 
ដូសចនេះព្ួក្សគអាចការពារត្បធានា្ិបតី្, ត្កុ្តត្គួសារត្បធានា្ិបត្ី, បុគគលដដលបានោត្់តំាងសនេងសទៀត្, ត្បតុខរដាបរសទស 
ឬអនុវត្តការសសុើបអសងកត្ពិ្សសស។  
 
អនក្សទាស ៖ សបើអនក្ជ្ញអនក្សទាស ននតនទីរដក្ដត្បអនក្សទាស ឬសែិត្សត្កាតការឃុំឃំងសោយភាន ក្់ងារអនុវត្តចាប់សនាេះ AACI 
អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI ជ្ញតួយតនទីរដក្ដត្បអនក្សទាស ឬភាន ក្់ងារអនុវត្តចាប់។  ការសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI  
ដដលោំបាច់ ៖  
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1. នតល់ជូនការបំសរើដែទាំសុខភាព្ដដលអនក្ត្ត្ូវការ  
2. ការពារសុខភាព្ និងសុវត្ែិភាព្របស់អនក្ ឬសុខភាព្ និងសុវត្ែិភាព្អនក្សនេងសទៀត្  
3. សត្មាប់សុវត្ែិភាព្ និងសនតិសុខននតនទីរដក្ដត្ប។  

 
បណត ឹងសុវីលិ និងជសមាល េះ ៖ AACI អាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន PHI របស់អនក្ 
ក្នុងការស្លើយត្បចំសពាេះបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានទាក្់ទងនឹងត្ុោការ 
ដដលការសចញបញ្ជា ពី្តុ្ោការត្តូ្វបាននតល់ជូនត្សបតាតនីតិ្វិ្ីនានាដដលកំ្ណត់្សោយបទបចាត្តិរដា និង/ឬសហព័្នធ។ 
សយើងខាុំក្៏អាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានសវជាសាត្សតអំពី្អនក្នងដដរ ក្នងុការស្លើយត្បចំសពាេះដីកាសកាេះសៅសាក្េី, 
ការសសនើសុំឯក្សារសំណំុសរឿងរវាងគូក្ីតននដំសណើរការត្សបចាប់ព្ីអនក្ណាមាន ក្់សនេងសទៀត្ ដដលពាក្់ព័្នធនឹងជសមាល េះ 
ប៉ាុដនតសបើការខិត្ខំព្ាយតនានាត្ត្ូវបានស្វើស ើង សដើតបីត្បាប់អនក្អំព្ីសំសណើសនេះ 
(ដដលអាចរាប់បចចូលសសចក្តីជូនដំណឹងជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ) 
ឬសដើតបីទទួលបានការបងាគ ប់បញ្ជា តួយដដលការពារព្័ត៌្មានដដលបានសសនើសុំ។ សយើងខាុំនឹងបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានសុខភាព្នលូវចិត្ត 
និងសត្គឿងសញៀន/សត្គឿងត្សវឹង ដដលទាក្់ទងកំ្ណត្់ត្តាការព្ាបាលក្នុងការស្លើយត្បចំសពាេះដីកាសកាេះសៅសាក្េ ី
សៅសព្លសយើងខាុំទទួលបានការសចញបញ្ជា ព្ីតុ្ោការ ឬការអនុញ្ជា ត្ពី្អនក្ជតាឺដត្ប៉ាុសណាណ េះ។     
 
ការអនវុត្តនច៍ាប់ ៖  សយើងខាុំអាច សត្បើត្បាស ់និងបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI សបើមានការសសនើសុំឱ្យស្វើដូសចនេះព្ីភាន ក្់ងារអនុវត្តចាប់ ៖  
 

 ការអនុសោតតាតការសចញបញ្ជា ព្ីតុ្ោការ, ដីកាសកាេះសៅសាក្េ,ី ដីកា, ដីកាសកាេះសៅពី្គណៈវិនិចឆ័យបឋត, 
ដីកាសកាេះសៅ ឬដំសណើរការត្សសដៀងគន ។  

 សដើតបីក្ំណត្់អត្តសញ្ជា ណ ឬកំ្ណត្់ក្ដនលងជនសងេ័យ, អនក្រត្់សគច, សាក្េីសំខាន,់ ឬបុគគលដដលបាត់្ខលួន;  
 អំពី្ជនរងសត្គេះព្ីបទឧត្ក្ិដា សបើសែិត្សត្កាតសាែ នភាព្កំ្ណត្់ជ្ញក់្ោក្់សនាេះ 

សយើងខាុំតិនអាចទទួលបានការអនុញ្ជា ត្សោយផ្ទទ ល់ពី្ជនរងសត្គេះព្ីបទឧត្កិ្ដា;  
 អំពី្តរណភាព្ ដដលសយើងខាុំសជឿជ្ញក់្ថា អាចមានការរបងកពី្ការត្បត្ព្ឹត្តឧត្កិ្ដាក្តម  
 អំពី្ការត្បត្ព្ឹត្តឧត្កិ្ដាក្តមសៅអគរណាតួយរបស់សយើង និង  
 ក្នុងសាែ នភាព្សសស្តងាគ េះបនាទ ន់ សដើតបីរាយការណ;៍ ឧត្ក្ិដាក្តម; ទីក្ដនលងឧត្កិ្ដាក្តម, ឬការក្ំណត្់អត្តសញ្ជា ណ, 

ការព្ណ៌នា ឬ  ទីក្ដនលងបុគគលដដលត្បត្ព្ឹត្តបទឧត្ក្ិដា។  
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ក្ំណត់្ត្តាការបំសរើសតីពី្សុខភាព្នលូវចិត្ត និងសត្គឿងត្សវឹងនិងសត្គឿងសញៀន ដដលទាតទារឱ្យមានការការពារតាតនលូវចាប់ 
សហើយតិនអាចត្តូ្វបានបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសោយគម នការសចញបញ្ជា ព្ីតុ្ោការជ្ញនលូវការ ឬការអនុញ្ជា ត្ពី្អនក្ជតាឺ 
ឬអនក្តំ្ណាងអនក្ជតា ឺសលើក្ដលងដត្មានសាែ នភាព្ក្ំណត់្ជ្ញក់្ោក្់ដដលបានអនុញ្ជា ត្សោយចាប់។  
 
បទឧត្ក្ិដាសៅទីបរសិវណ AACI នងិត្បឆំងនងឹបុគគលកិ្ AACI  ៖  សបើអនក្បានត្បត្ព្ឹត្ត 
ឬបានគំរាតកំ្ដហងសដើតបីត្បត្ព្ឹត្តបទឧត្កិ្ដាសៅAACI ឬត្បឆំងនឹងបុគគលិក្ AACI សនាេះ សយើងខាុំអាចរាយការណ៍អំពី្បទឧត្ក្ិដា 
ជូនសៅភាន ក្់ងារអនុវត្តចាប់ និង/ឬ ដសវងរក្ជំនួយរបស់ខលួន។  AACI អាចបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានអំព្ីសាែ នភាព្សត្គេះថាន ក្់ 
ដដលរួតមាន (ប៉ាុដនតតិនក្ំណត់្ចំសពាេះ) ស ម្ េះ, អាសយោា នរបស់អនក្, ទីក្ដនលងដដលដឹងចុងសត្កាយ 
និងសាែ នភាព្របស់អនក្ដដលជ្ញអត្ិែិជនសៅឯ AACI។     
 
សគលបណំងត្សាវត្ជ្ញវ៖  សោយមានការសលើក្ដលងសនេះ AACI អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពារអំព្ីអនក្ 
ដដលសែិត្សត្កាតសាែ នភាព្ជ្ញក្់ោក្់។ សាែ នភាព្ទំាងសនេះ រួតមានការអនុត័ត្ពី្គណៈក្តមការត្តួ្ត្ពិ្និត្យស ើងវិញសាែ នប័ន 
ឬគណៈក្តមការសិទធិឯក្ជនសោយមានការសរៀបចំសត្មាប់ការត្សាវត្ជ្ញវ, ទិននន័យតរណជន, 
ការក្ំណត្់ទិននន័យដដលមានក្ំណត្់ជ្ញតួយក្ិចចត្ព្តសត្ព្ៀងសតីពី្ការសត្បើទិននន័យ និងជ្ញតួយការអនុញ្ជា ត្របស់អនក្ 
ឬការអនុញ្ជា ត្ព្ីអនក្ត្ំណាងបុគគលិក្របស់អនក្។ AACI 
នឹងបសងកើត្សគលការណ៍សដើតបីការពារសវុត្ែិភាព្ព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ 
ដដលជ្ញដននក្ននការចូលរួតរបស់អនក្សៅក្នុងគសត្មាងត្សាវត្ជ្ញវ។ 
 
សមាគតសាែ ប័នជំនញួ និងអងគភាព្ការបសំរើដដលមានលក្ាណៈសតបត្តតិ្គបត់្គន ់៖  មានការបំសរើតួយចំនួនដដលបាននតល់ជូនសៅឯ 
AACI តាតរយៈក្ិចចសនាជ្ញតួយសមាគតសាែ ប័នជំនួញ និងសត្មាប់ក្តមវិ្ី AACI, 

អងគភាព្ការបំសរើដដលមានលក្ាណៈសតបត្តិត្គប់ត្គន ់(QSO) សនេងៗសទៀត្។ AACI 

អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ ជូនសៅសមាគតសាែ ប័នជំនួញ AACI និង QSO 

សដើតបីអនុវត្តកិ្ចចការដដលមានកិ្ចចសនាក្នុងនាតត្ំណាងឱ្យ AACI។ ឧទាហរណ៍នានា រតួមាន 
ប៉ាុដនតតិនត្ត្ូវបានក្ំណត់្ចំសពាេះការបំសរើត្គូសព្ទយ, ការស្វើសត្សតសៅតនទីរព្ិសសា្ន៍ជ្ញក់្ោក្,់ ការទូទាត្វ់ិក្កយបត្ត្, ការវិភាគ, 
និងការបំសរើែត្ចតលងដដលសយើងខាុំសត្បើត្បាស់សត្មាប់ការែត្ចតលងកំ្ណត្់ត្តាសុខភាព្របស់អនក្។ សដើតបីការពារសមាគតសាែ ប័នជំនួញ 
PHI របស់អនក្ និង QSO ដដលទាតទារសោយចាប់សហព័្នធ សដើតបីការពារសុវត្ែិភាព្ព្័ត៌្មានរបស់អនក្សោយសតរតយ។ 
សលើសពី្សនេះក្តមវិ្ី AACI គឺជ្ញសមាគតសាែ ប័នជំនួញ និង QSO 
ដដលមានសក្តមភាព្សៅវិញសៅតក្សត្មាប់សគលបំណងននការនតល់ជូនការដែទំាសុខភាព្រួតគន  
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និងការសត្តបសត្តួលការបចាូនអនក្ជំនាញ និងការបំសរើនានាសត្មាប់អនក្ជតាឺននក្តមវិ្ី AACI, សត្មាប់ការគំត្ទដននក្រដាបាល
, ការទូត្ទាត់្វិក្កយបត្ត្ និងសក្តមភាព្ការត្បត្ព្ឹត្តត្សបចាប់, សត្មាប់ការវិភាគ 
និងការវាយត្នតលការបំសរើនានាដដលបាននតល់ជូនពី្ក្តមវិ្ី AACI និងសត្មាប់ការបចចូលទិននន័យ 
និងការបចចូលត្បព្័នធក្ំណត្់ត្តាសុខភាព្តាតសអ ិក្ត្ត្ូនិក្។    
 

ការស្វើសវនក្តម នងិការវាយត្នតលក្តមវិ្  ី៖  AACI អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ 
សៅសព្លណាភាន ក្់ងាររោា ភិបាលដដលនតល់តូលនិ្ិ ឬស វ្ើនិយត្ក្តម AACI, អនក្បង់ត្បាក្់ជ្ញភាគីទីបី 
ឬអងគភាព្ត្តួ្ត្ពិ្និត្យស ើងវិញសមាជិក្ ដដលសសនើសុកំារចូលសត្បើក្ំណត់្ត្តារបស ់AACI។ សាវនក្រឬអនក្ត្ត្ួត្ព្ិនិត្យបចាី 
ឬអនក្វាយត្នតល ត្ត្វូយល់ត្ព្តជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរថា នឹងបសចចញឱ្យដឹងស ើងវិញព័្ត៌្មានដដលកំ្ណត់្អត្តសញ្ជា ណ ជូនសៅ 
AACI ដត្ប៉ាុសណាណ េះ សោយត្សបតាតការសចញបញ្ជា ព្ីតុ្ោការសដើតបីសសុើបអសងកត្ ឬសោទត្បកាន់ AACI 

(តិនដតនអនក្) និង/ឬ ជូនសៅភាន ក្់ងាររោា ភិបាលដដលក្ំពុ្ងដត្ពិ្និត្យព្ិច័យសលើការស្វើសវនក្តម និងការវាយត្នតលក្តមវិ្ីសតឌីដឃរ 
Medicare ឬសតឌីសឃត្ Medicaid (Medi-Cal)។ សលើសពី្សនេះ 
ក្ំណត់្ត្តារបស់អនក្អាចត្តូ្វបានលុបសោលពី្ទីបរិសវណ AACI 

ដត្សៅសព្លមានការសនាជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរសដើតបីការពារសុវត្ែិភាព្កំ្ណត្់ត្តានានា,  
តិនត្តូ្វបសចចញឱ្យដឹងស ើងវិញនូវកំ្ណត់្ត្តាចំសពាេះការរំសោភបំពានចាប់, 
សដើតបីបំផ្ទល ញសោលឯក្សារែត្ចតលងព្័ត៌្មានដដលកំ្ណត្់អត្តសញ្ជា ណរបស់អនក្ទំាងអស់ សៅសព្លណាតិនត្ត្ូវការត្សៅសទៀត្ 
សត្មាប់សគលបំណងដដលចង់បានរបស់ខលួន និងសដើតបីត្បគល់ជូនឯក្សារសំសៅសដើតននព័្ត្៌មាន PHI របស់អនក្ទំាងអស់ 
ជូនសៅ AACI សៅសព្លបចចប់ការស្វើសវនក្តម និងការវាយត្នតល។   
 

ការរាយការណដ៍ដលត្ត្តវូសោយចាប់ ៖ តាតការទាតទារសោយចាប ់AACI 
អាចបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ សៅតាតសាែ នភាព្ដូចខាសត្កាត ៖  
1. សបើអនក្គំរាតកំ្ដហងស វ្ើឱ្យខូចខាត្ចំសពាេះបុគគលមាន ក្់សនេងសទៀត្ ត្ត្ូវជូនដំណឹងបុគគលសនាេះ និង/ឬ ប៉ាូលីស។ 
2. សៅសព្លោំបាច់ សបើអនក្មានការគំរាតកំ្ដហង្ាន់្ារចំសពាេះសុខភាព្ និងសុវត្ែិភាព្ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់អនក្។  
3. ត្ត្ូវរាយការណ៍អំព្ីការសក្ើត្មានស ើងទំាងអស់ចំសពាេះការរំសោភបំពានក្ុមារដដលគួរឱ្យសងេ័យ។ 
4.

 ត្ត្ូវរាយការណ៍អំព្ីការសក្ើត្មានស ើងទាំងអស់ចំសពាេះការរំសោភបំពានដដលគួរឱ្យសងេ័យចំសពាេះតនុសេោស់/តនុ
សេសព្ញវ័យសៅក្នុងបនទុក្។ 
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ការនរអងាគ សតូលនិ្  ិ៖ AACI អាចសសនើសុំលិខិត្អនុញ្ជា ត្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េររបស់អនក្ 
សដើតបីសត្បើត្បាស់ព័្ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ សត្មាប់សគលបំណងនរអងាគ សតូលនិ្ិ។  AACI 

នឹងសត្បើព្័ត្៌មាន PHI របស់អនក្ សោយមានលិខិត្អនុញ្ជា ត្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េររបស់អនក្ដត្ប៉ាុសណាណ េះ។ 
ប៉ាុដនតសទាេះជ្ញយ៉ា ងណាក្តី ក៏្ AACI  អាចសត្បើការក្ំណត់្ទិននន័យដដលមានកំ្ណត្ ់និង/ឬ 
ត្បវត្តិអនក្ជតាឺសោយគម នព័្ត្៌មានដដលក្ំណត់្អត្តសញ្ជា ណសត្មាប់សគលបំណងនរអងាគ សតូលនិ្ិ 
សៅខណៈសព្លការរក្ាការសមាា ត្់អំព្ីអនក្ជតាឺនងដដរ។ 
 
សំសណើណាតួយសត្មាប់ការបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ ដដលតិនមានក្នុងសសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ 
នឹងតិនត្ត្ូវបាននតល់ជូនសោយគម នការអនុញ្ជា ត្ជ្ញតុនរបស់អនក្ និង/ឬ សោយគម នការអនុត័ត្ពី្ភាន ក្់ងារសិទធិឯក្ជននិង/ឬ 
អនក្ដដលដត្ងតំាងរបស់គត់្ស ើយ។ ការបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានដដល AACI សរៀបចំស ើងដដលពាក់្ព្័នធនឹងព្័ត៌្មាន PHI 
របស់អនក្ នឹងត្ត្ូវបានរក្ាទុក្តាតការោំបាច់ក្ត្តិត្អបបបរមា។ 
 
ក្ណំត្ស់មាគ លក់ារព្ាបាលចិត្តសរាគ ៖ សំសណើណាតួយសត្មាប់ការសត្បើត្បាស ់
និងការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានអំព្ីកំ្ណត្់សមាគ ល់ការព្ាបាលចិត្តសរាគពី្អនក្ណាមាន ក្់ 
សត្ៅព្ីអនក្បសងកើត្ក្ំណត់្សមាគ ល់សត្មាប់សគលបំណងការព្ាបាល ត្ត្តូវឱ្យមានការអនុត័ត្ព្ីភាន ក្់ងារសិទធឯិក្ជននិង/ឬ 
អនក្ដដលដត្ងតំាងរបស់គត់្។ ក្នុងក្រណីភាគសត្ចើន នឹងត្ត្តូវឱ្យមានការអនុញ្ជា ត្ពី្អនក្ និង/ឬ អនក្ត្ំណាងត្សបចាប់របស់អនក្។ 
ការសលើក្ដលងសៅត្ត្ង់ចំណុចសនេះ នឹងសែិត្សៅក្នុងក្រណីនានាដដល ៖  
 

 ភាន ក្់ងារសិទធឯិក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតំាងរបស់គត់្ បានអនុត័ត្ចំសពាេះការសត្បើត្បាស់កំ្ណត្់សមាគ ល់សនេះសៅក្នុង 
ក្តមវិ្ីបណតុ េះបណាត លននទក្នុង សត្មាប់បុគគលិក្ព្ាបាល ដដលត្តូ្វព្ិនិត្យសតើលយ៉ា ងត្តឹ្តត្តូ្វ; 

 ក្ំណត់្សមាគ ល់សនេះ 
ត្តូ្វបានសត្បើត្បាស់សដើតបីស វ្ើឱ្យត្បសសើរស ើងការសោេះត្សាយវិធានការតាតចាប់ដដលបានោត់្វិធានការពី្អនក្ ជំទាស់នឹង 
AACI និង/ឬ អនក្នតល់ការបំសរើ។ ភាន ក្់ងារសិទធិឯក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតំាងរបស់គត់្ 
ត្សបតាតការព្ិសត្គេះយល់បល់ដននក្ចាប ់នឹងក្ំណត់្ត្ត្តូវការសត្មាប់ការសត្បើត្បាស់ 
និងការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានអំព្ីកំ្ណត្់សមាគ ល់ការព្ាបាលចិត្តសរាគ សដើតបីជួយក្នុងការសោេះត្សាយ និង/ឬ  

 សែិត្ក្នុងសាែ នភាព្សនេងៗសទៀត្ ដដលក្នុងសនាេះការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន ត្ត្តូវឱ្យមានសោយចាប ់ឬបទបចាត្ត ិ
សដើតបីជួយក្នុងការត្ត្ួត្ព្ិនិត្យការដែទាំសុខភាព្, សដើតបីក្ំណត្់ ឬសសុើបអសងកត្ការត្បត្ព្ឹត្តត្សបចាប់របស់ AACI 
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ជ្ញតួយវិធានសតីពី្សិទធិឯក្ជនដដលសែិត្សត្កាត HIPAA 
ឬសដើតបីជួយដល់ការអនុវត្តន៍ចាប់តាតសាែ នភាព្ដដលក្ំណត់្ជ្ញក្់ោក់្។ 

 

តាតសាែ នភាព្នីតួយៗដដលព្ិព្ណ៌នាក្នុងក្ថាខណឌន សនេះ ត្ត្ូវព្ិសត្គេះសយបល់ជ្ញតួយភាន ក្់ងារសិទធិឯក្ជននិង/ឬ 
អនក្ដដលដត្ងតាំងរបស់គត្់។ សោយមានការនតល់ឱ្វាទព្ីការព្ិសត្គេះសយបល់ដននក្ចាប់ 
ព្ួក្សគនឹងក្ំណត្់ថាសត្ើមានត្ត្តូវការសត្មាប់ការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន 
និងទំហំននការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានអំព្ីក្ំណត្់សមាគ ល់ការព្ាបាលចិត្តសរាគ ជ្ញោំបាច់ឬសទ។ ក្នុងក្រណីទាំងអស់ ការអភិវឌឍន៍ 
ឬការសត្បើត្បាស់ក្ំណត្់សមាគ ល់ការព្ាបាលចិត្តសរាគ សដើតបីជួយការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្ នឹងត្តូ្វក្ំណត្់លក្ាខណឌន  
សដើតបីបសត្តើសមាជិក្ត្កុ្តសៅឯ AACI។ វិធានការនានាដដលអនក្ជំនាញវិជ្ញា ជីវៈខាងព្ាបាល 
នឹងធានាសុវត្ែិភាព្ចំសពាេះក្ំណត្់សមាគ ល់ទាំងសនេះ ដដលត្ត្ូវបានអនុត័ត្សោយភាន ក្់ងារសិទធិឯក្ជននិង/ឬ 
អនក្ដដលដត្ងតាំងរបស់គត្់។  
 
ការបសចចញឱ្យដងឹព្ត័្ម៌ានអំព្កីាររសំោភបពំានសារធាត្ុ ៖ 
សបើអនក្សែិត្សៅក្នុងក្តមវិ្ីណាតួយននក្តមវិ្ីព្ាបាលការរំសោភបំពានសារធាតុ្ AACI 

នឹងតិនបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ សោយគម នការយល់ត្ព្តជ្ញតុនរបស់អនក្ និង/ឬ 
សោយគម នការទទួលបានការអនុត័ត្ព្ីភាន ក្់ងារសិទធិឯក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតំាងរបស់គត្់ស ើយ។  
សយើងខាុំមានកាត្ព្វកិ្ចចជ្ញក្់ោក្់ដដលទាក្់ទងនឹងការសត្បើត្បាស់ និងការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានរបស់អនក្ សោយត្សបតាតចាប់សហព្័នធ 
(federal laws) ចំនួនពី្រ, ចាប់សតីព្ីកិ្ចចការសមាា ត្់សហព្័នធ (Federal Confidentiality Law (42 C.F.R., 
ដននក្ 2)) និងចាប់សតីពី្ ភាព្អាចផ្ទល ស់បតូរបាននិងការទទួលខុសត្ត្ូវការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព្ (Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 C.F.R., ដននក្ 160 និង 164)។ 
 
ចាប់ទំាងសនេះ ហាតត្បាតក្តមវិ្ីសយើងខាុំព្ីការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានសៅភាគីទីបី អំពី្ការចូលរួតរបស់អនក្សៅក្តមវិ្ីសយើងខាុំ 
ឬសដើតបីបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានណាតួយដដលកំ្ណត្អត្តសញ្ជា ណរបសអ់នក្ ជ្ញអនក្ចូលរួតក្នុងក្តមវិ្ីសត្គឿងត្សវឹង ឬសត្គឿងសញៀន 
ឬសដើតបីបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពារណាតួយ សលើក្ដលងដត្សែិត្ក្នុងសាែ នភាព្នានាដដលបានក្ំណត់្សោយចាប់ 
ដដលត្បកាសឱ្យដឹងសៅក្នុង 42 C.F.R. ដននក្ 2 ឬខដដលមានដចង HIPAA ននឆន ំ 1996 ដដលត្តូ្វអនុវត្ត, 45 CFR 
ដននក្ 160 និង 164)។ សយើងខាុំនឹងតិនសត្បើត្បាស់ ឬបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មាន PHI ណាតួយ 
សលើក្ដលងដត្អនក្បានចុេះហត្ែសលខាសលើទត្តង់ដបបបទតួយ 
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សដើតបីនតលស់ិទធិអនុញ្ជា ត្ចំសពាេះការសត្បើត្បាស់និងការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានរបស់ខលួន ឬសលើក្ដលងដត្តុ្ោការសចញបញ្ជា  
ត្បាប់សយើងខាុំសដើតបីបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មាន PHI របស់អនក្។  
 
សិទធរិបសអ់សស់ោក្អនក្ ៖  អនក្មានសិទធិជ្ញក្់ោក់្ទាក្់ទងនឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្។ 
ដននក្ននសសចក្តីជូនដំណឹងរបស់សយើង ព្ណ៌នាអំព្ីសិទធិរបស់អនក្ និងរសបៀបដដលត្ត្ូវអនុវត្តសិទធិ ៖  
 

សិទធតិ្ត្តួ្ព្និតិ្យ នងិែត្ចតលង ៖  សយើងខាុំអាចបដិសស្សំសណើសដើតបីត្ត្ួត្ព្ិនិត្យ និងែត្ចតលងព្័ត្៌មាន PHI 
ដដលសែិត្ក្នុងសាែ នភាព្ដដលមានក្ំណត្់ ដូចជ្ញ ៖  ព្័ត្៌មានជ្ញក្់ោក្់ដដលទាក្់ទងនឹងការព្ាបាលជតាឺនលូវចិត្ត 
ឬព្័ត្៌មានដដលត្បតូលបានសៅក្នុងបណត ឹងរដាបបសវណី, បណត ឹងត្ព្ហមទណឌន  ឬបណត ឹងរដាបាល ឬចំណាត់្ការបណត ឹង ឬព័្ត្៌មាន 
PHI កំ្ណត់្ចំសពាេះការស វ្ើវសិសា្នក្តមសត្មាប់ការស វ្ើឱ្យត្បសសើរស ើងតនទីរពិ្សសា្ន៍គលីនិក្ឆន ំ 1988 (Clinical 
Laboratory Improvements Amendment of 1988)។    
 
សដើតបីត្ត្ួត្ព្ិនិត្យ និងែត្ចតលងព្័ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ អនក្ត្ត្ូវបចាូនសំសណើរបស់អនក្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ 
ជូនសៅភាន ក្់ងារសិទធឯិក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតំាងរបស់គត់្។ សបើអនក្សសនើសំុឯក្សារែត្ចតលងព័្ត្៌មានសនេះ 
សយើងខាុំអាចគិត្នែលសត្មាប់ការែត្ចតលង និងនែលសនាើតាតប៉ាុសតនត្បសណីយ៍ 
និងសត្មាប់ត្នតលសនេងៗសទៀត្ដដលពាក្់ព័្នធនឹងសំសណើរបស់អនក្។   
 
សយើងខាុំអាចបដិសស្សំសណើរបស់អនក្ សដើតបីត្ត្ួត្ព្ិនិត្យ និងែត្ចតលងក្នុងសាែ នភាព្ជ្ញក្់ដសតង។  
សបើសំសណើរបស់អនក្ត្ត្ូវបានបដិសស្សនាេះ អនក្អាចសសនើសុំថា ការបដិសស្ន៍សនេះត្តូ្វពិ្និត្យស ើងវិញ។  
សយើងខាុំនឹងោត់្តំាងអនក្ជំនាញវិជ្ញា ជីវៈដែទំាសុខភាព្ដដលមានអាជ្ញា ប័ណណ សដើតបីពិ្និត្យស ើងវិញនូវសសចក្តីសសត្តចរបស់សយើង 
សដើតបីបដិសស្សំសណើរបស់អនក្។  បុគគលដដលអនុវត្តការពិ្និត្យស ើងវិញ នឹងតិនដតនជ្ញបុគគលដូចគន  
ដដលបានបដិសស្សំសណើរបស់អនក្ស ើយ។  សយើងខាុំនឹងសគរព្តាតលទធនលននការពិ្និត្យស ើងវិញសនេះ។  ប៉ាុដនតសទាេះជ្ញយ៉ា ងណាក្តី 
ក្៏ការបដិសស្ន៍ជ្ញក់្ោក្់ ដូចជ្ញចំណុចទំាងសនាេះដដលទាក់្ទងនឹងក្ំណត់្សមាគ ល់ការព្ាបាលចិត្តសរាគ 
នឹងតិនត្តូ្វពិ្និត្យស ើងវិញស ើយ។  
 
សិទធដិក្សត្តលួ ៖ សបើអនក្មានអារតមណ៍ថា ព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលសយើងខាុំរក្ាទុក្អំព្ីអនក្ តិនត្ត្ឹតត្ត្ូវ ឬតិនសព្ញសលញសនាេះ 
អនក្អាចសសនើសុំឱ្យសយើងខាុំដក្សត្តួលព័្ត្៌មានសនេះ។  
អនក្មានសិទធិសសនើសុំការដក្ត្ត្តូវតួយចំសពាេះព្័ត៌្មានណាតួយដដលសយើងខាុំរក្ាទុក្អំព្ីអនក្។  សដើតបីសសនើសុំការដក្ត្ត្តូវសនាេះ 
សំសណើរបស់អនក្ត្តូ្វស្វើស ើងជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ ត្ត្ូវបចាូនសៅភាន ក្់ងារសិទធិឯក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតាំងរបស់គត្់ 
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សហើយត្ត្ូវមានត្ក្ោសតួយសនលឹក្ដដលសរសសរសោយនដ ឬវាយសោយក្ុំព្យូទ័រដដលអាចអានបាន។  សលើសពី្សនេះ 
អនក្ត្ត្ូវនតល់ជូនតូលសហត្ុដដលគំត្ទសំសណើរបស់អនក្ សត្មាប់ការដក្ត្ត្តូវសនេះ។ 
 
សយើងខាុំអាចបដិសស្សំសណើរបស់អនក្សត្មាប់ការដក្ត្ត្តូវ សបើសំសណើសនេះតិនសរសសរជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ 
ឬតិនរាប់បចចូលតុលសហត្ុសដើតបីគំត្ទសំសណើសនេះ។ បដនែតសលើសនេះ សយើងខាុំអាចបដិសស្សំសណើរបស់អនក្សត្មាប់ការដក្ត្ត្តូវ 
សបើអនក្សសនើសំុឱ្យសយើងខាុំដក្ត្ត្តូវព្័ត្៌មានដដល ៖  
 

 តិនបានបសងកើត្ស ើងសោយសយើងខាុំ; 
 តិនដតនជ្ញដននក្ននព័្ត្៌មានសុខភាព្ដដលត្ត្ូវរក្ាទុក្សោយ AACI  

 តិនដតនជ្ញដននក្ននព័្ត្៌មានដដលនឹងអាចអនុញ្ជា ត្ឱ្យអនក្ត្ត្ួត្ពិ្និត្យ និងែត្ចតលង; និង/ឬ 
 ត្ត្ឹតត្ត្ូវ និងសព្ញសលញ 

 
ការដក្ត្ត្តូវណាតួយដដលសយើងខាុំស វ្ើចំសពាេះព័្ត្៌មានសុខភាព្របស់អនក្ 
នឹងត្តូ្វបសចចញឱ្យដឹងសៅអនក្ជំនាញវិជ្ញា ជីវៈដែទំាសុខភាព្ដដលពាក់្ព័្នធនឹងការដែទំាសុខភាព្របស់អនក្ និងអនក្ដនទសទៀត្ 
សដើតបីអនុវត្តការបង់ត្បាក្់ និងកិ្ចចត្បត្ិបត្តិការដែទាំសុខភាព្ ដដលពិ្ព្ណ៌នាពី្តុនៗសៅក្នុងសសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ។  
 
សិទធទិទលួខសុត្ត្វូចសំពាេះការបសចចញឱ្យដងឹព្ត័្ម៌ាន ៖  
អនក្មានសិទធិទទួលខុសត្ត្ូវចំសពាេះការបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មានជ្ញក្់ោក្់អំព្ីព័្ត្៌មានសុខភាព្របស់អនក្ ដដលសយើងខាុំបានស្វើ។  
ការទទួលខុសត្ត្ូវណាតួយ នឹងតិនរាប់បចចូលការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានទាំងអស ់ដដលសយើងខាុំស្វើស ើយ។ 
ឧទាហរណ៍ការទទួលខុសត្ត្ូវ នឹងតិនរាប់បចចូលការបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន ៖  
 

 សដើតបីអនុវត្តការព្ាបាល ការទូទាត្់ត្បាក្់ 
និងក្ិចចត្បត្ិបត្តិការដែទាំសុខភាព្ដដលព្ិព្ណ៌នាព្ីតុនៗសៅក្នុងសសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ; 

 សោយអនុសោតសៅតាតលិខិត្អនុញ្ជា ត្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េររបស់អនក្; 
 ចំសពាេះសមាជិក្ត្កុ្តត្គួសារ, សាច់ញាតិ្សនេងៗសទៀត្ ឬតិត្តភ័ក្តិផ្ទទ ល់ខលួន ដដលពាក្់ព្័នធនឹងការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្ 

ឬការបង់ត្បាក្់សត្មាប់ការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្ សៅសព្លអនក្បាននតល់ជូនសយើងខាុំនូវការអនុញ្ជា ត្ឱ្យអនុវត្តដូសោន េះ; 
និង/ឬ 

 ចំសពាេះភាន ក្់ងារអនុវត្តចាប់ ដដលអនុញ្ជា ត្សោយចាប់រដា និងសហព័្នធ។ 
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សដើតបីសសនើសុំការទទួលខុសត្ត្ូវចំសពាេះការបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន ដដលអនក្ត្តូ្វបចាូនសំសណើរបស់អនក្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ 
ជូនសៅភាន ក្់ងារសិទធឯិក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតំាងរបស់គត់្។  សំសណើរបស់អនក្ត្តូ្វក្ំណត្់សព្លសវោ 

ដដលអាចមានរយៈសព្លតិនសលើសពី្ត្បាំតួយ (6) ឆន ំ សហើយអាចតិនរាប់បចចូលកាលបរិសចឆទ តុននែាទី 14 ដខសតសា ឆន ំ 
2003។  បចាីដំបូងដដលអនក្សសើនសុំក្នុងរយៈសព្ល 12 ដខ នងឹតិនគិត្នែលស ើយ។  សត្មាប់បចាីបដនែត សយើងខាុំអាចគិត្នែលអនក្ 
សត្មាប់ត្នតលននការនតល់ជូនបចាីសនេះ។  សយើងខាុំនឹងជូនដំណឹងអនក្អំព្ីត្នតលដដលពាក់្ព្័នធ សហើយអនក្អាចសត្ជើសសរើសដក្សចញ 
ឬដក្ត្ត្តូវសំសណើរបស់អនក្សៅសព្លសនាេះ តុនត្នតលណាតួយត្ត្ូវបានទទួលយក្។  
សយើងខាុំនឹងសនាើជូនអនក្នូវបចាីននការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានជ្ញទត្តង់ត្ក្ោសតាតប៉ាុសតនត្បសណីយ៍ក្នុងរយៈសព្ល 30 នែា 
ននសំសណើរបស់អនក្ ឬជូនដំណឹងអនក្ សបើសយើងខាុំតិនអាចនគត្់នគង់អនក្នូវបចាីសនេះក្នុងរយៈសព្លសនាេះ សហើយត្ត្ូវសសនើសុំការព្នាសព្ល  
30 នែាសទៀត្។ 
 
សិទធសិសនើសុកំ្ណំត្ល់ក្ាខណឌន  ៖  អនក្មានសទិធិសសនើសំុក្ំណត់្លក្ាខណឌន  ឬការក្ំណត្់អំព្ីព័្ត្៌មានសុខភាព្ដដលសយើងខាុំសត្បើត្បាស់ 
ឬបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានអំពី្អនក្ សត្មាប់ការព្ាបាល ការបង់ត្បាក្ ់ឬកិ្ចចត្បត្ិបត្តិការដែទាំសុខភាព្។ 
អនក្ក្៏មានសិទធិសសនើសុំការក្ំណត់្អំពី្ព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលសយើងខាុំបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានអំព្ីអនក្នងដដរ 
ជូនសៅអនក្ណាមាន ក្់ដដលពាក្់ព័្នធនឹងការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្ ឬការបង់ត្បាក្់សត្មាប់ការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្ 
ដូចជ្ញសមាជិក្ត្កុ្តត្គួសារ ឬតិត្តភ័ក្តិ។  ឧទាហរណ៍អនក្អាចសសនើសុំថា សយើងខាុំតិនត្ត្ូវបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានអំព្ីអនក្ 
ជូនសៅសវជាបណឌន ិត្ជ្ញក្់ោក់្ដននក្ណាតួយ ឬអនក្ជំនាញវិជ្ញា ជីវៈដែទំាសុខភាព្សនេងសទៀត្ ឬថាសយើងខាុំតិនត្តូ្វបសចចញឱ្យដឹងព័្ត្៌មាន 
ជូនសៅបតីឬត្បព្នធរបសអ់នក្ អំពី្ការដែទាំសុខភាព្ណាតួយ ដដលអនក្បានទទួលស ើយ។  
 
ប៉ាុដនតសទាេះជ្ញយ៉ា ងណាក្តី ក្៏សយើងខាុំតិនត្តូ្វបានទាតទារឱ្យយល់ត្ព្តចំសពាេះសំសណើរបស់អនក្សត្មាប់ការកំ្ណត្់លក្ាខណឌន ស ើយ 
សបើវាតិនអាចស្វើបានសត្មាប់សយើងខាុំ សដើតបីសគរព្តាតសំសណើរបស់អនក្ 
ឬសបើសយើងខាុំសជឿជ្ញក់្ថាវានឹងមាននលប៉ាេះពាល់អវិជាមានចំសពាេះសតត្ែភាព្របស់សយើង សដើតបីដែរក្ាអនក្។ 
ប៉ាុដនតសបើសយើងខាុំពិ្ត្ជ្ញយល់ត្ព្ត សយើងខាុំនឹងសគរព្តាតសំសណើរបស់អនក្ 
លុេះត្តាដត្ព័្ត្៌មានសនេះត្ត្ូវការនតល់ជូនការព្ាបាលសសស្តងាគ េះបនាទ ន់។ សដើតបីសសនើសុំការកំ្ណត្់លក្ាខណឌន  
អនក្ត្ត្ូវសរៀបចំសំសណើរបស់អនក្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ ជូនសៅភាន ក្់ងារសិទធឯិក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតាំងរបស់គត្់។ 
តាតសំសណើរបស់អនក្ អនក្ត្ត្ូវត្បាប់សយើងខាុថំាព័្ត្៌មានអវីខលេះ ដដលអនក្ចង់ក្ំណត់្លក្ាខណឌន  
សហើយអនក្ចង់ឱ្យអនក្ណាអនុវត្តលក្ាខណឌន សនេះ។ 
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សិទធទិទលួបានការត្បាត្សយ័ទាក្់ទងសមាា ត្់ ៖ អនក្មានសិទធិសសនើសុំថា សយើងខាុំទាក់្ទងអនក្ 
អំពី្បញ្ជា សុខភាព្តាតវិ្ីជ្ញក់្ោក់្តួយ។  ឧទាហរណ៍អនក្អាចសសនើសុំថា សយើងខាុំត្តូ្វទាក្់ទងអនក្សៅក្ដនលងស្វើការ 
ឬតាតប៉ាុសតនត្បសណីយ៍តាតអាសយោា នជ្ញក្់ោក្់ដត្ប៉ាុសណាណ េះ។ 
 
សដើតបីសសនើសុំថា សយើងខាុំត្តូ្វទាក់្ទងអនក្តាតវិ្ីជ្ញក់្ោក់្តួយសនាេះ អនក្ត្ត្ូវសរៀបចំសំសណើរបស់អនក្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ 
ជូនសៅភាន ក្់ងារសិទធឯិក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតំាងរបស់គត់្។ 
សយើងខាុំនឹងតិនសាក្សួរអនក្អំពី្តូលសហតុ្ចំសពាេះសំសណើរបស់អនក្ស ើយ។  សំសណើរបស់អនក្ត្តូ្វបញ្ជា ក្់អំព្ីរសបៀប 
ឬទីក្ដនលងដដលអនក្ចង់អនុវត្ត។  សយើងខាុំនឹងសគរព្តាតសំសណើរបស់អនក្ សដើតបីទទួលបានការត្បាត្ស័យទាក់្ទងសមាា ត្់ 
សបើវាអាចស្វើសៅបានសត្មាប ់AACI សដើតបីអនុវត្តដូសចនេះ។ 
 
សិទធចិសំពាេះឯក្សារែត្ចតលងសសចក្តជីូនដណំងឹសនេះ ៖  អនក្មានសិទធិទទួលបានឯក្សារែត្ចតលងអំព្ីសសចក្តីជូនដំណឹងសនេះត្គប់ 
សព្លសវោ។  សដើតបីទទួលបានឯក្សារែត្ចតលងតួយចាប់ សូតសសនើសំុវាពី្ភាន ក្់ងារសិទធិឯក្ជននិង/ឬ អនក្ដដលដត្ងតាំងរបស់ 
គត់្។  អនក្ក្៏អាចទទួលបានឯក្សារែត្ចតលងអំពី្សសចក្តីជូនដំណឹងសនេះតាតដវបសាយរបស់សយើងគឺ www.AACI.org។ 
 
ការសត្បើត្បាស់ នងិការបសចចញឱ្យដឹងព្ត័្៌មានសខុភាព្ដដលបានការពាររបសអ់នក្៖ ការសត្បើត្បាស ់និងការបសចចញឱ្យដឹងសនេងៗសទៀត្ 
អំពី្ព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពារ ដដលតិនមានក្នុងសសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ ឬចាប់ដដលត្ត្ូវអនុវត្ត 
នឹងត្ត្ូវសរៀបចំស ើងសោយមានលិខិត្អនុញ្ជា ត្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េររបស់អនក្ដត្ប៉ាុសណាណ េះ។ 
សបើអនក្នតល់ជូនសយើងខាុំនូវលិខិត្អនុញ្ជា ត្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េររបស់អនក្ សដើតបីសត្បើត្បាស ់
ឬបសចចញឱ្យដឹងព្័ត្៌មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្សនាេះ 
អនក្អាចលុបសោលការអនុញ្ជា ត្របស់អនក្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរត្គប់សព្លសវោ។  សបើអនក្លុបសោលការអនុញ្ជា ត្របស់អនក្សនាេះ 
សយើងខាុំនឹងតិនសត្បើត្បាស់ ឬបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ 
សត្មាប់តូលសហត្ុដដលមានសៅក្នងុលិខិត្អនុញ្ជា ត្ជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េររបស់អនក្ត្សៅសទៀត្ស ើយ។    អនក្យល់ថា 
សយើងខាុំតិនអាចយក្ត្ត្ ប់តក្វិញនូវការសត្បើត្បាស់ និងការបសចចញឱ្យដឹងព្័ត៌្មានពី្តុនណាតួយ ដដលសយើងខាុំបានស្វើរួចសហើយ 
សោយមានការអនុញ្ជា ត្របស់អនក្ សហើយថាសយើងខាុំត្តូ្វបានទាតទារ សដើតបីរក្ាទុក្ក្ំណត់្ការដែទាំសុខភាព្របស់សយើង 
ដដលសយើងខាុំបាននតល់ជូនអនក្។  
 

ការផ្ទល សប់តរូចសំពាេះសសចក្តជីូនដណំងឹសនេះ ៖  AACI រក្ាសិទធិផ្ទល ស់បតូរសសចក្តីជូនដំណឹងសនេះ 
និងសដើតបីសរៀបចំសសចក្តីជូនដំណឹងដដល 
បានផ្ទល ស់បតូរត្បក្បសោយត្បសិទធភាព្ សត្មាប់ព័្ត្៌មានសុខភាព្ទាំងអស់ដដលសយើងខាុំរក្ាទុក្អំព្ីអនក្ 
ឬព័្ត្៌មានដដលសយើងខាុំអាចទទួលបានអំពី្អនក្នាសព្លអនាគត្។  សសចក្តីជូនដំណឹងសយើងខាុ ំនឹងបងាា ញកាលបរិសចឆទដដលមានត្បសិទធភាព្

http://www.aaci.org/
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សៅទំព័្រទីតួយ សៅដននក្  
ក្ណាត លខាងសលើននទំព្័រសនេះ។  សយើងខាុំនឹងនតល់ជូនអនក្នូវឯក្សារែត្ចតលងននសសចក្តីជូនដំណឹងែមីៗរបស់សយើង 
សៅសព្លសសនើសុំនងដដរ។  
 
ការោក្់បណត ងឹសារទកុ្ា ៖ សបើអនក្សជឿជ្ញក្់ថា ព្័ត៌្មានសុខភាព្ដដលបានការពាររបស់អនក្ ត្ត្ូវបានបសចចញឱ្យដឹងសោយតិនសតរតយ 
សហើយចង់ោក្់បណត ឹងសារទុក្ាសនាេះ សូតព្ិព្ណ៌នាអំពី្អវីៗដដលបានសក្ើត្ស ើង សហើយនតល់ជូនសយើងខាុំនូវកាលបរិសចឆទ 
និងស ម្ េះអនក្ណាមាន ក្់ដដលពាក្់ព្័នធ។  សូតឱ្យដំណឹងសយើងខាុំ អំពី្រសបៀបទាក្់ទងអនក្ 
ដូសចនេះគឺថាសយើងខាុំអាចស្លើយត្បចំសពាេះបណត ឹងត្វា៉ា របស់អនក្។  អនក្នឹងតិនត្ត្ូវបានោក្់សទាសទណឌន  ចំសពាេះការោក្់បណត ឹងត្វា៉ា ស ើយ។ 
អនក្អាចបចាូនបណត ឹងសារទុក្ារបស់អនក្ ជូនសៅភាន ក្់ងារសិទធិឯក្ជនឬទាក្់ទងគត្/់នាង សដើតបីសោេះត្សាយក្តីបារតភរបស់អនក្។ 
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 លក្ាខណឌន ននការព្ាបាល 
  
ស ម្ េះ ៖ 
_____________________________________

_______ 

 

 

 

 

AACI ត្បត្បិត្តកិារជ្ញ “តនទរីដែទាំសុខភាព្”  រួតគន  
សដើតបនីតលជ់ូនការដែទាំសុខភាព្ត្បសសើរបនំតុ្សត្មាប់អសស់ោក្អនក្។ សដើតបធីានាបានការបសំរើមានគណុភាព្ 
និងសដើតបបីសត្តើអនក្ឱ្យត្បសសើរជ្ញងសនេះ សយើងខាុសំសនើសុសំោក្អនក្ អាននងិយលត់្ព្តចសំពាេះលក្ាខណឌន ននការព្ាបាលរបសស់យើង 
ដូចខាងសត្កាតសនេះ។ សបើអនក្មានសណួំរ ឬក្តបីារតភណាតយួ ដដលទាក្ទ់ងឯក្សារសនេះ សូតជនូដណំឹងតក្ត្ក្តុការងារសសវាក្តមសៅ 
AACI, សូតអរគណុអនក្។   
 
ការយលត់្ព្តចសំពាេះការដែទំាសខុភាព្ ៖  ខាុំយល់ត្ព្តចំសពាេះវិ្ីនានា ដដលអាចត្តូ្វអនុវត្ត 
សៅអំ ុងសព្លការតក្ជួបពិ្និត្យណាតួយសៅ AACI សៅតាតទីក្ដនលង និងក្តមវិ្ីណាតួយរបស់ខលួន។  
ហត្ែសលខារបស់សោក្អនក្សៅទំព្័រចុងសត្កាយននសំណំុឯក្សារសនេះ 
នតល់ជូនការយល់ត្ព្តរបស់អនក្សត្មាប់ការព្ាបាលសុខភាព្នលូវចិត្តខាងសវជាសាត្សតដដលសម័ត្គចិត្ត និងការបំសរើភាន ក្់ងារសនេងៗសទៀត្ជ្ញតួយ 
AACI ។ សបើអនក្ជ្ញអនក្ត្ំណាងត្សបចាប់ននអនក្ទទួលនលត្បសយជន៍សនាេះ ហត្ែសលខារបស់អនក្នតល់ជូនការយល់ត្ព្តសនាេះ។    

 

 ការយល់ត្ព្តរបសស់ោក្អនក្ចំសពាេះការបំសរើនានា ក្៏មានន័យថា អនក្នតល់ការបំសរើសនេះ/AACI 
មានកាត្ព្វកិ្ចចតួយនងដដរ សដើតបីជូនដំណឹងអំពី្ការនតល់អនុសាសន៍ននការដែសុខភាព្របស់ព្ួក្សគ ក្៏ដូចជ្ញហានិភ័យ ត្នតល 
ការធានារា៉ា ប់រង និងជសត្តើសសនេងៗសទៀត្ចំសពាេះការដែសុខភាព្ដដលបាននតល់អនុសាសន ៍ដូសចនេះគឺថា 
អនក្ស្វើការសសត្តចចិត្តត្បក្បសោយចំសណេះដឹង អំពី្ការចូលរួតរបស់អនក្ក្នុងការបំសរើនានា 
សហើយយល់ដឹងអំពី្ភាព្ទាក្់ទងរបស់ព្ួក្សគចំសពាេះសុខុមាលភាព្របស់អនក្។ សលើសពី្សនេះ 

For Staff Use Only  

 

ID#: _____________________ Unicare ID# if applicable:____________________________  
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អនក្មានសិទធិបចឈបក់ារបំសរើនានាត្គប់សព្លសវោ, អនក្មានសិទធិបដិសស្ចំសពាេះការសត្បើត្បាស់ការនតល់អនុសាសន៍, 
ការស្វើអនតរាគតន ៍ឬនីតិ្វិ្ីននការព្ាបាលណាតួយ។ 

 

 AACI អាចមានទត្តង់ដបបបទសតីព្ីការយល់ត្ព្តបដនែតសត្មាប់អនក្ សដើតបីចុេះហត្ែសលខា 
ដដលពិ្ព្ណ៌នាលតអិត្ដែតសទៀត្អំពី្ត្បសភទការបំសរើនានា ដដលអនក្អាចទទួលបាន។ ការបំសរើទាំងសនេះ អាចរាប់បចចូលដូចជ្ញ 

ប៉ាុដនតតិនត្ត្ូវបានកំ្ណត្ដ់ត្តុខសនេះ ៖ ការបា៉ា នស់ាម ន និងការវាយត្នតលសុខភាព្នលូវចិត្ត និង/ឬ ខាងសវជាសាត្សត; 
ការដែទាំសុខភាព្, ការព្ាបាលចិត្តសរាគ; ការត្គប់ត្គងសំណុំសរឿង; ការបំសរើសាតរនីតិ្សតបទាស ើងវិញ; 

ការបំសរើឱ្សែ; អនក្ជំនាញដដលត្ត្ូវបចាូនតក្ ជូនសៅអនក្ជំនាញវិជ្ញា ជីវៈសនេងៗសទៀត្; 
និងការព្ិសត្គេះសយបល់ក្នុងនាតត្ំណាងឱ្យរបស់អនក្។ 

 

ការយលត់្ព្តការសកិ្ា ៖  AACI គឺជ្ញអគរអប់រំ ដដលចូលរួតក្នុងការបណតុ េះបណាត លត្គូសព្ទយ, អនក្ចិត្តសាត្សត, 
បុគគលិក្សងគតកិ្ចច, និសេិត្ និងត្គូសព្ទយថាន ក្់អសនតវាសិក្ និងអនក្នតល់ការបំសរើសុខភាព្សនេងសទៀត្ 
សហើយពួ្ក្សគអាចចូលរួតក្នុងការដែទាំសុខភាព្សមាជិក្នានា ដដលោត់្ទុក្ថា សតរតយព្ីបុគគលិក្ AACI ។ 
 
ការយលត់្ព្តចសំពាេះរបូែត្ ៖  ខាុំយល់ត្ព្តចំសពាេះការែត្រូប ែត្ដខេអាត់្ រូបភាព្ឌីដយីែល 
ឬរូបភាព្សនេងៗសទៀត្អំពី្លក្ាខណឌន វេះកាត់្ ឬការព្ាបាលខាងសវជាសាត្សតរបស់ខាុ ំនិងការសត្បើត្បាស់រូបភាព្ 
សត្មាប់សគលបំណងននការស វ្ើសរាគវិនិចឆ័យ ឬការការព្ាបាលរបស់ខាុ ំឬសត្មាប់កិ្ចចត្បត្ិបត្តិការ AACI 

ដដលរួតមានការព្ិនិត្យស ើងវិញសមាជិក្របស់ខលួន, ក្ំណត់្ត្តាសវជាសាត្សតតាតសអ ិក្ត្ត្ូនិក្ និងក្តមវិ្ីអប់រំ ឬបណតុ េះបណាត ល។ 
 

ការផ្ទល សប់តរូព្ត័្ម៌ាន ៖ អនក្ចុេះហត្ែសលខាខាងសត្កាតសនេះយល់ថា AACI 
ត្ត្ូវដចក្រំដលក្ព័្ត្៌មានជ្ញក្់ោក់្ជ្ញតួយអនក្នតល់ការបំសរើខាងក្នុង និងខាងសត្ៅសនេង សៗទៀត្ 
ដដលពាក្់ព័្នធនឹងការដែទាំសុខភាព្របស់អនក្។ ចំសពាេះក្រណីជ្ញក្ោ់ក្ ់ចាប់កំ្ណត្់ឱ្យ AACI សដើតបីរាយការណ៍
និងបសចចញព្័ត៌្មានជ្ញក់្ោក្់។ សាែ នភាព្ទំាងសនាេះ ក្៏ដូចជ្ញសិទធិ និងការក្ំណត់្លក្ាខណឌន សតីពី្ភាព្សមាា ត្់របស់អនក្ 
ត្ត្ូវបានព្នយល់សៅក្នុង “សសចក្តីជូនដំណឹងសតីព្ីការអនុវត្តន៍ននសិទធិឯក្ជន” សហើយសែិត្ក្នុង “ដំសណើរការសោេះត្សាយបណត ឹងត្៉ាវា 
និងបណត ឹងសារទុក្ាសត្មាបអ់នក្ទទួលនលត្បសយជន៍” របស់សយើង។ ភាព្សមាា ត់្គឺជ្ញការកំ្ណត់្វិធាននានា សដើតបីការពារសុខភាព្ 
និងក្ំណត់្ត្តាផ្ទទ ល់ខលួនរបស់អនក្ ដដលកំ្ណត្់ការចូលសត្បើចំសពាេះអនក្ទាំងសនាេះដដលត្ត្ូវការវាដត្ប៉ាុសណាណ េះ។ 
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ព្័ត៌្មានទាំងអស់ដដលពាក់្ព្័នធនឹងសុខភាព្របស់អនក្ នឹងរក្ាការសមាា ត្់ 
សហើយនឹងតិនត្តូ្វបានដចក្រំដលក្ជ្ញតួយអនក្សនេងសទៀត្សៅខាងសត្ៅ AACI សោយគម នការយល់ត្ព្តរបស់អនក្ស ើយ។  
 

 មានលក្ាខណឌន តួយចំនួន ដដលក្នុងសនាេះការសមាា ត្់សនេះត្ត្ូវធាល យសចញ 
សហើយព័្ត្៌មានត្តូ្វបានដចក្រំដលក្ជ្ញតួយបុគគលដដលសតរតយ។ លក្ាខណឌន ទាំងសនេះ មានដូចខាងសត្កាត ៖ 

1. សបើអនក្គំរាតកំ្ដហងចង់ស្វើបាបឱ្យខូចខាត្ចំសពាេះបុគគលមាន ក្់សនេងសទៀត្ ត្ត្ូវជូនដំណឹងអំពី្អនក្ ដល់បុគគលសនាេះ 
និង/ឬ ប៉ាូលីស។ 

2. សៅសព្លោំបាច់ សបើអនក្មានការគំរាតកំ្ដហង្ាន់្ារចំសពាេះសុខភាព្ និងសុវត្ែភិាព្ផ្ទទ ល់ខលួនរបស់អនក្។  
3. ត្ត្ូវរាយការណ៍អំព្ីការសក្ើត្មានស ើងទំាងអស់ចំសពាេះការរំសោភបំពានក្ុមារដដលគួរឱ្យសងេ័យ។ 
4. ត្ត្ូវរាយការណ៍អំព្ីការសក្ើត្មានស ើងទំាងអស់ចំសពាេះការរំសោភបំពានដដលគួរឱ្យសងេ័យចំសពាេះតនុសេោស់/តនុ

សេសព្ញវ័យសៅក្នុងបនទុក្។ 
5. សបើតុ្ោការសចញបញ្ជា ឱ្យសយើងខាុ ំបសចចញឱ្យដឹងកំ្ណត្់ត្តារបស់អនក្ សយើងខាុំត្ត្ូវដត្ស វ្ើដូសោន េះ។ 
6. សត្មាប់សគលបំណងននការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព្។ 

 
ក្ិចចត្ព្តសត្ព្ៀងហរិចាវត្ែុ ៖  អនក្ចុេះហត្ែសលខាខាងសត្កាតសនេះ តិនថាការចុេះហត្ែសលខាជ្ញអនក្ជតា ឺឬអនក្តំ្ណាងននអនក្ជតា ឺ
យល់ត្ព្តបង់ត្បាក្់ឈនួលទំាងអស់សត្មាប់ការបំសរើ AACI ដដលតិនសចញនែលសោយការធានារា៉ា ប់រងព្ីរដា ឬឯក្ជន 
សោយត្សបតាតអត្តា និងលក្ាខណឌន  AACI សត្មាប់ការបំសរើសមាជិក្។ សបើគណនីសនេះសសតត ចំសពាេះសតធាវើ 
ឬភាន ក្់ងារត្បតូលត្បាក្់សនាេះ អនក្ចុេះហត្ែសលខាខាងសត្កាតយល់ត្ព្តបង់ត្បាក់្នែលត្បតូលជ្ញក់្ដសតង ដដលរួតមាននែាឈនួលសតធាវើ 
ជ្ញតួយនឹងការត្បាក់្តាតក្ត្តិត្អត្តាត្សបចាប់។ 
 
ការក្ណំត្់ការធានារា៉ា បរ់ង ៖ អនក្ចុេះហត្ែសលខាខាងសត្កាតសនេះ តិនថាការចុេះហត្ែសលខាជ្ញអនក្ជតាឺ ឬអនក្តំ្ណាងននអនក្ជតា ឺ
នតល់សិទធិអនុញ្ជា ត្សោយផ្ទទ ល់ចំសពាេះ AACI ឬការធានារា៉ា ប់រងព្ីរដា ឬឯក្ជនសនេងសទៀត្ ដដលអាចបង់ត្បាក់្ 
ឬក្នុងនាតត្ំណាងឱ្យអនក្ជតាឺសត្មាបក់ារបំសរើ AACI ណាតួយ។ ការធានារា៉ា ប់រងទាំងសនេះ រួតមានក្តមវិ្ីសតឌីដឃរ 
Medicare, សតឌីឃល Medi-Cal, ឬការធានារា៉ា ប់រងតាតក្តមវិ្ីដែទាំសុខភាព្ព្ីរដាសនេងៗសទៀត្។ 
អនក្ចុេះហត្ែសលខាខាងសត្កាត នតល់សិទធិអនុញ្ជា ត្ចំសពាេះការបសចចញព្័ត៌្មានសវជាសាត្សតដដលោំបាច ់
សដើតបីក្ំណត្់ភាព្មានសិទធិត្សបចាប់ និងការធានារា៉ា ប់រងដដលអាចបង់ត្បាក់្ និងសដើតបីបចាូន 
និងដំសណើរការបណត ឹងទាតទារសត្មាប់ការបង់ត្បាក់្។ 
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នតលស់ទិធអិនញុ្ជា ត្អនក្ត្ណំាង ៖  តាតន័យសនេះ អនក្ចុេះហត្ែសលខាខាងសត្កាតសនេះ នតល់សិទធិអនុញ្ជា ត្ឱ្យ AACI 
តាតការសត្ជើសសរើសរបស់ខលួន ប៉ាុដនតសោយគម នកាត្ព្វក្ិចច សដើតបីបងាា ញអនក្ជតាឺដដលពាក់្ព្័នធនឹងការោក្់ពាក្យសុណំាតួយ 
និងោក់្បណត ឹងឧទធរណ៍សត្មាប់ភាព្មានសិទធិត្សបចាប់ និងការធានារា៉ា ប់រង ដដលពាក់្ព័្នធនឹងក្តមវិ្ីសតឌីដឃរ 
Medicare, សតឌីឃល Medi-Cal, ឬការធានារា៉ា ប់រងតាតក្តមវិ្ីដែទំាសុខភាព្ពី្រដាសនេងៗសទៀត្ 
ដដលពាក្់ព័្នធនឹងការបំសរើនានា ដដលនតល់ជូនសោយ AACI ស ើយ។  
 
សសចក្តបីងាគ បប់ញ្ជា ខាងសវជាសាត្សតជ្ញតនុ ៖ អនក្ចុេះហត្ែសលខាខាងសត្កាតសនេះ ត្ត្ូវបាននតល់ជូនឯក្សារជ្ញោយលក្ាណ៍អក្េរ 
អំពី្សិទធិសដើតបីទទួលយក្ និងបដិសស្ការព្ាបាលខាងសវជាសាស្តសត។ អនក្ចុេះហត្ែសលខាខាងសត្កាត 
យល់ថាតិនទាតទារឱ្យមានការបងាគ ប់បញ្ជា ជ្ញតុន សដើតបីទទួលបានការបំសរើសវជាសាត្សត/នលូវចិត្តសៅឯ AACI។ តាតន័យសនេះ 
ខាុំទទួលសាគ ល់ថា បានទទួលព្័ត្៌មានការបងាគ ប់បញ្ជា ខាងសវជាសាត្សតជ្ញតុន។    
  

ការទទលួសាគ លអ់ំព្កីារទទលួបាន ៖  ខាុំសសនើសំុការបង់ត្បាក់្សត្មាប់ការធានារា៉ា ប់រងក្តមវិ្ីសតឌីដឃរ Medicare 

ដដលមានសិទធិអនុញ្ជា ត្ ក្នុងនាតតំ្ណាងឱ្យខាុំសត្មាប់ការបំសរើណាតួយដដលបាននតល់ជូនខាុំសោយ AACI ។ សលើសពី្សនេះ 
តាតន័យសនេះខាុំទទួលសាគ ល់ថាបានទទួលសសចក្តីជូនដំណឹងអំពី្ការអនុវត្តន៍ននសិទធិឯក្ជននិងព្័ត៌្មានដដលពាក្់ព័្នធនឹងដំសណើរការបណត ឹ
ងត្វា៉ា  និងបណត ឹងសារទុក្ាសត្មាប់អនក្ទទួលនលត្បសយជន៍។    
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អនក្ចេុះហត្ែសលខាខាងសត្កាតសនេះ បញ្ជា ក្ថ់ាគត្់ ឬនាងបានអាន និងយលអ់ំព្ទីត្តងដ់បបបទសនេះ, 
បានទទលួឯក្សារែត្ចតលងតយួចាប់ នងិទទលួយក្ នងិយលត់្ព្តសគរព្តាតលក្ាខណឌន របស់ខលនួ។ 
 

ហត្ែសលខា ៖___________________________________ 

 
ញាត្ិភាព្ 
៖_______________________________________ 

សមាជិក្/ មាតាឬបិតា / អនក្ដែរក្ា / អាណាព្ាបាល / ភាន ក្់ងារ 
 
កាលបរិសចឆទ 
៖____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

For Staff Use Only:  

 

MRN#_________________________  Unicare ID# __________________________ 
 

 Patient refused to acknowledge receipt of the Notice of Privacy Practices despite the following 

attempts:     

 

 Client was not able to give informed consent and/or acknowledgment this time; there is no known LPS 

Conservator or, if client is a minor, there is no known parent or legal guardian who can be located. 

(Describe efforts made to obtain consent and/or acknowledgment and the reasons why they could not 

be obtained):    

 

 Other reasons:   

 

Witness/Authorized Staff Signature: _______________________________   Date: _____________________                                 

 


