កាលបរ�េច�ទមាន្របសិទ�ភាព
ៃថ�ទ ី 3 ែខ សីហា ឆា燰�ំ 2020

េសចក�ីជូនដំណឹងពីឯកជនភាពរួមគា�
ៃន Lifespan
េសចក�ីជូនដំណឹងសេង�បអំពកាី រអនុវត�ឯកជនភាពរបស់្រក�មហ៊ុន Lifespan

សូមេមើលេសចក�ីជនូ ដំណងឹ អំពឯី កជនភាពែដលភា�ប់ជោមួយស្រមាប់ពត័ ៌មានកាន់ែតលម�ិត

Lifespan និ ងៃដគូរបស់ ខ�ន្រត�វបានត្រម�វេដោយច្បាប់របស់ សហព័ន�ឲ្យផ�ល់ជូននូ វការជូនដំណឹងពីឯកជនភាពែដលពិពណ៌ នោអំពីរេបៀបែដលព័ត៌ មានេវជ�សា�ស� និ ង ព័ត៌មានពីការែថទាំ សុខភាពែដលេយើង បានរក្សោទុកអំ ពីអ�កឣចនឹង ្រត� វបានេ្របើ ្របាស់ ឬេបើកបេ�� ញ។
ព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រតវ� បានការពាររបស់អ�កគឺលាក់ ការសមា�ត់។ េសចក�ីជូនដំណឹង េនះពិ ពណ៌នោអំពី ការេ្របើ្របាស់ និងការេបើកទមា�យនីមួ យៗ ែដលេយើ ង្រត� វបានអនុ��តឲ្យអ នុវត� សិទ�ិ របស់អ�ក និង កាតព�កិច�របស់ េយើង េនៅេ្រកាមច្បាប់។

ការេ្រប្រើ បាស់ និងការេបើកទមា�យព័ត ៌មាន៖
េនៅេ្រកាមកាលៈេទសៈេផ្សងៗ េយើង ឣចនឹងេ្របើ ្របាស់ព័ត៌មានេវជ�សា�ស�របស់អ�ក េដោយមិន ចាំ បាច់េស�ើសុំការអនុ��តពីអ�ក ជោមុនេនោះេទ។ ឧទាហរណ៍ េយើងឣចនឹងេ្របើ ្របាស់ពត័ ៌ មានេនះេដើម ្ប៖ី
• ផ�ល់ជូនការព្យោបាលដល់អ�ក
• ធានោគុណភាពក��ងការេមើលែថទាំអ�ក
• េចញវ�ក�យប្រត និង្របមូលការបង់្របាក់ស្រមាប់េសវោកម�ែដលអ�ក្រត�វបានផ�ល់ជូន ឬ
• រោយការណ៍អំពីជំងឺឆ�ង អំេពើហិង្សោក��ង្រគ�សារ ឬសកម�ភាពឧ្រកដិ �។
ក��ងដំេណើរេរឿងេផ្សង េទៀត េយើង ឣចនឹងេ្របើព័ត៌ មានេវជ�សា �ស� របស់ អ�ក ប៉ុ ែន�អ�កមានឱកាសក��ងការបដិ េសធ។ ឧទាហរណ៍ លុះ្រតាែតអ�កបដិេសធ មិ នេនោះេទ៖
• ប��រោី យនោម និងទំនោក់ទនំ ងរបស់មន�រី េពទ្យនងឹ ប��ល� ព័តមា៌ នែដលមានក្រមតិ កំណត់អំពអី ក� ដូចជោេលខបន�ប់ មន�រី េពទ្យរបស់អក� ឬ
� រ និងមិត�ភក�ិ ែដលពាក់ព័ន� ឬែដលបានជួយក��ង ការេចញៃថ�ែថទាំរបស់អ�ក។ ឧទាហរណ៍ ទាំង េនះ្រគាន់ ែតជោ ការពន្យលប់ ងោ�ញែតប៉ុ េណោ�ះ។ ស្រមាប់ ការពិពណ៌ នោេពញេលញ សូមេមើ លេសចក�ីជូ នដំណឹង
• េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មាន ដូចែដលអនុ��តេនៅេ្រកាមច្បាប់ អំពីសា�នភាពរបស់អ�កេទៅកាន់្រគសា
ែដលបានភា�ប់មកជោមួ យ។

សិទរ�ិ បស់អក� ៖

ខណៈែដលកំ ណត់្រតាេយើងរក្សោទុកជោកម� សិទ�ិ របស់ េយើ ង អ�ក មានសិទ�ិ េផ្សងៗទាក់ទងនឹងព័ត៌មានេនៅក��ងកំណត់្រតាទាំងេនោះ។ ជោឧទាហរណ៍ អ� កមានសិទ�ិក�ង ការ៖

• ការត្រម�វ ប៉ុែន�មិនែមនលុប ព័ត៌មានបានេទ
• េ្រជើសេរ�សទីតាំង និងរេបៀបែដលព័តមា៌ ន្រត�វបានេផ�ើជូនេទៅអ�ក និង
• យកបាននូវប��ៃី នការេបើកទមា�យព័ត៌មានែដលមិនតាមទមា�ប់ជោធម�តាែដល្រត�វបានេធ�េើ ឡើងៃនព័ត៌មានេនះ។

ទាំងអស់ ៃនសិទ�ិទាំង េនះគឺ សត�ិ េនៅរងចំណុះឲ្យការេលើកែលងខ�ះែដល្រត� វបានេរៀបរោប់ េនៅក��ង េសចក�ីជូនដំណឹង ែដលបានភា�ប់មកជោមួ យ។
កាតព�កចិ រ� បស់េយើង ៖
េយើង្រតវ� បានត្រមវ� ឲ្យផល� ់ឲ្យអក� នូវេសចក�ជី នូ ដំណងឹ អំពឯី កជនភាពរបស់េ យើង និងអនុេលាមតាមលក�ខណ� របស់វោ។ េយើងឣចេធ�កាើ រែកស្រមល� េសចក�ជី នូ ដំណងឹ ពីេពលមួយេទៅេពលមួយ។ េយើងសូមរក្សោសិទក�ិ ង� ការេធ�េើ សចក�ជី នូ ដំណងឹ ែដល្រតវ� បានែកស្រមល� ឬែដល្រតវ� បានផោ�ស់បរ� ឲ្យមាន
្របសិទ �ភាពស្រមាប់ពត័ ៌មានេវជ�សា�ស�ែដលេយើងមានរួចេហើយអំពអី ក� ក៏ដចូ ជោព័តមា៌ នណោមួយក៏េដោយែដលេយើងទទួលបាននោៃថ�អ នោគត។

បនោ�ប់ពីពិនតិ ្យេមើ លេឡើងវ�ញេលើេសចក�ីជូនដំណឹ ងរួច ្រប សិនេបើអក� មានចម� ល់ ឬ្រត�វការព័ត៌មានបែន�ម េទៀត សូម េធ�ើ ការេហៅទូរស័ពម� កកាន់បុគ� លិកទទួលបន�� កែផ�កឯកជនភាពែដល្រត�វបានេគចាត់ តាំងៃនមន�រី េពទ្យែដលជោសម�័ន�សា ខោតាមរយៈេលខទូរស័ពខោ� ងេ្រកាម
ឬទាក់ទងបុគ� លិកទទួលបន��កែផ�កឯកជនភាពរបស់ Lifespan។

Rhode Island Hospital
The Miriam Hospital
Lifespan Physician Group
Newport Hospital
Bradley Hospital
Gateway Healthcare
បុគ�លិកទទួ លបន��កែផ�កឯកជនភាព Lifespan
(Lifespan Privacy Officer)

401-444-4560
401-793-7402
401-444-4728
401-845-1545 or 845-1152
401-432-1129
401-724-8400
401-444-4728

េសចក�ជី នូ ដំណងឹ ពីឯកជនភាពរួមរបស់ Lifespan

េសចក�ជី ូនដំណឹងេនះពិពណ៌នោអំពីរេបៀបែដលព័តមា៌ នេវជ�សា�ស�អពំ ីអក� ឣចនឹង្រត�វបានេ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញ និងរេបៀបែដលអ�កឣចចូលេទៅកាន់ព័តមា៌ នេនះបាន។ សូមេធ�ើការឣនេដោយយកចិត�ទកុ ដោក់។
េសចក�ីជូនដំ ណឹងេនះពិពណ៌នោអំពី្រប េភទៃនព័ត៌មានេវជ� សា�ស� ែដលេយើង ្របមូ លបានអំ ពីអ�ក (ឬកូន ែដលជោអនីតិជន ឬបាលិតរបស់អ�ក) ែដលព័ត៌មានេនោះឣចនឹង្រត�វបានែចករ� ែលកជោមួ យពួកេគ និងការការពារែដលេយើងមានដោក់ឲ្យេ្របើ េដើម ្បីការពារវោ។ អ�ក មានសិទ�ិក�ងការទទួ លបានភាពលាក់ ការសមា�ត់
ៃនព័ត៌មានអំ ពីការែថទាំសុខភាពរបស់អ� ក។ ្របសិន េបើអ�ក មានចម�ល់ ណោមួ យអំពី េសចក�ី ជូនដំណឹងេនះ សូមេធ�ើ ការទាក់ទងមកកាន់បុគ� លកិ ទទួ លបន��កែផ� កឯកជនភាពរបស់ Lifespan ឬ បុគ� លិកទទួ លបន��កែផ�កឯកជនភាពមា�ក់ក�ងចំ េណោមបុគ�លកិ ទទួលបន��ក ែផ�កឯកជនភាពែដលជោសម�័ ន�សាខោរបស់
Lifespan តាមរយៈេលខទូរសព� និង /ឬឣសយដោ�នែដល្រត�វបានរោយនោមេនៅែផ�កប��ប់ ៃនេសចក�ីជូនដំណឹង េនះ។

1. េយើងជោអ�កណោ

េសចក�ីជូនដំ ណឹងេនះពិពណ៌នោអំពីការអនុវត� ឯកជនភាពរបស់សា�ប័នែថទាំ សខុ ភាពរបស់ Lifespan (“Lifespan”) ក៏ដូច ជោអ�ក្របកបវ�ជោ�ជីវៈែថទាំ សុខភាព និងបុគ� លដៃទេទៀត ដូច ជោេវជ�បណ� ិត និ ងគិលានុបដោ�ក/យិ កា និ ងបុគ�លិកជំនួ យគាំ្រទ របស់ ពួកេគ ែដលផ�ល់េសវោកម�េនៅសា� ប័ន
Lifespan េហើយបានយល់ ្រសបក�� ងការអនុវត� តាមេសចក�ជី ូន ដំណឹងេនះ។ េយើង េជឿជោក់ ថោវោស�ិត េនៅជោ ្រប េយោជន៍ដ៏្របេសើរបំផុត ៃនការែថទាំអ�ក ជំងឺក�ងការេធ�ើ ឲ្យមានស�ង់ដោរនូវការអនុវត�ឯកជនភាពស្រមាប់្រគប់អ�កផ�ល់េសវោកម�ទាំងអស់ ែដលចូ លរួ មេនៅក��ងការចាត់ែចងេរៀបចំ ការែថទាំ សុខ ភាពែដល
េរៀបចំេឡើងេដោយ Lifespan េដោយរួមប��� លទាំ ងអង�ភាពរបស់ Lifespan ែដល្រត� វបានកំ ណត់មកដូច ខោងេ្រកាម៖

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. ការសន្យោរបស់េយើងទា䝀ក់ទងនឹងព័តមា铰៌ នសុខភា䜠ពែដល្រតវ� បា铰នកា䜠រពា铰រ

េយើង យល់ េហើយថោព័ត៌មា쓨នសុខ ភា쒈ពែដល្រតវ� បា쓨នកា쒈រពា쒈រ ជោទូ េទៅ្រត�វបាននិយោ យេយោងេទៅកាន់ថោជោព័ត៌មាႸនេវជ�សា�ស�និង ទាក់ទងនឹង កា铈រែថទា铈ំសុខ ភា铈ព អំពីអ�កគឺ ជោេរឿងផោ�ល់ ខ�ន េហើ យ្រត� វកា᧰ររក្សោឲ្យមានភាពលាក់ ការសមា�ត់។ េយើង េប�ជោ�េដើម ្បីកា铈រពា铈រព័ត៌ មានេនះ។
េយើងបេង�ើត និង រក្សោកំណត់ ្រតាមួយអំពី ការែថទាំ និង េសវោកម� ែដលអ�កបា섘នទទួលពី េយើង និងពីអង� ភាពេផ្សងៗេទៀតែដលបា쓈នចូ លរួម ក��ងការែថទា쓈ំអ�ក។ ព័ត៌មានទាំង េនះរួ មប��� លទាំង ព័ត៌មានេវជ� សា�ស� និងព័ត៌ មានែដលឣចកំណត់អត� ស�� ណផោ�ល់ខ�ន បានែដលេយើង េ្របើ្របា씈ស់េដើម ្បីេចញវ�ក�័ យ
ប័្រតគិតៃថ� ស្រមា씰ប់ កា씰រែថទា씰ំអ�ក។ Lifespan ្រត� វកាݠរកំណត់ ្រតាᄸេនះ េដើម ្បីផ�ល់ជូនកា씈រែថទា씈ំែដលមា쒨នគុណ ភាᄸពដល់អ�ក និងេដើម្បីអនុ េលាមតាមត្រម� វកា씈រផ�� វច្បាប់ជោក់លាក់ខ�ះ។ េយើង រក្សោ និង ្រគប់្រគងព័ត៌មា셠នសុខ ភា셠ព ែដល្រត�វបា߀នការពាររបស់ អ�កជោសំខោន់ច ម្បង េនៅក��ងកំ ណត់្រតាសុខ ភា߀ពេអឡិច ្រត�និក
របស់ េយើង ថ�ីេបើ េយើងក៏ ឣចនឹងរក្សោ និង ្រគប់្រគងព័ត៌ មានសុខភាពែដល្រត� វបា߀នកា션រពា션រមួយចំ នួនរបស់អ�កេនៅក��ងទ្រមង់ ជោ្រក ដោសែតប៉ុ េណោ�ះផងែដរក៏េដោយក�ី។

េសចក�ីជូនដំ ណឹងេនះនឹង្របា욈ប់អ�កអំពី វ�ធីែដល Lifespan េ្របើ ្របាស់ និង េបើកបេ�� ញព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានកា셸រពា셸រអំពីអ�ក។ វោក៏នឹងពិពណ៌ នោផងែដរអំពីសិទ�ិ និងកាតព�កិច�ជោក់ លាក់ខ�ះរបស់អ�ក ែដលេយើង មា왰នទាក់ទ ងនឹងការេ្របើ្របា셸ស់ និង ការេបើកបេ�� ញព័ត៌មានេនះ។ Lifespan
េ្របើ ្របាស់ និង េបើកទមា쒈�យព័ត៌ មា왐នសុខភា왐ពែដល្រត� វបា왐នកា왰រពា왰ររបស់អ�ក េដោយអនុ េលាមតាមច្បាប់របស់ រដ� និងច្បាប់ សហព័ន�ែដលចូ លជោធរមា왰ន។ រហូតដល់ក្រមិ តមួយែដលច្បាប់ រដ�មានលក�ណៈដោក់កំហិតតឹងរុ�ង ជោងច្បាប់ សហព័ន� េយើងនឹងអនុ េលាមេទៅតាមច្បាប់ រដ�ែដលមានលក�ណៈដោក់កំ ហិតតឹងរុ�ង ជោង។
េយើង ្រត�វបា왐នត្រម�វេដោយច្បាប់ ឲ្យ៖
រក្សោព័ត៌មា襸នសុខ ភា襸ពែដល្រត�វបា襸នកា߀រពា߀រអំពីអ�ក ឲ្យមា션នភា션ពជោឯកជន
ផ�ល់ជូនអ�កនូ វេសចក�ីជូនដំណឹង េនះអំពីតួ នោទីផ� វច្បាប់ និង ការអនុវត�ឯកជនភាႸពរបស់ េយើង
ជូនដំណឹងេទៅអ�ក្រប សិនេបើអ�ក្រត� វបានេធ�ើ ឲ្យរងប៉ះពា션ល់ េដោយការែបកធា�យៃនព័ត៌មា߀នសុខ ភា연ពែដលមិន មា߀នសុ វត�ិ ភា연ព និង
អនុវត�តាមល័ក�ខ័ណ� ៃនេសចក�ីជនូ ដំណឹ ងេនះែដលបច��ប្បន� េនះចូ លជោធរមាន។

3. រេបៀបែដលេយើងឣចនឹងេ្រប្រើ បាស់ និងេបើកបេ��ញព័តមា៌ នសុខភាពែដល្រតវ� បា袸នកា誨រពា誨រអំពអី ក�

្របេភទខោងេ្រកាមេនះពិពណ៌នោ និងផ� ល់ឧទាហរណ៍អំពីរេបៀបខុ សគា�េផ្សងៗ ែដលេយើង្រត� វបា薨នអនុ��ត ឬត្រម�វឲ្យេ្របើ្របា薨ស់ និងេបើកបេ��ញព័ ត៌មានសុខភាᨀពែដលបានការពាររបស់អ�កេដោយមិនចាំ បាᨀច់េស�ើ សុំការអនុ��តពីអ�ក សិន ឬផ�ល់ជូនអ�កនូ វឱកាសក��ង ការយល់្រសប ឬបដិ េសធ។ បែន�មពីេនះេទៀត
្របសិន េបើអ�កចូ លរួមក��ងកម�វ�ធីមួ យៃនកម�វ�ធី វ�បត�ិៃនការេ្របើ្របា誨ស់ សារធាតុេញ�នែដល្រត� វបា᧰នជួយេដោយសហព័ន� របស់ Lifespan ព័ ត៌មា藈នកំណត់អ ត�ស�� ណអ�កជំងឺរបស់អ�កឣចនឹ ងទទួលបា遐នកា遐រកា薨រពា遐របែន�មតេទៅេទៀតមួយចំនួន។

A. ព័ត៌មានសុខភាពេដោយមិនេចញអត�ស�� ណ – េយើង ឣចបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេដោយគា�នការអនុ��តពីអ�ក ្របសិនេបើេយើង “បំបាត់អត�ស�� ណ” វោសិនដល់ថោ�ក់ថោអ�កែដលេមើល ព័ត៌មានេនះ នឹងមិនដឹងថោវោសំេដៅមកអ�កេនោះេទ។

B. ស្រមា瘀ប់កា瘀រព្យោបា瘀ល – េយើងេ្របើ្របា손ស់ព័ត៌មា瞈នសុខភា瘀ពែដលបា瘀នកា瘀រពា瘀ររបស់អ�ក េដើម្បីផ�ល់ជូន ស្រមបស្រម�ល និង្រគប់្រគងការែថទាំសុខភា쁸ពរបស់អ�ក។ េនះរួមប���លទា산ំងការេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបា쁐នកា쁰រពា쁰រអំពីអ�កេទៅកា뺠ន់េវជ�បណ� ិត គិលា盀នុបដោ�ក/យិកា쁰 អ�កបេច�កេទស

ឬអ�ក្របកបវ� ជោ�ជី វៈែថទាំសុខ ភា손ពេផ្សង េទៀត ែដលេមើលែថទាំអ�ក មិន ថោ ពួក េគ្រត� វបានជួលេធ�ើ ការជោបុគ�លិក របស់ Lifespan ឬអត់េនោះេទ។ ជោឧទាហរណ៍ េវជ�បណ� ិត ែដលព្យោបាលអ�ក ស្រមាប់ ការបាក់េជើ ងឣចនឹង ្រត�វការដឹងថោ េតើអក� មានជំងឺទឹក េនោមែផ�ម ឬអត់
េ្រពាះជំងឺទឹក េនោមែផ�ម ឣចេធ�ើ ឲ្យមានការយឺតយោ៉ វក��ងដំេណើរការជោសះេស្បើយ។

C. ស្រមាប់ការបង់្របាក់ – េយើងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពែដលបានការពាររបស់អ�ក េដើម្បី េចញវ�ក�័យប្រតគិតៃថ� និង្របមូលការបង់្របាក់ពីអ�ក ពី្រក�មហ៊ុនធានោរោ�ប់រងរបស់អ�ក ឬភាគីទីបីស្រមាប់េសវោកម�ែដលអ�កទទួល។ ឧទាᤠហរណ៍
្រក�មហ៊ុន ធា손នោរោ�ប់រងរបស់ អ�កឣចនឹង ្រត� វការដឹងអំព្រី បេភទៃនការវះកាត់ ែដលអ�កបានទទួលេដើម្បីប ង់្របាក់ជូនេយើង ឲ្យបាន្រតឹ ម្រត� វ។ ្របសិន េបើអ�ក េ្រជើ សេរ�សទទួលខុ ស្រត� វែផ�ក ហិ រ�� វត�េ� ពញេលញស្រមាប់េសវោកម�ែដលអ�ក ទទួល េហើយអ�ក បង់្របាក់េនៅក��ង លក�ណៈទាន់ េពលេវលា េនោះកា瘀រេស�ើ សុំរបស់អ�ក ថោ
េយើងមិន េចញវ�ក� យប្រតគិ តៃថ�ពី ្រក�ម ហ៊ុនធានោរោ�ប់រងរបស់អ�កនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូ ន។
D. ស្រមា뼈ប់េគា뼈លបំណង្របតិបត�ិកា뼈រែថទា뼈ំសខុ ភា뼈ព – េយើងឣចនឹងេ្របើ្របា뼈ស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មា穨នសុខភាពែដល្រត�វបា션នការពា션ររបស់អ�កេដើម្បីគាំ្រទដល់្របតិបត�ិការរបស់អង�ភា션ពរបស់េយើង ដូចជោេដើម្បី េធ�ើសកម�ភា痨ពវោយតៃម�បា疠៉ន់្របមា穨ណគុណភា穨ពនោនោ បណ�� ះបណោ�លបុគ�លិកែថទា뽨ំសុខភា뽨ព
ឬេរៀបចំស្រមាប់េសវោកម�ផ� វច្បាប់។ េនះជោការចាំ បាច់ក�ង ការេធ�ើ ឲ្យ្របាកដថោ្រគ ប់អ�កជំងឺរបស់ េយើង ទាំងអស់ទទួលបានការែថទាំ ែដលមានគុណ ភាព។ ឧទា瞠ហរណ៍ េយើងឣចនឹង េ្របើ្របា癈ស់ព័ត៌ មានសុខភាពែដល្រត� វបា癈នការពាររបស់អ�ក េដើម្បីវោ យតៃម�កា痨រ្របតិប ត�ិកា疠រងោររបស់បុគ� លិករបស់ េយើង។

E. សហកា뱰រ�ឣជីវកម� – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់សហការ�ឣជីវកម� ែដលផ�ល់េសវោកម� ឬសកម�ភាពនោនោតាងនោមជំនួសឱ្យពកួ េយើង។ ឧទាហរណ៍ េយើងឣចនឹងចុះកិច�សន្យោជោមួយភា�ក់ងោរប�� ក់ទទូលសា� ល់គុណភាព អ�កពិេ្រគាះេយោបល់ែផ�ក្រគប់្រគង
អ�កពិនិត្យេមើ លេឡើងវ� ញេលើ ការធានោគុណភាព េសវោេចញវ�ក�យប្រតគិត ៃថ� និង ្របមូលការបង់្របាក់ និងគណេនយ្យក រ។ េដើម ្បីកា睨រពា睨រព័ត៌ មានសុខ ភាពរបស់អ�ក េយើ ងត្រម�វឱ្យសហការ� ឣជីវកម�របស់េយើងឱ្យចុះហត�េលខោេលើ កិច�្រពមេ្រព �ងជោលាយលក�ណ៍អក្សរទាក់ទងនឹង ការការពារែដលពួក េគនឹងអនុវត�
េដើម្បីការពារឯកជនភាពៃនឯកសារកំណត់ ្រតារបស់ េយើងេនៅេ្រកាមកម�សិទ�ិ របស់ពួកេគ។
F. ដូចែដលត្រមវ� េដោយច្បាប់ – េយើងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាព ែដល្រត�វកា疸រពារអំពអី �កេនៅេពល្រត�វបានត្រម�វឲ្យេធ�ើដូចេនោះេដោយច្បាប់សហព័ន� រដ� ឬមូលដោ�ន។

G. កា疸ររម�កឹ អំពកា疸ី រណោត់ជួប – េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភា션ពែដល្រតវ� បានកា션រពាររបស់អ�ក េដើម្បីទាក់ទង និងរម�ឹកអ�កអំពីការណោត់ជបួ ែថទាំសុខភាពរបស់អ�កជោមួយអង�ភាពណោមួយរបស់ Lifespan េយើង។

H. ជេ្រមសើ ជំនួសេផ្សងក�ង� ការព្យោបាល អត�្របេយោជន៍ និងេសវោកម� – េនៅក��ងអំឡ�ងរយៈេពលៃនការផ�លកា់ រព្យោបាលស្រមាប់អ�ក េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ�កេដើម្បីទាក់ទងអ�កអំពី សកម�ភាពេលើកកម�ស់សុខភាព ការយល់ដឹងអំពីជំងឺ ឬកា節រ្រគប់្រគងករណីជំងឺ។
េយើងក៏ ឣចនឹង េ្របើ ្របាស់ព័ត៌ មានសុខ ភាពែដលបានការពាររបស់អ� ក េដើម្បី្របា疸ប់អ�ក អំពី ឬែណនោំជ េ្រមើ សព្យោបាលែដលឣចេធ�ើ បាន អត� ្រប េយោជន៍ទាក់ ទងនឹងសុខ ភាព ឬេសវោកម� ែដលឣចនឹង ជោ្របេយោជន៍ដ ល់អ�ក។ េទាះបី ជោយោ៉ ងេនះក�ី ្របសិ នេបើ ភាគីទីបីផ� ល់ជូនសំណ ងមកេយើង ជោកា睈រេដោះប�� រយក
ការ្របា្រស័យទំ នោក់ទំនង្របេភទទាំងេនះេទៅអ�ក េយើងនឹងេស�ើសុំការអនុ��តរបស់អ�ក ជោមុន។
I. ការៃរអងោ�ស្របាក់ – េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័ត៌មា節ន្របជោសា�ស�របស់អ�ក និងកាលបរ�េច�ទែដលអ�កទទួលការព្យោបាល េដើម្បីទាក់ទងអ�កស្រមាប់េគាលបំណងៃរអងោ�ស្របាក់។ សម�័ន�សាខោែដលជោមន�ីរេពទ្យនមី ួយៗក��ងចំេណោមសម�័ន�សាខោជោមន�ីរេពទ្យរបស់េយើងបាន
បេង�តើ មូលនិ ធិៃរអងោ�ស្របា疸ក់ ទា션ក់ទងនឹង ្រគឹះសា� ន ែដលេស�ើសុំអំ េណោយ។ អ�កមានសិទ�ិក�ង ការេ្រជើសេរ� សមិនចូ លរួមក��ង ការ្របា្រស័យទំ នោក់ទនំ ងែបបទាំងេនះ េនៅេពលអនោគត េដោយេធ�ើ តាមការែណនោំ ស�ីអំពី ការ្របា្រស័យទំ នោក់ទំនងអំពី ការៃរអងោ�ស្របាក់ពីពួកេយើង។

J. េដើម្បីបេ���សការគំរោមកំែហងធ�នធ់ រ� េទៅេលើសខុ ភាព ឬសុវត�ិភាព – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភា疸ពែដល្រត�វការពារអំពីអ�កេនៅេពលែដលចាំបាច់ េដើម្បីបងោ�ការគំរោមកំែហងធ�ន់ធ�រ និងជិតមកដល់េទៅេលើសខុ ភាព និងសុវត�ិភាពរបស់អ�ក ឬេទៅេលើសុខភា션ព និងសុវត�ិភា篈ពរបស់សា篈ធារណៈ
ឬបុគ�លមា�ក់ េផ្សងេទៀត។ េយើ ងក៏ឣចនឹង េបើកបេ�� ញព័ត៌ មានសុខ ភាពែដល្រត�វការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ប៉ូលីសក��ងករណីជោក់លាក់ខ�ះផងែដរ។

K. សកម�ភាពសុខភាពសាធារណៈ – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ឣជោ�ធរដ៏សម្រសបនោនោស្រមាប់េគាលបំណងសុខភាពសាធារណៈរួមប���លនុវ េដោយមិនក្រមិត្រតឹមែត កា篈របងោ�រ ឬ្រគប់្រគងជំងឺ របួស ឬពិការភាព េដើម្បីរោយការណ៍អំពីការបំពាន
ឬការ្រពេងើ យកេន�យើ េលើ កមាុ រ េទៅកាន់រដ� បាលេស្ប�ង និងឱសថ (FDA) ស្រមាប់ សកម�ភាពទាក់ទងនឹងគុណ ភាព សុ វត�ិភាព ឬ្រប សិទ� ភាពរបស់ផលិ តផល ឬសកម�ភាពែដល្រត� វបានេធ�ើនិ យ័តកម� េដោយ FDA។ េយើងក៏ ឣចនឹងបេ�� ញព័ត៌ មានសុខ ភាព ែដល្រត� វបា篈នកា션រពា篈ររបស់អ�ក ស្រមាប់េគាល
បំណងសុខ ភាពសាធារណៈដោស់ េតឿនបុគ� ល ែដលឣចនឹង មានហានិភ័ យេកើត ឬចម�ងជំងឺឆ�ង ។

L. ការេបើកបេ��ញអំពជី នរងេ្រគាះៃនការបំពារបំពាន ការ្រពេងើយកេន�យើ ឬអំេពើហងិ ្សោក�ង� ្រគសា
� រ – េយើងឣចនឹ ងបេ��ញព័ត៌ មានសុខភាពែដល្រត� វបានការពាររបស់អ�កេនៅក��ងសា� នភាពែដលេយើង េជឿជោក់ ថោ អ�ក ជោជនរងេ្រគាះៃនការបំ ពាន កា련រ្រព េងើយកេន�ើ យ ឬអំ េពើហិង្សោក�� ង្រគ�សា រ។ ក��ងករណីខ�ះ
េយើង ឣចនឹង ្រត�វបានត្រម� វេដោយច្បាប់ ឲ្យប េ�� ញព័ត៌ មានែបបេនះ។ ក��ងករណីដៃទេទៀត េយើង ឣចនឹងមិន្រត�វបានត្រម� វឲ្យប េ�� ញព័ត៌ មានេនះេទ ែតេយើង ឣចនឹង េ្រជើសេរ�សបេ��ញព័ត៌ មានេនះេទៅកាន់ឣជោ�ធរដ៏សម្រសប ឬអ�កផ� ល់េសវោកម� សង�មកិច�េដើម ្បីការពារេ្រគាះថោ�ក់ចំ េពាះអ�ក ឬបុគ� លមាᦈ�ក់ េផ្សងេទៀត។
េបើឣចេទៅរួច េយើងនឹងេស�ើសុំការអនុ��តពីអ�កមុន េពលេយើងេធ�ើ ការេបើកបេ�� ញព័ត៌ មាᦈន ឬ្របាប់អ�ក ឲ្យបានឆាប់ប នោ�ប់ពីេយើងបានេបើកបេ�� ញរួច។
M. ការបរ�ចា�គសរ�រោង� និងជោលិកា – ្របសិនេបើអ�កជោអ�កបរ�ចា�គសរ�រោង� េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាព ែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់អង�ភាពែដលទទួលយកបានសរ�រោង� ែភ�ក ឬជោលិកាស្រមាប់ការបរ�ចា�គ និងការផ្សោំប�រសរ�រោង�។

N. កា槐រេបើកបេ��ញមា槐នក្រមតិ ស្រមា槐ប់េគាលបំណង្រសាវ្រជោវ ឬស្រមា꼨ប់េគា꼨លបំណងែដលដឹកនោំេទៅដល់ការ្រសា藨វ្រជោវ – េយើងឣចនឹងេ្របើ្របា씈ស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មា뭰នសុខភា뭰ពែដល្រត�វបា뭰នកា뭰រពា뭰ររបស់អ�កេនៅក��ងរង�ង់ Lifespan តា꺨មែដលចា꼨ំបា꼨ច់េដើម្បីេរៀបចំេ្រត�មស្រមាប់កា蕸រសិក្សោ្រសា묰វ្រជោវ។
ឧទាហរណ៍ អ�ក ្រសា វ្រជោវឣចនឹងពិនតិ ្យេមើ លេឡើងវ�ញព័ត៌ មានសុខ ភា薘ពែដល្រត�វបា楐នកា楐រពា楐ររបស់អ�កខណៈែដលេគកំពុងគិតអំពី រេបៀបបេង�ើតកា楐រសិក្សោ្រសា វ្រជោវ។ ដូ ចគា�ផងែដរ បនោ�ប់ពីអ�កជំងឺ បា꼨នសា� ប់ វោឣចេទៅរួច ែដលថោ ព័ត៌ មា衐នសុខភា╀ពែដល្រត� វបា안នការពាររបស់េគនឹ ង្រត� វបា薘នេ្របើ ្របា薘ស់
ស្រមា述ប់េគា薘លបំណង្រសា វ្រជោវ ្របសិន េបើរយៈេពលយោ៉ ងេហាចណោស់ ហាសិប ឆា�ំបានកន�ងផុតេទៅរោប់ ចា述ប់តា薘ំងពី អ�កជំងឺបានសា� ប់។ ក��ងករណីដៃទេទៀតសឹង ទា안ំងអស់ េយើងនឹងមិន េ្របើ្របា蠸ស់ព័ត៌ មានសុខភាពែដល្រត� វបា蠸នកា씈រពា씈ររបស់អ�ក ស្រមា꼨ប់េគា꼨លបំណង្រសាវ្រជោវេនោះេទ លុះ្រតា꼨ែតេយើងពន្យល់
កា뭰រ្រសាវ្រជោវេទៅអ�ក សិន េហើ យអ�ក យល់ ្រពមចូ លរួមក��ង ការ្រសា វ្រជោវ េហើយអ�កផ�ល់កា꼨រអនុ��តដល់ េយើងឲ្យេ្របើ្របា씈ស់ព័ត៌មា述នសុខ ភា╀ពែដល្រត�វបា안នកា묐រពា묐ររបស់អ� កស្រមា╀ប់កា╀រ្រសាវ្រជោវ។ ថ�ី េបើក�ងករណីខ�ះ េយើងឣចនឹ ងេ្របើ្របា槐ស់ព័ ត៌មា槐នសុខភា槐ពែដល្រត� វបា뮘នការពាររបស់អ�ក ស្រមា묐ប់ការ្រសាវ្រជោវេដោយគា뮘�ន
កា述រអនុ��តពីអ�ក។ េដើម្បីឲ្យេរឿងេនះេកើតេឡើង បា槐ន ព័ត៌មា蠰នរបស់ អ�កនឹង្រត� វែតបំបា묐ត់ េចាល អត� ស�� ណេទៅេលើែផ�កខ� ះ ឬគណៈកម� កា蕸រៃនជនែដលដឹ ងអំពីកា衐រ្រសា វ្រជោវ ឯកជនភាព និង ្រកមសីលធម៌ ែផ�កេវជ�សា �ស�នឹង ្រត� វសេ្រមចថោការេ្របើ ្របាស់ព័ត៌ មានរបស់អ�កគឺ ចាំបាច់ េហើ យថោ វោមា뭰នហានិ ភ័យទា꼨បចំេពា꼨ះ
អ�ក និងឯកជនភា槰ពរបស់អ�ក។
O. សន�សិ ខុ ជោតិ និងេយោធា榐 – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មា槰នសុខភា槰ពែដល្រតវ� បា槰នកា槰រពា槰ររបស់អ�កេទៅកាន់ម�ន�ី សហព័ន�ែដល្រត�វបា槰នអនុ��តផ�ល់សទិ �ិស្រមា槰ប់េធ�ើសកម�ភា槰ពសន�ិសុខជោតិ និងសកម�ភា楰ពេសុើបកា꼨រសមា꼨�ត់ដៃទេផ្សងៗ េដោយរួមប���លទាំងការផ�ល់េសវោកម�ការពារជូន្របធានោធិបតី
និងម�ន�ីដៃទេទៀត។ ្របសិន េបើអ�ក ជោសមាជិក ៃនកង្រប ដោប់ ឣវុធ េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ ត៌មានអំពីអ�ក ដូចែដល្រត� វបានត្រម� វេដោយឣជោ�ធរប�� កា槰រកងទ័ព។
P. កា槐រផ�លស់ ំណងេ្រគា槐ះថោ�ក់កា藨រងោររបស់បគុ �លកិ – េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មា槐នសុខភា槐ពែដល្រត�វបានការពារអំពអី �កស្រមា藨ប់កា藨រផ�ល់សំណងេ្រគា藨ះថោ�ក់កា藨រងោររបស់បុគ�លិក ឬកម�វ�ធី្រសេដៀងគា�ែដលផ�ល់អត�្របេយោជន៍ស្រមាប់របួស ឬជំងឺទា榰ក់ទងនឹងកា⒈រងោរ។

Q. ដំេណើរកា붰រជ្រមះក�ផី វ� ច្បាប់ – េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារអំពីអ�កក��ងអំឡ�ងេពលដំេណើរកា꼨រជ្រមះក�ីផ�វច្បាប់ ្របសិនេបើេយើង្រត�វបា藘នប�� ឲ្យបេ��ញព័ត៌មានេនោះេដោយតុលាកា藘រ ឬេចៅ្រកម ឬក��ងកា运រេឆ�ើយតបេទៅកា槨ន់ ដីកា槨េកា槨ះេហៅ
ឬដីកា槨ែដលមា槨នសុព លភា槨ពែដល្រត� វបាꆐនេចញេដោយតុលាꆐកា槨រ សាꆐលា槨ក�ីរដ�បា槨ល ឬម�ន�ី េនៅក�ង� តុលា运កា蔸រ។

R. ការព្រងងឹ អនុវត�ច្បាប់ – េយើងឣចនឹងបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកា槨ន់ម�ន�ីព្រងឹងអនុវត�ច្បាប់ស្រមា꼨ប់េគា꼨លបំណងព្រងឹងអនុវត�ច្បាប់េនៅេ្រកា꼨មសា꼨�នភា荰ពខោងេ្រកា꼨ម៖ (1) ដូចែដល្រត�វបា╈នអនុ��ត ឬត្រម�វទាមទារេដោយច្បាប់

ឬក�ង� កា붐រេឆ�ើ យតបេទៅកា붐ន់ ្រប េភទជោក់ លាក់ខ�ះៃនប�� ពីតលា
ុ ការ ដីកា ដីកា쒨េកា쒨ះេហៅ កា运រទា运មទា运រ ការេស�ើ សុំ ឬដំ េណើ រការផ��វច្បាប់ដ ៃទេផ្សងៗេទៀត (2) ្រប សិន េបើម�ន�ីព ្រងឹងអនុ វត�ច្បាប់្រត�វការព័ត៌ មានមានក្រមិតអំ ពីអ�ក េដោយសារមានការេជឿជោក់ េដោយសមេហតុផលថោ អ�កបង� េ្រគា┰ះថោ�ក់ដ ល់ខ�នឯង
បុគ�លជោក់ លាក់មា�ក់ ឬទា쒈ំងឡោយ ឬ្របសិន េបើអ�កព្យោយោមយកឲ្យបានឱសថបំ បា팸ត់កាⓨរឈឺចាប់្រប េភទណោកូទិចេដោយខុសច្បាប់ (3) ្របសិន េបើ េគេជឿថោ អ�ក ជោជនរងេ្រគា밸ះក��ងឧ្រកិដ�កម� ថ�ី េបើេយើងព្យោយោមពិភា运ក្សោជោមួ យអ�ក មុន េពលេធ�ើ ការេបើកបេ�� ញព័ត៌មាន (4)
ស្រមាប់េគាលបំណងៃនការកំណត់អត� ស�� ណ ឬរកទីតា멨ំងជនសង្ស័យ អ�ក លួចរត់ េគចខ��ន សាក្សីសំខោន់ ចាំបាច់ ឬបុគ� លែដលបា銐នបា銐ត់ខ�ន (5) ្របសិ នេបើអក� បានសា� ប់ េហើ យេយើងគិត ថោ ការសា� ប់របស់អ�កពាក់ព័នន� ឹងអំេពើឧ្រកិដ�កម� (6) ្របសិន េបើឧ ្រកិដ�កម� បានេកើត េឡើង េនៅ Lifespan
េហើ យេយើងគិត ថោព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានការពា跈ររបស់អ�ក គឺជោភស�� តាងៃនឧ្រកិដ�កម� និង (7) ក��ងសា蕀�នភាពែថទាំសុខ ភាពសេ�ងោ�ះបនោ�ន់មួ យ ្រប សិនេបើ មានការចាំ បាច់ក�ង ការរោយការណ៍អំពីឧ ្រកិដ�កម�។

S. អ�កវ�ភាគសាកសព អ�កេធ�េើ កាសល្យវច� យ័ េវជ�សា�ស� និងអ�កេរៀបចំេធ�បើ ណ
ុ ្យសព – េយើងឣចនឹងបេ�� ញព័ត៌មានសុខ ភា蟸ពែដល្រត�វបានការពារេទៅកាន់អ�ក វ�ភាគសព ឬអ�កេធ�ើ េកាសល្យវ�ច័ យេវជ�សា�ស�។ ឧទាហរណ៍ េនះឣចនឹង
ជោ្រប ការចាំ បាច់កង� ការកំណត់អត� ស�� ណបុគ� លែដលបានសា� ប់េនៅេពលេធ�ើការកំណត់មូ លេហតុ ៃនការសា� ប់។ បនោ�ប់ពី ការសា� ប់របស់អ�កជំងឺ េយើងក៏ឣចនឹ ង្រត� វបានត្រម�វឱ្យផ� ល់ដល់អ�ក េរៀបចំ េធ�ើបុណ្យសពនូ វលិខិតប�� ក់មរណភាពជោបទដោ�ន
ែដលរួមប��� លទាំងព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានការពារជោក់លាក់ខ�ះ។

T. ការ្រតត� ្រតាេមើលេទៅេលើសខុ ភាព – េយើងឣចនឹងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ភា�ក់ងោររដោ�ភិបាលែដល្រត�វបានអនុ��តផ�ល់សិទ�ិេដោយច្បាប់េដើម្បីេធ�ើសវនកម� េធ�ើអធិការកិច� ឬេសុើបអេង�ត្របព័ន�ែថទាំសុខភាព កម�វ�ធីអត�្របេយោជន៍រដោ�ភិបាល
កម�វ�ធីេផ្សងៗេទៀតរបស់ រដោ�ភិបាល និងច្បាប់សិទ�ិ សុីវ�ល។
U. អ�កេទា菸ស – ្របសិនេបើអ�កជោអ�កេទា륰សេនៅក��ងមណ� លែកែ្រប ឬស�ិតេនៅេ្រកាមការឃុំឃាំងរបស់ម�ន�ីព្រងឹងអនុវត�ច្បាប់ េយើងនឹងបេ��ញព័ត៌មា菸នសុខភា菸ពែដល្រត�វបា菸នកា菸រពា菸ររបស់អ�កែតដូចែដល្រត�វបានអនុ��តេដោយច្បាប់ែតប៉ុេណោ�ះ។

V. ចម�លេ់ ទៅេលើសមត�ភាពក�ង� ការយល់្រពម – េនៅក��ងសា� នភាពែដលអ�កខ�ះសមត�ភាពក��ងការផ�ល់ការយល់្រពម េយើងឣចនឹងេ្របើ្របាស់ និងេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបា軈នការពាររបស់អ�កដូចែដលអនុ��តេដោយេគាលការណ៍របស់ Lifespan និងេដោយច្បាប់ែដលចូលជោធរមាន។

W. ការេដោះដូរព័ត៌មានសុខភាព – េយើងឣចនឹងចូលរួមក��ងកា뢐រេដោះដូរព័ត៌មានសុខភាពជោក់លាក់ខ�ះែដលតាមរយៈេនោះេយើងឣចនឹងែចករ�ែលក េស�ើសុំ និងទទួលព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ�ក ដូចែដល្រត�វបា뢐នអនុ��តេដោយច្បាប់ជោមួយ ឬពីអ�កផ�ល់ការែថទាំសុខភាព ឬអង�ភា軈ពែថទា輐ំសខុ ភា軈ពដៃទេផ្សង
េទៀតស្រមាប់ េគាលបំណងព្យោបា覀ល ការបង់ ្របាក់ ឬ្របតិបត�ិការែថទាំ សុខភាពដៃទេទៀត។

4. ការេ្រប្រើ បាស់ ឬការេបើកបេ��ញេផ្សងៗេទៀតៃនព័តមា៌ នសុខភាពែដល្រតវ� បានការពាររបស់អក�

្រគប់ការេ្របើ្របាស់ ឬកា蒈រេបើកបេ�� ញដៃទេទៀតទាំងអស់ៃនព័ត៌មា뢐នសុខ ភា뢐ពែដល្រត� វបា뢐នការពា뢐ររបស់អ�កនឹង ្រត� វបានេធ�ើេឡើងែតេដោយមានការអនុ��តផ� ល់សិទ�ិ ការយល់្រពមជោលាយលក�ណ៍អក្សររបស់អ� ក ឬបនោ�ប់ពីអក� ្រត� វបា蒈នផ�លជ់ ូន ឱកាសក��ងការបដិ េសធ េហើយអ� កសេ្រមចថោមិនបដិ េសធែតប៉ុ េណោ�ះ។
្របសិន េបើអ�កអនុ��តផ� ល់សិទ�ិ ឬយល់ ្រសបនឹងការេ្របើ្របាស់ និង ការេបើកបេ�� ញេនៅេពលឥឡ� វេនះ អ�ក ឣចប�� រចិត�អ�កេនៅេពលេ្រកាយបាន។ ្រប សិនេបើអ� កពិតជោប�� រចិត� អ�ក ែមន អ�ក ្រត�វែតឲ្យេយើងដឹង ជោលាយលក� ណអ៍ ក្សរ។ ្របសិន េបើ និងេនៅេពលែដលអ�កដកហូត ការអនុ�� តរបស់អ�កមកវ�ញ េយើងនឹងឈប់ េ្របើ
្របាស់ ឬេបើកបេ�� ញព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបា푀នការពាររបស់អ�ក េដោយអនុ េលា觀មតា觀មកា觀រអនុ��តផ� ល់សិទ�ិ ជោលាយលក� ណ៍អក្សររបស់អ�ក រហូតដល់ក ្រមិតឣចេធ�ើ បានជោក់ ែស� ងដ៏ខោ�ំងបំផុត ។ អ�ក យល់េហើ យថោេយើងមិនឣចដកហូតមកវ� ញការេបើកបេ��ញណោមួ យែដលេយើង បានេធ�ើ រួចេហើ យេនោះេទ
េហើ យថោេយើ ង្រត� វបានត្រម� វឲ្យរក្សោកំ ណត់្រតារបស់េយើងអំពី ការែថទាំែដលេយើង បានផ�ល់ជូ នអ�ក។
ស្រមាប់ពត័ ៌មានសុខ ភាពជោក់លា軈ក់ អ�កឣច្របាប់េ យើងពីជេ្រមសើ របស់អក� អំពអី ី� ែដលេយើងែចករ�ែលក។ ្របសិនេបើអក� មា멀នចំណូ លនិយមយោ៉ ងច្បាស់ លាស់នូ វរេបៀប ែដលេយើង ែចករ�ែលកព័ត៌ មានរបស់អ�ក េនៅក��ងសា� នភាព ែដលបានេរៀបរោប់ ខោងេ្រកាម សូមឲ្យេយើងដឹង េហើយេយើងនឹង េធ�ើ តាមការែណនោំ របស់អ�ក ។

A. ប��រោី យនោម និងទំនោក់ទនំ ងៃនមន�រី េពទ្យ – េលើកែលងអ�កជំងឺែដលទទួលេសវោកម�សុខភាពផ��វចិត� លុះ្រតាែត អ�កបដិេសធ េយើងនឹងប���លព័ត៌មានមានក្រមតិ កំណត់ជោក់លា蕀ក់ខ�ះអំពីអ�កេនៅក��ងប��ីរោយនោម និងទំនោក់ទំនងៃនមន�ីរេពទ្យ ខណៈែដលអ�កេនៅក��ងមន�ីរេពទ្យ។
ព័ត៌មា뢐នេនះឣចរួម មា뢐នេឈា蕀� ះរបស់អ� ក ទី តាំងេនៅក��ងមន�ី រេពទ្យ សា� នភាពទូ េទៅរបស់អ� ក (ឧ. ល� នឹងនរ ។ល។) និង ការចូ លជោសម�័ន�ក�ងសាសនោរបស់អ�ក។ ព័ តមា៌ នៃនប��ីរោ យនោម និងទំនោក់ទំនងក៏ឣចនឹង្រត� វបានបេ��ញេទៅកាន់បុគ� លនោនោ ដូច ជោ្រគ�សារ មិត�ភក�ិរបស់អ�ក សមាជិកបព�ជិត
ែដលសួររកអ�ក េដោយេឈា� ះេពញេលញរបស់អ�ក។ អ��ឹង្រក�ម ្រគ�សា រ មិត�ភក�ិ និងបព�ជិត របស់អ�ក ឣចមកសួរសុខទុក�អក� េនៅក�� ងមន�ីរេពទ្យ េហើ យជោទូ េទៅដឹង ថោអ�ក សុខសប្បាយែដរឬេទ។ េទាះបីជោយោ៉ ងេនះក�ី ស្រមាប់អក� ជំងឺែដលទទួ លេសវោកម� សុខភាពផ��វចិត� េយើងនឹងមិន េបើកបេ�� ញថោ អ�កជំងឺ
កំពុងទទួលបានការែថទាំេនៅមន�ី រេពទ្យរបស់ េយើង េនោះេទ លុ ះ្រតាែតម�ន�ី េនៅមន�ី រេពទ្យកំណត់ ថោ ការបេ��ញព័ត៌ មា軈នែបបេនះេទៅកា뢐ន់ បុគ�លណោមួ យៃនបុគ� លដូចតេទៅេនះមា軈នអត� ្របេយោជន៍ល�បំផុ តស្រមាប់អ�ក ជំងឺ៖ (1) សមាជិក ្រក�ម្រគ�សា ររបស់អ�កជំងឺ (2) េមធាវ�របស់អ�កជំងឺ ឬ (3) ឣណោព្យោបាល
ឬអ�កេមើលែថចាត់ែចង្រទព្យសម្បត�ិជូន របស់អ�កជំងឺ។
B. បុគល� ែដលពាក់ពន័ ន� ឹងការេមើលែថទាំរបស់អក� ឬកា銐របង់្របាក់ស្រមា銐ប់កា銐រែថទា銐ំរបស់អក� – លុះ្រតាែតអ�កបដិេសធជោលាយលក�ណ៍អក្សរ មិនដូចេនោះេទេយើងឣចនឹងបេ��ញការពិតពីការចូលស្រមាកេនៅមន�ីរេពទ្យរបស់អ�ក និងេសចក�ីពិព៌ណនោទូេទៅអំពីសា�នភាពរបស់អ�កេទៅកាន់អ�កដៃទមា軈�ក់េទៀត
ដូចជោសាច់ញោតិ ឬមិត�ភក�ិ ែដលពាក់ព័ន�ក�ង ការែថទាំរបស់អ�ក ឬែដលជួយបង់ ្របាក់ស្រមាប់ ការែថទាំរបស់អ�ក។ ដូ ចគា�ផងែដរ េយើង ឣចនឹងេ្របើ្របា멀ស់ ឬេបើកបេ�� ញព័តមា៌ នសុខ ភាពែដល្រតវ� បានការពាររបស់អ�ក េទៅកាន់អង� ភាពសាធារណៈ ឬឯកជនែដល្រតវ� បានអនុ��តផ� ល់សិទ�ិ
េដើម្បីជួ យក��ងកិច�ខិតខំ ្របឹង ែ្របងស្រមាលរ� េដោះេ្រគាះមហន�រោ យ និង េដើម ្បីស្រមបស្រម� លការេ្របើ្របាស់ និង ការេបើកបេ�� ញែដល្រត�វបានអនុ��តេទៅកាន់្រគ�សារ ឬបុគ�លេផ្សង េទៀតែដលទាក់ទងក�ង� ការែថទាំសុខ ភាពរបស់អ�ក។ ក��ងករណីែដលអ�កមិន មានវត� មាន ឬមិ នឣចយល់ ្រសប ឬបដិ េសធបាន
អ�កផ�ល់េសវោកម� ែថទាំ សុខ ភាពនឹងេ្របើ ្របាស់ការវ�និច�័ យេដោយមានវ� ជោ�ជីវៈរបស់ពួក េគ េដើម ្បីកំណត់ ថោេតើ មានវោជោអត�្រប េយោជន៍ ល�្រប េសើ របំផុត របស់អ�ក ែដរឬេទ េដើម ្បីឲ្យពួកេគេធ�ើ ការេបើកបេ�� ញព័ត៌មានែដល្រត� វបានអនុ��តេដោយច្បាប់។
C. កា맀រ្រសាវ្រជោវ – េលើកែលងែតការ្រសា軈វ្រជោវែដល្រត�វបានពិពណ៌នោេនៅែផ�កទី 3 ៃនេសចក�ីជូនដំណងឹ េនះ េយើងឣចនឹងមិនេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័ត៌មា麸នសុខភាពែដល្រតវ� បា麸នការពា麸ររបស់អ�កស្រមាប់េគាលបំណង ្រសាវ្រជោវលុះ្រតាែតអ�កផ�ល់អនុ��តផ�ល់សិទ�ិេយើងឲ្យេធ�ើែបបេនោះ។

D. ចំណោរកត់្រតា끠ៃនការព្យោបាលចិត�សា�ស� – ជោទូេទៅ េយើងនឹងមិនេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញចំណោរកត់្រតាៃនការព្យោបាលចិតសា
� �ស� (ចំ ណោរកត់ ្រតាែដលកត់្រតាេដោយអ�ក ្របកបវ�ជោ�ជី វៈសុខ ភាពផ��វចិត�េដើម ្បីចុះទុក ជោឯកសារ ឬវ�ភាគកិច� សន� នោជោមួ យអ�ក និ ង/ឬ្រគ�សាររបស់អ� ក េហើ យរក្សោទុក ដោក់

វោដោច់េដោយែឡកពីកំ ណត់្រតាេវជ�សា뢐 �ស� របស់អ� ក) លុ ះ្រតាែតអ�ក អនុ��តផ�ល់សិទ�ិ េយើង ឲ្យេធ�ើ ែបបេនោះ។ េទាះបី ជោយោ៉ ងេនះក�ី េយើង ឣចេ្របើ ្របាស់ ឬេបើកបេ�� ញព័តមា៌ នសុខ ភាពែដល្រតវ� បានការពារែបបយោ៉ ងេនោះេដោយគា�នការអនុ ��តផ�ល់សិទ�ិពីអ�ក ស្រមាប់េគាលបំណងដូច ខោងេ្រកាម៖ (1)
អ�ក្របកបវ� ជោ�ជី វៈសុ ខោភិបាលែដលកត់ ្រតាព័ត៌មានឣចេ្របើ ្របាស់វោ េដើម្បីព ្យោបាលអ�ក (2) េនៅក��ងសា銐� នភាពែដលមានក្រមិត ណោមួយ Lifespan ឣចេ្របើ្របាស់ ឬេបើកបេ��ញព័ត៌ មានទាក់ទងនឹង ការបណ�� ះបណោ�លពី ការផ� ល់្របឹក ្សោសុខ ភាពផ��វចិត�ែដលេកើ តមានេឡើង េនៅ Lifespan និង
(3) Lifespan ឣចេ្របើ្របាស់ចំណោរកត់ ្រតាការព្យោបាលចិត�សា �ស� របស់អ�កជំងឺ េដើម្បីការពារ្រប ឆាំងនឹងដំ េណើរការជ្រមះក�ី ផ�វច្បាប់ ណោមួ យែដលប�ឹង េដោយអ�កជំងឺ ។

E. ែផ�កទីផ្សោរ – ការ្របា្រស័យទំនោក់ទំនងែផ�កទីផ្សោរ គឺជោការ្របា្រស័យទំនោក់ទំនងអំពផី លិតផល ឬេសវោកម�ែដលេលើកទឹកចិត�អ�កឲ្យជោវ ឬេ្របើ្របាស់ផលិតផល ឬេសវោកម�េនោះ។ េយើង្រត�វែតទទួលបានការអនុ��តផ�ល់សិទ�ិពីអ�កមុនេពលេយើងេ្របើ្របាស់
ឬេបើកបេ�� ញព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�ក ស្រមាប់េធ�ើទីផ្សោរ េដោយមានករណីេលើក ែលងពី រ។ ទីមួ យ េយើងឣចនឹងជ្រមាបអ�កអំពីផ លិតផល ឬេសវោកម�ក�ងអំឡ�ងេពល្របា្រស័យទំនោក់ ទំនងទល់មុខ ផោ�ល់ជោមួ យអ�ក េដោយមិន មានការអនុ��តផ� ល់សិទ�ិពី អ�ក
រួមប��� លទាំ ងការផ�ល់ជូន សមា�រៈជោការលា軈យលក�ណ៍អក្សរែដលទាក់ ទងដល់អ�ក។ ទីពីរ េដោយមិនមា꼠នការអនុ��តផ�ល់សិទ�ិពីអ�ក េយើងក៏ ឣចនឹងផ�ល់ជូ នអ�កនូវអំ េណោយ្រប�ម៉ូ សិន ែដលមានតៃម�មានែតនោម ែដលេលើកទឹកចិ ត�អ�កឲ្យជោវ ឬេ្របើ ្របាស់ផ លិតផល ឬេសវោកម�។

F. ការលក់ព័តមា៌ នសុខភាពែដល្រតវ� បានការពារ – េយើងនឹងមិនេធ�ើការលក់ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់ភាគីទីបី េដោយមិនមានការអនុ��តផ�ល់សិទ�ិពីអ�កជោមុនេនោះេទ េហើយការអនុ��តផ�លស់ ិទ�ិ្រត�វែថ�ងថោ េយើងនឹងទទួលបានសំណងជោការេដោះដូរ
ជោមួយការេបើកបេ�� ញព័ត៌ មា꾀នសុខ ភា꾀ពែដល្រត�វបានកា멀រពា꾀ររបស់ អ�ក។

5. សិទរ�ិ បស់អក� ទាក់ទងនឹងព័តមា៌ នេវជ�សា�ស�របស់អក�

អ�កមានសិទ�ិ ដូចខោងេ្រកាមទាក់ទងនឹងព័ត៌ មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កែដលេយើង រក្សោអំពីអ�ក។

A. សិទក�ិ �ងការេស�ើសកាុំ រដោក់កំហតិ – អ�កមា끠នសិទ�ិក�ងកា끠រេស�ើសុំកា끠រដោក់កំហិតេទៅេលើកា끠រេ្របើ្របាស់ និងការេបើកបេ��ញព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កស្រមា끠ប់កា끠រព្យោបាល កា꾨របង់្របា꾨ក់ និង្របតិបត�ិការែថទា끠ំសុខភា끠ព។ េយើងមិន្រត�វបានត្រម�វឲ្យយល់្រសបេទៅនឹងការេស�ើសុំរបស់អ�កេនោះេទ
លុះ្រតាែតអ�កេស�ើ សុំការដោក់កំ ហិត េលើ កា꾨រេបើកបេ�� ញេទៅកា觀ន់គេ្រមាងធា멀នោរោ�ប់រងសុខ ភាពស្រមាប់េគាលបំណ ងៃនការបង់ ្របាក់ ឬ្របតិបត�ិការែថទាំ សុខភាព េហើ យព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបា꾨នការពារអ� កទាក់ទងនឹង សមា�រៈ ឬេសវោកម�ែដលអ�ក ឬបុគ�លមា觀�ក់ េទៀតតាងនោមជំនួសឲ្យអ� ក ទទួ លខុស្រត�វែផ�ក ហិរ��វត��
យោ៉ ងេពញេលញចំ េពាះ ។ ្រប សិនេបើ េយើងពិត ជោយល់្រសបេទៅនឹង សំេណើរបស់អ�កសុំ ការដោក់កំ ហិត េយើ ងនឹង្រត� វបានចងភា널�ប់ កា멀តព�កិច� ជោមួយនឹង ការដោក់កំ ហិត េនះ េលើកែលងែតក��ងកាលៈេទសៈែដលមានក្រមិត ដូច ជោ ្របសិន េបើ មានឣសន�ប នោ�ន់។ ក��ងករណីជោេ្រចើន

ការដោក់កំហិតេទៅេលើការមានលទ�ភា뀨ពរបស់អ�ក ែថទា밸ំ ក�ងកា茠រចូលេទៅកា밸ន់ព័ត៌មា밸នសុខភា覈ពែដល្រត� វបា밸នកា밸រពា밸ររបស់អ�ក គឺមិ នែមនជោអត�្របេយោជន៍ដ៏ ្រប េសើ របំផុតដល់អ�កជំងឺេនោះេទ េហើ យឣចបងោ�ក់ ្របតិបត�ិ ការរបស់ Lifespan។ ស្រមាប់ េហតុផលេនះេនៅក��ងករណី ជោេ្រចើន Lifespan
នឹងមិនយល់ ្រសបេទៅនឹង សំេណើ របស់អ� កេនោះេទ។
អ�កក៏ឣចនឹង េស�ើ សុំថោ េយើងមិន ្រត�វបេ�� ញែផ�កណោមួ យៃនព័ត៌មា䎨នសុខ ភា⧠ពែដល្រតវ� បា⧠នកា茠រពា茠ររបស់អ�ក េទៅកា宸ន់សមាជិ ក្រគ�សា រ ឬមិត�ភក�ិ ែដលឣចនឹង ពាក់ព័ន�នឹ ងកា鰸រែថទា鰸ំ របស់អ�ក ប៉ុ ែន� េយើងមិន ្រត� វបានត្រម�វឲ្យយល់្រសបនឹង សំេណើ របស់អ�កេនោះេទ។

េដើម្បីេស�ើ សុំកា蟠រដោក់កំហិត អ�ក្រត�វេធ�ើសំេណើ សុំរបស់អ�កជោលាយលក�ណ៍អក្សរមកកាន់ បុគ �លកិ ឯកជនភាពរបស់ 245 Chapman Street, Suite 200, Providence, RI 02905, ឬម�ន�ែី ផ�កឯកជនភាពមា�ក់កង� ចំេណោមម�ន�ី
ែផ�កឯកជនភា蟠ពរបស់សម�ន័ សា
� ខោតាមឣសយដោ�ន ែដល្រតវ� បា鉐នរោយនោមជោប��េី នៅែផ�កចុងប��បៃ់ នេសចក�ជី នូ ដំណងឹ េនះ។

B. សិទក�ិ ង� ការេស�ើសទុំ ទួលបានការ្របា្រសយ័ ទំនោក់ទនំ ងលាក់ការសមា�ត់ – េយើងេយើងស្រមបស្រម�លសំេណើែដលសមេហតុផល េដើម្បី្របា្រស័យទំនោក់ទំនងព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កេទៅកាន់អ�កេនៅទីតាំង ឬក�ង� វ�ធីជោក់លាក់ មួយ។ ឧទាហរណ៍
អ�កឣចនឹងេស�ើ ឲ្យពួក េយើ ងទាក់ទងអ�ក េនៅកែន�ង េធ�ើ ការ ឬេនៅទីតា蟠ំង ណោមួ យេ្រកៅពីឣសយដោ�នផ�ះ របស់អ�ក។ ្រប សិនេបើ ឣច សូម ដោក់សំេណើទី តា퍘ំងជំនួសេផ្សងេនៅក��ងការទាក់ទងដំបូង ឬេនៅេពលចុះេឈា窈� ះ។ េទាះបីជោយោ៉ ងេនះក�ី អ�ក ឣចេធ�ើ ការេស�ើសុំែបបេនះ េនៅេពលណោមួ យេ្រកា窈យមកេទៀត។
សំេណើ ស្រមាប់ម េធ្យោបាយជំ នួសេផ្សង ៃនការ្របា្រស័យទំ នោក់ទំនង ែដល្រត� វបា釀នេធ�េើ ឡើងបនោ�ប់ពី កា팸រទំនោក់ទំន ងេលើកដំបូង ឬការចុះេឈា� ះ្រត� វេធ�ើ េឡើង ជោលាយលក� ណ៍អក្សរេទៅកាន់បុគ� លិកឯកជនភាពរបស់ េយើង តាមឣសយដោ�នែដល្រត� វបានរោយនោមជោប��ី ខោងេលើ។
C. សិទក�ិ ង� ការពិនតិ ្យ និងថតចម�ង – អ�កមានសិទ�ិក�ងការពិនិត្យ និងយកឲ្យបា釀នមក ក��ងលក�ណៈទាន់េពលេវលានូវសំេណៅ ថតចម�ងៃនព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កែដល ្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដើម្បីេធ�ើការសេ្រមចចិត�អំពីការែថទាំរបស់អ�ក ែដល្រត�វបានសា� ល់ថោជោ “សំណុំ
កំណត់្រតាែដល្រត� វបានកំ ណត់ចាត់ តាំង ” ។ ជោធម� តា េនះរួមប��� លទា팸ំងកំ ណត់្រតាេវជ�សា �ស� និងស្រមាប់ េចញវ�ក� យប្រត ប៉ុែន�មិនរួមប��� លចំណោរកត់ ្រតាកា팸រព្យោបាលចិតសា팸
� �ស� ព័ត៌ មានែដល្រត�វបាន្របមូ លស្រមាប់េគាលបំណង្រសា釘 វ្រជោវ ព័ត៌ មានែដល្រត�វបានចង្រកងេដោយរ�ពឹងទុក ជោមុនយោ៉ ងល�ម
សមេហតុផ លអំពី ឬការេ្របើ ្របា覈ស់ េនៅក��ងដំ េណើ រកា奸រជ្រម ះក�ីផ�វច្បាប់ េហើ យព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានការពារ ស�ិត េនៅរងចំណុះឲ្យច្បាប់ណោមួ យែដលហាមឃាត់ ការចូ លេ្របើ្របាស់របស់អ�ក។

េដើម្បីពិនិត ្យ និងថតចម�ងព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�ក េនៅក��ងសំណុំ កំណត់្រតាែដល្រត�វបានកំណត់ ចាត់តាំង អ�ក្រត�វដោក់េស�ើ សំេណើ របស់អ� កជោលាយលក�ណ៍អ ក្សរមកកាន់បុ គ�លិកឯកជនភាពរបស់ េយើ ងតាមឣសយដោ�នខោងេលើ ឬបុគ� លិកឯកជនភាពែដលជោប់ ជោសម�័ន�សា ខោេនៅឣសយដោ�ន
ែដល្រត�វបានរោយនោមជោប��ីេនៅចុងប��ប់ៃនេសចក�ី ជូនដំណងឹ េនះ។ ្របសិន េបើអ�ក េស�ើ សុំសំេណៅចម�ង ៃនព័ត៌មាន េយើង ឣចនឹងេធ�ើ ការគិតៃថ� ស្រមាប់ ការចំ ណោយេលើការថតចម�ង ការេផ�ើ តាមៃ្រប សណីយ៍ ឬេ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់ដៃទេទៀតែដលទាក់ ទងនឹងសំ េណើ របស់អក� ។្រប សិនេបើ េយើ ង
រក្សោព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានការពារ ែដលអ�កេស�ើសុំេនៅក��ងទ្រម ង់េអឡិច ្រត�និក អ�កមានសិទ�ិេស�ើ សុំថតសំ េណៅចម�ងៃនព័ត៌មា蠀នរបស់ អ�កេនៅក��ងទ្រមង់េអឡិ ច្រត� និក េហើយេយើងនឹ ងផ�ល់ជូនព័ត៌ មានេទៅអ�ក េនៅក��ងទ្រមង់ ែដលអ�កេស�ើ សុំដរោបណោវោឣចផលិតេចញមកបានយោ៉ ង្រស�លក��ងទ្រមង់េនោះ។
្របសិន េបើព័ត៌ មានេនោះមិន ឣចផលិតបា蟠នយោ៉ ង្រស�លក��ងទ្រមង់ េអឡិច ្រតន� ិកែដលអ�ក េស�ើ សុំេទ េយើងនឹង ឈានដល់កិច�្រពមេ្រព�ងជោមួយអ�ក ទាក់ទងនឹងទ្រមង់ េអឡិច ្រត�និកែដលឣចឣនបានជំនួ សេផ្សងវ� ញ។ េយើងនឹងមិនគិត ្របាក់អ�ក េលើសៃថ�ពលកម�េឆ�ើ យតបរបស់ េយើង េទៅនឹងសំ េណើរបស់អ�ក សុំ
ច្បាប់ថតចម�ងទ្រមង់ េអឡិច ្រត�និកៃនព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត� វបានការពាររបស់អ�ក េនោះេទ។
េយើង ឣចនឹង ្រចានេចាលសំេណើ របស់ អ�កក��ងការពិនិត ្យ និងទទួ លបានច្បាប់ថតចម�ង ៃនព័ត៌មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានកា駈រពាររបស់អ�ក េនៅក�ង� សា� នភាពមានក្រមតិ ជោខោ�ំងជោក់លា팸 ក់ខ�ះ។ ្របសិ នេបើអក� ្រត�វបានបដិ េសធលទ� ភាពក��ងកា荘រទទួ លបានព័ ត៌មានេវជ� សា览�ស�របស់អ�ក
អ�កឣចនឹងេស�ើ សុំឱ្យកា蟠របដិេសធ្រត� វបា蟠នពិនិត្យេមើលេឡើង វ�ញេដោយបុគ� លិក ែថទា鈐ំសុខភាពមួយេផ្សង េទៀតរបស់ Lifespan។ េទា팸ះបី ជោយោ៉ ងេនះក�ី ស�ិតក��ង កាលៈេទសៈមួ យចំនួន េយើងមិន្រត� វបា颀នត្រម� វឱ្យផ� ល់ជូនអ�កនូ វការពិនិត ្យេឡើងវ�ញែបបេនះេនោះេទ។ ្រប សិន េបើេយើងពិត ជោអនុេលាមតាមសំេណើ
របស់អ�ក សុំ កា穨រពិនតិ ្យេមើ លេឡើងវ� ញេលើ កា穨របដិ េសធ េយើងនឹងអនុ េលា⧠មតាមលទ� ផលៃនការពិនតិ ្យេឡើង វ� ញេនះ។

D. សិទក�ិ ង� ការែកស្រមល� – ្របសិនេបើអ�កមានឣរម�ណ៍ថោ ព័ត៌មានសុខភាពែដល្រត�វបានការពារែដលេយើងមានអំពីអ�ក គឺមិន្រតឹម្រត�វ ឬមិនេពញេលញ អ�កឣចនឹងេស�ើឱ្យេយើងេធ�ើការែកស្រម�លេលើព័ត៌មានេនោះ។ អ�កមានសិទ�ិេស�ើសុំកា鈐រែកស្រម�លព័ត៌មានអស់រយៈេពលយូរេស�ើនឹងព័ត៌មាន្រត�វបា꺀នរក្សោ។

េដើម្បីេស�ើ សុំការែកស្រម� ល សំ េណើ របស់អ�ក ្រត� វេធ�ើ េឡើង ជោលាយលក�ណ៍អក្សរ េហើយដោក់ប ���នេទៅកា荘ន់បុគ�លិក ឯកជនភា荘ពរបស់ Lifespan ឬបុគ�លិកឯកជនភាពែដលជោសម�័ន�សា ខោរបស់ Lifespan តា팸មឣសយដោ�នែដល្រត� វបានរោយនោមជោប��ីេនៅែផ�កប��ប់ ៃនេសចក�ីជូន ដំណឹងេនះ។
បែន�មពីេនះ អ�ក ្រត�វផ� ល់េហតុផ លែដលគា팸ំ្រទ សំេណើរបស់អ�ក។
េយើង ឣចនឹង េធ�ើការ្រចានេចាលសំ េណើ របស់អ�ក សុំកា駈រែកស្រម�ល ្រប សិន េបើវោមិនជោលាយលក�ណ៍អក្សរ ឬមិនមានរួមប���លនូ វេហតុផ ល េដើម្បីគាំ្រទ ដល់ សំេណើ ។ បែន�មពីេនះ េយើង ឣចនឹង េធ�ើការ្រចានេចាលសំ េណើ របស់អ�ក ្រប សិនេបើអ�កេស�ើឱ្យេយើងែកស្រម� លព័ត៌ មានែដល៖
• មិន្រត�វបា駈នបេង�ើតេឡើងេដោយេយើង លុះ្រតា荘ែតបុគ�ល ឬអង�ភាពែដលបេង�ើតព័ត៌មា⧠នេនោះែលងមា⧠នតេទៅេទៀតេហើយេដើម្បីេធ�ើការែកស្រម�ល
• មិនែមនជោែផ�កៃនព័ត៌មា窈នសុខភា窈ពែដល្រត�វបា窈នកា窈រពា꺀រ ែដល្រត�វបា팸នរក្សោទុកេដោយ Lifespan
• ្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញ។

E. កា蟠រទទួលខុស្រតវ� ៃនការេបើកបេ��ញព័តមា៌ នជោក់លាក់ – ជោទូេទៅអ�កមា팸នសិទ�ិក�ងកា팸រទទួលបានការទទួលខុស្រត�វៃនការេបើកបេ��ញព័ត៌មា팸នសុខភា駈ពែដលេយើងបានេធ�េើ ទៅេលើព័ត៌មា荘នសុខភាពែដល្រត�វបានការពាររបស់អ�កក��ងរយៈេពល 6 ឆា荘�ំមុនកាលបរ�េច�ទ ែដលការទទួលខុស្រត�វ្រត�វបានេស�ើសុំ។
េទា팸ះបីជោយោ៉ ងេនះក�ី កា팸រេលើក ែលងជោេ្រចើនអនុ វត�េទៅេលើច្បាប់ ្រកិត្រក មទូេទៅេនះ។ ឧទា荘ហរណ៍ អ�ក មិនមានសិទ�ិទទួ លបានកា팸រទទួលខុ ស្រត� វស្រមាប់ការេបើកបេ�� ញព័ត៌មានែដល្រត� វបា⧠នេធ�ើ េឡើង៖ (1) ស្រមាប់ការព្យោបាល កា꺀របង់ ្របា꺀ក់ ឬ្របតិ បត�ិការែថទាំ សុខភាព (2) េទៅកាន់អ�ក
ឬអ�កតំណោងផោ�ល់ខ�នអ� ក (3) ែដលអ�កបា팸នអនុ ��តផ�ល់សិទ�ិ ជោលាយលក�ណ៍អក្សរ (4) ស្រមា鈐ប់ប ��ីរោយនោម និងទំ នោក់ទំនងរបស់ មន�ីរេពទ្យ (5) េទៅកាន់ ្រគ�សា រ និងមិត�ភក�ិ ែដលពា꺀ក់ព័ន�ក�ង កា窈រេមើ លែថទា꺀ំអ�ក ឬការបង់្របាក់ ស្រមាប់ការែថទា娈ំ របស់អ�ក ឬស្រមា鈐ប់េគាលបំ ណង
ជូនដំណឹងជោក់លាក់ េផ្សង េទៀត (6) េទៅកាន់ម �ន�ី សហព័ន� ស្រមាប់ សន�ិសុខ ជោតិ ឬសកម� ភាពេសុើប ការសមា�ត់ (7) េទៅកា팸ន់មណ� លែកែ្រប ឬម�ន�ីព្រងឹង អនុវត�ច្បាប់ទាក់ទងនឹងអ�ក េទាស (8) ជោែផ�កមួ យៃនសំណុំទិន�ន័ យមានក្រមិត ឬ (9) េទៅកាន់ម �ន�ី ្រត�ត្រតា팸េមើ លខុ ស្រត� វេលើ
សុខភា鰰ពេនៅក��ងសា팸�នភា鰰ពជោក់លា멀ក់ ណោមួ យ។ វ�សាលភាពៃនសិទ�ិ របស់អ�កក��ងការេស�ើ សុំការទទួ លខុស្រត�វមួ យឣចនឹង្រត� វបា釘នែកស្រម� លេដោយកា顠រផោ�ស់ប� រនោនោេនៅក��ងច្បាប់សហព័ន�ពីេពលមួ យេទៅេពលមួ យេទៀត។

អ�កមានសិទ�ិ ក�ងការទទួលព័ត៌មានជោក់លាក់អំពី ការេបើកបេ�� ញព័ត៌ មានទាំង េនោះែដលអ�កពិត ជោមា꽐នសិទ�ក�ង កា팸រពន្យល់ស្រមាប់ វោ។ សិទក�ិ �ងការទទួ លបានព័ត៌ មានេនះស�ិត េនៅរងចំណុះឲ្យកា⧠រេលើកែលង កា멀រដោក់កំ ហិត និង ការដោក់ក ្រមិត្រពំ ែដនជោក់លាក់ខ�ះ។ សំ េណើរបស់អ�ក ្រត�វែតបានេធ�ើ េឡើង ជោ
លា멀យលក� ណ៍អក្សរេទៅកាន់បុគ�លិកឯកជនភា⧠ពរបស់ Lifespan ឬបុគ�លិកឯកជនភាពៃនសម�័ ន�សាខោរបស់ Lifespan ដ៏ សម្រសបតា팸មឣសយដោ�ន ែដល្រត�វបា顠នរោយនោមជោប��ីេនៅែផ�កចុ ងប��ប់ ៃនេសចក�ីជនូ ដំ ណឹងេនះ។ ប��ៃី នកា팸រេបើកបេ�� ញព័ត៌ មា⧠នដំបូង ែដលអ�ក បានេស�ើ សុំក�ង រយៈេពល
12 ែខ គឺមិន មានការគិត ៃថ�េនោះេទ។ ស្រមាប់ប ��ីបែន�ម េយើង ឣចនឹងគិត ្របាក់ពីអ�ក នូវៃថ�ៃនការផ�ល់ជូនប��ីែបបេនះ។

F. សិទក�ិ ង� ការទទួលបា껰នច្បាប់ថតចម�ងៃនេសចក�ជី នូ ដំណងឹ េនះក�ង� ទ្រមង់ជោ្រកដោស – អ�កឣចមានសិទ�េស�ើសុំច្បាប់ថតចម�ងជោ្រកដោសៃនេសចក�ីជូនដំណឹងេនះបា팰ន្រគប់េពលេវលា팰 េបើេទាះជោអ�កបានយល់្រសបទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងេនះក��ងទ្រមង់េអឡិច្រត�និកក៏េដោយ។ ការេស�ើច្បាប់ថតចម�ងជោ្រកដោស
ឣចនឹង្រត� វបានទទួលបានមកេនៅេពលចុះេឈា� ះេនៅសម�័ន�សា ខោរបស់ Lifespan ឬឣច្រត� វបា퍘នេស�ើសុំជោលា멀យលក� ណ៍អក្សរពីបុគ� លិកឯកជនភា팸ពរបស់ Lifespan ឬបុគ�លិកឯកជនភាពៃនសម�័ន�សាខោរបស់ Lifespan ដ៏សម្រសប ែដល្រត�វបា⧠នរោយនោមជោប��ី
មានេនៅែផ�ក ប��ប់ ៃនេសចក�ីជូនដំណឹ ងេនះ។
G. សិទក� ង� ការទទួលបា鱰នកា멀រជូនដំណងឹ – ្របសិនេបើេយើងកំណត់ថោ ឯកសារកំណត់្រតាេវជ�សា�ស�របស់អ�ក្រត�វបា맀នេ្របើ្របា팸ស់ ឬចូលេ្របើ្របាស់េដោយមិន្រតឹម្រត�វ េយើងនឹងជូនដំណងឹ អ�កអំពីកា鱰រេ្របើ្របាស់ ឬការចូលេ្របើ្របាស់េដោយ មិន្រតឹម្រត�វ ដូចែដល្រត�វបានត្រម�វេដោយច្បាប់។

6. អនីតជិ ន និងអ�កតំណោងផោ�ល់ខន�

ក��ងសា� នភា맀ពេស�ើ រទា맀ំងអស់ ឪពុ កមា�យ ឣណោព្យោបាល និង/ឬអ�កដៃទេទៀត ែដលមានទំនួ លខុ ស្រត� វផ�វ� ច្បាប់ចេំ ពាះអនីតិជន (េក�ង ឣយុ េ្រកាម 18 ឆា�ំ) ឣចេ្របើ ្របា뇈ស់ សិទ�ិែដល្រត� វបា뇈នពិព៌ណនោេនៅក��ងេសចក�ីជូនដំណឹង េនះតាងនោមជំនួសឲ្យអនីតិជនបាន។ េទាះបី ជោយោ៉ ងេនះក�ី
មា荘នសា� នភា荘ពខ�ះែដលអនីតិជនឣចនឹង េធ�ើការេ្របើ ្របាស់សិទ�ិែដលបានពិ ព៌ណនោេនៅក�� ងេសចក�ីជូនដំណឹង េនះេដោយខ��នឯង។

7. កា따រែកែ្របេសចក�ជី នូ ដំណងឹ េនះ

េយើង រក្សោសិ ទ�ិក�ងកា땘រែកែ្របេសចក�ីជូនដំណឹង េនះ។ េយើងរក្សោសិទ�ិក�ង ការេធ�ើឲ្យេសចក�ីជូ នដំណងឹ ែដល្រត�វបា垸នពិនិត ្យែកស្រម� លេឡើងវ� ញ ឬែដល្រត� វបានែកែ្រប ឲ្យមាន្របសិទ� ភាពស្រមាប់ព័ត៌ មានសុខ ភាពែដល្រត�វបានការពារ ែដលេយើង មាន រួ ចេហើយអំពី អ�ក
្រពមទាំងព័ត៌ មានណោមួ យែដលេយើងទទួ លបា鄠នេនៅៃថ�អ នោគត។ េយើ ងនឹងបេងោ�ះយោ៉ ងច្បាស់ ្រជេងោនូវសំ េណៅច្បាប់ ៃនេសចក�ីជូនដំណឹង េនះេនៅសម�័ន�សា ខោរបស់ Lifespan នីមួយៗ និងេនៅេលើ េគហទំព័ រែដលមានឣសយដោ�ន៖

http://www.lifespan.org/lifespan-joint-privacy-notice.html

កាលបរ�េច�ទ ្រប សិទ�ភាពនឹ ង្រត� វបា吐នេបា吐ះពុម�េនៅេលើទំព័ រដំបូង េគៃនេសចក�ីជូនដំណងឹ េនៅ្រជ�ងខោងសា� ំែផ�ក ខោងេលើ។ គួរឲ្យកត់ចំ ណោំផងែដរថោ ក��ង េហតុការណ៍ែដល Lifespan ឬសម�័ន�សា ខោណោមួយរបស់វោ្រត� វបានលក់ ឬរួមប���លគាᠸ�ជោមួយអង� ភាពមួ យេផ្សង េទៀត ព័ត៌មានេវជ� សា᠘�ស�
/ឯកសារកំណត់ ្រតាេវជ�សា�ស�របស់អ�កនឹង កា궀�យជោ្រទព្យសម្បត�ិរបស់មា귈�ស់ថ�ី។

8. បណ� ងឹ /ការសាកសួរព័តមា៌ ន

្របសិន េបើអ�ក េជឿថោ សិទឯ�ិ កជនភា궠ពរបស់អ�ក ្រត�វបា궠នរ� េលា궠ភបំ ពា궠ន អ�ក ឣចដោក់បណ� ឹងជោមួយេលខោធិ កា垐ររបស់ នោយកដោ�នសុខោភិ បាល និង េសវោកម� មនុស្សេនៅឣសយដោ�ន Hubert H. Humphrey Building, 200 Independence

Avenue, SW, Washington, DC 20201។

អ�កក៏ឣចនឹង ដោក់បណ� ឹង បានជោមួ យនឹងបុគ� លិកឯកជនភាពរបស់ Lifespan តាមឣសយដោ�ន និង េលខទូរសព�ខោងេ្រកាមផងែដរ។
អ�កនឹងមិន្រត� វបានដោក់េទាសពិនយ័ ស្រមាប់ ការដោក់បណ� ឹង េនោះេទ េហើយអ�ក ក៏នឹងមិន្រត� វបានេស�ើឲ្យលះបង់សិទ�ិរបស់អ�កជោលក�ខណ� ៃនការព្យោបាលដូច គា�ែដរ។

Lifespan Privacy Officer
245 Chapman Street, Suite 200
Providence, RI 02905
401-444-4728 ឬ privacyofficer@lifespan.org

េយើងទទួ លសា� ល់ថោ អ�កជំងឺរបស់ េយើង ឣចនឹង មានសំណួ រអំពី ឬឣចនឹង ្របាថោ�ចង់ េធ�ើការសាកសួរអំពីព័ ត៌មា란នសុខភាពែដល្រត� វបា둨នកា란រពា란ររបស់ពួក េគ អំពី េសចក�ី ជូនដំណងឹ េនះ ឬការអនុ វត�ឯកជនភាពរបស់េយើង។ Lifespan បានចាត់ តាំង បុគ� លិកឯកជនភាពៃនសម�័ន�សា햀 ខោ Lifespan
ែដលេធ�ើយោ៉ងជិតដិត ជោមួ យបុគ�លិកឯកជនភាព Lifespan។ បុគ� លិកឯកជនភា뇈ពៃនសម�័ន�សា ខោ Lifespan ែដលេធ�ើការជោចម្បង េនៅក��ង ែផ�ក េសវោកម�ព័ត៌មានសុខភាព គឺបានេ្រត�មខ��ន រួចជោេ្រសចក��ង ការជួយអ�ក ជោមួ យសំណួ រ និងចម� ល់របស់អ�ក េហើយឣចទាក់ទងដល់បានតាមរយៈឣសយដោ�ន
និងេលខទូ រសព�ែដល្រត� វបានរោយនោមជោប��ី េនៅេលើ ទំព័របនោ�ប់េនះ។
ព័ត ៌មានទំនោក់ទនំ ងស្រមាប់បគុ �លកិ ឯកជនភាពៃនសម�ន័ សា
� ខោ

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
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