7001 Corporate Dr. Ste 120, Houston, TX 77036
PHONE: 713-773-0803 FAX: 713-271-5422

ہوپ ٹیلی مواصالت رضامندی فارم

مریض کا نام __________________________

اکاؤنٹ کا نمبر_________________

پتہ _______________________________________________________________
شہر ________________________

ریاست ________________

زپ__________

پیدائش کی تاریخ _______________ سیکس ___________ فون نمبر _________________

ايشين امريکن ہيلتھ کوليش -کے ساتھ ٹيلی ہيلتھ حاصل کرنے والے کالہنٹ کو منررجہ زيل معلومات فراہم کی جارہی ہين۔ اس
دستاويز ميں خدمات  ،پاليسياں اور آپ کے اختيارات کو حصول کرنے سے وابستہ آپ کے حقوق  ،خطرات اور فوائد شامل ہيں-
برائے کرم اس دستاويز کو بغور مطالعہ کريں  ،کوئی بھی سوال نوٹ کريں جس پر آپ مزيد محلومات حاصل کرنا چاہتے ہيں اور
دستخط کرنا چاہتے ہيں۔ ٹيلی ہيلتھ ميں جديد ٹيلی مواصالت کی ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے صحت کی صورتحال کا اصل
وقت کی جانچ  ،تشخيص  ،مشاورت اور عالج شامل ہے  ،جس ميں انٹرايکٹو آڈيو  ،ويڈيو يا ديگر اليکٹرانک ميڈيا کا استعمال
شامل ہوسکتا ہے۔ اسی طرح  ،ٹيلی ہيلتھ فراہم کرنے والے کو حقيقی وقت ميں مريض کو ديکھنے اور گفتگو کرنے کی اجازت
ديتی ہے۔
عالج کے لیے رضامندی :
ميں رزاکرانہ طور پر ہوپ کلينک اور اس کے ساتھيوں،معلجوں،رزيڑنڑس اور تکنيکی معاونين کو ٹليہليت کے زريعے ميری
ريکھ بھال ميں حصہ لينے کی اجازت ريتا ہوں -ميں جانتا ہوں کے ہوپ کلينک کے معالج-ا -روسری کسی لوکيش سے بات کريں
گے جو ميری ہميشہ جانے والی جگہ سے مغتلف ہوگی-ب-معالج جسمانی جاۂزہ نہيں لے سکيں گے-پ-مری دی گی محالومات پر
انحسارکريں -اسی طرح  ،آڈيو  /ويڈيو ٹکنالوجی کی حدود جسمانی امتحان کے ان عناصر کو محدود کرسکتی ہيں جو آڈيو
ويوژوئل ٹکنالوجی کی نوعيت کی وجہ سے انجام دے سکتے ہيں۔ ميں تسليم کرتا ہوں کہ کلينک ٹيلی ہيلتھ فراہم کرنے والوں کا
مشورہ  ،سفارشات  ،اور  /يا فيصلہ ان عوامل پر مبنی ہوسکتا ہے جو ان کے قابو ميں نہيں ہيں  ،جيسے ميرے ذريعہ فراہم کردہ
نامکمل يا غلط اعداد و شمار يا تشخيصی تصاوير يا نمونوں کی خرابی جو اليکٹرانک ٹرانسميشن کے نتيجے ميں ہوسکتے ہيں۔
ميں تسليم کرتا ہوں کہ ميری طبی تاريخ  ،حالت اور نگہداشت کے بارے ميں معلومات فراہم کرنا ميری ذمہ داری ہے جو ميری

پوری صالحيت کے موطابق اور درست ہے۔ ميں سمجھتا ہوں کہ طب ہتمی ساءنس نہيں اور مجھے نتيجے يہ االج کی کوی
گارنٹی نۂيں-
ممکنہ حدود:
اگر اگر ہوپ کلينک ٹيلی ہيلتھ مہيا کنندگان کا تعين ہوتا ہے کہ ٹيلی ہيلتھ خدمات ميری طبی ضروريات کو مناسب طور پر پورا
نہيں کرتی ہيں  ،تو انہيں ذاتی طور پر طبی تشخيص کی ضرورت پڑسکتی ہے -کسی تکنالوجی پريشانی يا آالت کی خرابی کی
وجہ سے ٹيلی ہيلتھ سيشن ميں رکاوٹ پڑنے کی صورت ميں  ،مواصالت کے متبادل ذرائع استعمال کيے جاسکتے ہيں  ،يا ذاتی
طور پر ذاتی تشخيص ضروری ہوسکتی ہے۔ اگر مجھے کوئی ہنگامی معاملہ درپيش ہو  ،جيسے ٹيلی ہيلتھ سيشن کے بعد کسی
بھی عالج کا خراب رد عمل يا عالمات کی خرابی  ،تو مجھے اپنے معالج معالج کو آگاہ کرنا چاہئے اور  911ڈائل کرنا ہے  ،يا
قريب ترين اسپتال کے ايمرجنسی ڈيپارٹمنٹ ميں جانا چاہئے۔
متوقع فوائد:
جب حعالج کسی دوسری سائٹ پر ہوتا ہے تو مريض کو اپنے گھر يا دور دراز سائٹ ميں جانے کی ضرورت پيش نہيں اور طبی
نگہداشت تک رسائی ممکن ہوتی ہے-
ممکنہ خطرات:
کسی بھی طبی طريقہ کار کی طرح  ،ٹيلی ہيلتھ کے استعمال سے وابستہ ممکنہ خطرات موجود ہيں۔ ان خطرات ميں شامل ہيں ،
ليکن محدود نہيں  :شاذ و نادر ہی معامالت ميں  ،منتقل کردہ معلومات کافی نہيں ہوسکتی ہيں (جيسے تصاوير کی ناقص
ريزولوشن) فراہم کرنے والے جوکہ مشير (افراد) کو مناسب طبی فيصلے کرنے ميں مرر رے۔ طبی تشخيص اور عالج ميں تاخير
سامان کی کمی يا ناکامی کی وجہ سے ہوسکتی ہے۔ کبھی شارونادر  ،سيکيورٹی پروٹوکول ناکام ہوسکتے ہيں  ،جس سے ذاتی
طبی معلومات کی رازداری کی خالف ورزی ہوتی ہے۔ غير معمولی حاالت ميں  ،مکمل طبی ريکارڈ تک رسائی نہ ہونے کے
نتيجے ميں اروييات کے منفی ردعمل يا الرجک رد عمل يا تشخيس کی ديگر غلطياں ہوسکتی ہيں۔
معلومات کا اجرا:
ٹيلی ہيلتھ کے ذريعہ ديکھ بھال اور  /يا عالج کی فراہمی ميں آسانی پيدا کرنے کے ليے ،ميں رضاکارانہ طور پر اپنے اور اپنے
ميڈيکل ريکارڈ کے کسی بھی حصے کے انکشاف کی درخواست اور اجازت ديتا ہوں( -زبانی معلومات سميت)-ميں سمجھتا ہوں
اور اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اور معلومات جاری کرنے کی اجازت ديتا ہوں -اس ميں شامل ہوسکتا ہے )1 :ايڈز  /ايچ آئی وی
ٹيسٹ کے نتائج  ،تشخيص  ،عالج اور متعلقہ معلومات )2 :منشيات کی اسکرين کے نتائج اور منشيات اور شرابنوشی کے
استعمال اور عالج سے متعلق معلومات۔ )3دماغی صحت سے متعلق معلومات  )4جينياتی معلومات کے بارے ميں سمجھتا ہوں کہ
آڈيو اور  /يا ويڈيو سميت کلينک ٹيلی ہيلتھ فراہم کرنے والوں کو ميری طبی معلومات کا انکشاف  ،اليکٹرانک ٹرانسميشن کے
ذريعہ ہوگا۔اگرچہ غير مجاز جائزے کو روکنے کے ذريعہ اس معلومات کی رازداری کے تحفظ کے لئے احتياطی تدابير اختيار
کی گئی ہيں  ،ميں سمجھتا ہوں کہ ڈيٹا  ،ويڈيو اميجز  ،اور آڈيو کی اليکٹرانک ٹرانسميشن نئی اور ترقی پذير ٹکنالوجی ہے اور
سيکيورٹی کے محافظوں کی ناکامی يا غير قانونی اور ناجائز چھيڑ چھاڑ سے رازداری سے سمجھوتہ کيا جاسکتا ہے۔
سسٹم سیکیورٹی:
ہوپ کلينک معمول کے مطابق ايکنيکل ورکس پليٹ فارم کے اندر محفوظ آڈيو اور ويڈيو ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے-ميں اپنے
کمپيوٹر يا اليکٹرانک آلہ پر اور اپنی موجودگی کے مقام پر کسی بھی مواصالت يا عالج کی حفاظت کی پوری ذمہ داری قبول
کرنے پر متفق ہوں۔ميں سمجھتا ہوں کہ ميں اپنے صارفی شناخت  ،پاس ورڈ  ،اور  /يا رابطے کے لنک کی سخت رازداری کو
برقرار رکھنے کے لئے پوری طرح ذمہ دار ہوں۔ ميں کسی اور فرد کو خدمات تک رسائی کے لے اپنا صارفی شناخت يا
کنيکٹوٹی لنک استعمال کرنے کی اجازت نہيں دوں گا۔ ميں يہ بھی سمجھتا ہوں کہ ميں اس ٹکنالوجی کو کسی محفوظ اور نجی مقام
پر استعمال کرنے کے لئے ذمہ دار ہوں تاکہ دوسرے ميری گفتگو کو سن نہ سکيں۔

ميں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آن الئن سيشن کی ويڈيو ريکارڈنگ نہيں ہوگی اور سيشنوں ميں انکشاف کردہ تمام معلومات اور ان
سيشنوں سے متعلق تحريری ريکارڈات خفيہ ہيں اور ميری تحريری اجازت کے بغير کسی کو بھی انکشاف نہيں کيا جاسکتا ہے ،
سوائے جہاں قانونی طور پر انکشاف کی ضرورت ہو-
تصویری رضامنری:
ميں سمجھتا ہوں کہ فراہم کنندہ يا فراہم کنندہ آفس کے عملے کے لئے ٹيلی ہيلتھ وزٹ
کے دوران يہ ضروری ہوسکتا ہے کہ وہ ميری حاضری اور کسی بھی شرائط سے متعلق مخصوص امور (جيسے سوزش) کو
دستاويزی شکل دينے کے لئے ٹيلی ہيلتھ پليٹ فارم ميں تصوير کھينچ لے۔يہ تصاوير صرف صحت کے ريکارڈ ميں دستاويزات
کے مقاصد کے لئے استعمال ہوں گی اور فراہم کنندہ يا عملے کے ذريعہ ان کو محفوظ نہيں کيا گيا ہے۔ ٹيليفونٹ وزٹ کے دوران
ميں ان مقاصد کے لئے تصاوير کھينچنے پر رضامند ہوں-
م يں تصديق کرتا ہوں کہ يہ فارم مجھے پوری طرح بيان کيا گيا ہے  ،کہ ميں نے اسے پڑھا ہے يا مجھے پڑھ کر سنايا گيا ہے ،
اور يہ کہ ميں اس کے مندرجات کو سمجھتا ہوں اور مذکورہ باال معلومات سے اتفاق کرتا ہوں۔

_________________________________

___________________________________

تاريخ

وقت

__________________________________________________________________________________
مریض یا ذمہ دار پارٹی (والدین یا قانونی سرپرست) کے دستخط
________________________________________________________________________
مریض یا ذمہ دار پارٹی (والدین یا قانونی سرپرست) کے دستخط

