Cách từ chố i Trao đổ i Thông tin Y tế

(HIEs)

How to Opt-Out of Health Information Exchanges (HIEs)

Bác si ̃ Y tế UNM có thể sử du ̣ng cở sở dữ liê ̣u điê ̣n tử đươ ̣c go ̣i là Trao đổ i Thông
tin Y tế (HIEs). Các HIEs này chia sẻ thông tin chăm sóc y tế giữa các tổ chức hay
các bác si ̃ khác nhau. Thông tin chia sẻ giúp cho mo ̣i người để quản lý viê ̣c chăm
sóc tố t hơn. Điề u này có nghiã bác si ̃ Sức khỏe UNM có thể nhâ ̣n mô ̣t số thông tin y
tế của tôi từ bên ngoài UNM.
Đôi khi bênh
̣ nhân có thể quyế t đinh
̣ không chia sẻ thông tin với HIEs. Nế u quý vi ̣
không muố n thông tin sức khỏe của quý vi đươ
̣
̣c chia sẻ thông qua HIEs, quý vi ̣sẽ
cầ n phải từ chố i. Điề u này có nghiã là quý vi se
̣ ̃ cầ n nói cho HIEs là không chia sẻ
thông tin của quý vi.̣ Dưới đây là thông tin về cách thức cho ̣n không tham gia vào ba
nhóm HIEs:
 NMHIC (Hơ ̣p tác Thông tin Y tế New Mexico)
(New Mexico Health Information Collaborative)
Quý vi ̣cầ n phải giử thư điê ̣n tử để yêu cầ u mẫu đơn “Không tham gia/ Tham
gia” Gửi thư điêṇ tử cho NMHIC tại địa chỉ info@nmhic.org để yêu cầu mẫu
đơn hoặc gọi số 505-938-9900.
 Trao đổ i Thông tin Khoa Cấ p cứu (Collective Medical)
Emergency Department Information Exchange (Collective Medical)
Nhấp vào liên kết này để tìm mẫu đơn “Không tham gia”:
https://collectivemedical.com/network-opt-out/
 Liên minh Y tế Commonwell (Commonwell Health Alliance)
Gọi cho bô ̣ phâ ̣n Quản lý thông tin y tế (HIM) số 505-272-2141. Yêu cầu họ
đổi ‘Bảo mâ ̣t thông tin y tế của bệnh nhân (NPP) cho ̣n Tham gia’ đổ i từ
"Tham gia" sang " Không tham gia".
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