Cách Từ chối Tham gia Sở Thông tin Y tế
How to Opt-Out of Health Information Exchanges

Bác sĩ của Hệ Y tế UNM có thể sử dụng cở sở dữ liệu điện tử được gọi là thị trường
thông tin y tế (STTYT). Các STTYT này chia sẻ thông tin chăm sóc y tế giữa các tổ
chức hay các bác sĩ khác nhau. Thông tin chia sẻ giúp cho mọi người để quản lý việc
chăm sóc tốt hơn. Điều này có nghĩa bác sĩ Y tế UNM có thể nhìn thấy một số thông
tin y tế của tôi từ bên ngoài UNM.
Đôi khi bệnh nhân quyết định không chia sẻ thông tin với STTYT. Nếu quý vị
không muốn thông tin y tế của quý vị được chia sẻ thông qua các STTYT, quý vị sẽ
cần phải từ chối. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ cần nói cho các STTYT là họ
không được phép chia sẻ thông tin của quý vị. Dưới đây là thông tin về cách thức
chọn không tham gia vào ba STTYT sau đây:
• Syncronys
Quý vị sẽ cần phải yêu cầu nhận mẫu đơn “Không tham gia / Tham gia lại”.
Quý vị có thể tải xuống mẫu đơn này tại trang mạng www.syncronys.org hoặc
liên lạc với SYNCRONYS qua điện thoại (505.938.9900) hoặc gửi email đến
địa chỉ INFO@SYNCRONYS.ORG.
• Collective Medical
Nhấp vào đường kết nối này để tìm mẫu đơn “Không tham gia”:
https://collectivemedical.com/network-opt-out/
• Liên minh Y tế Commonwell (Commonwell Health Alliance)
Xin Đơn Không Tham gia của Commonwell Health Alliance và điền đơn.
Đưa đơn đã hoàn tất cho nhân viên tiếp tân. Họ sẽ gửi đơn quý vị tới Ban
Quản lý Thông tin Y tế. Ban Quản lý sẽ đổi lựa chọn “tham gia” của quý vị
trên đơn Thông báo về Sự Riêng Tư của Bệnh nhân sang “không tham gia”.
Được HLO
chấp thuận
2/21
812-1073

