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رفض الموافقة لكل المشاركين
أفھم بأنه بالتوقيع على ھذه االستمارة ،أرفض الموافقة لكل مقدمي الرعاية الصحية والجھات المسددة وجھات التأمين ،وكل مقدمي الخدمة الذين يعملون
ضمن طاقم العمل التابع لھا ،للوصول إلى معلوماتي الصحية من خالل منظمة  NY Care Information Gatewayألي غرض ،ﺣتى في ﺣاالت
الطوارئ الطبية.
بسحب موافقتي ،أفھم اآلتي:
.1

أن مقدمي الرعاية الصحية ،أو الجھات المسددة ،أو جھات التأمين التي ربما أكون قد منحتھا موافقتي في السابق ،ربما تكون قد وصلت إلى
معلوماتي الصحية أثناء فترة سريان موافقتي األصلية ،وربما تكون قد نسخت ھذه المعلومات أو قامت بتضمينھا في سجالتھا .وعلى الرغم من
أنني قد قررت سحب موافقتي ،فال يكون مطلوبًا من مقدمي رعاية الصحية ،أو الجھات المسددة ،أو جھات التأمين ھذه إعادة ھذه المعلومات أو
ﺣذفھا من سجالتھا.

.2

ينطبق رفض الموافقة ھذا على كل مقدمي رعاية الصحية ،والجھات المسددة ،وجھات التأمين التي تصل إلى المعلومات من خالل NY Care
.Information Gateway

.3

قد تستغرق معالجة رفض الموافقة ھذا عدة أيام.

.4

أفھم أنه إذا قمت بالتوقيع على رفض الموافقة ھذا ،فسوف يظل ساريًا ﺣتى أقوم بسحبه .يعني ذلك أنني لن أتمكن من تفويض أي مقدم رعاية
صحية أو جھة مسددة أو جھة تأمين للوصول إلى معلوماتي الصحية من خالل منظمة  NY Care Information Gatewayأثناء سريان رفض
الموافقة ھذا .إذا كنت أرغب في سحب رفض الموافقة ھذا ،يمكنني القيام بذلك في أي وقت عن طريق االتصال بمنظمة NY Care
 Information Gatewayعلى البريد اإللكتروني  info@nycig.orgأو على الرقم  718-334-5844وإخطار منظمة NY Care
 Information Gatewayبأنني أرغب في إلغاء رفض الموافقة لكل المشاركين.

.5

وال يجوز ألي مشارك في منظمة  NY Care Information Gatewayرفض عالجي الطبي استنادًا إلى رفض الموافقة ھذا.
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كتابة اسم الممثل القانوني للمريض بخط واضح )إن وجد(

عالقة الممثل القانوني بالمريض )إن وجد(

NOTARY PUBLIC
This document was signed before me on this ____ day of ________________ 20____.
In __________________________County in the state of _____________________________.
________________________________________
Notary Signature

______________________________________________
Printed Name of Notary

)(Seal

____________________________ My commission expires:

إرشادات إعادة
الفاكس:

| 646-998-8060

االستمارة :ي ُرجى طباعة ھذه االستمارة واستيفاؤھا وإعادتھا إما عن طريق:
البريدNY Care Information Gateway, PO Box 800038, Elmhurst, NY 11380 :

