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 ) NEW YORK STATEنيو يارک اسٹيٹ (
 دفتر نشہ خوری خدمات و امدادات

 )(OFFICE OF ADDICTION SERVICES AND SUPPORT  
 

شراب نوشی/ طبی سہوليات اور عام طبی حالت ميں مريض کی موجودگی ميں 
 متعلق معلومات کے اجراء کی رضامندینشہ خوری سے 

 

 تاريخ منسوخی_________ عملے کے دستخط______________
 

 .M.I  پہال    مريض کا آخری نام
           ,              

 کيس نمبر
      
 فيسيلٹی

      
 

 )کاپی تيار کريں1(مريض کے کيس ريکارڈ کے ليے ايک مريض کو فارم کی کاپی ديں!  ہدايات:
 

  نہ ہونے کی جانکاریيا  ہونے ميں موجود طبی سہوليت اس   وه ميری کہ  ہوں  ديتی /اجازت ديتا کے عملے کو يہ کہنے کی طبی سہوليات ميں، زير دستخطی اس 
۔  ميں کسی چوٹ، سکتے ہے اپنی عام حالت کے بارے معلومات فراہم کر ہے درج ذيل کو جو ذاتی طور پر ميری خير وعافيت اور پيش رفت ميں دلچسپی رکهتے 

 کرتا ہوں۔ زضامندی ظاہر  دار کو مطلع کيے جانے  ہ بيماری يا ہنگامی حالت ميں اپنے قريب ترين رشت
 

 دار کا نام ہ قريب ترين رشت
 

      

 ٹيليفون
 

      
 پتہ

 
      

 
      

 
  

 متعلقہ افراد سے رشتہ              کے نامدلچسپی رکهنے والے فرد (افراد) 

            

            

            

            

            

            

            

 
ہوں، عالوه اس حد کے جس تک مجاز شده معلومات کا افشاء اس کے سکتی   / رضامندی تحريری طور پر، واپس لے سکتا ميں سمجهتا ہوں/ سمجهتی ہوں کہ ميں

) ماه بعد ختم ہو جائے گی۔  ميں يہ بهی سمجهتا /سمجهتی ہوں کہ اس  1سے ميرے چلے جانے کے ايک ( طبی سہوليات مطابق کيا گيا ہو۔  ہر حال ميں، يہ رضامندی 
 کی طرف سے ميرے نام پر کيا گيا کوئی افشاء معلومات شراب اور منشيات کی عادت کے ريکارڈ کی راز داری سے متعلق مجموعہ وفاقی ضوابط کےيات طبی سہول

 ,Health Insurance Portability and Accountability Act( 1996اور اس کے عالوه ہيلته انشورنس پورٹيلٹی اينڈ اکاؤنٹيبلٹی ايکٹ آف  42ٹائٹل  
“HIPAA (” ۔کے مطابق ہو 

 

 

 

 

 پر والدين/ سرپرست کے دستخط)  ت پڑنے (ضرور  (مريض کے دستخط)  
 
 

            
 (والدين/سرپرست کا نام لکهيں)    (مريض کا نام لکهيں)   

 

             

 (تاريخ)   (تاريخ)  
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