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សេ�ចកី្ដី�ជូូនដំំណឹឹងសេនះនឹងពិិពិណ៍ឹនាអំំពិ�រសេ�ៀ�ដែដំលព័ិត៍៍មានសេ�ជូជសាស្រ្ត�ត ទនតសាស្រ្ត�ត និងចកុ្ដី���័ិយអំំពិ�
អំនក្ដី ដែដំលទាក់្ដីទងសេ�នឹងអំត៍ថស្រ្ត�សេ�ជូន៍��ខភាពិរ��់អំនក្ដី ដែដំលអាចនឹងស្រ្តត៍�ូបានសេស្រ្ត��ស្រ្តបា�់ និងស្រ្តត៍�ូ
បានអំន�ញ្ញាា ត៍�ង្ហាា ញ រមួទាងំរសេ�ៀ�ដែដំលអំនក្ដីអាចទទួលបានព័ិត៌៍មានទាងំសេនះ។ �ូមអានវាសេ�យ
ប្រុ�ងុប្រុ�យ័ត្តន។ 

អាជ្ញាា ធរសុុខភាពផ្តួួ�ចផ្តើផ្តួួ�មគំនំិតិកុុ្នុងតបំនិស់ុម្រា�បផ់្តើ�និធ� Los Angeles ដែ�លជ្ញាអងគភាព
សាធារណៈៈ ដែ�លផ្តើធើ�ម្រាបតបិតួកិារនិងិអាជី�វក្នុមមកុុ្នុងនាមជ្ញា L.A. Care Health Plan (L.A. Care) 
ផ្តួលួអ់តថម្រាបផ្តើ�ជីនិន៍ិងិការរ៉ាាបរ់ងការដែ�ទាំសុំុខភាពរបសុអុ់ក្នុ តាមរយៈៈក្នុមមវធិ�ថុ្នាក្នុរ់�ឋ សុហព័និធ 
និងិពាណិៈជីជក្នុមម។ ការរក្នុ�សុុវតថភិាពព័ត�៌និសុុខភាពដែ�លម្រាតូវបានិការពារ (Protected 
Health Information, PHI) របសុអុ់ក្នុពិតជ្ញា�និសារៈសុ�ំនិណ់ាសុស់ុម្រា�បផ់្តើយៈ�ង។ 
L.A. Care ម្រាតូវបានិតម្រាមូវឲ្យយផ្តួលួផ់្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះអពំ�សុទិ្ធិធរិបសុអុ់ក្នុ និងិទ្ធិនំិ�លខុសុម្រាតូវ
ម�យៈចនំិ�និរបសុផ់្តើយៈ�ងផ្តើ��មី �រក្នុ� PHI របសុអុ់ក្នុឲ្យយ�និសុុវតថភិាព រ�មទាំងំផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងអពំ�
ការអនុិវតជួ្ញាក្នុដ់ែសុងួរបសុរ់�ឋកាល�ហើរ័ញ៉ាា  និងិផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងព�ការអនុិវតចួ�បភ់ាពចលត័ 
និងិទ្ធិនំិ�លខុសុម្រាតូវនៃនិការរ៉ាាបរ់ងសុុខភាព (Health Insurance Portability and Accountability 
Act, HIPAA)។ ផ្តើសុចក្នុី�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះម្រាបាបអុ់ក្នុអពំ�រផ្តើបៀបដែ�លផ្តើយៈ�ងអាចនិងឹផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ និងិ
ដែចក្នុចាយៈ PHI របសុអុ់ក្នុ។ វាក្នុម៏្រាបាបអុ់ក្នុអពំ�អើ�ដែ�លជ្ញាសុទិ្ធិធរិបសុអុ់ក្នុផ្តួងដែ�រ។ អុក្នុអាចនិងឹ
�និសុទិ្ធិធឯិក្នុជីនិភាពបដែនិថម ឫតងឹរុ �ងជ្ញាងមុនិផ្តើ�ផ្តើម្រាកាមច�បរ់�ឋ។

I. PHI របស់់អ្ននកគឺឺមានភាពផ្ទាា ល់់ខ្លួួ�ន និងឯកជន។ 
L.A. Care ទ្ធិទ្ធិ�លបានិ PHI ដែ�លក្នុណំៈតអ់តសួុញ្ញាា ណៈអុក្នុ�ូចជ្ញាផ្តើ�ម ះ ព័ត�៌និទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិង 

អងគផ្តើហតុផ្ទាា លខួ់�និ និងិព័ត�៌និហរិញ្ញាវតថុ របសុអុ់ក្នុ ព�ម្រាបភពជ្ញាផ្តើម្រាច�និ�ូចជ្ញារ�ឋ សុហព័និធ និងិ
ទ្ធិ�ភុាក្នុង់ារកុុ្នុងមូលដ្ឋាឋ និ បនាា បព់�អុក្នុ�និសុទិ្ធិធ ិ ម្រាតូវបានិចាតត់ាងំ និងិ/ឬចុះផ្តើ�ម ះកុុ្នុង ក្នុមមវធិ� 
L.A. Care ។ ផ្តើយៈ�ងក្នុទ៏្ធិទ្ធិ�លបានិ PHI អពំ�អុក្នុដែ�លអុក្នុផ្តួលួឲ់្យយផ្តើយៈ�ងផ្តួងដែ�រ។ ផ្តើម្រា�ព�
ផ្តើនិះ ផ្តើយៈ�ងក្នុទ៏្ធិទ្ធិ�លបានិ PHI ព�អុក្នុផ្តួលួផ់្តើសុវាដែ�ទាំសុំុខភាព�ូចជ្ញាម្រាគូំផ្តើពទ្ធិយ គំួ�និកិ្នុ មនិា�រផ្តើពទ្ធិយ 
មនិា�រពិផ្តើសាធនិ ៍និងិម្រាក្នុមុហុុ និធានារ៉ាាបរ់ង ឬអុក្នុបង់ម្រាបាក្នុផ់្តើផ្តួេងៗ។ ផ្តើយៈ�ងផ្តើម្រាប�ព័ត�៌និផ្តើនិះផ្តើ��មី �
ផ្តើធើ�ការសុម្រាមបសុម្រាមួល យៈលម់្រាពម ទូ្ធិទាំត ់និងិដែក្នុលមអការដែ�ទាំសុំុខភាពរបសុអុ់ក្នុនិងិទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិង
ជ្ញាម�យៈអុក្នុ។ ផ្តើយៈ�ងមនិិអាចផ្តើម្រាប�ព័ត�៌និទាំក្នុទ់្ធិងនិងឹជ្ញាតពិនិធុ របសុអុ់ក្នុ ផ្តើ��មី �សុផ្តើម្រាមចថ្នាផ្តើត�ផ្តើយៈ�ង
និងឹផ្តួលួឲ់្យយអុក្នុនូិវការរ៉ាាបរ់ងសុុខភាព ឬតនៃមនួៃនិការរ៉ាាបរ់ងផ្តើនាះផ្តើទ្ធិ។ ផ្តើពលខួះ ផ្តើយៈ�ងអាចទ្ធិទ្ធិ�ល
បានិព័ត�៌និអពំ�ពូជីសាសុនិ ៍ជ្ញាតពិនិធ និងិភាសាអពំ�អុក្នុ។ ផ្តើយៈ�ងអាចផ្តើម្រាប�ព័ត�៌និផ្តើនិះផ្តើ��មី �ជី�យៈ
អុក្នុ ទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិងជ្ញាម�យៈអុក្នុ និងិផ្តើ��មី �ក្នុណំៈតព់�តម្រាមូវការរបសុអុ់ក្នុ �ូចជ្ញាការផ្តួលួជូ់ីនិនូិវឯក្នុសារ
អបរ់ជំ្ញាភាសាដែ�លអុក្នុផ្តើពញចតិ ួ និងិការផ្តួលួជូ់ីនិផ្តើសុវាក្នុមមបក្នុដែម្រាបផ្តើដ្ឋាយៈមនិិគំតិនៃ�ួ�លអុ់ក្នុ។ 
ផ្តើយៈ�ងផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់និងិដែចក្នុចាយៈព័ត�៌និផ្តើនិះ �ូច�និដែចងកុុ្នុងផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះ។ ផ្តើយៈ�ងមនិិ
ផ្តើម្រាប�ព័ត�៌និផ្តើនិះផ្តើ��មី �សុផ្តើម្រាមចចតិថួ្នា ផ្តើត�ផ្តើយៈ�ងនិងឹផ្តួលួឲ់្យយអុក្នុនូិវការរ៉ាាបរ់ងសុុខភាព ឬតនៃមនួៃនិ
ការរ៉ាាបរ់ងផ្តើនាះផ្តើទ្ធិ។ 
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II. របៀបៀបដែ�ល់បៀ�ើងការពារ PHI របស់់អ្ននក
L.A. Care ផ្តើបជួ្ញាា កុុ្នុងការការពារ PHI របសុអុ់ក្នុ។ ផ្តើយៈ�ងរក្នុ�ទុ្ធិក្នុ PHI នៃនិសុ�ជីកិ្នុបចុុ បីនុិ

និងិអត�តសុ�ជីកិ្នុរបសុផ់្តើយៈ�ងជ្ញាឯក្នុជីនិ និងិ�និសុុវតថភិាព�ូចដែ�លបានិតម្រាមូវផ្តើដ្ឋាយៈច�ប ់និងិ
សុង់ួដ្ឋារទ្ធិទ្ធិ�លសាគ ល។់ ផ្តើយៈ�ងផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុវ់ធិ�ការពារសុុវតួភិាពជ្ញារបូវនួិនិងិផ្តើអឡិិចម្រាតូនិចិ ផ្តើហ�យៈ
បុគំគលកិ្នុរបសុផ់្តើយៈ�ងម្រាតូវបានិបណុួៈះបណួាល�ា ងផ្តើទ្ធិៀងទាំតផ់្តើល�ការផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុន់ិងិការដែចក្នុចាយៈ 
PHI ។ វធិ�ម�យៈចនំិ�និដែ�លផ្តើយៈ�ងរក្នុ� PHI ឲ្យយ�និសុុវតថភិាពរ�ម�និការការពារការ�ិលយ័ៈ 
និងិចាក្នុផ់្តើសារតុ និងិទូ្ធិដ្ឋាក្នុឯ់ក្នុសារ ដ្ឋាក្នុផ់្តើលខសុ�ា តក់ារពារកុ្នុពំយូទ្ធិរ័និងិឧបក្នុរណ៍ៈផ្តើអឡិិច
ម្រាតូនិចិ និងិការផ្តួលួក់ារផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុដ់ែតព័ត�៌និ ដែ�លបុគំគលកិ្នុម្រាតូវការផ្តើ��មី �បផំ្តើពញការងារ
ដែតបាុ ផ្តើណាះ ះ។ ក្នុរណៈ� ដែ�លម្រាតូវបានិតម្រាមូវផ្តើដ្ឋាយៈច�ប ់ ផ្តើ�ផ្តើពលនៃ�គូំអាជី�វក្នុមមរបសុផ់្តើយៈ�ងផ្តើធើ�ការ
ជ្ញាម�យៈផ្តើយៈ�ង ព�ក្នុផ្តើគំក្នុម៏្រាតូវដែតការពារឯក្នុជីនិភាពនៃនិ PHI ដែ�លផ្តើយៈ�ងដែចក្នុចាយៈជ្ញាម�យៈព�ក្នុផ្តើគំ
ដែ�រ ផ្តើហ�យៈមនិិម្រាតូវបានិអនុិញ្ញាា តឲ្យយផ្តួលួ ់ PHI �លអុ់ក្នុ�នៃទ្ធិផ្តើល�ក្នុដែលងដែតអាចអនុិញ្ញាា តបានិ
ផ្តើដ្ឋាយៈច�បន់ិងិផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះ។ �ូចដែ�លបានិតម្រាមូវផ្តើដ្ឋាយៈច�ប ់ ផ្តើយៈ�ងនិងឹជូីនិ�ណឹំៈង
�លអុ់ក្នុ ម្រាបសុនិិផ្តើប��និការដែបក្នុធួាយៈនៃនិ PHI ដែ�លគ្មាម និសុុវតថភិាពរបសុអុ់ក្នុ។ ព�ក្នុផ្តើយៈ�ងនិងឹ
អនុិវតតួាមផ្តើសុចក្នុី�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះ ផ្តើហ�យៈនិងឹមនិិផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ ឬដែចក្នុចាយៈព័ត�៌និរបសុអុ់ក្នុ
�ូចដែ�លបានិដែចងផ្តើ�កុុ្នុងផ្តើសុចក្នុី�ជូីនិ�ណឹំៈង ឬម្រាបម្រាពឹតួតិាមច�បរ់�ធ និងិសុហព័និធ ឬម្រាសុប
ផ្តើ�តាមការអនុិញ្ញាា តរបសុអុ់ក្នុ។ 

III. ការផួ្ទាស់់បូ�របៀ�បៀល់ើការជ�ន�ំណឹឹងអំ្នពើការអ្ននុវត្តឯូកជនភាពបៀនះ
L.A. Care ម្រាតូវដែតម្រាបកានិ�់ជ បច់ផំ្តើពាះផ្តើសុចក្នុី�ជូីនិ�ណឹំៈងដែ�លព�ក្នុផ្តើយៈ�ងក្នុពុំងដែតផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ់

ផ្តើនិះ។ ផ្តើយៈ�ង�និសុទិ្ធិធផិ្តើ�កុុ្នុងការផួ្ទាសុប់ីូ រផ្តើសុចក្នុី�ជូីនិ�ណឹំៈងសុី�ព�ការអនុិវតឯួក្នុជីនិភាពផ្តើនិះ
ផ្តើ�ផ្តើពលណាក្នុប៏ានិ។ ការផួ្ទាសុប់ួូ រណាម�យៈនិងឹអនុិវតចួផំ្តើពាះ PHI របសុអុ់ក្នុទាំងំអសុរ់�មទាំងំ 
PHI ដែ�លផ្តើយៈ�ងបានិទ្ធិទ្ធិ�ល មុនិផ្តើពលការផួ្ទាសុប់ួូ រម្រាតូវបានិផ្តើធើ�ផ្តើឡិ�ង។ ផ្តើយៈ�ងនិងឹជូីនិ�ណឹំៈង�ល់
អុក្នុផ្តើ�ផ្តើពលផ្តើយៈ�ងផ្តើធើ�ការផួ្ទាសុប់ីូ រចផំ្តើពាះផ្តើសុចក្នុី�ជូីនិ�ំណឹៈងម�យៈផ្តើនិះតាមរយៈៈម្រាពឹតួបិម័្រាតព័ត�៌និ 
លខិតិ ឬផ្តើគំហទ្ធិព័ំររបសុផ់្តើយៈ�ង។ អុក្នុក្នុអ៏ាចផ្តើសុុ�សុុផំ្តើយៈ�ងផ្តើ��មី �ទ្ធិទ្ធិ�លបានិច�បច់មងួនៃនិផ្តើសុចក្នុួ�
ជូីនិ�ណឹំៈង�ម�ផ្តើនិះ សូុមផ្តើម�លផ្តើ��ងផ្តើម្រាកាមអពំ�រផ្តើបៀបទាំក្នុទ់្ធិងមក្នុផ្តើយៈ�ង។ 

IV. របៀបៀបដែ�ល់បៀ�ើងអាចបៀ�បើ��ស់់ និងដែចកចា� PHI អំ្នពើអ្ននក
L.A. Care ម្រាបមូល ផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ ឬដែចក្នុចាយៈ PHI ដែ�លបានិផ្តួលីជូ់ីនិមក្នុព�ក្នុ

ផ្តើយៈ�ងផ្តើ�តាមការអនុិញ្ញាា តផ្តើដ្ឋាយៈច�បស់ុម្រា�បក់ារព�បាល ទូ្ធិទាំត ់ និងិម្រាបតបិតួិ
ការដែ�ទាំសុំុខភាពផ្តើ�តាមក្នុមមវធិ�ដែ�លអុក្នុបានិចុះផ្តើ�ម ះចូលរ�ម។ PHI ដែ�ល
ផ្តើយៈ�ងផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់និងិដែចក្នុចាយៈរ�ម�និ បាុ ដែនួិមនិិក្នុណំៈតច់ផំ្តើពាះ៖

• ផ្តើ�ម ះ 
• អាសុយៈដ្ឋាឋ និ 
• នៃ�ាដែខឆុ្នាំកំ្នុផំ្តើណៈ� ត
• ការដែ�ទាំនំិិងការព�បាលដែ�លបានិ

ទ្ធិទ្ធិ�ល 
• ម្រាបវតួសុិុខភាព 
• នៃ�ួចណំាយៈ/ការទូ្ធិទាំតស់ុម្រា�បក់ារដែ�ទាំ ំ

• ជ្ញាតសិាសុនិ/៍ជ្ញាតពិនិធ
• ភាសា
• ផ្តើភទ្ធិដែ�លបានិក្នុណំៈតព់�ក្នុផំ្តើណៈ� ត
• អតសួុញ្ញាា ណៈផ្តើភទ្ធិ
• ទ្ធិផំ្តើនារផ្តួួូវផ្តើភទ្ធិ និងិ
• សុពើនាម។
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របៀ�ៀ�ដែ�លបៀ�ើងបៀ��ើ��ស់ ់និងិដែ�កចា� PHI ជាទូូបៀ�៖
ជ្ញាទូ្ធិផ្តើ� ផ្តើយៈ�ងផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់និងិដែចក្នុចាយៈ PHI ផ្តើ�តាមវធិ��ូច�ងផ្តើម្រាកាម៖ 

• ការព្យាា�ល៖ ពួ្យាកបៀ�ើងមិនិិមានិផ្ដដលជូ់ូនិនូិវការព្យាា�ល បាុ ដែនួិផ្តើយៈ�ងអាច
ផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ និងិដែចក្នុចាយៈ PHI ជ្ញាម�យៈនិងឹផ្តើសុវាដែ�ទាំសុំុខភាព និងិអុក្នុផ្តួលីជូ់ីនិ
នូិវផ្តើសុវាផ្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀត �ូចជ្ញាផ្តើវជីជបណិិៈត មនិា�រផ្តើពទ្ធិយ អុក្នុផ្តួគតផ់្តួគង់និរិនួិរ៉ាយៈបរកិាា រផ្តើពទ្ធិយ 
និងិអុក្នុផ្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀតដែ�លផ្តួលួក់ារដែ�ទាំ�ំលអុ់ក្នុ និងិការព�បាល ក្នុ�ូ៏ចជ្ញាផ្តើសុវាក្នុមម
ផ្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀត និងិព័ត�៌និដែ�លអាចជី�យៈអុក្នុបានិ។ 

• ការទូូទាត់៖់ ព�ក្នុផ្តើយៈ�ងអាចផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ និងិដែចក្នុចាយៈ PHI ជ្ញាម�យៈនិងឹអុក្នុផ្តួលីផ់្តើសុវា
ដែ�ទាំសុំុខភាព អុក្នុផ្តួគតផ់្តួគង់ផ្តើសុវា និងិអុក្នុធានារ�មទាំងំអុក្នុបង់ម្រាបាក្នុផ់្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀត ផ្តើ��មី �
�ផំ្តើណៈ� រការសុផំ្តើណៈ� សុុសំុម្រា�បក់ារទូ្ធិទាំត ់ និងិទូ្ធិទាំតស់ុម្រា�បផ់្តើសុវាសុុខភាពដែ�លបានិ
ផ្តួលីជូ់ីនិ�លអុ់ក្នុ។ 

• ��ត់�ិតិ់កិារដែ�ទាសុំ់ខភាព្យា៖ ព�ក្នុផ្តើយៈ�ងអាចផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ និងិដែចក្នុចាយៈ PHI កុុ្នុង
ការ�ផំ្តើណៈ� រការអងគភាពរបសុផ់្តើយៈ�ង និងិកុុ្នុងការទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិងផ្តើ�អុក្នុកុុ្នុងផ្តើពលចាបំាច ់
ជ្ញាឧទាំហរណ៍ៈសុម្រា�បស់ុវនិក្នុមម ការដែក្នុលមអគុំណៈភាព ការម្រាគំបម់្រាគំងការដែ�ទាំ ំ
ការសុម្រាមបសុម្រាមួលផ្តើល�ការដែ�ទាំ ំ និងិមុខងារម្រាបចានំៃ�ា។ ព�ក្នុផ្តើយៈ�ងអាចនិងឹផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់
និងិដែចក្នុចាយៈ PHI ជ្ញាម�យៈនិងឹក្នុមមវធិ�រ�ធ សុហព័និធ និងិផ្តើ�និធ� សុម្រា�បក់ារចូលរ�ម 
និងិការម្រាគំបម់្រាគំងក្នុមមវធិ�។ 

ឧទាហរណ៍៍ព្យាើវធិីើដែ�លបៀ�ើងបៀ��ើ��ស់ ់PHI៖ 
 – ផ្តើ��មី �ផ្តួលួព័់ត�៌និផ្តើ�កានិផ់្តើវជីជបណិិៈត ឬមនិា�រផ្តើពទ្ធិយ ផ្តើ��មី �បញ្ញាជ ក្នុព់�អតថម្រាបផ្តើ�ជីនិ៍

របសុអុ់ក្នុ ការរ�មបង់នៃ�ួ ឬកាតក់្នុង។
 – ផ្តើ��មី �អនុិមត័ការដែ�ទាំជំ្ញាមុនិ។ 
 – ផ្តើ��មី ��ផំ្តើណៈ� រការ និងិទូ្ធិទាំតម់្រាបាក្នុស់ុណំៈងទាំមទាំរសុម្រា�បផ់្តើសុវាក្នុមមដែ�ទាំ ំ

សុុខភាព និងិការព�បាលដែ�លអុក្នុបានិទ្ធិទ្ធិ�ល។
 – ផ្តើ��មី �ផ្តួលួ ់PHI �លផ់្តើវជីជបណិិៈត ឬមនិា�រផ្តើពទ្ធិយរបសុអុ់ក្នុ �ូផ្តើចុះព�ក្នុផ្តើគំអាចព�បាល

អុក្នុបានិ។
 – ផ្តើ��មី �ពិនិតិយផ្តើម�លគុំណៈភាពនៃនិការដែ�ទាំ ំនិងិផ្តើសុវាក្នុមមដែ�លអុក្នុទ្ធិទ្ធិ�ល។
 – ផ្តើ��មី �ជី�យៈអុក្នុ និងិផ្តួលីឲ់្យយអុក្នុនូិវព័ត�៍និទាំក្នុទ់្ធិងនិងិការដែក្នុលមអដែផុ្តួក្នុអបរ់ ំនិងិ

ផ្តើសុវាក្នុមម ជ្ញាឧទាំហរណ៍ៈសុម្រា�បល់ក្នុាខណិៈជីងឺំ�ូចជ្ញាទ្ធិកឹ្នុផ្តើនាមដែផ្តួអម។ 
 – ផ្តើ��មី �ជូីនិ�ណឹំៈង�លអុ់ក្នុអពំ�ផ្តើសុវាក្នុមម និងិក្នុមមវធិ�បដែនិថមដែ�លអាចគំ� រផ្តើអាយៈ

ចាបអ់ារមមណ៍ៈ�លអុ់ក្នុ និងិ/ឬជី�យៈអុក្នុ ឧទាំហរណ៍ៈ ថុ្នាក្នុហ់ាតក់ាយៈសុមីទាំផ្តើ�
មជីឈមណិៈលធនិធានិម្រាគួំសារ L.A. Care ។

 – ផ្តើ��មី �ដ្ឋាសុផ់្តើតឿនិអុក្នុឲ្យយទ្ធិទ្ធិ�លបានិការវាយៈតនៃមផួ្តើល�សុុខភាព ការម្រាតួតពិនិតិយ
សុុខភាព ឬការពិនិតិយសុុខភាពជ្ញាម្រាបចា។ំ 

 – ផ្តើ��មី �អភវិឌ្ឍឍក្នុមមវធិ� និងិគំនំិតិផ្តួួ� ចផ្តើផ្តួួ�មផ្តើល�ក្នុក្នុមពសុគុ់ំណៈភាព រ�មទាំងំការបផ្តើងើ�ត 
ការផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ឬការដែចក្នុរដំែលក្នុទ្ធិនុិិនិយ័ៈ ដែ�លម្រាតូវបានិបទិ្ធិបាងំអតសួុញ្ញាា ណៈ
�ូចដែ�លបានិអនុិញ្ញាា តផ្តើដ្ឋាយៈ HIPAA ។ 
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 – ផ្តើ��មី �ផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់និងិដែចក្នុចាយៈព័ត�៌និ ផ្តើដ្ឋាយៈផ្ទាា លឬ់ផ្តើដ្ឋាយៈម្រាបផ្តើ�ល ជ្ញាម�យៈ
និងិការផួ្ទាសុប់ីូ រព័ត�៌និសុុខភាព សុម្រា�បក់ារព�បាល ការទូ្ធិទាំត ់និងិ
ម្រាបតបិតួកិារដែ�ទាំសុំុខភាព។ 

 – ការផ្តើសុុ�បអផ្តើងើត និងិការកាតផ់្តើទាំសុក្នុរណៈ� ផ្តើផ្តួេងៗ�ូចជ្ញាការឆផ្តើបាក្នុ ការបផួំ្ទាញ
ម្រាទ្ធិពយអុក្នុ�នៃទ្ធិ ឬការរផំ្តើ�ភបពំានិ។ 

V. របៀបៀបបៀ�េងបៀ�ៀត្តដែ�ល់បៀ�ើងអាចបៀ�បើ��ស់់ និងដែចកចា� PHI
ផ្តើយៈ�ងម្រាតូវបានិអនុិញ្ញាា ត ឬតម្រាមូវឲ្យយដែចក្នុចាយៈ PHI របសុអុ់ក្នុតាមមផ្តើធ�បាយៈផ្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀត ជ្ញា

ធមមតាគំផឺ្តើ��មី �ចូលរ�មចដំែណៈក្នុ�លផ់្តួលម្រាបផ្តើ�ជីនិស៍ាធារណៈៈ�ូចជ្ញាសុុខភាពសាធារណៈៈ និងិ
ការម្រាសាវម្រាជ្ញាវ។ ផ្តើយៈ�ងអាចផ្តើម្រាប�ឬដែចក្នុចាយៈ PHI របសុអុ់ក្នុសុម្រា�បផ់្តើគ្មាលបណំៈងបដែនិថម�ូច
�ងផ្តើម្រាកាម៖ 

• ផ្តើ��មី �ផ្តើគ្មារពតាមច�បរ់�ឋ សុហព័និធ ឬច�បកុុ់្នុងមូលដ្ឋាឋ និ។ 
• ផ្តើ��មី �អនុិវតតួាមការផ្តើសុុ�សុុរំបសុទ់្ធិ�ភុាក្នុង់ារអនុិវតចួ�ប�ូ់ចជ្ញាបាូល�សុ ផ្តើ�ធា 

ភុាក្នុង់ារសុនួិសុិុខជ្ញាត ិឬទ្ធិ�ភុាក្នុង់ារ ឫសាថបន័ិរដ្ឋាឋ ភបិាលសុហព័និធ រ�ឋ ឬកុុ្នុងមូលដ្ឋាធ
និ�ូចជ្ញាម្រាក្នុមុម្រាបកឹ្នុ�សុណំៈងរបសុក់្នុមមក្នុរ ឬទ្ធិ�ភុាក្នុង់ារម្រាតួតពិនិតិយសុុខភាពសុម្រា�ប់
សុក្នុមមភាពដែ�លម្រាតូវបានិអនុិញ្ញាា តផ្តើដ្ឋាយៈច�បតុ់�ការ និងិ��ការរ�ឋបាល។ 

• ផ្តើ��មី �ផ្តើឆួ�យៈតបផ្តើ�និងឹនាយៈក្នុដ្ឋាឋ និសុុ�ភបិាល និងិផ្តើសុវាក្នុមមមនុិសុេជ្ញាត ិម្រាបសុនិិផ្តើប�
ព�ក្នុផ្តើគំចង់ផ្តើ��ញថ្នាផ្តើយៈ�ងក្នុពុំងផ្តើគ្មារពតាមច�បស់ុី�ព�ឯក្នុជីនិភាពរបសុស់ុហព័និធ។ 

• ផ្តើ��មី �ជី�យៈកុុ្នុងការម្រាបកាសុម្រាបមូលផ្តួលតិផ្តួលមក្នុវញិ។
• ផ្តើ��មី �រ៉ាយៈការណ៍ៈព�ម្រាបតកិ្នុមមមនិិលអចផំ្តើពាះថុ្នាពំ�បាល។ 
• ផ្តើ��មី �រ៉ាយៈការណ៍ៈការសុងេយ័ៈអពំ�ការរផំ្តើ�ភបពំានិ ការផ្តើធើសុម្រាបដែហសុ ឬអផំ្តើព�ហងឹ្

សាកុុ្នុងម្រាគួំសារ តាមតម្រាមូវការ ឬផ្តើ�ម្រាតូវបានិអនុិញ្ញាា តផ្តើ�ផ្តើម្រាកាមផ្តួួូ វច�ប។់ 
• សុម្រា�បក់ារម្រាសាវម្រាជ្ញាវការដែ�ទាំសុំុខភាព។
• ផ្តើ��មី �ផ្តើឆួ�យៈតបផ្តើ�និងឹសុផំ្តើណៈ� បរចុិាគំសុររី៉ាងគនិងិជ្ញាលកិា និងិផ្តើធើ�ការជ្ញាម�យៈ

អុក្នុពិនិតិយផ្តើវជីជសាម្រាសុ ួឬអុក្នុចាតដ់ែចងពិធ�បុណៈយសុព។
• ទាំក្នុទ់្ធិងនិងឹបណឹួៈង ការផ្តើសុុ�បអផ្តើងើត ពាក្នុយបណឹួៈង និងិវធិានិការតាមផ្តួួូ វច�ប។់ 
• ផ្តើ��មី �ការពារឬកាតប់និថយៈការគំរំ៉ាមក្នុដំែហងធានិធ់ារ�លសុ់ុខភាព ឬសុុវតថភិាពរបសុ់

អុក្នុណា�ុក្នុ។់
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VI. ការ�ំនាក់�ំនងជាមួ��អ្ននក
ផ្តើយៈ�ងអាចផ្តើម្រាប� PHI ផ្តើ��មី �ទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិងជ្ញាម�យៈអុក្នុ ឬអុក្នុដែ�លម្រាតូវបានិចាតត់ាងំរបសុអុ់ក្នុ

អពំ�អតថម្រាបផ្តើ�ជីនិ ៍ ផ្តើសុវាក្នុមម ការផ្តើម្រាជី�សុផ្តើរសីុអុក្នុផ្តួលួផ់្តើសុវាដែ�ទាំសុំុខភាពរបសុអុ់ក្នុ និងិវ ិ
ក្នុយ័ៈបម័្រាត និងិការបង់ម្រាបាក្នុរ់បសុអុ់ក្នុ។ L.A. Care និងឹអនុិផ្តើ�មតាមច�បជ់្ញាធរ�និផ្តើ�កុុ្នុង
ការទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិងរបសុខួ់�និជ្ញាម�យៈអុក្នុ រ�មទាំងំការការពារអុក្នុផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុត់ាមទូ្ធិរសុព័ា ACT 
(Telephone Consumer Protection ACT, TCPA) ផ្តួងដែ�រ។ ព�ក្នុផ្តើយៈ�ងអាចនិងឹផ្តើធើ�ការ
ទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិងជ្ញាម�យៈអុក្នុតាមរយៈៈលខិតិ ម្រាពឹតួបិម័្រាតព័ត�៌និ បណ័ៈះផ្តួេពើផ្តួ�យៈពាណិៈជីជក្នុមម និងិ
តាមរយៈៈវធិ��ងផ្តើម្រាកាម៖ 

• ការបៀ�ទូូរស់ព័្យាទ។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុបានិផ្តួលួឲ់្យយផ្តើយៈ�ងនូិវផ្តើលខទូ្ធិរសុព័ារបសុអុ់ក្នុ 
(រ៉ាបប់ញ្ញុូលក្នុរណៈ� ដែ�លអាណាព�បាល ឬអុក្នុដែ�លម្រាតូវបានិចាតត់ាងំបានិផ្តួលួ់
ផ្តើលខទូ្ធិរសុព័ារបសុព់�ក្នុផ្តើគំ) រ �មទាំងំផ្តើលខទូ្ធិរសុព័ារបសុអុ់ក្នុ បនាា បម់ក្នុផ្តើយៈ�ងរ�មបញ្ញុូល
ទាំងំបុម្រាតសុមពន័ិធនិងិអុក្នុផ្តើ�ា ការបនួិរបសុផ់្តើយៈ�ង កុុ្នុងនាមជ្ញាតណំាងរបសុផ់្តើយៈ�ង អាច
ផ្តើ�ទូ្ធិរសុព័ាឬអុក្នុ រ�មទាំងំការផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុម់្រាបព័និធផ្តើ�តាមទូ្ធិរសុព័ាសុើយ័ៈម្រាបវតិ/ួឬសុផ្តើមងួ
សុបិីនិមិមតិម្រាសុបតាមច�បដ់ែ�លអាចអនុិវតបួានិ។ ម្រាក្នុមុហុុ និទូ្ធិរសុព័ាចលត័របសុអុ់ក្នុ
អាចគំតិម្រាបាក្នុព់�អុក្នុសុម្រា�បក់ារផ្តើល�ក្នុទូ្ធិរសុព័ា សូុមទាំក្នុទ់្ធិងម្រាក្នុមុហុុ និទូ្ធិរសុព័ាចលត័
របសុអុ់ក្នុសុម្រា�បព័់ត�៌និផ្តើនិះ។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុមនិិចង់ឲ្យយព�ក្នុផ្តើយៈ�ងទាំក្នុទ់្ធិងផ្តើ�តាម
វធិ�ផ្តើនិះផ្តើទ្ធិ �ូផ្តើចុះសូុមអុក្នុជូីនិ�ណឹំៈង�លអុ់ក្នុផ្តើ�ទូ្ធិរសុព័ាឲ្យយ�ងឹ ឬទាំក្នុទ់្ធិងមក្នុកានិព់�ក្នុ
ផ្តើយៈ�ងផ្តើ��មី �ដ្ឋាក្នុចូ់លកុុ្នុងបញ្ញជ� មនិិឲ្យយទាំក្នុទ់្ធិងតាមការផ្តើ�ទូ្ធិរសុព័ា របសុព់�ក្នុផ្តើយៈ�ង។ 

• ការបៀផ្ដើើសារបៀ�អ្ននក។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុបានិផ្តួលួឲ់្យយផ្តើយៈ�ងនូិវផ្តើលខទូ្ធិរសុព័ារបសុអុ់ក្នុ 
(រ៉ាបប់ញ្ញុូលក្នុរណៈ� អាណាព�បាល ឬអុក្នុចាតត់ាងំបានិផ្តួលួផ់្តើលខទូ្ធិរសុព័ារបសុ់
ព�ក្នុផ្តើគំ) បនាា បម់ក្នុសុម្រា�បផ់្តើគ្មាលបណំៈងម�យៈចនំិ�និ�ូចជ្ញា ការផ្តើម្រាក្នុ�និរលំកឹ្នុ ជីផ្តើម្រាម�សុនៃនិ
ការព�បាល ផ្តើសុវាក្នុមម និងិការរលំកឹ្នុអពំ�ការបង់ម្រាបាក្នុធ់ានារ៉ាាបរ់ង ឬការបញ្ញាជ ក្នុ ់ផ្តើយៈ�ង
រ�មទាំងំសា�របសុផ់្តើយៈ�ង និងិអុក្នុផ្តើ�ា ការបនួិកុុ្នុងនាមផ្តើយៈ�ង អាចផ្តើផ្តួា�សារផ្តើ�អុក្នុផ្តើដ្ឋាយៈ
អនុិផ្តើ�មតាមច�បជ់្ញាធរ�និ។ ម្រាក្នុមុហុុ និទូ្ធិរសុព័ាចលត័របសុអុ់ក្នុអាចគំតិម្រាបាក្នុព់�
អុក្នុសុម្រា�បក់ារទ្ធិទ្ធិ�លសារ សូុមទាំក្នុទ់្ធិងម្រាក្នុមុហុុ និទូ្ធិរសុព័ាចលត័របសុអុ់ក្នុសុម្រា�ប់
ព័ត�៌និផ្តើនិះ។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�ផ្តើ�ផ្តើពលណាម�យៈដែ�លមនិិចង់ទ្ធិទ្ធិ�លបានិសារជ្ញាអក្នុេរ  
សូុមផ្តើធើ�តាមព័ត�៌និសុី�ព�ការឈបជ់្ញាវផ្តើល�សារ ឬសូុមផ្តើឆួ�យៈតបម្រាតឡិបម់ក្នុវញិជ្ញាម�យៈ
ពាក្នុយថ្នា "បញ្ញឈប"់ “STOP” ផ្តើ��មី �បញ្ញឈបក់ារទ្ធិទ្ធិ�លបានិសារតផ្តើ�ផ្តើទ្ធិៀត។ 

• អុ្នើដែមិល។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុបានិផ្តួលីឲ់្យយផ្តើយៈ�ងនូិវអាសុយៈដ្ឋាធ និអុ�ដែមលរបសុអុ់ក្នុ 
(រ៉ាបប់ញ្ញុូលក្នុរណៈ� ដែ�លអាណាព�បាល ឬអុក្នុតណំាងបានិផ្តួលីឲ់្យយព�ក្នុផ្តើយៈ�ងនូិវអា
សុយៈដ្ឋាធ និអុ�ដែមលរបសុព់�ក្នុផ្តើគំ) បនាា បម់ក្នុសុម្រា�បផ់្តើគ្មាលបណំៈងដែ�ល�និក្នុណំៈត ់
ជ្ញាឧទាំហរណ៍ៈ ការផ្តើផ្តួា�រឲ្យយអុក្នុនូិវការចុះផ្តើ�ម ះ សុ�ជីកិ្នុ អុក្នុផ្តួលួផ់្តើសុវា និងិសុ�ា រៈ
អបរ់ ំ ឬការរលំកឹ្នុ ឬការបញ្ញាជ ក្នុព់�ការបង់ម្រាបាក្នុឲ់្យយអុក្នុ ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុយៈលម់្រាពម
ទ្ធិទ្ធិ�លតាមផ្តើអឡិិចម្រាតូនិកិ្នុ ផ្តើនាះផ្តើយៈ�ងអាចផ្តើផ្តួា�អុ�ដែមលមក្នុអុក្នុ។ ម្រាបដែហលជ្ញា�និការ
គំតិម្រាបាក្នុផ់្តើដ្ឋាយៈអុក្នុផ្តួលីផ់្តើសុវាអុ�និធណិឺៈត ឬអុ�ដែមល ឬទូ្ធិរសុព័ាចលត័របសុអុ់ក្នុកុុ្នុងការ
ទ្ធិទ្ធិ�លបានិអុ�ដែមល សូុមផ្តើធើ�ការទាំក្នុទ់្ធិងផ្តើ�កានិអុ់ក្នុផ្តួលីផ់្តើសុវាអុ�និធណិឺៈត អុ�ដែមល ឬ
ទូ្ធិរសុព័ាចលត័របសុអុ់ក្នុសុម្រា�បព័់ត�៌និបដែនិថម។ អុក្នុទ្ធិទ្ធិ�លសាគ ល ់ និងិយៈលម់្រាពម
ថ្នាម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុផ្តើម្រាប�អាសុយៈដ្ឋាឋ និអុ�ដែមល និងិ/ឬកុ្នុពំយូទ្ធិរ័ ដែ�លមនិិបានិចាក្នុផ់្តើសាបំ
ដែលងកូ្នុ� ឬចូលផ្តើម្រាប�អុ�ដែមលរបសុអុ់ក្នុតាមរយៈៈឧបក្នុរណ៍ៈចលត័ ឬដែចក្នុរដំែលក្នុ
អុ�ដែមល កុ្នុពំយូទ្ធិរ័ ឬទូ្ធិរសុព័ាចលត័ ផ្តើនាះវាអាច�និហានិភិយ័ៈដែ�ល PHI របសុអុ់ក្នុ
អាចម្រាតូវបានិអានិផ្តើដ្ឋាយៈភាគំ�ទ្ធិ�ប� ផ្តើហ�យៈអុក្នុម្រាពមទ្ធិទ្ធិ�លយៈក្នុហានិភិយ័ៈនានា ផ្តើហ�យៈ
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លះបង់ការការពារណាម�យៈដែ�លអុក្នុអាចផ្តើធើ�បានិផ្តើម្រាកាមច�បណ់ាម�យៈ។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�
ផ្តើ�ផ្តើពលណាម�យៈដែ�លអុក្នុមនិិចង់ទ្ធិទ្ធិ�ល សារអុ�ដែមល ផ្តើនាះសូុមផ្តើធើ�តាមការដែណៈនា ំ
“Unsubscribe” (ឈប់ជ់្ញាវ) ផ្តើ�ដែផុ្តួក្នុ�ងផ្តើម្រាកាមនៃនិសារផ្តើ��មី �បញ្ញឈបក់ារទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិង
តាមអុ�ដែមល។ 

VII. ការអ្ននុញ្ញាា ត្តជាលា�ល់កខណ៍ឹអ្នកេរ 
ម្រាបសុនិិផ្តើប�ផ្តើយៈ�ងចង់ផ្តើម្រាប� ឬដែចក្នុរដំែលក្នុ PHI របសុអុ់ក្នុសុម្រា�បផ់្តើគ្មាលបណំៈងណាម�យៈដែ�ល

មនិិម្រាតូវបានិផ្តួលីផ់្តើ�កុុ្នុងផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះ ផ្តើនាះផ្តើយៈ�ងនិងឹម្រាតូវទ្ធិទ្ធិ�លបានិការអនុិញ្ញាា តជ្ញា
�យៈលក្នុាណ៍ៈអក្នុេររបសុអុ់ក្នុ។ ឧទាំហរណ៍ៈការផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ ឬដែចក្នុចាយៈ PHI សុម្រា�បក់ារផ្តើធើ�
ទ្ធិ�ផ្តួ�រ ឬដែផុ្តួក្នុលក្នុ ់ ម្រាតូវការការអនុិញ្ញាា តជ្ញា�យៈលក្នុាណ៍ៈអក្នុេររបសុអុ់ក្នុ។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�ផ្តើយៈ�ង
ផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ ឬដែចក្នុចាយៈក្នុណំៈតច់ណំាកំារព�បាលចតិសួាម្រាសុ ួ ផ្តើយៈ�ងក្នុម៏្រាបដែហលជ្ញាម្រាតូវការ
ការអនុិញ្ញាា តព�អុក្នុដែ�រ។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុផ្តួលួក់ារអនុិញ្ញាា តឲ្យយផ្តើយៈ�ង អុក្នុអាចប�ផិ្តើសុធវាវញិ
ផ្តើ�ផ្តើពលណាក្នុប៏ានិជ្ញា�យៈលក្នុាណ៍ៈអក្នុេរ ផ្តើហ�យៈផ្តើយៈ�ងនិងឹមនិិផ្តើម្រាប� ឬដែចក្នុចាយៈ PHI របសុ់
អុក្នុសុម្រា�បផ់្តើគ្មាលបណំៈងណាម�យៈផ្តើនាះផ្តើទ្ធិ បនាា បព់�កាលបរផិ្តើចេទ្ធិដែ�លផ្តើយៈ�ង�ផំ្តើណៈ� រការសុផំ្តើណៈ�
របសុអុ់ក្នុ។ បាុ ដែនួិ ម្រាបសុនិិផ្តើប�ផ្តើយៈ�ងបានិផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុ ់ឬដែចក្នុចាយៈ PHI របសុអុ់ក្នុផ្តើដ្ឋាយៈមនិិ�និការ
អនុិញ្ញាា តព�អុក្នុ ផ្តើនាះព�ក្នុផ្តើយៈ�ងម្រាបដែហលជ្ញាមនិិអាចលុបផ្តើចាលសុក្នុមមភាពណាម�យៈដែ�លបានិ
ផ្តើក្នុ�តផ្តើឡិ�ងមុនិផ្តើពលដែ�លអុក្នុបានិលុបផ្តើចាលការអនុិញ្ញាា តរបសុអុ់ក្នុផ្តើនាះផ្តើឡិ�យៈ។ 

VIII. សិ់�ិិរបស់់អ្ននក
អុក្នុ�និសុទិ្ធិធជិ្ញាក្នុ�់ក្នុច់ផំ្តើពាះ PHI របសុអុ់ក្នុនិងិរផ្តើបៀបដែ�លវាអាចម្រាតូវបានិ

ផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុឬ់ដែចក្នុចាយៈ។ អុក្នុ�និសុទិ្ធិធផិ្តើ��មី �៖ 
• ទូទួូល�និ����់មិលងនៃនិកណំ៍ត់�់�សុ់ខភាព្យា និងិ�ណ៍ដ� ងទាមិទារស់ណំ៍ង។ អុក្នុអាច

ផ្តើសុុ�សុុផំ្តើម�ល ឬទ្ធិទ្ធិ�លបានិច�បច់មងួ PHI របសុអុ់ក្នុ។ ផ្តើយៈ�ងនិងឹផ្តួលួជូ់ីនិឯក្នុសារចមងួ ឬ
សុផ្តើងាបនៃនិក្នុណំៈតម់្រាតាសុុខភាព និងិបណឹួៈងទាំមទាំរសុណំៈងរបសុអុ់ក្នុ។ វាអាច�និព័ត�៌និ 
និងិក្នុណំៈតម់្រាតាម�យៈចនំិ�និ ដែ�លផ្តើយៈ�ងមនិិអាចបងាា ញឲ្យយផ្តើ��ញ�ូចដែ�លអាចអនុិញ្ញាា តផ្តើដ្ឋាយៈ
ច�ប ់ ឬផ្តើយៈ�ងមនិិអាចផ្តួលួព័់ត�៌និជ្ញាក្នុ�់ក្នុត់ាមម្រាទ្ធិង់ម្រាទាំយៈ ម្រាបផ្តើភទ្ធិ ឫការផ្តួេពើផ្តួ�យៈ
ម�យៈចនំិ�និ។ផ្តើយៈ�ងអាចគំតិតនៃមផួ្តើសុវាសុមរមយ សុម្រា�បក់ារ�តចលំង និងិផ្តើផ្តួា� PHI របសុអុ់ក្នុ។ 

L.A. Care មនិិរក្នុ�ឯក្នុសារ�តចមងួផ្តើវជីជសាម្រាសុផួ្តើពញផ្តើលញរបសុអុ់ក្នុផ្តើទ្ធិ សូុម
ទាំក្នុទ់្ធិងអុក្នុផ្តួលួផ់្តើសុវាដែ�ទាំសុំុខភាពរបសុអុ់ក្នុ ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុចង់ផ្តើម�ល ឬទ្ធិទ្ធិ�ល
បានិច�បច់មងួ ឬផួ្ទាសុប់ួូ រក្នុហុំសុផ្តើ�កុុ្នុងក្នុណំៈតម់្រាតាផ្តើវជីជសាម្រាសុរួបសុអុ់ក្នុ។ 

• បៀស់នើសុ់ឲំ្យយបៀ�ើងដែកត់�មូិវកណំ៍ត់�់�សុ់ខភាព្យា និងិការទាមិទារស់ណំ៍ង។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�
អុក្នុផ្តើជីឿជ្ញាក្នុថ់្នា�និក្នុហុំសុ ផ្តើ�កុុ្នុង PHI របសុអុ់ក្នុ អុក្នុអាចផ្តើសុុ�សុុឲំ្យយផ្តើយៈ�ងដែក្នុវា
បានិ។ វាអាច�និព័ត�៌និខួះដែ�លផ្តើយៈ�ងមនិិអាចផួ្ទាសុប់ួូ របានិ ឧទាំហរណ៍ៈ ការផ្តើធើ�
ផ្តើរ៉ាគំវនិិចិេយ័ៈរបសុផ់្តើវជីជបណិិៈត ផ្តើហ�យៈនិងឹម្រាបាបអុ់ក្នុជ្ញា�យៈលក្នុាណ៍ៈអក្នុេរ។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�
និរណា�ុក្នុផ់្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀតផ្តួលួឲ់្យយផ្តើយៈ�ងនូិវព័ត�៌និផ្តើនាះ ឧទាំហរណ៍ៈ ផ្តើវជីជបណិិៈតរបសុ់
អុក្នុ បនាា បម់ក្នុផ្តើយៈ�ងនិងឹផ្តើអាយៈអុក្នុ�ងឹ �ូផ្តើចុះអុក្នុអាចផ្តើសុុ�សុុឲំ្យយគ្មាតដ់ែក្នុវា។ 

• បៀស់នើសុ់ឲំ្យយបៀ�ើងទាកទ់ូងជាមួិ�អ្ននកបៀ��ស់មាា ត់។់ អុក្នុអាចផ្តើសុុ�សុុឲំ្យយផ្តើយៈ�ងទាំក្នុទ់្ធិង
អុក្នុតាមវធិ�ជ្ញាក្នុ�់ក្នុណ់ាម�យៈ (ឧទាំហរណ៍ៈ ទូ្ធិរសុព័ាផ្តើ�ផ្តួាះ ឬការ�ិលយ័ៈ) ឬផ្តើផ្តួា�រ
សុបុំម្រាតផ្តើ�អាសុយៈដ្ឋាឋ និផ្តើផ្តួេង។ មនិិដែមនិម្រាគំបស់ុផំ្តើណៈ� ទាំងំអសុម់្រាតូវបានិយៈលម់្រាពម
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ផ្តើនាះផ្តើឡិ�យៈ បាុ ដែនីិផ្តើយៈ�ងនិងឹយៈលម់្រាសុបចផំ្តើពាះសុផំ្តើណៈ� ដែ�ល�និផ្តើហតុផ្តួល។
• បៀស់នើសុ់ឲំ្យយបៀ�ើង�កក់�មិតិ់អី្នើដែ�លបៀ�ើងបៀ��ើ��ស់ ់ ឬដែ�កចា�។ អុក្នុអាចផ្តើសុុ�សុុំ

កុ្នុឲំ្យយផ្តើយៈ�ងផ្តើម្រាប� ឬដែចក្នុចាយៈព័ត�៌និសុុខភាពជ្ញាក្នុ�់ក្នុ ់ សុម្រា�បក់ារព�បាល ការ
បង់ម្រាបាក្នុ ់ ឬម្រាបតបិតួកិាររបសុផ់្តើយៈ�ង។ តាមផ្តួួូ វច�ប ់ ផ្តើយៈ�ងមនិិម្រាតូវបានិតម្រាមូវឲ្យយ
យៈលម់្រាពមតាមសុផំ្តើណៈ� របសុអុ់ក្នុផ្តើទ្ធិ ផ្តើហ�យៈផ្តើយៈ�ងអាចនិ�ិយៈថ្នា “ផ្តើទ្ធិ” ម្រាបសុនិិផ្តើប�វា
និងឹបាះពាល�់លក់ារដែ�ទាំ ំ បណឹួៈងទាំមទាំរការទូ្ធិទាំតស់ុណំៈង ម្រាបតបិតួកិារសុ�ំនិ់ៗ  
ឬការមនិិអនុិផ្តើ�មតាមវធិានិ បទ្ធិបញ្ញាតួ ិឬទ្ធិ�ភុាក្នុង់ាររដ្ឋាឋ ភបិាល ឬសុផំ្តើណៈ� អនុិវតចួ�ប ់
ឬ��កាតុ�ការ ឬបទ្ធិបញ្ញាជ រ�ឋបាល។

• ទូទួូល�ក�ញី្ជីើអ្ននកដែ�លបៀ�ើង�និដែ�កចា� PHI រ�ស់អ់្ននក។ អុក្នុអាចផ្តើសុុ�សុុរំក្នុ
បញ្ញជ� (គំណៈផ្តើនិយៈយ) នៃនិផ្តើពលផ្តើវ�ដែ�លផ្តើយៈ�ងបានិដែចក្នុរដំែលក្នុព័ត�៌និសុុខភាពរបសុ់
អុក្នុ អុក្នុដែ�លផ្តើយៈ�ងបានិដែចក្នុចាយៈជ្ញាម�យៈ និងិការពិពណ៌ៈនាសុផ្តើងាបនៃនិផ្តើហតុផ្តួល។ 
ផ្តើយៈ�ងនិងឹផ្តួលួជូ់ីនិអុក្នុនូិវបញ្ញជ�សុម្រា�បរ់យៈៈផ្តើពលដែ�លអុក្នុផ្តើសុុ�សុុ។ំ តាមផ្តួួូ វច�ប ់ផ្តើយៈ�ង
និងឹផ្តួលួជូ់ីនិបញ្ញជ�សុម្រា�បរ់យៈៈផ្តើពលអតបិរ�ម្រាបាមំ�យៈ (6) ឆុ្នាំមុំនិកាលបរផិ្តើចេទ្ធិនៃនិការ
ផ្តើសុុ�សុុជំ្ញា�យៈលក្នុាណ៍ៈអក្នុេររបសុអុ់ក្នុ។ ផ្តើយៈ�ងនិងឹរ៉ាបប់ញ្ញុូលរ៉ាលក់ារ�តម្រាតដ្ឋាង
ទាំងំអសុផ់្តើល�ក្នុដែលងដែតអើ�ដែ�លទាំក្នុទ់្ធិងនិងឹការព�បាល ការទូ្ធិទាំត ់ និងិម្រាបតបិតួិ
ការដែ�ទាំសុំុខភាព និងិការបងាា ញជ្ញាក្នុ�់ក្នុផ់្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀត�ូចជ្ញា ផ្តើ�ផ្តើពលដែ�ល
ផ្តើយៈ�ងដែចក្នុរដំែលក្នុ ព័ត�៌និជ្ញាម�យៈអុក្នុឬផ្តើដ្ឋាយៈការអនុិញ្ញាា តព�អុក្នុ។ ផ្តើយៈ�ងនិងឹផ្តួលី់
គំណៈនិ�ម�យៈកុុ្នុងម�យៈឆុ្នាំផំ្តើដ្ឋាយៈឥតគំតិនៃ�ួ បាុ ដែនួិអាចនិងឹគំតិនៃ�ួសុមរមយសុម្រា�បស់ុផំ្តើណៈ�
បដែនិថមណាម�យៈ។

• ទូទួូល�និ����់មិលងនៃនិបៀស់�កិើជូូនិ�ំណ៍� ងអំ្នព្យាើឯកជូនិភាព្យាបៀនិះ។ អុក្នុអាចទ្ធិទ្ធិ�ល
បានិឯក្នុសារចលំងនៃនិផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះ ផ្តើដ្ឋាយៈផ្តើ�ទូ្ធិរសុព័ាមក្នុផ្តើយៈ�ង។ 

• បៀ�ជូើស់បៀរ ើស់និរណាមាន កប់ៀ�ើមិី ើបៀធីីើស់កមិមភាព្យាជូនួំិស់អ្ននក។ ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុបានិផ្តួលួ់
អណំាចផ្តើវជីជសាម្រាសុនួៃនិផ្តើមធាវឲី្យយនិរណា�ុក្នុ ់ឬម្រាបសុនិិផ្តើប�និរណា�ុក្នុជ់្ញាអាណាព�បាល
ម្រាសុបច�បរ់បសុអុ់ក្នុ បុគំគលផ្តើនាះអាចផ្តើម្រាប�សុទិ្ធិធរិបសុអុ់ក្នុ និងិផ្តើធើ�ការសុផ្តើម្រាមចចតិផួ្តើល� PHI 
របសុអុ់ក្នុ។ ផ្តើយៈ�ងអាចផ្តើសុុ�សុុឲំ្យយអុក្នុ ឬអុក្នុតណំាងរបសុអុ់ក្នុផ្តួលួឲ់្យយផ្តើយៈ�ងនូិវព័ត�៌និនិងិ
ឯក្នុសារម�យៈចនំិ�និ ឧទាំហរណ៍ៈ ច�បច់មងួនៃនិ��កាតុ�ការដែ�លផ្តួលួអ់ាណាព�បាល។ 
អុក្នុ ឬអាណាព�បាលរបសុអុ់ក្នុនិងឹម្រាតូវបផំ្តើពញលខិតិអនុិញ្ញាា តជ្ញា�យៈលក្នុាណ៍ៈអក្នុេរ 
សូុមទាំក្នុទ់្ធិងមក្នុផ្តើយៈ�ងខាុតំាមផ្តើលខ�ងផ្តើម្រាកាមផ្តើ��មី �ដែសុើងយៈលព់�រផ្តើបៀបផ្តើធើ�ផ្តើនិះ។ 
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IX. បៀស់វាដែ�ល់មានល់កខណឹៈរបៀស់ើប
សុ�ជីកិ្នុដែ�លអាចយៈលម់្រាពមទ្ធិទ្ធិ�លផ្តើសុវាដែ�ល�និភាព�និរផ្តើសុ�ប គំមឺនិិតម្រាមូវឲ្យយទ្ធិទ្ធិ�ល

បានិការអនុិញ្ញាា តព�សុ�ជីកិ្នុណា�ុក្នុផ់្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀត ផ្តើ��មី �ទ្ធិទ្ធិ�លផ្តើសុវាក្នុមមរផ្តើសុ�ប ឬដ្ឋាក្នុព់ាក្នុយ
បណឹួៈងទាំមទាំរផ្តើសុវាដែ�ល�និលក្នុាណៈៈរផ្តើសុ�បផ្តើនាះផ្តើទ្ធិ។ L.A. Care និងឹ�កឹ្នុនាកំារផ្តើធើ�ទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិ 
ងរបសុអុ់ក្នុទាំក្នុទ់្ធិងនិងិផ្តើសុវាដែ�ល�និលក្នុាណៈៈរផ្តើសុ�បផ្តើ�កានិអ់ាសុយៈដ្ឋាធ និនៃម្រាបសុណៈ� យៈ ៍ អា
សុយៈដ្ឋាធ និអុ�ដែមល ឬតាមរយៈៈផ្តើលខទូ្ធិរសុព័ានៃ� ឬកុុ្នុងក្នុរណៈ� ដែ�លមនិិ�និវត�ួនិរបសុអុ់ក្នុតំ

 ណាង កុុ្នុងនាមជ្ញាសុ�ជីកិ្នុតាមរយៈៈអាសុយៈដ្ឋាឋ និ ឬផ្តើលខទូ្ធិរសុព័ាដែ�ល�និផ្តើ�ផ្តើល�ឯក្នុសារ។ 
L.A. Care មនិិម្រាតូវបងាា ញព័ត�៌និផ្តើវជីជសាម្រាសុទួាំក្នុទ់្ធិងនិងឹផ្តើសុវាដែ�ល�និលក្នុាណៈៈរផ្តើសុ�ប�ល ់សុ�ជីកិ្នុផ្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀតផ្តើដ្ឋាយៈគ្មាម និការអនុិញ្ញាា តជ្ញា�យៈលក្នុាណ៍ៈអក្នុេរព�សុ�ជីកិ្នុដែ�លទ្ធិទ្ធិ�លការ
ដែ�ទាំផំ្តើនាះផ្តើទ្ធិ។ L.A. Care និងឹបផំ្តើពញសុផំ្តើណៈ� សុម្រា�បក់ារទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិងសុ�ា តកុុ់្នុងទ្ធិម្រាមង់ដែ�លបា

 និផ្តើសុុ�សុុ ំ ម្រាបសុនិិផ្តើប�វា�និភាពងាយៈម្រាសុលួ�ផំ្តើណៈ� រការកុុ្នុងទ្ធិម្រាមង់ផ្តើសុុ�សុុ ំ ឬផ្តើ�ទ្ធិ�តាងំជីផ្តើម្រាម�សុ។ 
សុំផ្តើណៈ� របសុ់សុ�ជីិក្នុសុម្រា�ប់ការទ្ធិំនាក្នុ់ទ្ធិំនិងសុ�ា ត់ទាំក្នុ់ទ្ធិងនិឹងផ្តើសុវាដែ�ល�និលក្នុាណៈៈ
រផ្តើសុ�ប និងឹ�និសុុពលភាពរហូត�លស់ុ�ជីកិ្នុលុបផ្តើចាលសុផំ្តើណៈ�  ឬដ្ឋាក្នុស់ុផំ្តើណៈ� �ម�សុម្រា�បក់ារ
ទ្ធិនំាក្នុទ់្ធិនំិងសុ�ា ត។់

សូុមផ្តើធើ�ការផ្តើ�ទូ្ធិរសុ័ពាមក្នុកានិព់� ក្នុផ្តើយៈ�ងតាមរយៈៈផ្តើលខផ្តើ�ផ្តើល�បណ័ៈះសុ�គ លខួ់� និរបសុ់អុក្នុ 
ឬសុរផ្តើសុរមក្នុកានិព់�ក្នុផ្តើយៈ�ងផ្តើ��មី �ដែសុើងយៈលព់�វធិ�កុុ្នុងការផ្តើសុុ�សុុ�ំងផ្តើល�។ អុក្នុនិងឹម្រាតូវដ្ឋាក្នុជូ់ីនិ
សុផំ្តើណៈ� របសុអុ់ក្នុជ្ញា�យៈលក្នុាណ៍ៈអក្នុេរ ផ្តើហ�យៈម្រាបាបផ់្តើយៈ�ងនូិវព័ត�៌និជ្ញាក្នុ�់ក្នុ។់ ផ្តើយៈ�ងអាច
ផ្តើផ្តួា�រឲ្យយអុក្នុនូិវទ្ធិម្រាមង់ដែបបបទ្ធិ។ 

X. បណឹឹឹង
ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុគំតិថ្នាផ្តើយៈ�ងមនិិបានិការពារ PHI របសុអុ់ក្នុផ្តើទ្ធិ អុក្នុ�និសុទិ្ធិធដិ្ឋាក្នុ់

ពាក្នុយបណឹួៈងជ្ញាម�យៈផ្តើយៈ�ងផ្តើដ្ឋាយៈទាំក្នុទ់្ធិងមក្នុផ្តើយៈ�ងតាមរយៈៈ៖
L.A. Care Member Services
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
ទូ្ធិរសុព័ា៖ 1.888.839.9909
TTY/TDD៖ 711

អ្ននកកអ៏ា�ទាកទ់ូង៖
ការ�ិលយ័ៈសុម្រា�បស់ុទិ្ធិធពិលរ�ធនៃនិម្រាក្នុសុ�ងសុុ�ភបិាល និងិផ្តើសុវាមនុិសុេជ្ញាតសិុហ

រ�ធអាផ្តើមរកិ្នុ ផ្តើដ្ឋាយៈចូលផ្តើ�កានិ ់www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/។ 

ស់មាជូកិ Medi-Cal កអ៏ា�ទាកទ់ូងបៀ�៖
ម្រាក្នុសុ�ងសុុ�ភបិាល រ�ឋកាល�ហើរ័ញ៉ាា  ការ�ិលយ័ៈម្រាបតបិតួ ិ HIPAA ផ្តើដ្ឋាយៈចូល

ផ្តើ�កានិ ់dhcs.ca.gov។ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/


9

XI. បៀ�បើ��ស់់សិ់�ិិរបស់់អ្ននកបៀ��គ្មាា នការភ័័�ខួ្លាច
L.A. Care និងឹមនិិចាតវ់ធិានិការណាម�យៈម្រាបឆ្នាំងំនិងឹអុក្នុ ចផំ្តើពាះការផ្តើម្រាប�ម្រាបាសុស់ុទិ្ធិធ ិ

ឯក្នុជីនិកុុ្នុងផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះ ឬការដ្ឋាក្នុព់ាក្នុយបណឹួៈងផ្តើឡិ�យៈ។ 

XII. កាល់បរបិៀចេ�មាន�បសិ់�ិិភាព
កាលបរផិ្តើចេទ្ធិ�និម្រាបសុទិ្ធិធភាពផ្តើ��មនៃនិផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះគំនឺៃ�ាទ្ធិ� 14 ដែខផ្តើមសា ឆុ្នាំ ំ

2003។ ផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះម្រាតូវបានិដែក្នុសុម្រាមួល�ម�បផុំ្តួតផ្តើ�នៃ�ាទ្ធិ� 11/01/22។ 

XIII. ទាក់�ងមួកបៀ�ើង ឬស់�រសំ់ណឹ� រ ឬ�បសិ់នបៀបើអ្ននកចង់�នបៀស់ចកូើជ�ន�ំណឹឹងបៀនះ
ជាភាសាឬ��មួង់បៀ�េងបៀ�ៀត្ត៖ 

ម្រាបសុនិិផ្តើប�អុក្នុ�និសុណំៈ� រទាំក្នុទ់្ធិងនិងឹផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះឬចង់បានិជីនំិ�យៈកុុ្នុងការអនុិវតួនិ៍
សុទិ្ធិធរិបសុអុ់ក្នុ ឬចង់បានិផ្តើសុចក្នុួ�ជូីនិ�ណឹំៈងផ្តើនិះជ្ញាភាសាផ្តើគ្មាលម�យៈផ្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀត (អារ៉ាាប ់អាផ្តើមនិ� 
ចនិិ ហាើ សុសុុ� ដែខមរ កូ្នុផ្តើរ ា រសុុេុ � ផ្តើអសុា�ញ តាកាឡូិក្នុ ឫផ្តើវៀតណាម) អក្នុេរធំៗ  សុផំ្តើលងឬ ទ្ធិម្រាមង់
ផ្តើផ្តួេងផ្តើទ្ធិៀត (តាមការផ្តើសុុ�សុុ)ំ ផ្តើដ្ឋាយៈមនិិគំតិនៃ�ួសុម្រា�បអុ់ក្នុ បនាា បម់ក្នុសូុមទូ្ធិរសុព័ាឬសុរផ្តើសុរមក្នុ
ផ្តើយៈ�ងតាមរយៈៈ៖

L.A. Care Member Services 
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
ទូ្ធិរសុព័ា៖ 1.888.839.9909
TTY/TDD៖ 711 
ឬ
L.A. Care Privacy Officer
L.A. Care Health Plan
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
ទូ្ធិរសុព័ា៖ 1.888.839.9909
TTY/TDD៖ 711
អុ�ដែមល៖ PrivacyOfficer@lacare.org

mailto:PrivacyOfficer@lacare.org
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