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استامرة تفويض بإصدار معلومات السجالت الطبية
					
تاريخ امليالد:
								
اسم املريض:
					
الهاتف:
								
العنوان:
				
الربيد اإللكرتوين:
								
** قد ُف َرض رسوم مقابل كشف السجالت الطبية **

(الشخص/املؤسسة)

										
أرسل إىل:
اخرت وسيلة اإلرسال:
												
 العنوان الربيدي:
			
رقم الفاكس:
							
 الربيد اإللكرتوين:
السجالت املطلوب كشفها( :اخرت كل ما ينطبق)
			
 أخرى
مفص لة
 جميع السجالت الطبية  بيانات فواتري ّ
		
إىل:
		
من:
		
الرجاء توفري نسخة من سجاليت الطبية لكل تواريخ الخدمات أو:

مالحظة :كشف املعلومات يشمل املعلومات الحساسة كالصحة العقلية ،إدمان املخدرات /الكحول ومرض نقص املناعة املكتسبة

سيستخدم هذا التفويض من أجل( :اخرت واحدة)

		
 طلب املريض
 استم رار العناية

			
 التأمني
		
 املحامي

			
 أخرى

		
 الضامن الصحي /اإلعاقة
 تعويض العامل						

•أدرك أن التواص ــل بالربي ــد اإللك ــروين ل ــه ع ــدة املخاط ــر ،وم ــن املمك ــن أن يت ــم التع ــرض للربي ــد اإللك ــروين املرس ــل أو تغي ــره أو إرس ــاله أو
ق راءت ــه م ــن قب ــل أخري ــن
•أدرك أنن ــي ق ــد أس ــحب ه ــذا التفوي ــض بالكتاب ــة خط ًي ــا اىل  Athletico 600 Oakmont Lane, Suite C, Westmont, IL 60559يف أي وق ــت وس ــيكون ذل ــك س ــاري
املفع ــول يف التاري ــخ املب َّل ــغ ماع ــدا اىل الح ــد ال ــذي ت ــم في ــه اتخ ــاذ اإلج ـراء باالعت ــاد ع ــى ه ــذا التفويض.
•أدرك أن رعايتي الصحية لن تتأثر يف حال مل أوقع عىل هذا التفويض.
			
•أدرك أن هذا التفويض  -ما مل يتم إبطاله  -ستنتهي صالحيته يف هذا التاريخ أو الحدث:
•يف حال مل يتم ذكر تاريخ ،ستنتهي صالحية التفويض بعد سنة من تاريخ توقيعه.
•أدرك أن يل الحق يف م راجعة املعلومات الصحية الخاصة يب قبل نرشها .كام أدرك حقي يف الحصول عىل نسخة من هذا التفويض.

															
توقيع املريض أو املمثل املخول قانوني اً
التاريخ
															
االسم املطبوع للمريض املمثل املخول قانوني اً
عالقة املمثل املخول قانوني اً باملريض

إعادة الكشف :تم إعالم املريض أو املمثل املخول قانوني اً الذي يوقع هذا التفويض أن أثالتيكو ال ميكنها ضامن أن متلقي املعلومات الصحية املطلوبة
لن يعيد كشفها أو بعضها آلخرين .تم إعالم املتلقي أن القوانني متنع إعادة كشف أي معلومات صحية فيام يخص إدمان املخدرات/الكحول ،ومرض نقص
املناعة املكتسبة ،وعالج الصحة العقلية.
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