
 Erie County کانتی ایریسالمت روان اداره 

 افشای اطالعات محرمانه  اجازه استفاده و

 به افراد مبتال به ناتوانی ذهنیتا   کنند ریزی، هماهنگی و ارائه خدمات با یکدیگر همکاری میهایی طراحی شده است که در برنامهاین فرم برای استفاده توسط سازمان   

اهداف  ی باهای بهداشتاستفاده، افشا و افشای مجدد اطالعات محرمانه را برای هماهنگی مراقبت، ارائه خدمات، پرداخت برای خدمات و عملیات مراقبت  این خدماتی ارائه کنند. 

 CFR 42ر )ل حفظ حریم خصوصی سوابق الکل و مواد مخدقانون بهداشت روانی ایالت نیویورک، مقررات فدرا  33.13این فرم با الزامات بند . سازدیمورد نظر مجاز م

استفاده   HIV-AIDS ین برای اطالعات مربوط بهمطابقت دارد. ا  (FERPA) (USC 1232g 20)  ، و قانون فدرال حاکم بر حریم خصوصی سوابق تحصیلی( 2تقسم

زیرا استفاده و افشای  نیست "مجوز" .نیست HIPAA قوانینتحت  "مجوز"شود، این فرم  را شامل می  CFR 164.508(c) 45گرچه بسیاری از عناصر مورد نیاز د، اشونمی 

 (. مراجعه کنید CFR 164.506 45 به ). تمحافظت شده برای اهداف درمان، پرداخت یا عملیات مراقبت بهداشتی اس پزشکیاطالعات 

، سالمت روان، الکل/مواد مخدر و پزشکیشود و بدین وسیله اجازه استفاده و افشای سوابق  الکترونیکی وارد می   ایپرونده کنم که اطالعات من در  تصدیق میمن   .1

 م. تحصیالت را به شرح زیر می ده

 : شخصی که اطالعات او ممکن است مورد استفاده قرار گیرد یا افشا شود .2

 ____________________________ :تاریخ تولد______________________________________         م:نا

 (: کنید مشخصاطالعاتی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد یا افشا شود شامل )همه موارد مربوط را  .3

 سوابق سالمت روان 

 سوابق الکل / مواد مخدر  

 سوابق مدرسه یا آموزش   

 سوابق بهداشتی  

  ذکر شد  در باال مدارک ثبت شده کهتمام 

 ط: توسافشا شود این اطالعات ممکن است  .4

 هر شخص یا سازمانی که دارای اطالعاتی است  

  A افراد یا سازمان های ذکر شده در پیوست 

 :های زیر که به من خدمات ارائه می دهندافراد یا سازمان

   ---------------------------------------------                       -------------------------------------------------- 

   ---------------------------------------------                       -------------------------------------------------- 

 :  برای افشا شود ن استاین اطالعات ممک .5

پرداخت هزینه آن خدمات یا مشارکت در تضمین یا برای  ،  دبه این اطالعات نیاز دار   هر شخص یا سازمانی که برای ارائه خدمات به شخصی که موضوع پرونده است

 .اطالعات نیاز دارداین های بهداشتی مرتبط با آن شخص، به کیفیت یا سایر عملیات مراقبت

   Aافراد یا سازمان های ذکر شده در پیوست  

 :افراد یا سازمان های زیر

   ---------------------------------------------                       ---------------------------------------------------   ---------

-----------------------------------                       -------------------------------------------------- 

 از:اهدافی که این اطالعات ممکن است برای آنها استفاده و افشا شود عبارتند  .6

 حمایت می شودکانتی ارزیابی صالحیت برای شرکت در برنامه ای که توسط اداره بهداشت روان ایری  •

 · .پرونده ارائه خدمات، از جمله هماهنگی مراقبت و مدیریت •

 ·پرداخت خدمات؛ و   •

 .عملیات مراقبت های بهداشتی مانند تضمین کیفیت  •

نیویورک و فدرال افرادی را که از سالمت روان، سوء مصرف الکل یا مواد مخدر و سوابق تحصیلی برخوردار هستند، از افشای مجدد آن سوابق قوانین  من می دانم که   .7

در مورد استفاده و افشای   HIPAA دانم که هر سازمانی که ممکن است سابقه دریافت کند، ملزم به پیروی از قوانین فدرالهمچنین می د.بدون اجازه منع می کن

العاتی را  دهم که سوابق و اطکنند، اجازه میهایی که سوابق را بر اساس این مجوز دریافت میبدینوسیله به افراد و سازمان .  شده نیستاطالعات بهداشتی محافظت 

، مجدداً افشا  آمده است و نه هیچ هدف دیگری    6ذکر شد برای اهدافی که در پاراگراف    5  به افراد یا سازماتهایی که در پاراگرافثبت شده  من  های  که در پرونده

 .کنند

  



 )ادامه(رای استفاده و افشای اطالعات محرمانه  ب (Erie County) کانتیروان اری   سالمتمجوز اداره 

 ید(:این مجوز منقضی می شود )کادر قابل اجرا را عالمت بزن .8

 ---------------- در تاریخ 

 ----------------------------------------------------------------------- ر:  رویداد زیبا               

 :  شودزیر محدود می موارد  این مجوز به .9

 ------------------تا   ---------------------از  دوره زمانی زیر اعمال می شود: مدارکمجوز فقط برای 

 -------------------------------------------------------------------------- :محدودیت دیگر 

 

دانم که اگر این مجوز لغو شود، ممکن  ام و می خصوصی دریافت کردههای حفظ حریم  من یک اخطار در مورد شیوه .  که این اجازه ممکن است لغو شود  کنممی درک  من   .10

دانم که سوابق افشا شده قبل  همچنین می. اگر بخواهم این مجوز را لغو کنم از این امکان مطلع خواهم شد. پذیر نباشدهای خاصی امکاناست ادامه شرکت در برنامه

محافظت    پزشکیاست ممکن است به استفاده یا افشای سوابق و اطالعات  وابسته  یا سازمانی که به این مجوز    هر شخص.  توانند بازیابی شونداز لغو این مجوز نمی 

  د.شده است، ادامه ده صادراین مجوز  برایش شده در صورت نیاز برای تکمیل کاری که 

 

 م.دهسوابق خود را همانطور که در این سند توضیح داده شده است میمن اجازه استفاده و افشای  د.من شخصی هستم که سوابق او استفاده یا افشا خواهد ش

 --------------------------------تاریخ                     --------------------------------------------------امضا  

من اجازه استفاده و افشای  .است ----------------------------------صرابطه من با آن شخ . من نماینده شخصی هستم که از سوابق او استفاده یا افشا خواهد شد

  .سوابق خود را همانطور که در این سند توضیح داده شده است می دهم

 --------------------------------تاریخ                      -------------------------------------------------امضا 

 --------------------------------------یسیدنام خود را بنو

 A   وستیپ

ارائه خدمات   یها براسازمان نی . اشودیاعمال م کنندیها کار مسازمان اینکه در  یها و افرادسازمان این یسوابق برا یافشا یمجوز برا نیا

. کنندیم یهمکار گریکدیبا  کانتی یریبه ساکنان ا  

 

Berkshire Farm 

BestSelf Behavioral Health 

Buffalo City Mission 

BryLin Hospital 
Buffalo Federation of Neighborhood 

Centers 

Buffalo Psychiatric Center 

Catholic Charities 
Cazenovia Recovery Services 

Child& Family Services 

Community Connections of New York 
Community Services for Every1 

Compeer West 

Endeavor Health Services 

Envision Healthcare 
Erie County Department of Mental Health 

Erie County Forensic Mental Health Services 

Erie County Department of Social Services 

Erie County Medical Center 

Gateway – Longview 

Greater Buffalo United Healthcare Network 

Family Help Center 
Harmonia Collaborative Care 

Health Home Partners of Western New York, 

LLC 

Health Homes of Upstate New York 
Heritage Centers 

Hillside Children’s Center 
Hispanics United of Buffalo 

Horizon Health Services 

Jewish Family Services 
Kaleida Health 

Living Opportunities of DePaul 

Lt. Col. Matt Urban Human Services Center 
Mental Health Association 

Monroe Plan for Medical Care 

Monsignor Carr Institute 

New Directions 
NY-508 Continuum of Care (HUD) 

Niagara County Department of Mental Health 

and Substance Abuse Services 

Niagara County Single Point of Access 
Niagara County Department of Social Services 

Niagara Falls Memorial Hospital 

Niagara Gospel Rescue Mission 
OLV Human Services 

Recovery Options Made Easy 

RedArgyle 

Restoration Society, Inc. 

Salvation Army 
Southern Tier Environments for Living 

Spectrum Human Services 

Suburban Adult Services, Inc. 

Suicide Prevention & Crisis Services 
Temple of Christ, My Place Home 

Transitional Services, Inc. 

University Psychiatric Practice 
UPMC - Chautauqua 

Veteran Administration Medical Center 

Weinberg Campus 

Western New York Independent Living Project 

WNY Children’s Psychiatric Center 
YWCA of Western New York 

Other: 
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