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េសចក�ីជូនដំណឹងពីឯកជនភាពរួមគា�  
ៃន Lifespan

េសចក�ីជូនដំណឹងសេង�បអំពកីារអនុវត�ឯកជនភាពរបស់្រក�មហ៊ុន Lifespan

សូមេមើលេសចក�ីជនូដំណឹងអំពឯីកជនភាពែដលភា� ប់ជោមួយស្រមាប់ពត័៌មានកាន់ែតលម�ិត 
Lifespan និងៃដគូរបស់ខ��ន្រត�វបានត្រម�វេដោយច្បាប់របស់សហព័ន�ឲ្យផ�ល់ជូននូវការជូនដំណឹងពីឯកជនភាពែដលពិពណ៌នោអំពីរេបៀបែដលព័ត៌មានេវជ�សា�ស� និងព័ត៌មានពីការែថទំាសុខភាពែដលេយើងបានរក្សោទុកអំពីអ�កឣចនងឹ្រត�វបានេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញ។
ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កគឺលាក់ការសមា� ត់។ េសចក�ីជូនដំណឹងេនះពិពណ៌នោអំពីការេ្របើ្របាស់ និងការេបើកទមា� យនីមួយៗ ែដលេយើង្រត�វបានអនុ�� តឲ្យអនុវត� សិទ�ិរបស់អ�ក និងកាតព�កិច�របស់េយើងេនៅេ្រកាមច្បាប់។ 

ការេ្របើ្របាស ់នងិការេបើកទមា� យពត័៌មាន៖ 
េនៅេ្រកាមកាលៈេទសៈេផ្សងៗ េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានេវជ�សា�ស�របស់អ�ក េដោយមិនចំាបាច់េស�ើសំុការអនុ�� តពីអ�កជោមុនេនោះេទ។ ឧទាហរណ៍ េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ពត័៌មានេនះេដើម្ីប៖

• ផ�ល់ជូនការព្យោបាលដល់អ�ក

• ធានោគុណភាពក��ងការេមើលែថទំាអ�ក

• េចញវ�ក�យប្រត និង្របមូលការបង់្របាក់ស្រមាប់េសវោកម�ែដលអ�ក្រត�វបានផ�ល់ជូន ឬ
• រោយការណ៍អំពីជំងឺឆ�ង អំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារ ឬសកម�ភាពឧ្រកដិ�។
ក��ងដំេណើរេរឿងេផ្សងេទៀត េយើងឣចនឹងេ្របើព័ត៌មានេវជ�សា�ស�របស់អ�ក ប៉ុែន�អ�កមានឱកាសក��ងការបដិេសធ។ ឧទាហរណ៍ លុះ្រតាែតអ�កបដិេសធ មិនេនោះេទ៖
•  ប��រីោយនោម នងិទនំោក់ទនំងរបសម់ន�រីេពទ្យនងឹប���លពត័ម៌ានែដលមានក្រមតិកណំតអ់ំពអី �ក ដចូជោេលខបន�ប ់មន�រីេពទ្យរបសអ់�ក ឬ
• េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មាន ដូចែដលអនុ�� តេនៅេ្រកាមច្បាប់ អំពីសា� នភាពរបស់អ�កេទៅកាន់្រគ�សារ និងមិត�ភក�ិែដលពាក់ព័ន� ឬែដលបានជួយក��ងការេចញៃថ�ែថទំារបស់អ�ក។ ឧទាហរណ៍ទំាងេនះ្រគាន់ែតជោ ការពន្យល់បងោ� ញែតប៉ុេណោ� ះ។ ស្រមាប់ការពិពណ៌នោេពញេលញ សូមេមើលេសចក�ីជូនដំណឹង
ែដលបានភា� ប់មកជោមួយ។ 

សទិ�រិបសអ់�ក៖ 
ខណៈែដលកំណត់្រតាេយើងរក្សោទុកជោកម�សិទ�ិរបស់េយើង អ�កមានសិទ�ិេផ្សងៗទាក់ទងនឹងព័ត៌មានេនៅក��ងកំណត់្រតាទំាងេនោះ។ ជោឧទាហរណ៍ អ�កមានសិទ�ិក��ងការ៖ 

• ការត្រម�វ ប៉ុែន�មិនែមនលុប ព័ត៌មានបានេទ
• េ្រជើសេរ�សទីតំាង និងរេបៀបែដលព័តម៌ាន្រត�វបានេផ�ើជូនេទៅអ�ក និង
• យកបាននូវប��ៃីនការេបើកទមា� យព័ត៌មានែដលមិនតាមទមា� ប់ជោធម�តាែដល្រត�វបានេធ�ើេឡើងៃនព័ត៌មានេនះ។
ទំាងអស់ៃនសិទ�ិទំាងេនះគឺស�តិេនៅរងចំណុះឲ្យការេលើកែលងខ�ះែដល្រត�វបានេរៀបរោប់េនៅក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងែដលបានភា� បម់កជោមួយ។

កាតព�កចិ �របសេ់យើង៖ 
េយើង្រត�វបានត្រម�វឲ្យផ�ល់ឲ្យអ�កនវូេសចក�ជីនូដណំងឹអពំឯីកជនភាពរបសេ់យើង នងិអនេុលាមតាមលក�ខណ� របសវ់ោ។ េយើងឣចេធ�ើការែកស្រម�លេសចក�ជីនូដំណងឹពេីពលមួយេទៅេពលមួយ។ េយើងសូមរក្សោសទិ�កិ ��ងការេធ�ើេសចក�ជីនូដំណងឹែដល្រត�វបានែកស្រម�ល ឬែដល្រត�វបានផោ� សប់��រឲ្យមាន
្របសទិ�ភាពស្រមាបព់ត័៌មានេវជ�សា�ស�ែដលេយើងមានរចួេហើយអពំអី �ក កដ៏ចូជោពត័ម៌ានណោមួយកេ៏ដោយែដលេយើងទទួលបាននោៃថ�អនោគត។ 

បនោ� ប់ពីពិនតិ្យេមើលេឡើងវ�ញេលើេសចក�ីជូនដំណឹងរួច ្របសិនេបើអ�កមានចម�ល់ ឬ្រត�វការព័ត៌មានបែន�មេទៀត សូមេធ�ើការេហៅទូរស័ព�មកកាន់បុគ�លិកទទួលបន��កែផ�កឯកជនភាពែដល្រត�វបានេគចាត់តំាងៃនមន�រីេពទ្យែដលជោសម�័ន�សាខោតាមរយៈេលខទូរស័ព�ខោងេ្រកាម 
ឬទាក់ទងបុគ�លិកទទួលបន��កែផ�កឯកជនភាពរបស់ Lifespan។ 

Rhode Island Hospital  401-444-4560 
The Miriam Hospital 401-793-7402 
Lifespan Physician Group 401-444-4728 
Newport Hospital  401-845-1545 or 845-1152 
Bradley Hospital  401-432-1129 
Gateway Healthcare 401-724-8400 
បុគ�លិកទទួលបន��កែផ�កឯកជនភាព Lifespan  
(Lifespan Privacy Officer)  401-444-4728 

េសចក�ជីនូដណំងឹពឯីកជនភាពរមួរបស ់Lifespan
េសចក�ជីូនដំណឹងេនះពពិណ៌នោអំពីរេបៀបែដលព័តម៌ានេវជ�សា�ស�អពំីអ�កឣចនងឹ្រត�វបានេ្របើ្របាស ់នងិេបើកបេ��ញ នងិរេបៀបែដលអ�កឣចចូលេទៅកានព់័តម៌ានេនះបាន។ សូមេធ�ើការឣនេដោយយកចតិ�ទកុដោក់។ 

េសចក�ីជូនដំណឹងេនះពិពណ៌នោអពំី្របេភទៃនព័ត៌មានេវជ�សា�ស� ែដលេយើង្របមូលបានអំពីអ�ក (ឬកនូែដលជោអនតីិជន ឬបាលិតរបស់អ�ក) ែដលព័ត៌មានេនោះឣចនឹង្រត�វបានែចករ�ែលកជោមួយពួកេគ និងការការពារែដលេយើងមានដោក់ឲ្យេ្របើេដើម្ីបការពារវោ។ អ�កមានសិទ�ិក��ងការទទួលបានភាពលាក់ការសមា� ត់

ៃនព័ត៌មានអំពីការែថទំាសុខភាពរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កមានចម�ល់ ណោមួយអំពីេសចក�ីជូនដំណឹងេនះ សូមេធ�ើការទាក់ទងមកកាន់បុគ�លិកទទួលបន��កែផ�កឯកជនភាពរបស់ Lifespan ឬ បុគ�លិកទទួលបន��កែផ�កឯកជនភាពមា� ក់ក��ងចំេណោមបុគ�លិកទទួលបន��កែផ�កឯកជនភាពែដលជោសម�័ន�សាខោរបស់ 
Lifespan តាមរយៈេលខទូរសព� និង/ឬឣសយដោ� នែដល្រត�វបានរោយនោមេនៅែផ�កប��ប់ៃនេសចក�ីជូនដំណឹងេនះ។ 

1. េយើងជោអ�កណោ
េសចក�ីជូនដំណឹងេនះពិពណ៌នោអពំីការអនុវត�ឯកជនភាពរបស់សា� ប័នែថទំាសុខភាពរបស់ Lifespan (“Lifespan”) ក៏ដូចជោអ�ក្របកបវ�ជោ� ជីវៈែថទំាសុខភាព និងបុគ�លដៃទេទៀត ដូចជោេវជ�បណ� ិត និងគិលានបុដោ� ក/យិកា និងបុគ�លិកជំនួយគំា្រទរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់េសវោកម�េនៅសា� ប័ន 
Lifespan េហើយបានយល់្រសបក��ងការអនុវត�តាមេសចក�ជីូនដំណឹងេនះ។ េយើងេជឿជោក់ថោវោស�ិតេនៅជោ ្របេយោជនដ៍៏្របេសើរបំផុតៃនការែថទំាអ�កជំងឺក��ងការេធ�ើឲ្យមានស�ង់ដោរនូវការអនវុត�ឯកជនភាពស្រមាប់្រគប់អ�កផ�ល់េសវោកម�ទំាងអស់ែដលចូលរួមេនៅក��ងការចាត់ែចងេរៀបចំការែថទំាសុខភាពែដល

េរៀបចំេឡើងេដោយ Lifespan េដោយរួមប���លទំាងអង�ភាពរបស់ Lifespan ែដល្រត�វបានកំណត់មកដូចខោងេ្រកាម៖ 

Rhode Island Hospital 
Hasbro Children’s Hospital, ែដលជោែផ�កមួយៃន Rhode Island Hospital 
The Miriam Hospital 



Newport Hospital 
Emma Pendleton Bradley Hospital 
NHCC Medical Associates, Inc. 
Lifespan Physician Group, Inc. 
Gateway Health Care, Inc. 
Gateway Professional Group, Inc. 
The Autism Project 
RIH Ventures 
Lifespan Pharmacy, LLC 
Radiosurgery Center of Rhode Island 
 
 
2. ការសន្យោរបសេ់យើងទាកទ់ងនងឹពត័ម៌ានសខុភាពែដល្រត�វបានការពារ 
េយើងយល់េហើយថោព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារ ជោទូេទៅ្រត�វបាននិយោយេយោងេទៅកាន់ថោជោព័ត៌មានេវជ�សា�ស�និងទាក់ទងនឹងការែថទំាសុខភាព អំពីអ�កគឺជោេរឿងផោ� ល់ខ��ន េហើយ្រត�វការរក្សោឲ្យមានភាពលាក់ការសមា� ត់។ េយើងេប�ជោ� េដើម្ីបការពារព័ត៌មានេនះ។ 
 
េយើងបេង�ើត និងរក្សោកំណត់្រតាមួយអពំីការែថទំា និងេសវោកម�ែដលអ�កបានទទលួពីេយើង និងពីអង�ភាពេផ្សងៗេទៀតែដលបានចូលរួមក��ងការែថទំាអ�ក។ ព័ត៌មានទំាងេនះរួមប���លទំាងពត័៌មានេវជ�សា�ស� និងព័ត៌មានែដលឣចកំណត់អត�ស�� ណផោ� ល់ខ��នបានែដលេយើងេ្របើ្របាស់េដើម្ីបេចញវ�ក�័យ

ប័្រតគិតៃថ�ស្រមាប់ការែថទំាអ�ក។  Lifespan ្រត�វការកំណត់្រតាេនះ េដើម្ីបផ�ល់ជូនការែថទំាែដលមានគុណភាពដល់អ�ក និងេដើម្ីបអនុេលាមតាមត្រម�វការផ��វច្បាប់ជោកល់ាក់ខ�ះ។ េយើងរក្សោ និង្រគប់្រគងព័ត៌មានសុខភាព ែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កជោសំខោនច់ម្បងេនៅក��ងកំណត់្រតាសុខភាពេអឡិច្រត�និក
របស់េយើង ថ�ីេបើ េយើងក៏ឣចនឹងរក្សោ និង្រគប់្រគងព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារមួយចំនួនរបស់អ�កេនៅក��ងទ្រមង់ជោ្រកដោសែតប៉ុេណោ� ះផងែដរក៏េដោយក�ី។ 
 
េសចក�ីជូនដំណឹងេនះនឹង្របាប់អ�កអំពីវ�ធីែដល  Lifespan េ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារអំពីអ�ក។ វោក៏នឹងពិពណ៌នោផងែដរអំពីសិទ�ិ និងកាតព�កិច�ជោក់លាក់ខ�ះរបស់អ�ក ែដលេយើងមានទាក់ទងនងឹការេ្របើ្របាស់ និងការេបើកបេ��ញពត័៌មានេនះ។ Lifespan 
េ្របើ្របាស់ និងេបើកទមា� យព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�ក េដោយអនុេលាមតាមច្បាប់របស់រដ� និងច្បាប់សហព័ន�ែដលចូលជោធរមាន។ រហូតដល់ក្រមិតមយួែដលច្បាប់រដ�មានលក�ណៈដោក់កំហិតតឹងរុ�ងជោងច្បាប់សហព័ន� េយើងនឹងអនុេលាមេទៅតាមច្បាប់រដ�ែដលមានលក�ណៈដោក់កំហិតតឹងរុ�ងជោង។ 
 
េយើង្រត�វបានត្រម�វេដោយច្បាប់ឲ្យ៖ 
រក្សោព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារអំពីអ�កឲ្យមានភាពជោឯកជន 
ផ�ល់ជូនអ�កនូវេសចក�ីជូនដំណឹងេនះអំពីតួនោទីផ��វច្បាប់ និងការអនុវត�ឯកជនភាពរបស់េយើង 
ជូនដំណឹងេទៅអ�ក្របសិនេបើអ�ក្រត�វបានេធ�ើឲ្យរងប៉ះពាល់េដោយការែបកធា� យៃនព័ត៌មានសុខភាពែដលមិនមានសុវត�ិភាព និង 
អនុវត�តាមល័ក�ខ័ណ� ៃនេសចក�ីជនូដំណឹងេនះែដលបច��ប្បន�េនះចូលជោធរមាន។ 
 
3. រេបៀបែដលេយើងឣចនងឹេ្របើ្របាស ់នងិេបើកបេ��ញពត័ម៌ានសខុភាពែដល្រត�វបានការពារអពំអី�ក 
្របេភទខោងេ្រកាមេនះពិពណ៌នោ និងផ�ល់ឧទាហរណ៍អំពីរេបៀបខុសគា� េផ្សងៗ ែដលេយើង្រត�វបានអនុ�� ត ឬត្រម�វឲ្យេ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដលបានការពាររបស់អ�កេដោយមិនចំាបាច់េស�ើសំុការអនុ�� តពីអ�កសិន ឬផ�ល់ជូនអ�កនូវឱកាសក��ងការយល់្រសប ឬបដិេសធ។ បែន�មពីេនះេទៀត 
្របសិនេបើអ�កចូលរួមក��ងកម�វ�ធីមួយៃនកម�វ�ធីវ�បត�ិៃនការេ្របើ្របាស់សារធាតុេញ�នែដល្រត�វបានជួយេដោយសហព័ន�របស់  Lifespan ព័ត៌មានកំណត់អត�ស�� ណអ�កជំងឺរបស់អ�កឣចនឹងទទួលបានការការពារបែន�មតេទៅេទៀតមួយចំនួន។ 
 
A. ពត័៌មានសខុភាពេដោយមនិេចញអត�ស�� ណ – េយើង ឣចបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេដោយគា� នការអនុ�� តពីអ�ក ្របសិនេបើេយើង “បំបាត់អត�ស�� ណ” វោសិនដល់ថោ� ក់ថោអ�កែដលេមើល ព័ត៌មានេនះ នឹងមិនដឹងថោវោសំេដៅមកអ�កេនោះេទ។ 
 
B. ស្រមាបក់ារព្យោបាល – េយើងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពែដលបានការពាររបស់អ�ក េដើម្ីបផ�ល់ជូន ស្រមបស្រម�ល និង្រគប់្រគងការែថទំាសុខភាពរបស់អ�ក។ េនះរួមប���លទំាងការេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារអំពីអ�កេទៅកាន់េវជ�បណ� ិត គិលានុបដោ� ក/យិកា អ�កបេច�កេទស 
ឬអ�ក្របកបវ�ជោ� ជីវៈែថទំាសុខភាពេផ្សងេទៀត ែដលេមើលែថទំាអ�ក មិនថោ ពួកេគ្រត�វបានជួលេធ�ើការជោបុគ�លិករបស់ Lifespan ឬអត់េនោះេទ។ ជោឧទាហរណ៍ េវជ�បណ� ិត ែដលព្យោបាលអ�កស្រមាប់ការបាក់េជើងឣចនងឹ្រត�វការដឹងថោ េតើអ�កមានជំងឺទឹកេនោមែផ�ម ឬអត់ 
េ្រពាះជំងឺទឹកេនោមែផ�មឣចេធ�ើឲ្យមានការយឺតយ៉ោវក��ងដំេណើរការជោសះេស្បើយ។ 
 
C. ស្រមាប់ការបង្់របាក ់– េយើងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពែដលបានការពាររបស់អ�ក េដើម្ីប េចញវ�ក�័យប្រតគិតៃថ� និង្របមូលការបង់្របាក់ពីអ�ក ពី្រក�មហុ៊នធានោរោ� ប់រងរបស់អ�ក ឬភាគីទីបីស្រមាបេ់សវោកម�ែដលអ�កទទួល។ ឧទាហរណ៍ 
្រក�មហុ៊នធានោរោ� ប់រងរបស់អ�កឣចនឹង្រត�វការដឹងអំព្ីរបេភទៃនការវះកាត់ែដលអ�កបានទទួលេដើម្ីបបង់្របាក់ជូនេយើងឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ ្របសិនេបើអ�កេ្រជើសេរ�សទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ��វត��េពញេលញស្រមាប់េសវោកម�ែដលអ�ក ទទួល េហើយអ�កបង់្របាក់េនៅក��ងលក�ណៈទាន់េពលេវលា េនោះការេស�ើសំុរបស់អ�កថោ
េយើងមិនេចញវ�ក�យប្រតគិតៃថ�ពី្រក�មហុ៊នធានោរោ� ប់រងរបស់អ�កនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូន។ 
 
D. ស្រមាបេ់គាលបណំង្របតបិត�ិការែថទំាសខុភាព – េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេដើម្ីបគំា្រទដល់្របតិបត�ិការរបស់អង�ភាពរបស់េយើង ដូចជោេដើម្ីប េធ�ើសកម�ភាពវោយតៃម�ប៉ាន់្របមាណគុណភាពនោនោ បណ�� ះបណោ� លបុគ�លិកែថទំាសុខភាព 
ឬេរៀបចំស្រមាប់េសវោកម�ផ��វច្បាប់។ េនះជោការចំាបាច់ក��ងការេធ�ើឲ្យ្របាកដថោ្រគប់អ�កជំងឺរបស់េយើងទំាងអស់ទទួលបានការែថទំាែដលមានគុណភាព។ ឧទាហរណ៍ េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេដើម្ីបវោយតៃម�ការ្របតិបត�ិការងោររបស់បុគ�លិករបស់េយើង។ 
 
E. សហការ�ឣជវីកម� – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់សហការ�ឣជីវកម� ែដលផ�ល់េសវោកម� ឬសកម�ភាពនោនោតាងនោមជំនួសឱ្យពកួេយើង។ ឧទាហរណ ៍េយើងឣចនឹងចុះកិច�សន្យោជោមួយភា� ក់ងោរប�� ក់ទទូលសា� ល់គុណភាព អ�កពិេ្រគាះេយោបល់ែផ�ក្រគប់្រគង 
អ�កពិនិត្យេមើលេឡើងវ�ញេលើការធានោគុណភាព េសវោេចញវ�ក�យប្រតគតិៃថ� និង្របមូលការបង់្របាក់ និងគណេនយ្យករ។ េដើម្ីបការពារព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ�ក េយើងត្រម�វឱ្យសហការ�ឣជីវកម�របស់េយើងឱ្យចុះហត�េលខោេលើកិច�្រពមេ្រព�ងជោលាយលក�ណ៍អក្សរទាក់ទងនឹងការការពារែដលពួកេគនឹងអនុវត� 
េដើម្ីបការពារឯកជនភាពៃនឯកសារកំណត់្រតារបស់េយើងេនៅេ្រកាមកម�សិទ�ិរបស់ពួកេគ។ 
 
F.  ដចូែដលត្រម�វេដោយច្បាប់ – េយើងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាព ែដល្រត�វការពារអំពអី�កេនៅេពល្រត�វបានត្រម�វឲ្យេធ�ើដូចេនោះេដោយច្បាប់សហព័ន� រដ� ឬមូលដោ� ន។ 
 
G. ការរម�កឹអពំកីារណោតជ់ួប – េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�ក េដើម្ីបទាក់ទង និងរម�ឹកអ�កអំពីការណោត់ជបួែថទំាសុខភាពរបស់អ�កជោមួយអង�ភាពណោមួយរបស់ Lifespan េយើង។ 
 
H. ជេ្រមើសជនំួសេផ្សងក��ងការព្យោបាល អត�្របេយោជន ៍នងិេសវោកម� – េនៅក��ងអំឡ�ងរយៈេពលៃនការផ�ល់ការព្យោបាលស្រមាប់អ�ក េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ�កេដើម្ីបទាក់ទងអ�កអំពី សកម�ភាពេលើកកម�ស់សុខភាព ការយល់ដឹងអំពីជំងឺ ឬការ្រគប់្រគងករណីជំងឺ។ 
េយើងក៏ឣចនឹងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពែដលបានការពាររបស់អ�ក េដើម្ីប្របាប់អ�កអំពី ឬែណនំោជេ្រមើសព្យោបាលែដលឣចេធ�ើបាន អត�្របេយោជន៍ទាក់ទងនឹងសុខភាព ឬេសវោកម�ែដលឣចនឹងជោ្របេយោជន៍ដល់អ�ក។ េទាះបីជោយ៉ោងេនះក�ី ្របសិនេបើភាគីទីបីផ�ល់ជូនសំណងមកេយើង ជោការេដោះប��រយក
ការ្របា្រស័យទំនោក់ទំនង្របេភទទំាងេនះេទៅអ�ក េយើងនឹងេស�ើសំុការអនុ�� តរបស់អ�កជោមនុ។ 
 
I. ការៃរអងោ� ស្របាក ់– េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័ត៌មាន្របជោសា�ស�របស់អ�ក និងកាលបរ�េច�ទែដលអ�កទទួលការព្យោបាល េដើម្ីបទាក់ទងអ�កស្រមាប់េគាលបំណងៃរអងោ� ស្របាក់។ សម�័ន�សាខោែដលជោមន�ីរេពទ្យនមីួយៗក��ងចំេណោមសម�័ន�សាខោជោមន�ីរេពទ្យរបស់េយើងបាន
បេង�ើតមូលនិធិៃរអងោ� ស្របាក់ទាក់ទងនឹង្រគឹះសា� ន ែដលេស�ើសំុអំេណោយ។ អ�កមានសិទ�ិក��ងការេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួមក��ងការ្របា្រស័យទំនោក់ទនំងែបបទំាងេនះ េនៅេពលអនោគត េដោយេធ�ើតាមការែណនំោស�ីអំពីការ្របា្រស័យទំនោក់ទំនងអំពីការៃរអងោ� ស្របាកព់ីពួកេយើង។ 
J.  េដើម្បបីេ���សការគរំោមកែំហងធ�នធ់ �រេទៅេលើសខុភាព ឬសវុត�ិភាព – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វការពារអំពីអ�កេនៅេពលែដលចំាបាច់ េដើម្ីបបងោ� ការគំរោមកំែហងធ�ន់ធ�រ និងជិតមកដល់េទៅេលើសុខភាព និងសុវត�ិភាពរបស់អ�ក ឬេទៅេលើសុខភាព និងសុវត�ិភាពរបស់សាធារណៈ 
ឬបគុ�លមា� ក់េផ្សងេទៀត។ េយើងក៏ឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ប៉ូលីសក��ងករណីជោកល់ាក់ខ�ះផងែដរ។ 
 
K. សកម�ភាពសខុភាពសាធារណៈ – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ឣជោ� ធរដ៏សម្រសបនោនោស្រមាប់េគាលបំណងសុខភាពសាធារណៈរួមប���លនុវ េដោយមិនក្រមិត្រតឹមែត ការបងោ� រ ឬ្រគប់្រគងជំងឺ របួស ឬពិការភាព េដើម្ីបរោយការណ៍អំពីការបំពាន 
ឬការ្រពេងើយកេន�ើយេលើកមុារ េទៅកាន់រដ�បាលេស្ប�ង និងឱសថ (FDA) ស្រមាប់សកម�ភាពទាក់ទងនឹងគណុភាព សុវត�ិភាព ឬ្របសិទ�ភាពរបស់ផលិតផល ឬសកម�ភាពែដល្រត�វបានេធ�ើនិយ័តកម�េដោយ FDA។ េយើងក៏ឣចនឹងបេ��ញពត័៌មានសុខភាព ែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កស្រមាប់េគាល
បំណងសុខភាពសាធារណៈដោស់េតឿនបុគ�ល ែដលឣចនឹងមានហានិភ័យេកើត ឬចម�ងជំងឺឆ�ង។ 

 
L. ការេបើកបេ��ញអពំជីនរងេ្រគាះៃនការបំពារបពំាន ការ្រពេងើយកេន�ើយ ឬអេំពើហងិ្សោក��ង្រគ�សារ – េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេនៅក��ងសា� នភាពែដលេយើងេជឿជោក់ថោ អ�កជោជនរងេ្រគាះៃនការបំពាន ការ្រពេងើយកេន�ើយ ឬអំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារ។ ក��ងករណីខ�ះ 
េយើងឣចនឹង្រត�វបានត្រម�វេដោយច្បាប់ឲ្យបេ��ញព័ត៌មានែបបេនះ។ ក��ងករណីដៃទេទៀត េយើងឣចនឹងមនិ្រត�វបានត្រម�វឲ្យបេ��ញព័ត៌មានេនះេទ ែតេយើងឣចនឹងេ្រជើសេរ�សបេ��ញព័ត៌មានេនះេទៅកាន់ឣជោ� ធរដ៏សម្រសប ឬអ�កផ�ល់េសវោកម�សង�មកិច�េដើម្ីបការពារេ្រគាះថោ� ក់ចំេពាះអ�ក ឬបុគ�លមា� ក់េផ្សងេទៀត។ 
េបើឣចេទៅរួច េយើងនឹងេស�ើសំុការអនុ�� តពីអ�កមនុេពលេយើងេធ�ើការេបើកបេ��ញព័ត៌មាន ឬ្របាប់អ�កឲ្យបានឆា燰ប់បនោ� ប់ពីេយើងបានេបើកបេ��ញរួច។ 
 
M. ការបរ �ចា� គសរ �រោង� នងិជោលកិា – ្របសិនេបើអ�កជោអ�កបរ�ចា� គសរ�រោង� េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាព ែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់អង�ភាពែដលទទួលយកបានសរ�រោង� ែភ�ក ឬជោលិកាស្រមាប់ការបរ�ចា� គ និងការផ្សោំប��រសរ�រោង�។ 
 



N. ការេបើកបេ��ញមានក្រមតិស្រមាបេ់គាលបណំង្រសាវ្រជោវ ឬស្រមាបេ់គាលបណំងែដលដកឹនំោេទៅដលក់ារ្រសាវ្រជោវ – េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេនៅក��ងរង�ង់ Lifespan តាមែដលចំាបាច់េដើម្ីបេរៀបចំេ្រត�មស្រមាប់ការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ។ 
ឧទាហរណ៍ អ�ក្រសាវ្រជោវឣចនឹងពិនតិ្យេមើលេឡើងវ�ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កខណៈែដលេគកំពុងគិតអំពីរេបៀបបេង�ើតការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ។ ដូចគា� ផងែដរ បនោ� ប់ពីអ�កជំងឺបានសា� ប់ វោឣចេទៅរួចែដលថោ ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់េគនឹង្រត�វបានេ្របើ្របាស់
ស្រមាប់េគាលបំណង្រសាវ្រជោវ ្របសិនេបើរយៈេពលយ៉ោងេហាចណោស់ហាសិបឆា燰� ំបានកន�ងផុតេទៅរោប់ចាប់តំាងពីអ�កជំងឺបានសា� ប់។ ក��ងករណីដៃទេទៀតសឹងទំាងអស់ េយើងនឹងមិនេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កស្រមាប់េគាលបំណង្រសាវ្រជោវេនោះេទ លុះ្រតាែតេយើងពន្យល់
ការ្រសាវ្រជោវេទៅអ�កសិន េហើយអ�កយល់្រពមចូលរួមក��ងការ្រសាវ្រជោវ េហើយអ�កផ�ល់ការអនុ�� តដល់េយើងឲ្យេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កស្រមាបក់ារ្រសាវ្រជោវ។ ថ�ីេបើក��ងករណីខ�ះ េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កស្រមាប់ការ្រសាវ្រជោវេដោយគា� ន
ការអនុ�� តពីអ�ក។ េដើម្ីបឲ្យេរឿងេនះេកើតេឡើងបាន ព័ត៌មានរបស់អ�កនឹង្រត�វែតបំបាត់េចាល អត�ស�� ណេទៅេលើែផ�កខ�ះ ឬគណៈកម�ការៃនជនែដលដឹងអពំីការ្រសាវ្រជោវ ឯកជនភាព  និង្រកមសីលធម៌ែផ�កេវជ�សា�ស�នឹង្រត�វសេ្រមចថោការេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានរបស់អ�កគឺចំាបាច់ េហើយថោ វោមានហានិភ័យទាបចំេពាះ
អ�ក និងឯកជនភាពរបស់អ�ក។ 
 
O. សន�សិខុជោត ិនងិេយោធា – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកានម់�ន� ីសហព័ន�ែដល្រត�វបានអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិស្រមាប់េធ�ើសកម�ភាពសន�ិសុខជោតិ និងសកម�ភាពេសុើបការសមា� ត់ដៃទេផ្សងៗ េដោយរួមប���លទំាងការផ�ល់េសវោកម�ការពារជនូ្របធានោធិបតី 
និងម�ន�ីដៃទេទៀត។ ្របសិនេបើអ�កជោសមាជិកៃនកង្របដោប់ឣវុធ េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានអំពីអ�កដូចែដល្រត�វបានត្រម�វេដោយឣជោ� ធរប�� ការកងទ័ព។ 
 
P.  ការផ�លស់ំណងេ្រគាះថោ� កក់ារងោររបសប់គុ�លកិ – េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារអំពអី�កស្រមាប់ការផ�ល់សំណងេ្រគាះថោ� ក់ការងោររបស់បុគ�លិក ឬកម�វ�ធី្រសេដៀងគា� ែដលផ�ល់អត�្របេយោជន៍ស្រមាប់របួស ឬជំងឺទាក់ទងនឹងការងោរ។ 
 
Q. ដេំណើរការជ្រមះក�ផី ��វច្បាប់ – េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារអំពីអ�កក��ងអំឡ�ងេពលដំេណើរការជ្រមះក�ីផ��វច្បាប់ ្របសិនេបើេយើង្រត�វបានប�� ឲ្យបេ��ញព័ត៌មានេនោះេដោយតុលាការ ឬេចៅ្រកម ឬក��ងការេឆ�ើយតបេទៅកាន ់ដីកាេកាះេហៅ 
ឬដីកាែដលមានសុពលភាពែដល្រត�វបានេចញេដោយតុលាការ សាលាក�ីរដ�បាល ឬម�ន�ីេនៅក��ងតុលាការ។ 
 
R. ការព្រងងឹអនវុត�ច្បាប់ – េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ម�ន�ីព្រងឹងអនវុត�ច្បាប់ស្រមាប់េគាលបំណងព្រងឹងអនុវត�ច្បាប់េនៅេ្រកាមសា� នភាពខោងេ្រកាម៖ (1) ដូចែដល្រត�វបានអនុ�� ត ឬត្រម�វទាមទារេដោយច្បាប់ 
ឬក��ងការេឆ�ើយតបេទៅកាន់្របេភទជោក់លាក់ខ�ះៃនប�� ពីតលុាការ ដីកា ដកីាេកាះេហៅ ការទាមទារ ការេស�ើសំុ ឬដំេណើរការផ��វច្បាប់ដៃទេផ្សងៗេទៀត (2) ្របសិនេបើម�ន�ីព្រងឹងអនុវត�ច្បាប់្រត�វការព័ត៌មានមានក្រមិតអំពីអ�ក េដោយសារមានការេជឿជោក់េដោយសមេហតុផលថោ អ�កបង�េ្រគាះថោ� ក់ដល់ខ��នឯង 
បុគ�លជោក់លាក់មា� ក់ ឬទំាងឡោយ ឬ្របសិនេបើអ�កព្យោយោមយកឲ្យបានឱសថបំបាត់ការឈឺចាប់្របេភទណោកូទិចេដោយខុសច្បាប់ (3) ្របសិនេបើេគេជឿថោ អ�កជោជនរងេ្រគាះក��ងឧ្រកិដ�កម� ថ�ីេបើេយើងព្យោយោមពិភាក្សោជោមួយអ�ក មុនេពលេធ�ើការេបើកបេ��ញព័ត៌មាន (4) 
ស្រមាប់េគាលបំណងៃនការកំណត់អត�ស�� ណ ឬរកទតំីាងជនសង្័សយ អ�កលួចរត់េគចខ��ន សាក្ីសសំខោន់ចំាបាច ់ឬបុគ�លែដលបានបាត់ខ��ន (5) ្របសិនេបើអ�កបានសា� ប់ េហើយេយើងគិតថោ ការសា� ប់របស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងអំេពើឧ្រកិដ�កម� (6) ្របសិនេបើឧ្រកិដ�កម�បានេកើតេឡើងេនៅ Lifespan 
េហើយេយើងគិតថោព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�ក គឺជោភស��តាងៃនឧ្រកិដ�កម� និង (7) ក��ងសា� នភាពែថទំាសុខភាពសេ�ងោ� ះបនោ� ន់មួយ ្របសិនេបើមានការចំាបាច់ក��ងការរោយការណ៍អំពីឧ្រកិដ�កម�។ 
 
S.  អ�កវ �ភាគសាកសព អ�កេធ�ើេកាសល្យវ �ចយ័េវជ�សា�ស� នងិអ�កេរៀបចេំធ�ើបណុ្យសព – េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារេទៅកាន់អ�កវ�ភាគសព ឬអ�កេធ�ើេកាសល្យវ�ច័យេវជ�សា�ស�។ ឧទាហរណ៍ េនះឣចនឹង
ជោ្របការចំាបាច់ក��ងការកំណត់អត�ស�� ណបុគ�លែដលបានសា� ប់េនៅេពលេធ�ើការកំណត់មូលេហតុៃនការសា� ប់។ បនោ� ប់ពីការសា� ប់របស់អ�កជំងឺ េយើងក៏ឣចនឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យផ�ល់ដល់អ�កេរៀបចំេធ�ើបុណ្យសពនូវលិខិតប�� ក់មរណភាពជោបទដោ� ន 
ែដលរួមប���លទំាងព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារជោក់លាក់ខ�ះ។ 
 
T.  ការ្រត�ត្រតាេមើលេទៅេលើសខុភាព – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ភា� ក់ងោររដោ� ភិបាលែដល្រត�វបានអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិេដោយច្បាប់េដើម្ីបេធ�ើសវនកម� េធ�ើអធិការកចិ� ឬេសុើបអេង�ត្របព័ន�ែថទំាសុខភាព កម�វ�ធីអត�្របេយោជន៍រដោ� ភិបាល 
កម�វ�ធីេផ្សងៗេទៀតរបស់រដោ� ភិបាល និងច្បាប់សិទ�ិសីុវ�ល។ 
 
U.  អ�កេទាស – ្របសិនេបើអ�កជោអ�កេទាសេនៅក��ងមណ� លែកែ្រប ឬស�ិតេនៅេ្រកាមការឃំុឃាំងរបស់ម�ន�ីព្រងឹងអនុវត�ច្បាប់ េយើងនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កែតដូចែដល្រត�វបានអនុ�� តេដោយច្បាប់ែតប៉ុេណោ� ះ។ 
 
V.  ចម�លេ់ទៅេលើសមត�ភាពក��ងការយល្់រពម – េនៅក��ងសា� នភាពែដលអ�កខ�ះសមត�ភាពក��ងការផ�ល់ការយល់្រពម េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កដូចែដលអនុ�� តេដោយេគាលការណ៍របស់ Lifespan និងេដោយច្បាប់ែដលចូលជោធរមាន។ 
 
W. ការេដោះដរូពត័៌មានសខុភាព – េយើងឣចនឹងចូលរួមក��ងការេដោះដូរព័ត៌មានសុខភាពជោក់លាក់ខ�ះែដលតាមរយៈេនោះេយើងឣចនឹងែចករ�ែលក េស�ើសំុ និងទទួលព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ�ក ដូចែដល្រត�វបានអនុ�� តេដោយច្បាប់ជោមួយ ឬពីអ�កផ�ល់ការែថទំាសុខភាព ឬអង�ភាពែថទំាសុខភាពដៃទេផ្សង
េទៀតស្រមាប់េគាលបំណងព្យោបាល ការបង់្របាក់ ឬ្របតិបត�ិការែថទំាសុខភាពដៃទេទៀត។ 
 
4. ការេ្របើ្របាស ់ឬការេបើកបេ��ញេផ្សងៗេទៀតៃនពត័ម៌ានសខុភាពែដល្រត�វបានការពាររបសអ់�ក 
្រគប់ការេ្របើ្របាស់ ឬការេបើកបេ��ញដៃទេទៀតទំាងអស់ៃនព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កនឹង្រត�វបានេធ�ើេឡើងែតេដោយមានការអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិ ការយល់្រពមជោលាយលក�ណ៍អក្សររបស់អ�ក ឬបនោ� ប់ពីអ�ក្រត�វបានផ�ល់ជូនឱកាសក��ងការបដិេសធ េហើយអ�កសេ្រមចថោមិនបដិេសធែតប៉ុេណោ� ះ។ 
្របសិនេបើអ�កអនុ�� តផ�ល់សិទ� ិឬយល់្រសបនឹងការេ្របើ្របាស់ និងការេបើកបេ��ញេនៅេពលឥឡ�វេនះ អ�កឣចប��រចិត�អ�កេនៅេពលេ្រកាយបាន។ ្របសិនេបើអ�កពិតជោប��រចិត� អ�កែមន អ�ក្រត�វែតឲ្យេយើងដឹងជោលាយលក�ណអ៍ក្សរ។ ្របសិនេបើ និងេនៅេពលែដលអ�កដកហូតការអនុ�� តរបស់អ�កមកវ�ញ េយើងនឹងឈប់េ្របើ
្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេដោយអនុេលាមតាមការអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិជោលាយលក�ណ៍អក្សររបស់អ�ករហូតដល់ក្រមិតឣចេធ�ើបានជោក់ែស�ងដ៏ខោ� ំងបំផុត។ អ�កយល់េហើយថោេយើងមិនឣចដកហូតមកវ�ញការេបើកបេ��ញណោមួយែដលេយើងបានេធ�ើ រួចេហើយេនោះេទ 
េហើយថោេយើង្រត�វបានត្រម�វឲ្យរក្សោកំណត់្រតារបស់េយើងអំពីការែថទំាែដលេយើងបានផ�ល់ជូនអ�ក។ 
 
ស្រមាបព់ត័៌មានសខុភាពជោកល់ាក ់អ�កឣច្របាបេ់យើងពជីេ្រមើសរបសអ់�កអពំអី � ីែដលេយើងែចករ �ែលក។ ្របសិនេបើអ�កមានចំណូលនិយមយ៉ោងច្បាស់លាស់នូវរេបៀប ែដលេយើងែចករ�ែលកព័ត៌មានរបស់អ�កេនៅក��ងសា� នភាព ែដលបានេរៀបរោប់ខោងេ្រកាម សូមឲ្យេយើងដឹង េហើយេយើងនឹងេធ�ើតាមការែណនំោរបស់អ�ក។ 
 
A. ប��រីោយនោម នងិទំនោកទ់នំងៃនមន�រីេពទ្យ – េលើកែលងអ�កជំងឺែដលទទួលេសវោកម�សុខភាពផ��វចិត� លុះ្រតាែត អ�កបដិេសធ េយើងនឹងប���លព័ត៌មានមានក្រមតិកំណត់ជោក់លាក់ខ�ះអំពីអ�កេនៅក��ងប��ីរោយនោម និងទំនោក់ទំនងៃនមន�ីរេពទ្យ ខណៈែដលអ�កេនៅក��ងមន�ីរេពទ្យ។ 
ព័ត៌មានេនះឣចរួមមានេឈា蕀� ះរបស់អ�ក ទីតំាងេនៅក��ងមន�ីរេពទ្យ សា� នភាពទូេទៅរបស់អ�ក (ឧ. ល� នឹងនរ ។ល។) និងការចូលជោសម�័ន�ក��ងសាសនោរបស់អ�ក។ ព័ត៌មានៃនប��ីរោយនោម និងទំនោក់ទំនងក៏ឣចនឹង្រត�វបានបេ��ញេទៅកាន់បុគ�លនោនោ ដូចជោ្រគ�សារ មិត�ភក�ិរបស់អ�ក សមាជិកបព�ជិត 
ែដលសួររកអ�កេដោយេឈា蕀� ះេពញេលញរបស់អ�ក។ អ��ឹង្រក�ម្រគ�សារ មិត�ភក�ិ និងបព�ជិតរបស់អ�កឣចមកសួរសុខទុក�អ�កេនៅក��ងមន�ីរេពទ្យ េហើយជោទូេទៅដឹងថោអ�កសុខសប្បាយែដរឬេទ។ េទាះបីជោយ៉ោងេនះក�ី ស្រមាប់អ�កជំងឺែដលទទួលេសវោកម�សុខភាពផ��វចិត� េយើងនឹងមិនេបើកបេ��ញថោ អ�កជំងឺ
កំពុងទទួលបានការែថទំាេនៅមន�ីរេពទ្យរបស់េយើងេនោះេទ លុះ្រតាែតម�ន�ីេនៅមន�ីរេពទ្យកំណត់ថោ ការបេ��ញព័ត៌មានែបបេនះេទៅកាន់បុគ�លណោមួយៃនបុគ�លដូចតេទៅេនះមានអត�្របេយោជន៍ល�បំផុតស្រមាប់អ�កជំងឺ៖ (1) សមាជិក្រក�ម្រគ�សាររបស់អ�កជំងឺ (2) េមធាវ�របស់អ�កជំងឺ ឬ (3) ឣណោព្យោបាល 
ឬអ�កេមើលែថចាតែ់ចង្រទព្យសម្បត�ិជូនរបស់អ�កជំងឺ។ 
 
B. បគុ�លែដលពាកព់ន័�នឹងការេមើលែថទំារបសអ់�ក ឬការបង្់របាកស់្រមាបក់ារែថទំារបសអ់�ក – លុះ្រតាែតអ�កបដិេសធជោលាយលក�ណ៍អក្សរ មិនដូចេនោះេទេយើងឣចនឹងបេ��ញការពិតពីការចូលស្រមាកេនៅមន�ីរេពទ្យរបស់អ�ក និងេសចក�ីពិព៌ណនោទូេទៅអំពីសា� នភាពរបស់អ�កេទៅកាន់អ�កដៃទមា� ក់េទៀត 
ដូចជោសាច់ញោតិ ឬមិត�ភក�ិ ែដលពាក់ព័ន�ក��ងការែថទំារបស់អ�ក ឬែដលជួយបង់្របាក់ស្រមាប់ការែថទំារបស់អ�ក។ ដូចគា� ផងែដរ េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័តម៌ានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់អង�ភាពសាធារណៈ ឬឯកជនែដល្រត�វបានអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិ 
េដើម្ីបជួយក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងស្រមាលរ�េដោះេ្រគាះមហន�រោយ និងេដើម្ីបស្រមបស្រម�លការេ្របើ្របាស់ និងការេបើកបេ��ញែដល្រត�វបានអនុ�� តេទៅកាន្់រគ�សារ ឬបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលទាក់ទងក��ងការែថទំាសុខភាពរបស់អ�ក។ ក��ងករណីែដលអ�កមិនមានវត�មាន ឬមិនឣចយល់្រសប ឬបដិេសធបាន 
អ�កផ�ល់េសវោកម�ែថទំាសុខភាពនឹងេ្របើ្របាស់ការវ�និច�័យេដោយមានវ�ជោ� ជីវៈរបស់ពួកេគ េដើម្ីបកំណត់ថោេតើមានវោជោអត�្របេយោជន៍ល�្របេសើរបំផុតរបស់អ�កែដរឬេទ េដើម្ីបឲ្យពួកេគេធ�ើការេបើកបេ��ញពត័៌មានែដល្រត�វបានអនុ�� តេដោយច្បាប់។ 
 
C.  ការ្រសាវ្រជោវ – េលើកែលងែតការ្រសាវ្រជោវែដល្រត�វបានពិពណ៌នោេនៅែផ�កទី 3 ៃនេសចក�ីជូនដំណងឹេនះ េយើងឣចនឹងមិនេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កស្រមាប់េគាលបំណង ្រសាវ្រជោវលុះ្រតាែតអ�កផ�ល់អនុ�� តផ�ល់សិទ�ិេយើងឲ្យេធ�ើែបបេនោះ។ 
 
D.  ចំណោរកត្់រតាៃនការព្យោបាលចតិ�សា�ស� – ជោទូេទៅ េយើងនឹងមិនេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញចំណោរកត្់រតាៃនការព្យោបាលចិត�សា�ស� (ចំណោរកត់្រតាែដលកត្់រតាេដោយអ�ក្របកបវ�ជោ� ជីវៈសុខភាពផ��វចតិ�េដើម្ីបចុះទុកជោឯកសារ ឬវ�ភាគកិច�សន�នោជោមួយអ�ក និង/ឬ្រគ�សាររបស់អ�ក េហើយរក្សោទុកដោក់
វោដោច់េដោយែឡកពីកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់អ�ក) លុះ្រតាែតអ�កអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិេយើងឲ្យេធ�ើែបបេនោះ។ េទាះបីជោយ៉ោងេនះក�ី េយើងឣចេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័តម៌ានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារែបបយ៉ោងេនោះេដោយគា� នការអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិពីអ�កស្រមាប់េគាលបំណងដូចខោងេ្រកាម៖ (1)  
អ�ក្របកបវ�ជោ� ជីវៈសុខោភិបាលែដលកត់្រតាព័ត៌មានឣចេ្របើ្របាស់វោ េដើម្ីបព្យោបាលអ�ក (2) េនៅក��ងសា� នភាពែដលមានក្រមិតណោមយួ Lifespan ឣចេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបណ�� ះបណោ� លពីការផ�ល់្របឹក្សោសុខភាពផ��វចិត�ែដលេកើតមានេឡើងេនៅ Lifespan និង 
(3) Lifespan ឣចេ្របើ្របាស់ចំណោរកត់្រតាការព្យោបាលចិត�សា�ស�របស់អ�កជំងឺ េដើម្ីបការពារ្របឆំា燰ងនឹងដំេណើរការជ្រមះក�ីផ��វច្បាប់ណោមួយែដលប�ឹងេដោយអ�កជំងឺ។ 
 
E.  ែផ�កទផី្សោរ – ការ្របា្រស័យទំនោក់ទំនងែផ�កទីផ្សោរ គឺជោការ្របា្រស័យទំនោក់ទំនងអំពផីលិតផល ឬេសវោកម�ែដលេលើកទឹកចិត�អ�កឲ្យជោវ ឬេ្របើ្របាស់ផលិតផល ឬេសវោកម�េនោះ។ េយើង្រត�វែតទទួលបានការអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិពីអ�កមុនេពលេយើងេ្របើ្របាស់ 
ឬេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កស្រមាប់េធ�ើទីផ្សោរ េដោយមានករណីេលើកែលងពីរ។ ទីមួយ េយើងឣចនឹងជ្រមាបអ�កអំពីផលិតផល ឬេសវោកម�ក��ងអំឡ�ងេពល្របា្រស័យទំនោក់ទំនងទល់មុខផោ� ល់ជោមួយអ�កេដោយមិនមានការអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិពីអ�ក 
រួមប���លទំាងការផ�ល់ជូនសមា� រៈជោការលាយលក�ណ៍អក្សរែដលទាក់ទងដល់អ�ក។ ទីពីរ េដោយមិនមានការអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិពីអ�ក េយើងក៏ឣចនឹងផ�ល់ជូនអ�កនូវអំេណោយ្រប�ម៉ូសិន ែដលមានតៃម�មានែតនោម ែដលេលើកទឹកចិត�អ�កឲ្យជោវ ឬេ្របើ្របាស់ផលិតផល ឬេសវោកម�។ 
 
F.  ការលកព់័តម៌ានសខុភាពែដល្រត�វបានការពារ – េយើងនឹងមិនេធ�ើការលក់ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ភាគីទីបី េដោយមិនមានការអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិពីអ�កជោមុនេនោះេទ េហើយការអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិ្រត�វែថ�ងថោ េយើងនឹងទទួលបានសំណងជោការេដោះដូរ
ជោមួយការេបើកបេ��ញពត័៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�ក។ 
 
5.  សិទ�រិបសអ់�កទាកទ់ងនងឹព័តម៌ានេវជ�សា�ស�របសអ់�ក 
អ�កមានសិទ�ិដូចខោងេ្រកាមទាក់ទងនឹងពត័៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កែដលេយើងរក្សោអំពីអ�ក។ 
 
A.  សទិ�កិ ��ងការេស�ើសុកំារដោកក់ំហតិ – អ�កមានសិទ�ិក��ងការេស�ើសំុការដោក់កំហិតេទៅេលើការេ្របើ្របាស់ និងការេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កស្រមាប់ការព្យោបាល ការបង់្របាក់ និង្របតិបត�ិការែថទំាសុខភាព។ េយើងមិន្រត�វបានត្រម�វឲ្យយល់្រសបេទៅនឹងការេស�ើសំុរបស់អ�កេនោះេទ 
លុះ្រតាែតអ�កេស�ើសំុការដោក់កំហិតេលើការេបើកបេ��ញេទៅកានគ់េ្រមាងធានោរោ� ប់រងសុខភាពស្រមាបេ់គាលបំណងៃនការបង់្របាក់ ឬ្របតិបត�ិការែថទំាសុខភាព េហើយព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារអ�កទាក់ទងនឹងសមា� រៈ ឬេសវោកម�ែដលអ�ក ឬបគុ�លមា� ក់េទៀតតាងនោមជំនួសឲ្យអ�ក ទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ��វត��
យ៉ោងេពញេលញចំេពាះ ។ ្របសិនេបើ េយើងពិតជោយល់្រសបេទៅនឹងសំេណើរបស់អ�កសំុការដោក់កំហិត េយើងនឹង្រត�វបានចងភា� ប់កាតព�កិច�ជោមួយនឹងការដោក់កំហិតេនះ េលើកែលងែតក��ងកាលៈេទសៈែដលមានក្រមិត ដូចជោ ្របសិនេបើមានឣសន�បនោ� ន់។ ក��ងករណីជោេ្រចើន 



ការដោក់កំហិតេទៅេលើការមានលទ�ភាពរបស់អ�កែថទំាក��ងការចូលេទៅកាន់ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�ក គឺមិនែមនជោអត�្របេយោជន៍ដ៏្របេសើរបំផុតដល់អ�កជំងឺេនោះេទ េហើយឣចបងោ� ក់្របតិបត�ិការរបស់ Lifespan។ ស្រមាប់េហតុផលេនះេនៅក��ងករណីជោេ្រចើន Lifespan 
នឹងមិនយល់្រសបេទៅនឹងសំេណើរបស់អ�កេនោះេទ។ 
 
អ�កក៏ឣចនងឹេស�ើសំុថោ េយើងមិន្រត�វបេ��ញែផ�កណោមួយៃនព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់សមាជិក្រគ�សារ ឬមិត�ភក�ិែដលឣចនឹងពាក់ព័ន�នឹងការែថទំារបស់អ�ក ប៉ុែន� េយើងមិន្រត�វបានត្រម�វឲ្យយល់្រសបនឹងសំេណើរបស់អ�កេនោះេទ។ 
 
េដើម្ីបេស�ើសំុការដោក់កំហិត អ�ក្រត�វេធ�ើសំេណើសំុរបស់អ�កជោលាយលក�ណ៍អក្សរមកកាន់ បុគ�លកិឯកជនភាពរបស ់245 Chapman Street, Suite 200, Providence, RI 02905, ឬម�ន�ែីផ�កឯកជនភាពមា� កក់��ងចេំណោមម�ន�ី
ែផ�កឯកជនភាពរបស់សម�ន័ �សាខោតាមឣសយដោ� ន ែដល្រត�វបានរោយនោមជោប��េីនៅែផ�កចងុប��បៃ់នេសចក�ជីនូដណំងឹេនះ។ 
 
B.  សិទ�កិ ��ងការេស�ើសុទំទលួបានការ្របា្រសយ័ទំនោកទ់នំងលាកក់ារសមា� ត់ – េយើងេយើងស្រមបស្រម�លសំេណើែដលសមេហតុផល េដើម្ីប្របា្រស័យទំនោក់ទំនងព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់អ�កេនៅទីតំាង ឬក��ងវ�ធីជោក់លាក់ មួយ។ ឧទាហរណ ៍
អ�កឣចនឹងេស�ើឲ្យពួកេយើងទាក់ទងអ�កេនៅកែន�ងេធ�ើការ ឬេនៅទីតំាងណោមួយេ្រកៅពឣីសយដោ� នផ�ះ របស់អ�ក។ ្របសិនេបើឣច សូមដោក់សំេណើទីតំាងជំនួសេផ្សងេនៅក��ងការទាក់ទងដំបូង ឬេនៅេពលចុះេឈា蕀� ះ។ េទាះបជីោយ៉ោងេនះក�ី អ�កឣចេធ�ើការេស�ើសំុែបបេនះ េនៅេពលណោមួយេ្រកាយមកេទៀត។ 
សំេណើស្រមាប់មេធ្យោបាយជំនួសេផ្សងៃនការ្របា្រស័យទំនោក់ទំនង ែដល្រត�វបានេធ�ើេឡើងបនោ� ប់ពីការទំនោក់ទំនងេលើកដំបូង ឬការចុះេឈា蕀� ះ្រត�វេធ�ើេឡើងជោលាយលក�ណ៍អក្សរេទៅកាន់បុគ�លិកឯកជនភាពរបស់េយើងតាមឣសយដោ� នែដល្រត�វបានរោយនោមជោប��ីខោងេលើ។ 
 
C.  សិទ�កិ ��ងការពនិតិ្យ នងិថតចម�ង – អ�កមានសិទ�ិក��ងការពិនិត្យ និងយកឲ្យបានមក ក��ងលក�ណៈទាន់េពលេវលានូវសំេណៅ ថតចម�ងៃនព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កែដល ្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដើម្ីបេធ�ើការសេ្រមចចិត�អំពីការែថទំារបស់អ�ក ែដល្រត�វបានសា� ល់ថោជោ “សំណុំ

កំណត់្រតាែដល្រត�វបានកំណតច់ាត់តំាង” ។ ជោធម�តា េនះរួមប���លទំាងកំណត់្រតាេវជ�សា�ស� និងស្រមាប់េចញវ�ក�យប្រត ប៉ុែន�មិនរួមប���លចំណោរកត់្រតាការព្យោបាលចិត�សា�ស� ព័ត៌មានែដល្រត�វបាន្របមូលស្រមាប់េគាលបំណង្រសាវ្រជោវ ព័ត៌មានែដល្រត�វបានចង្រកងេដោយរ�ពឹងទុកជោមុនយ៉ោងល�ម 
សមេហតុផលអំពី ឬការេ្របើ្របាស់េនៅក��ងដំេណើរការជ្រមះក�ីផ��វច្បាប់ េហើយព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារ ស�ិតេនៅរងចំណុះឲ្យច្បាបណ់ោមួយែដលហាមឃាត់ការចូលេ្របើ្របាស់របស់អ�ក។ 
 
េដើម្ីបពិនិត្យ និងថតចម�ងព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេនៅក��ងសំណុំកំណត់្រតាែដល្រត�វបានកំណត់ចាតតំ់ាង អ�ក្រត�វដោក់េស�ើសំេណើរបស់អ�កជោលាយលក�ណ៍អក្សរមកកានប់ុគ�លិកឯកជនភាពរបស់េយើងតាមឣសយដោ� នខោងេលើ ឬបុគ�លិកឯកជនភាពែដលជោប់ជោសម�័ន�សាខោេនៅឣសយដោ� ន
ែដល្រត�វបានរោយនោមជោប��ីេនៅចុងប��ប់ៃនេសចក�ីជូនដំណងឹេនះ។ ្របសិនេបើអ�កេស�ើសំុសំេណៅចម�ងៃនព័ត៌មាន េយើងឣចនឹងេធ�ើការគិតៃថ�ស្រមាប់ការចំណោយេលើការថតចម�ង ការេផ�ើតាមៃ្របសណីយ៍ ឬេ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់ដៃទេទៀតែដលទាក់ទងនឹងសំេណើរបស់អ�ក។្របសិនេបើេយើង
រក្សោព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារ ែដលអ�កេស�ើសំុេនៅក��ងទ្រមង់េអឡិច្រត�និក អ�កមានសិទ�ិេស�ើសំុថតសំេណៅចម�ងៃនព័ត៌មានរបស់អ�កេនៅក��ងទ្រមង់េអឡិច្រត�និក េហើយេយើងនឹងផ�ល់ជូនព័ត៌មានេទៅអ�កេនៅក��ងទ្រមង់ែដលអ�កេស�ើសំុដរោបណោវោឣចផលិតេចញមកបានយ៉ោង្រស�លក��ងទ្រមង់េនោះ។ 
្របសិនេបើព័ត៌មានេនោះមិនឣចផលិតបានយ៉ោង្រស�លក��ងទ្រមង់េអឡិច្រត�និកែដលអ�កេស�ើសំុេទ េយើងនឹងឈា蕀នដល់កិច�្រពមេ្រព�ងជោមួយអ�កទាកទ់ងនឹងទ្រមង់េអឡិច្រត�និកែដលឣចឣនបានជំនួសេផ្សងវ�ញ។ េយើងនឹងមិនគិត្របាក់អ�កេលើសៃថ�ពលកម�េឆ�ើយតបរបស់េយើងេទៅនឹងសំេណើរបស់អ�កសំុ
ច្បាប់ថតចម�ងទ្រមង់េអឡិច្រត�និកៃនព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេនោះេទ។ 
េយើងឣចនឹង្រចានេចាលសំេណើរបស់អ�កក��ងការពិនិត្យ និងទទួលបានច្បាប់ថតចម�ងៃនព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេនៅក��ងសា� នភាពមានក្រមតិជោខោ� ំងជោក់លាក់ខ�ះ។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វបានបដិេសធលទ�ភាពក��ងការទទួលបានព័ត៌មានេវជ�សា�ស�របស់អ�ក 
អ�កឣចនឹងេស�ើសំុឱ្យការបដិេសធ្រត�វបានពនិិត្យេមើលេឡើងវ�ញេដោយបុគ�លិកែថទំាសុខភាពមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Lifespan។ េទាះបីជោយ៉ោងេនះក�ី ស�ិតក��ងកាលៈេទសៈមួយចំនួន េយើងមិន្រត�វបានត្រម�វឱ្យផ�ល់ជូនអ�កនូវការពិនិត្យេឡើងវ�ញែបបេនះេនោះេទ។ ្របសិនេបើេយើងពិតជោអនុេលាមតាមសំេណើ
របស់អ�កសំុការពិនតិ្យេមើលេឡើងវ�ញេលើការបដិេសធ េយើងនឹងអនុេលាមតាមលទ�ផលៃនការពិនតិ្យេឡើងវ�ញេនះ។ 
 
D.  សទិ�កិ ��ងការែកស្រម�ល – ្របសិនេបើអ�កមានឣរម�ណ៍ថោ ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារែដលេយើងមានអំពីអ�ក គឺមិន្រតឹម្រត�វ ឬមនិេពញេលញ អ�កឣចនឹងេស�ើឱ្យេយើងេធ�ើការែកស្រម�លេលើព័ត៌មានេនោះ។ អ�កមានសិទ�ិេស�ើសំុការែកស្រម�លពត័៌មានអស់រយៈេពលយូរេស�ើនឹងព័ត៌មាន្រត�វបានរក្សោ។ 
 
េដើម្ីបេស�ើសំុការែកស្រម�ល សំេណើរបស់អ�ក្រត�វេធ�ើេឡើងជោលាយលក�ណ៍អក្សរ េហើយដោក់ប���នេទៅកានប់ុគ�លិកឯកជនភាពរបស់ Lifespan ឬបុគ�លិកឯកជនភាពែដលជោសម�័ន�សាខោរបស់ Lifespan តាមឣសយដោ� នែដល្រត�វបានរោយនោមជោប��ីេនៅែផ�កប��ប់ៃនេសចក�ីជូនដំណឹងេនះ។ 
បែន�មពីេនះ អ�ក្រត�វផ�ល់េហតុផលែដលគំា្រទសំេណើរបស់អ�ក។ 
 
េយើងឣចនឹងេធ�ើការ្រចានេចាលសំេណើរបស់អ�កសំុការែកស្រម�ល ្របសិនេបើវោមិនជោលាយលក�ណ៍អក្សរ ឬមិនមានរួមប���លនូវេហតុផល េដើម្ីបគំា្រទដល់សំេណើ។ បែន�មពីេនះ េយើងឣចនឹងេធ�ើការ្រចានេចាលសំេណើរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�កេស�ើឱ្យេយើងែកស្រម�លព័ត៌មានែដល៖ 
•  មិន្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដោយេយើង លុះ្រតាែតបុគ�ល ឬអង�ភាពែដលបេង�ើតព័ត៌មានេនោះែលងមានតេទៅេទៀតេហើយេដើម្ីបេធ�ើការែកស្រម�ល 
•  មិនែមនជោែផ�កៃនពត័៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារ ែដល្រត�វបានរក្សោទុកេដោយ Lifespan 
•  ្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញ។ 
 
E.  ការទទលួខុស្រត�វៃនការេបើកបេ��ញពត័ម៌ានជោកល់ាក ់– ជោទូេទៅអ�កមានសិទ�ិក��ងការទទួលបានការទទួលខុស្រត�វៃនការេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដលេយើងបានេធ�ើេទៅេលើព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កក��ងរយៈេពល 6 ឆា燰� ំមុនកាលបរ�េច�ទ ែដលការទទួលខុស្រត�វ្រត�វបានេស�ើសំុ។ 
េទាះបជីោយ៉ោងេនះក�ី ការេលើកែលងជោេ្រចើនអនុវត�េទៅេលើច្បាប់្រកិត្រកមទូេទៅេនះ។ ឧទាហរណ ៍អ�កមិនមានសិទ�ិទទួលបានការទទួលខុស្រត�វស្រមាប់ការេបើកបេ��ញពត័៌មានែដល្រត�វបានេធ�ើេឡើង៖ (1) ស្រមាប់ការព្យោបាល ការបង់្របាក់ ឬ្របតិបត�ិការែថទំាសុខភាព (2) េទៅកាន់អ�ក 
ឬអ�កតំណោងផោ� ល់ខ��នអ�ក (3) ែដលអ�កបានអនុ�� តផ�ល់សិទ�ិជោលាយលក�ណ៍អក្សរ (4) ស្រមាបប់��ីរោយនោម និងទំនោក់ទំនងរបស់មន�ីរេពទ្យ (5) េទៅកាន់្រគ�សារ និងមិត�ភក�ិែដលពាក់ព័ន�ក��ងការេមើលែថទំាអ�ក ឬការបង់្របាក់ស្រមាប់ការែថទំារបស់អ�ក ឬស្រមាប់េគាលបំណង

ជូនដំណឹងជោក់លាក់េផ្សងេទៀត (6) េទៅកាន់ម�ន�ីសហព័ន�ស្រមាប់សន�ិសុខជោត ិឬសកម�ភាពេសុើបការសមា� ត់ (7) េទៅកាន់មណ� លែកែ្រប ឬម�ន�ីព្រងឹងអនុវត�ច្បាប់ទាក់ទងនឹងអ�កេទាស (8) ជោែផ�កមួយៃនសំណុំទិន�ន័យមានក្រមិត ឬ (9) េទៅកាន់ម�ន�ី្រត�ត្រតាេមើលខុស្រត�វេលើ
សុខភាពេនៅក��ងសា� នភាពជោកល់ាក់ណោមួយ។ វ�សាលភាពៃនសិទ�ិរបស់អ�កក��ងការេស�ើសំុការទទួលខុស្រត�វមួយឣចនឹង្រត�វបានែកស្រម�លេដោយការផោ� ស់ប��រនោនោេនៅក��ងច្បាប់សហព័ន�ពីេពលមួយេទៅេពលមួយេទៀត។ 
 
អ�កមានសិទ�ិក��ងការទទួលព័ត៌មានជោក់លាក់អំពីការេបើកបេ��ញព័ត៌មានទំាងេនោះែដលអ�កពិតជោមានសិទ�ក��ងការពន្យល់ស្រមាប់វោ។ សិទ�កិ��ងការទទួលបានព័ត៌មានេនះស�ិតេនៅរងចំណុះឲ្យការេលើកែលង ការដោក់កំហិត និងការដោក់ក្រមិត្រពំែដនជោក់លាក់ខ�ះ។ សំេណើរបស់អ�ក្រត�វែតបានេធ�ើេឡើងជោ

លាយលក�ណ៍អក្សរេទៅកានប់ុគ�លិកឯកជនភាពរបស់ Lifespan ឬបុគ�លិកឯកជនភាពៃនសម�័ន�សាខោរបស់ Lifespan ដ៏សម្រសបតាមឣសយដោ� ន ែដល្រត�វបានរោយនោមជោប��ីេនៅែផ�កចុងប��ប់ៃនេសចក�ីជនូដំណឹងេនះ។ ប��ៃីនការេបើកបេ��ញព័ត៌មានដំបូង ែដលអ�កបានេស�ើសំុក��ងរយៈេពល 
12 ែខ គឺមិនមានការគិតៃថ�េនោះេទ។ ស្រមាប់ប��ីបែន�ម េយើងឣចនឹងគិត្របាក់ពីអ�កនូវៃថ�ៃនការផ�ល់ជូនប��ីែបបេនះ។ 
 
F.  សទិ�កិ ��ងការទទលួបានច្បាបថ់តចម�ងៃនេសចក�ជីនូដណំងឹេនះក��ងទ្រមងជ់ោ្រកដោស – អ�កឣចមានសិទ�េស�ើសំុច្បាប់ថតចម�ងជោ្រកដោសៃនេសចក�ីជូនដំណឹងេនះបាន្រគប់េពលេវលា េបើេទាះជោអ�កបានយល់្រសបទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងេនះក��ងទ្រមង់េអឡិច្រត�និកក៏េដោយ។ ការេស�ើច្បាប់ថតចម�ងជោ្រកដោស 
ឣចនឹង្រត�វបានទទួលបានមកេនៅេពលចុះេឈា蕀� ះេនៅសម�័ន�សាខោរបស់ Lifespan ឬឣច្រត�វបានេស�ើសំុជោលាយលក�ណ៍អក្សរពីបុគ�លិកឯកជនភាពរបស់ Lifespan ឬបុគ�លិកឯកជនភាពៃនសម�័ន�សាខោរបស់ Lifespan ដ៏សម្រសប ែដល្រត�វបានរោយនោមជោប��ី
មានេនៅែផ�កប��ប់ៃនេសចក�ីជូនដណំឹងេនះ។ 
 
G.  សិទ�ក��ងការទទួលបានការជនូដណំងឹ – ្របសិនេបើេយើងកំណត់ថោ ឯកសារកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់អ�ក្រត�វបានេ្របើ្របាស់ ឬចូលេ្របើ្របាស់េដោយមិន្រតឹម្រត�វ េយើងនឹងជូនដំណងឹអ�កអំពីការេ្របើ្របាស់ ឬការចូលេ្របើ្របាស់េដោយ មិន្រតឹម្រត�វ ដូចែដល្រត�វបានត្រម�វេដោយច្បាប់។ 
 
6. អនីតជិន និងអ�កតណំោងផោ� លខ់��ន 
ក��ងសា� នភាពេស�ើរទំាងអស់ ឪពុកមា� យ ឣណោព្យោបាល និង/ឬអ�កដៃទេទៀត ែដលមានទំនួលខុស្រត�វផ��វច្បាប់ចេំពាះអនីតិជន (េក�ងឣយុេ្រកាម 18 ឆា燰� ំ) ឣចេ្របើ្របាស់សិទ�ិែដល្រត�វបានពិព៌ណនោេនៅក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងេនះតាងនោមជំនួសឲ្យអនីតិជនបាន។ េទាះបីជោយ៉ោងេនះក�ី 
មានសា� នភាពខ�ះែដលអនីតិជនឣចនឹងេធ�ើការេ្របើ្របាស់សិទ�ិែដលបានពិព៌ណនោេនៅក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងេនះេដោយខ��នឯង។ 
 
7. ការែកែ្របេសចក�ជីនូដណំងឹេនះ 
េយើងរក្សោសិទ�ិក��ងការែកែ្របេសចក�ីជូនដណំឹងេនះ។ េយើងរក្សោសិទ�ិក��ងការេធ�ើឲ្យេសចក�ីជូនដំណងឹែដល្រត�វបានពិនិត្យែកស្រម�លេឡើងវ�ញ ឬែដល្រត�វបានែកែ្របឲ្យមាន្របសិទ�ភាពស្រមាប់ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារ ែដលេយើងមាន រួចេហើយអំពីអ�ក 
្រពមទំាងព័ត៌មានណោមួយែដលេយើងទទួលបានេនៅៃថ�អនោគត។ េយើងនឹងបេងោ� ះយ៉ោងច្បាស់្រជេងោនូវសំេណៅច្បាប់ ៃនេសចក�ីជូនដំណឹងេនះេនៅសម�័ន�សាខោរបស់ Lifespan នីមួយៗ និងេនៅេលើេគហទពំ័រែដលមានឣសយដោ� ន៖ 
http://www.lifespan.org/lifespan-joint-privacy-notice.html 
 
កាលបរ�េច�ទ្របសិទ�ភាពនឹង្រត�វបានេបាះពុម�េនៅេលើទំព័រដំបូងេគៃនេសចក�ីជូនដំណងឹេនៅ្រជ�ងខោងសា� ំែផ�កខោងេលើ។ គួរឲ្យកត់ចំណំោផងែដរថោ ក��ងេហតុការណ៍ែដល Lifespan ឬសម�័ន�សាខោណោមួយរបស់វោ្រត�វបានលក់ ឬរួមប���លគា� ជោមួយអង�ភាពមួយេផ្សងេទៀត ព័ត៌មានេវជ�សា�ស�

/ឯកសារកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់អ�កនឹងកា� យជោ្រទព្យសម្បត�ិរបស់មា� ស់ថ�ី។ 
 
8. បណ� ងឹ /ការសាកសរួពត័ម៌ាន 
្របសិនេបើអ�កេជឿថោ សិទ�ឯិកជនភាពរបស់អ�ក្រត�វបានរ�េលាភបំពាន អ�កឣចដោក់បណ� ឹងជោមួយេលខោធិការរបស់នោយកដោ� នសុខោភិបាល និងេសវោកម�មនុស្សេនៅឣសយដោ� ន Hubert H. Humphrey Building, 200 Independence 
Avenue, SW, Washington, DC 20201។ 
 
អ�កក៏ឣចនឹងដោកប់ណ� ឹងបានជោមួយនឹងបគុ�លិកឯកជនភាពរបស់ Lifespan តាមឣសយដោ� ន និងេលខទូរសព�ខោងេ្រកាមផងែដរ។ 
អ�កនឹងមិន្រត�វបានដោក់េទាសពិនយ័ស្រមាប់ការដោក់បណ� ឹងេនោះេទ េហើយអ�កក៏នឹងមិន្រត�វបានេស�ើឲ្យលះបង់សិទ�ិរបស់អ�កជោលក�ខណ� ៃនការព្យោបាលដូចគា� ែដរ។ 
Lifespan Privacy Officer 
245 Chapman Street, Suite 200 
Providence, RI 02905 
401-444-4728 ឬ privacyofficer@lifespan.org 



 
េយើងទទួលសា� ល់ថោ អ�កជំងឺរបស់េយើងឣចនឹងមានសំណួរអំពី ឬឣចនឹង្របាថោ� ចង់េធ�ើការសាកសួរអំពីព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់ពួកេគ អំពីេសចក�ីជូនដំណងឹេនះ ឬការអនុវត�ឯកជនភាពរបស់េយើង។ Lifespan បានចាត់តំាង បុគ�លិកឯកជនភាពៃនសម�័ន�សាខោ Lifespan 
ែដលេធ�ើយ៉ោងជិតដិតជោមួយបុគ�លិកឯកជនភាព Lifespan។ បុគ�លិកឯកជនភាពៃនសម�័ន�សាខោ Lifespan ែដលេធ�ើការជោចម្បងេនៅក��ងែផ�កេសវោកម�ព័ត៌មានសុខភាព គឺបានេ្រត�មខ��នរួចជោេ្រសចក��ងការជួយអ�កជោមួយសំណួរ និងចម�ល់របស់អ�ក េហើយឣចទាក់ទងដល់បានតាមរយៈឣសយដោ� ន 
និងេលខទូរសព�ែដល្រត�វបានរោយនោមជោប��ីេនៅេលើទំព័របនោ� ប់េនះ។ 
 
ពត័៌មានទំនោកទ់នំងស្រមាបប់គុ�លកិឯកជនភាពៃនសម�ន័ �សាខោ 

Rhode Island Hospital 
Health Information Services 
Affiliate Privacy Officer 
593 Eddy Street 
Providence, RI 02903 
401-444-4560 
 
The Miriam Hospital/Lifespan Physician Group 
Health Information Services 
Affiliate Privacy Officer 
164 Summit Avenue 
Providence, RI 02906 
401-793-2910 
 
Newport Hospital/NHCC Medical Associates, Inc. 
Affiliate Privacy Officer 
11 Friendship Street 
Newport, RI 02840 
401-845-1545 
401-845-1152 
 
Emma Pendleton Bradley Hospital 
Affiliate Privacy Officer 
1011 Veterans Memorial Parkway 
East Providence, RI 02915 
401-432-1129 
 
 
Gateway Healthcare, Inc./Gateway Professional Group, Inc./  
The Autism Project 
Affiliate Privacy Officer 
249 Roosevelt Avenue, Suite 250 
Pawtucket, RI 02860 
401-724-8400 
 

 
ទ្រមង់ែបបបទ - I-96C 
LSMC 0720 


