ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာအခ်က္အလက္ဆင
ို ရ
္ ာ က်င့္သုးံ မႈအသိေပးခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္၏ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ကို သင္၏ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းဟုလည္းေခၚၿပီး Dental 3 တြင္
ထိပ္တန္းဦးစားေပး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ ဤအခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို
ထုတ္ေျပာျခင္းတို႔လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းထဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္ေျပာႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကို သင့္အားအသိေပးရန္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈအသိေပးခ်က္ကို ေပးအပ္ထားပါသည္။
ယခုစာမ်က္ႏွာသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈ အသိေပးခ်က္ အျပည့္အစံုမဟုတ္ပါ။ အသိေပးခ်က္ အျပည့္အစံုကို
ေတာင္းဆိုလွ်င္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာကတိကဝတ္ျပဳမႈအျပင္
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ တိက်သည့္တာဝန္ခံမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာတာဝန္ခံမႈတစ္ခုမွာ သင့္ကိုဤအသိေပးခ်က္ ေပးအပ္ရန္
ျဖစ္ပါသည္။
ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာအခ်က္အလက္ဆင
ို ရ
္ ာ က်င့္သုးံ မႈအသိေပးခ်က္ အျပည့္အစံု၌ ရွငး္ ျပထားေသာ အခ်က္မ်ား



သင္၏က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ခင
ြ ္ျ့ ပဳခ်က္မရွဘ
ိ ဲ ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔ို အသံုးျပဳမွ်ေဝႏိုငပ
္ ု-ံ

o
o
o

သင့္အား ကုသမႈေပးျခင္း
သင့္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေတာင္းခံရယူျခင္း
ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ ဥပေဒအရလိုအပ္ပါက
အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း

o


ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သုေတသန ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း။

သင္ကန္႔ကက
ြ ပ
္ င
ို ခ
္ င
ြ ့္ ေပးထားမွသာ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ခင
ြ ္ျ့ ပဳခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔မ
ို ်ွ ေဝႏိုငပ
္ ု-ံ

o

သင္ရရွိသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ သင့္အားကုသမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ မိသားစု၊ အသိမိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္
အျခားသူမ်ားအား သင့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း

o

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားပါက အခ်က္အလက္မွ်ေဝကာ သင္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္ သင္၏အေထြေထြအေျခအေနကိုသင့္မိသားစုႏွင့္
အသိမိတ္ေဆြမ်ားအားအသိေပးရန္



အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမဟုတဘ
္ ဲ ထုတေ
္ ျပာရန္အတြက္ သင့္ခင
ြ ္ျ့ ပဳခ်က္ ရမွသာ သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပတ
္ ို
အသံုးျပဳမွ်ေဝႏိုငပ
္ ု-ံ



ဖက္ဒရယ္ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာဆိင
ု ရ
္ ာဥပေဒမ်ားအရသင္၏တရားဝင္အခြင့အ
္ ေရးမ်ားထဲတင
ြ ္ ေအာက္ပါ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား ပါဝင္ပါသည္-

o
o
o

သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္႐ႈၿပီး မိတၱဴကူးယူရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း
သင္၏က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ မွားယြင္းေသာ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခိုင္းျခင္း
ေငြေပးေခ်မႈ၊ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္
ေပးပို႔ျခင္းမဟုတ္ပါက သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးပို႔ထားေသာ ေနရာမ်ားစာရင္းကို ေတာင္းဆိုျခင္း

o

ကုသမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳ မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္
သို႔မဟုတ္ သင္၏ကုသမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွ်ေဝေသာ အခ်က္အလက္ကို
ကန္႔သတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသင့္ေတာင္းဆိုမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မျဖစ္မေနသေဘာတူရမည္ မဟုတ္ပါ

o
o
o
o
o

လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိေသာပံုစံျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ က်င့္သံုးမႈ အသိေပးခ်က္မိတၱဴစာရြက္ကို အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆိုျခင္း
မလံုျခံဳေသာ၊ ကာကြယ္ထားေသာ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိပါက အသိေပးခ်က္ရယူျခင္း
သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟုယူဆပါက တိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္ျခင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အျပည့္အဝ ေငြစိုက္ထုတ္ေပးေခ်ကာ
ထိုသီးသန္႔နည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူအားထုတ္မေျပာရန္ကန္႔
သတ္ျခင္း

SUMMARY OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES
The confidentiality of your protected health information, also called your medical record, is a high
priority at Dental 3. There are a number of reasons we may need to use this information or disclose it to
others. This Notice of Privacy Practices is provided to inform you of the ways we can use and release
information from your medical record. THIS PAGE IS NOT THE FULL NOTICE OF PRIVACY PRACTICES. The
full notice is available upon request. In addition to our longstanding commitment to protecting your
information, there are certain obligations we have under federal law. One of those obligations is to
provide you with this Notice.
THINGS EXPLAINED IN THE FULL NOTICE OF PRIVACY PRACTICES


How we may use and share your health information without your permission to:
o Provide treatment to you
o Get paid for the services we provide to you
o Make reports to federal, state, and local agencies and others when the law requires such
reporting
o Make reports or share information for public health, safety, and/or research purposes.



How we can share your information without your permission, but only if we give you a chance to
object:
o To share information about you to family, friends, or others involved in your care for payment
for the services you receive
o To share information in case of a disaster to let your family and friends know where you are
and your general condition



How we can use and share your medical information only with your permission for disclosures
other than those described above.



Your legal rights under federal privacy laws include your right to:
o Ask to see and copy your medical information
o Ask that incorrect or incomplete information in your medical information be corrected
o Ask for a list of the places we have sent your information unless it was sent with your
permission, for payment, treatment, or health care operations
o Ask that we limit the information we use or share for treatment, payment, or healthcare
operations, or the information we share with family members or others involved in your care.
We are not required to agree to your request
o Ask that we communicate with you in a confidential manner
o Ask for a paper copy of the Notice of Privacy Practices at any time
o Be notified in the event of a breach of unsecured, protected health information
o File a complaint if you think your privacy rights have been violated
o Pay out of pocket in full for a healthcare item or service and restrict disclosure of that
particular item or service to your health plan provider

