
चिकित्सा रेिर्डिो जसानिसारी प्रदसान गन्डिो लसाचग बिरसामीिसा अचििसार

PATIENT AUTHORIZATION  
FOR RELEASE OF MEDICAL RECORDS

MR 543.02 NEP पषृ्ठ 2 को 1 संशोधित 5/22

पेन स्े् हेल्थ (Penn State Health), स्वास्थ्य सचूनवा व्य्स्थवापन (Health Information Management), Mail Code CA700, P.O. Box 850, Hershey, PA 17033-0850 
• फोन: 717-531-8055 • फ्यवाकस: 717-531-5068

I. बिरसामीिो जसानिसारी:
नवाम:   

जनम धमधत:     धचककतसवा रेकर्ड नम्बर:  
फोन: (_____)    ब्बरवामीको इमेल ठेगवानवा*:  

प्रिट गरररहेिो जसानिसारीमसा ननमन िुरसा ्मसावेश हुन ्क्छ: एिआईभी/एड्, औषचि/अलिोहलिो उपिसार र मसानस्ि सवसास्थ्य रसाटसा। 
अनुरोििो िसारण - िृप्यसा ्िै िे्हरूमसा तलिो ठेगसानसािो ठसाउँलसाई भनु्डहो्:्
l  धनरनतर हेरचवाह सकहत ब्बरवामीको आफननै प्र्योग गन्डकवा लवाधग
l  पेन स्े् हेल्थ (Penn State Health) को लवाधग अकको धनकवा्यमवा धचककतसवा जवानकवारी ्वा इमेजहरू पठवाउनकवा लवाधग
l  पेन स्े् हेल्थ (Penn State Health) मवा अकको सहवा्यतवा्बवा् ्यस ब्बरवामीको धचककतसवा जवानकवारी ्वा इमेजहरू पठवाउन अनरुोि गन्डकवा लवाधग
l   पेन स्े् हेल्थ (Penn State Health) कवा कम्डचवारी/एजेन्को लवाधग कुननै अकको व्यबति ्वा ससं्थवासगँ व्यबतिगत रूपमवा फोन ्वा अन्य सञचवारकवा मवाध्यम्बवा् कुरवा 
गन्डकवा लवाधग

म ्य्दवसारसा अचििसार ददन्ुछ  
                                                                                                                    (पेन स्े् हेल्थ (Penn State Health)को अधिकवार प्रवाप्त कम्डचवारी ्वा एजेन्को नवाम)

खणर 2 मवा उललेखखत अधिकवार प्रवाप्त व्यबति, एजेनसी, संस्थवा ्वा कुननै अन्यसँग मेरो स्वास्थ्यसम्बनिी जवानकवारी (तलको ब्कलप हेनु्डहोस)्मवा छलफल 
गन्डको लवाधग।
l  कम्डचवारी/एजेन्ले मेरो ्बवारेमवा ्थवाहवा पवाएकवा स्बनै धचककतसवा जवानकवारी।
l  पेन स्े् हेल्थ (Penn State Health)मवा मलवाई किइएको उपचवारसँग सम्बखनित कम्डचवारी/एजेन्ले ्थवाहवा पवाएकवा स्बनै धचककतसवा जवानकवारी।
l  अन्य (कृप्यवा उललेख गनु्डहोस)्:  

l  अन्य:  

कृप्यवा सझुवा् गररएकवा सवारवंाश 1-3 (सलंगन पत्र हेनु्डहोस)्मवा प्रिवान गररएकवा अधतररति कवागजवातहरूको अनरुोिसगँ सम्बखनित खच्डहरू हुन सकछन ्भनी ध्यवान किनहुोस ्

अनुरोि गन्डको लवाधग ब्शेष कवारण:  

तपसाईंले िहसाँ सवसास्थ्य ्ेवसा पसाउनुहुन्छ? लसागू हुने ्िै हेनु्डहो् ्
पेन सटेट हेल्थ (Penn State Health):

l Hershey Medical Center _______________________________________  l St Joseph Medical Center  ________________________________

l Holy Spirit Medical Center _____________________________________  l Hampden Medical Center          l Lancaster Medical Center

l खकलधनकको स्थवान  

II. ठेगसानसािो स्थल: 

 ्य्िसाट जसानिसारी प्रसापत गनु्डहो्:्  ्ूिनसा प्रदसान गनु्डहो्:्

(ब्बरवामीको नवाम, अधिकवार प्रवाप्त व्यबति, एजेनसी, संस्थवा ्वा अन्य) (ब्बरवामीको नवाम, अधिकवार प्रवाप्त व्यबति, एजेनसी, संस्थवा ्वा अन्य)

सटे्् ठेगवानवा सटे्् ठेगवानवा

सहर, रवाज्य र खजप कोर सहर, रवाज्य र खजप कोर

III. फममेट ज्मसा तपसाईं चिकित्सा जसानिसारी प्रदसान गन्ड वसा प्रसापत गन्ड िसाहनुहुन्छ:
l कवागजमवा धचककतसवा रेकर्ड     l सीरीमवा धचककतसवा रेकर्ड
l सीरीमवा रेकर्योलोजीकवा इमेजहरू     l इन्रने् मवाफ्ड त धचककतसवा रेकर्डहरू *

l Penn State Hershey Medical Center Patient Portal 
     * ्यो ब्कलप रोगी ्वा अ््यसक/POA/कवाननूी अधभभवा्कको आमवा्बु्वालवाई धसिनै जवाने रेकर्डहरूकवा लवाधग मवात्र उपलबि छ

IV. चिकित्सा जसानिसारी वसा इमेजहरू अनुरोि गररँदै्छ:
कृप्यवा ्बकसमवा चेक गरेर र उनीहरूको से्वाकवा धमधतहरू सचूी्बद्ध गरेर अनरुोि गररएको धचककतसवा रेकर्डको जवानकवारीको प्रकवार(हरू) प्रिवान गनु्डहोस:्

(्यहसा ँ्ेवसािसा समनतहरू ्ूिीिद्ध गनु्डहो्)्  

(अकको पषृ्ठ हेनु्डहोस)्
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l ्सारसांश 1: अनतरंगी चिकित्सा रेिर्डहरू (2 वष्ड उमेर्ममिो):
परवामश्ड, उपचवारवातमक परीक्षणकवा पररणवामहरू, आपतकवालीन ब्भवाग, करसचवाज्डको सवारवंाशहरू, ब््रण र शवारीररक, औषधिको एलजजी, औषधिको सचूी, 
समस्यवाको सचूी, प्रकरि्यवाहरू, प्यवा्थोलोजीको ररपो ््ड, प्र्योगशवालवाको ररपो ््डहरू प्रिवान गि्डछ

l ्सारसांश 2: िदहरंगी चिकित्सा रेिर्डहरू (2 वष्ड उमेर्ममिो):
परवामश्ड, उपचवारवातमक परीक्षणकवा पररणवामहरू, आपतकवालीन ब्भवाग, ब््रण र शवारीररक, औषधिको एलजजी, औषधिको सचूी, समस्यवाको सचूी, प्रकरि्यवाहरू, 
प्यवा्थोलोजीको ररपो ््ड, ्बकहरंगी पत्र, ्बवाकहरंगी खकलधनक नो्हरू, प्र्योगशवालवाको ररपो ््डहरू प्रिवान गि्डछ।

l ्सारसांश 3:  िेवल उपिसारसातमि परीक्षणिो रेिर्ड(हरू) (2 वष्ड उमेर्ममिो):
उिवाहरणकवा लवाधग, रेकर्योलोजी, ईईजी, ईकेजी, कवाकर्ड्योलोजीको अध्य्यन, प्यवा्थोलोजी, पलमोनरीको अध्य्यन
(परीक्षणिो प्रिसार र समनत उललेख गनु्डहो्)्  ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

l अन्य:
l करसचवाज्डको सवारवंाश(हरू)कवा ररपो ््डहरू  l ्बकहरंगी पत्र/नो्हरूकवा ररपो ््डहरू
l ब््रण र शवारीररक ररपो ््डहरू l िनैधनक रवाम्ो भएको नो्हरूकवा ररपो ््डहरू
l प्र्योगशवालवाको पररणवामहरू l अपरेक्भ ररपो ््ड, कवा्य्डब्धिको ररपो ््डहरू
l प्रत्यवारोपण गनने उपकरणहरू l रेकर्योलोजी इमेज(हरू)कवा लवाधग रिम #/उतपवािनक ID # – प्रकवार र धमधत उललेख गनु्डहोस ्
l अन्य (िृप्यसा िुन िसागजसात र ्ेवसाहरूिो समनत उललेख गनु्डहो्)्  ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
िुन ैपनन प्रशन वसा ्मस्यसािो लसाचग िृप्यसा हसामीलसाई 717-531-8055 मसा ्मपि्ड  गनु्डहो् ्

V. बिरसामी वसा प्रनतननचििो हसतसाक्षर:
्यो सहमधत कुननै पधन सम्यमवा खवारेजको ब्ष्य हो जनु हिसमम खलुवासवा गनने व्यबतिले पकहले ननै ्यसमवा धनभ्डर रहेर कवा्य््ड वाही गररसकेको छ। तपवाईं ्यो 
प्रवाधिकरण खवारेज गन्ड चवाहनहुुनछ भने तपवाईंले धनिनेशक, स्वास्थ्य सचूनवा व्य्स्थवापनको ध्यवानवामवा ्यस फवारमको मवाध्थ किइएको ठेगवानवामवा धलखखत रूपमवा 
्यसतो गनु्डपछ्ड। पकहले खवारेज गररएको छनैन भने ्यो सहमधत हसतवाक्षरको धमधत्बवा् एक ्ष्डधभत्र सककने छ। ्यो फवारममवा हसतवाक्षर गन्ड नसकेमवा Penn State 
Health मवा हेरचवाह प्रवाप्त गनने तपवाईंको अधिकवारलवाई प्रभवा् पवानने छनैन। ्यस फवारममवा तपवाईंको हसतवाक्षरमवा न त हवाम्ो उपचवार न त तपवाईंको भतुिवानी सत्ड ननै छ। 

म उति ररपो ््डको प्रिवा्यकलवाई ्यहवँा उललेख गररएकवा ररपो ््डहरू जवारी गनने सम्बनिमवा कुननै पधन कवाननूी खजममे्वारी ्वा िवाध्यत््बवा् मतुि गि्डछु।

      
ब्बरवामी ्वा प्रधतधनधिको हसतवाक्षर धमधत/सम्य

 
ब्बरवामी ्बवाहेक अरू व्यबतिले हसतवाक्षर गरेको छ भने सम्बनि

मौखखि रूपमसा अचििसार (हसतसाक्षर गन्ड न्कने व्यककतहरूिसा लसाचग)
्ैछन एचआईभीसँग सम्बखनित जवानकवारी ्वा औषधि र अलकोहलको उपचवार जवानकवारीमवा लवागू हुनछ

म सवाक्षी छु कक ब्बरवामी/आमवा्बु्वा/कवाननूी अधभभवा्कले ्यस ररलीजको प्रकृधत ्बझेु र स्तनत्र रूपमवा आफनो मौखखक अधिकवार (िईु सवाक्षीहरू चवाकहनछ) किए

                
सवाक्षी # 1 धमधत/सम्य सवाक्षी # 2 धमधत/सम्य

      
्यसद्वारवा जवारी सचूनवा  धमधत/सम्य

्यो अचििसार ्िै आइटमहरू पूरसा नहुनजेल सवीिसार गररने ्ैछन।
 ्य् िसागजसातले मेरो हसतसाक्षरिो समनतभनदसा अनि वसा 12 मदहनसा सभत्र मेरो चिकित्सा रेिर्डमसा प्रववषट गररएिो जसानिसारी प्रदसान गनमे अचििसार ददन्छ

िृप्यसा ्यो फसारमलसाई तुरुनत ैसवसास्थ्य जसानिसारी व्यवस्थसापन @ 717-531-5068 मसा कफतसा्ड गनु्डहो् ्
जसानिसारी पसाउने व्यककतिो लसाचग नोट: ्यो जवानकवारी तपवाईंलवाई पेखनसलभेधन्यवा कवाननू (Pennsylvania Law) द्वारवा सरुखक्षत रेकर्डहरू्बवा् प्रक् गररएको छ। पेखनसलभेधन्यवा कवाननू 

(Pennsylvania Law) ले तपवाईंलवाई ्यो सम्बखनित व्यबतिको धलखखत सहमधतद्वारवा सपष्ट रूपमवा अनमुधत नकिउनजेल ्यस जवानकवारीको ्थप खलुवासवा गन्ड धनषेि गि्डछ।

्यो फसारसामिो अगसारीपट्ी मसा OOS िो मोहर 
अननवसा्य्ड रूपले लगसाइएिो हुनुप्छ्ड

(दिुपैदट् भएिो फसारममसा OOS िो मोहोर अननवसा्य्ड रूपले लगसाइएिो हुनुप्छ्ड)PATIENT AUTHORIZATION  
FOR RELEASE OF MEDICAL RECORDS


