လူနာမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
New York ျပည္နယ္ရွိ ေဆး႐ံုတြင္ ကုသမႈခံယူေနေသာ လူနာတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ သင့္တြင္ရွိထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား1. အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီး အသံုးျပဳပါ။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ သင္သည္ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ၊
အကူအညီလိုသည္ျဖစ္ေစ ေဆး႐ံုသည္ ဘာသာျပန္အပါအဝင္ အကူအညီကို ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာ၊ လိင္၊ မိခင္ႏိုင္ငံ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ လိင္ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပမႈ၊ ႐ုပ္အသြင္ျပင္၊
ေငြေပးေခ်မႈအရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ အသစ္အ႐ြယ္ကိုလိုက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ ေဆးကုသမႈ ခံယူႏိုင္ရမည္။

3. သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ဂ႐ုတစ္စိုက္ ေလးစားမႈရွိေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူႏိုင္ရမည္။
4. အေရးေပၚကုသမႈကို သင္လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ခံယူႏိုင္ရမည္။
5. ေဆး႐ံုတြင္ သင့္ကိုကုသမည့္တာဝန္ခံဆရာဝန္၏ အမည္ႏွင့္ရာထူးကို သင့္အား အေၾကာင္းၾကားရမည္။
6. သင့္ကို ကုသရာတြင္ ပါဝင္ေသာ မည္သည့္ ေဆး႐ံုဝန္ထမ္းမဆို၏အမည္၊ ရာထူးႏွင့္ တာဝန္တို႔ကိုသိရွိၿပီး သူတို႔၏ ကုသမႈ၊ စစ္ေဆးမႈႏွင့္
ေလ့လာမႈတို႔ကိုျငင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

7. ေဆးလိပ္မေသာက္ရသည့္ အခန္းျဖစ္သည္။
8. သင့္အတြက္ ေရာဂါရွာေဖြမႈ၊ ေဆးကုသမႈႏွင့္ ေရာဂါသတ္မွတ္မႈ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္ကို ရယူႏိုင္ရမည္။
9. အဆိျု ပဳထားေသာ မည္သည့္ ကုသမႈ သိမ
႔ု ဟုတ္ လုပေ
္ ဆာင္မႈ အတြကမ
္ ဆို သင္က
့ ုိ အသိေပးရန္လအ
ုိ ပ္ေသာ အခ်က္အလက္မန
ွ သ
္ မွ်ကို လက္ခရ
ံ ယူပါ။
အဆိပ
ု ါ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကုသမႈ သိမ
႔ု ဟုတ္ လုပေ
္ ဆာင္မ၏
ႈ ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခရွေ
ိ သာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏင
ွ ့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

10. သတိျပန္လည္လာေစရန္ အသက္ကယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေစရန္ ခံဝန္ခ်က္ ရွိပါကသင့္ကိုအသိေပးရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို
လက္ခံရယူပါ။ သင္သည္ အဆိုပါခံဝန္ခ်က္ကိုကိုယ္တိုင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္
အလြန္ဖ်ားနာေနပါက တစ္စံုတစ္ဦးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သိလိုပါက
“လူနာမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း” စာေစာင္မိတၱဴကို ရယူပါ။

11. ကုသမႈကို ျငင္းခြင့္ရွိၿပီး အဆိုပါကုသမႈက သင္၏ က်န္းမာေရးအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မည္ကို သင့္အား ေျပာျပရမည္။
12. သုေတသနတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းခြင့္ရွိပါသည္။ ပါဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ မပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး အျပည့္ရွိပါသည္။
13. ေဆး႐ံုတြင္ရွိစဥ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုၿခံဳမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရပါမည္။

14. သင့္ကို ကုသမႈႏွင့္ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းခြင့္ျပဳသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိရမည္။ သင့္ကို ေဆး႐ံုဆင္းခြင့္ျပဳသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္
ေဆး႐ံုဆင္းျခင္းအား သင္မည္သို႔ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပထားခ်က္ကို ေဆး႐ံုမွ သင့္ကို ေပးအပ္ရပါမည္။

15. ေဆး႐ံဆ
ု င္းရာတြင္ ပါဝင္ၿပီး ေဆး႐ံဆ
ု င္းၿပီးေနာက္ ေစာင္ေ
့ ႐ွာက္မအ
ႈ ခ်က္လက္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ညႊနၾ္ ကားခ်က္ေပးေသာ ေစာင္ေ
့ ႐ွာက္မေ
ႈ ပးသူကုိ ေျပာျပပါ။
16. သင့္ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းကို ေငြေပးရန္မလိုဘဲ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ ေဆး႐ံုမွ သင့္ကို သင့္တင့္ေသာ ကုန္က်စားရိတ္က်ခံေစသည့္
ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းအတြက္ မိတၱဴရယူပါ။ သင္သည္ ေငြမေပးႏိုင္သည့္အတြက္ သင့္ကို မိတၱဴေပးအပ္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း မရွိေစရပါ။

17. အမ်ိဳးအစားလိုက္ စာရင္းျပဳထားၿပီး ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ရွင္းျပထားေသာ ေငြရွင္းတမ္းကို ရယူပါ။
18. ေဆး႐ံု၏ အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား၊ ေဆး႐ံုမွ ပါဝင္ေနေသာ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား၏
ကုန္က်စားရိတ္မ်ား စာရင္းကို ေလ့လာပါ။

19. သင္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
20. ျပန္လည္လက္တံု႔ျပန္မည္ကို အမႈမထားဘဲ သင့္အတြက္ ေဆး႐ံုမွေပးေသာ ကုသမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း တိုင္တန္းပါ၊

သင္ေတာင္းဆိုလာပါက ေဆး႐ံုမွ စာျဖင့္ေရးသားေျဖရွင္းထားေသာ တရားဝင္စာကို ရယူပါ။ ေဆး႐ံု၏ တံု႔ျပန္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္မေက်နပ္ပါက
New York ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားပါ။ ေဆး႐ံုသည္ သင့္အား ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာန၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေျပာျပရပါမည္။
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22. ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းပံုမ်ာ ပါဝင္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား (anatomical gifts) ေပၚတြင္ သင့္ ဆုေတာင္းဆႏၵမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရန္

ေျပာၾကားပါ။ ေဆး႐ံုမွ ရႏိုင္သည့္ အလွဴရွင္ ကဒ္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ဆုေတာင္းကဒ္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ သင္၏ ဆုေတာင္းဆႏၵမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဥပေဒ (PHL)2803 (1)(g) လူနာ၏ အခြင့္အေရး, 10NYCRR, 405.7,405.7(a)(1),405.7(c)
DOH 1500
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