
 

 
MOUNT SINAI ENTERPRISE INFORMATION EXCHANGE 

CONSENT FORM 

MOUNT SINAI এন্টারপ্রাইজের তথ্য বিবিমজের সম্মবতর ফমম 
বিজদম শমূলক কভার বশট 

 
 

Mount Sinai হেলথ সিস্টেস্টে এই ফেমটি জো সিস্টে সিম্নসলসিে পিস্টেপ সিি: 

 

1) পস্টেে পাো পর্মন্ত ফেমটি এবং এে িস্টে থাকা িইু পাোে েথয পত্রটি পড়ুি  

2) হোগীে সিম্নসলসিে প্রস্টয়াজিীয় েথয িম্পূর্ম করুি: 

 

আপিার পবরচে বিবিত করার েিয প্রজোেিীে তথ্য 
 

োস্তাে ঠিকািা _____________________________________________________ 

শেে: _________________________ হেট:____________ সজপ হকাড: ____________ 

হটসলস্টফাি িম্বে: ___________________________________________________ 

Mount Sinai হেসডকাল হেকডম  িম্বে (ঐসিক) _____________________________ 

 

3) ফস্টেমে পস্টেে পাোয় আপিাে িম্মসে সিস্টিমশ করুি। হিটি কেস্টে, আপিাস্টক অবশযই গাঢ় কাসলে কলে সিস্টয় চারটি বিম্বাকাজরর যে যকাজিা 

একটি সম্পরূ্মরূজপ পরূর্ করজত হজি। 
4) আপিাে পুস্টো িাে, জন্ম োসেি, আজস্টকে োসেি এবং র্থার্থ স্থাস্টি আপিাে স্বােে কস্টে বাসক ফেমটি িম্পূর্ম করুি। 
5) সিস্টেে সবকল্পিেূস্টেে েস্টযয একটি পূের্ কস্টে আপিাে সিদ্ধান্ত জো সিি: 

 

সশরীজর: এই পাোটি এবং সিস্টেে সবষয়িেূে িম্পূর্ম কস্টে স্বােে কস্টে Mount Sinai হেলথ সিস্টেস্টে হোগী সিবন্ধি হকস্টেে একটিস্টে জো সিস্টয় 

র্াি। িইু পাোে েথয পত্রটি আপিাস্টক জো সিস্টে েস্টব িা। 
 

     িা 
 

িাকজোজে: এই পাোটি সিস্টেে সবষয়িেূে িম্পূর্ম কস্টে স্বােে কস্টে সিস্টেে ঠিকািায় পাঠাি: 

 
 

এই কভার বশট ও সই করা ফমমটি পাঠাজিার ঠিকািা: 
Mount Sinai West 

Health Information Management Department 
1000 Tenth Avenue 

New York, NY  10019 
 

অিুগ্রহ কজর মজি রাখজিি: 

 

এই ফস্টেম আপসি হর্ পছন্দ জািাস্টবি ো আস্টগে হেকস্টডম  থাকা সিদ্ধান্তস্টক প্রসেস্থাপি কেস্টব। র্সি আপসি এন্টােপ্রাইস্টজে েথয সবসিেয় প্রকল্প িংক্রান্ত আস্টগে জো 
হিওয়া সিদ্ধান্ত প্রেযাোে কেস্টে োি োেস্টল অিুগ্রে কস্টে সিম্নসলসিে পাোে 4থম িম্মসে "আসে এই িেস্টয় হকািও সিদ্ধান্ত সিস্টে োই িা" হবস্টছ সিস্টয় এই ফেমটি 

িম্পূর্ম কস্টে জো হিওয়াে সিস্টিমশ অিুিের্ করুি। 
 

আপসি র্সি এই ফেমটি ডাকস্টর্াস্টগ পাঠাস্টে োি োেস্টল অিুগ্রে কস্টে েস্টি োিস্টবি হর্ আপিাে ফেমটি গ্রের্ এবং প্রসক্রয়াকের্ েওয়াে পস্টেই আপিাে 
িম্মসেে সিদ্ধান্ত Mount Sinai হেলথ সিস্টেস্টে কার্মকে েস্টব। 
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  MOUNT SINAI ENTERPRISE তথ্য বিবিময়ের সম্মবত পত্র  

(MOUNT SINAI ENTERPRISE INFORMATION EXCHANGE CONSENT FORM) 
 

এই সম্মতি পত্রে, আপতি চারটি স্বাস্থ্য িথ্য প্রযুতি প্ল্যাটফত্রমের মত্রযয থথ্ত্রে থেত্রে তিত্রি পাত্ররি থয আপতি Mount Sinai থেলথ্ তসত্রেম-থে (Mount Sinai 

Health System, MSHS) আপিার স্বাস্থ্য িতথ্ িি-Mount Sinai স্বাস্থ্যত্রসো প্রদািোরীত্রদর সাত্রথ্ ভাগ েরত্রি থদত্রেি তেিা এেং MSHS-থে িি- Mount Sinai 

স্বাস্থ্যত্রসো প্রদািোরীর দ্বারা আপিাত্রে প্রদত্ত তচতেৎসার িথ্য লাভ েরত্রি থদত্রেি তেিা, এই চারটি প্ল্যাটফমে েল: Mount Sinai থেলথ্ ইিফত্রমেশি এক্সত্রচঞ্জ 

(“Mount Sinai HIE”), Epic Care Everyw here, Carequality এেং Healthix। এই প্ল্যাটফমেগুতল আপতি থয থয তভন্ন স্থ্াত্রি স্বাস্থ্যত্রসোর পতরত্রেো তিত্রে থ্াত্রেি 
থসখাি থথ্ত্রে তচতেৎসা িতথ্ সংগ্রে েরত্রি ও থসগুতলত্রে বেদুযতিি মাযযত্রম তিরাপত্রদ আপিাত্রে তচতেৎসা েরা প্রদািোরীত্রদর োত্রে উপলভয েত্রর িুত্রল আপিার 
স্বাস্থ্যত্রসো উন্নি েরত্রি সাোযয েত্রর। তিউ ইেেে  থেত্রটর এইরেম ভাগাভাতগ তিত্রে আত্ররা জািত্রি, আপিার প্রদািোরী োে থথ্ত্রে “সমৃদ্ধ িথ্য মাত্রি আত্ররা 
ভাত্রলা পতরচযো” শীেেে পুতিোটি চাি ো ehealth4ny.org ওত্রেেসাইত্রটর সংস্থ্াি তেভাগ থথ্ত্রে থসটি খুুঁত্রজ তিি। অিুত্ররায েরত্রল, আপিার প্রদািোরী তিম্নতলতখি 
ওত্রেেসাইটগুতল থথ্ত্রে আপিার জিয অংশগ্রেণোরী প্রদািোরী/িথ্যসূত্রের িাতলোগুতল োতপত্রে থদত্রেি। 
 

(1) Mount Sinai HIE: Mount Sinai HIE ওত্রেেসাইত্রট mountsinaiconnect.org (“HIE অংশগ্রেণোরী”) িাতলোভুি অংশগ্রেণোরীত্রদরত্রে (িাত্রদর েমী, এত্রজন্ট 
ো িাত্রদর তচতেৎসা েমীত্রদর সদসয) Mount Sinai HIE-থি রতিি আপিার বেদুযতিি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িতথ্ লাভ অিুত্রমাদি েরার জিয সম্মতি তদি ো োতিল 
েরুি, এই িতথ্গুতলর মত্রযয Mount Sinai HIE-র মাযযত্রম িথ্য প্রোশ েরত্রি অিুত্রমাতদি আপিার অিযািয স্বাস্থ্যত্রসোর প্রদািোরীত্রদর িরফ থথ্ত্রে আসা 
িতথ্ও অন্তভুে ি রত্রেত্রে। 
 
(2) Epic Care Everywhere এেং (3) Carequality: Epic ওত্রেেসাইত্রট epic.com/careeveryw here ও Carequality ওত্রেেসাইত্রট carequality.org/active-

sites-search িাতলোভুি প্রদািোরী, িাত্রদর েমী, এত্রজন্ট ো িাত্রদর তচতেৎসা েমীত্রদর সদসযত্রে MSHS-এ  রতিি আপিার বেদুযতিি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িতথ্ 
লাভ অিুত্রমাদি েরার জিয সম্মতি তদি ো োতিল েরুি। এই ফরয়ম আপিার পছন্দ যাই হ াক িা হকি, অিয হকাি অংশগ্র ণকারী সংগঠয়ির হকায়িা 
প্রদািকারী তার পয়রও আপিার Mount Sinai বিদযযবতি বিবকৎসা িবথ্য়ত থ্াকা তথ্য লাভ করার জিয স্বাস্থ্যয়সিা বদয়ত বগয়ে আপিার অিযয়মাদি িাইয়ত 
পায়র। 
 

(4) Healthix: Healthix েল এেটি স্বাস্থ্য িথ্য তেতিমে ো থোোতলফাত্রেড এিটিটি (Qualif ied Entity, QE), এেটি অলাভজিে সংস্থ্া যা আপিার প্রাপ্ত 
তচতেৎসা পতরত্রেো সম্পত্রেে  িথ্য সংগ্রে ও সমতিেদ্ধ েরত্রি তিউ ইেেে  থেত্রটর স্বাস্থ্য তেভাগ েিৃে ে শংসাপেপ্রাপ্ত ও তিেতিি েে। Healthix-এর মাযযত্রম িথ্য 
প্রোশ েরার জিয অিুত্রমাতদি আপিার অিযািয স্বাস্থ্যত্রসো প্রদািোরীত্রদর থথ্ত্রে আপিার বেদুযতিি স্বাস্থ্য িতথ্ থদখত্রি ও িাত্রি প্রত্রেশ েরত্রি MSHS- থে 
(আমাত্রদর েমী, এত্রজন্ট ো আমাত্রদর তচতেৎসা েমীত্রদর সদসয) অিুত্রমাদি থদওোর জিয সম্মতি তদি ো খাতরজ েরুি। েিে মাত্রি অিুত্রমাতদি প্রদািোরীত্রদর 
এেটি িাতলো Healthix ওত্রেেসাই healthix.org থথ্ত্রে ো Healthix-থে 877-695-4749 িম্বত্রর থফাি েত্রর জািা থযত্রি পাত্রর। আপতি এেই ওত্রেেসাইত্রট তগত্রে 
ো এেই থফাি িম্বত্রর থফাি েত্রর Healthix-এর মাযযত্রম উপলভয আপিার বেদুযতিি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িত্রথ্য প্রত্রেশাতযোর তদত্রি Healthix-এ অংশগ্রেণোরী সে 
প্রদািোরী সংগঠি ও স্বাস্থ্য পতরেল্পিাগুতলর সম্মতি োতিল েরত্রি পাত্ররি। 
 

আপিার সম্মবত হদওোর িা িা হদওোর পছন্দ স্বাস্থ্যয়সিা িা স্বাস্থ্য বিমার কভায়রজ বদয়ত অস্বীকার করার কারণ ব সায়ি গণয  য়ি িা। বসদ্ধান্ত হিওোর 
আয়গ, অিযগ্র  কয়র একবত্রত করা তথ্যপয়ত্রর তথ্যগুবল, হযটি এই সম্মবত ফরয়মর একটি অংশ, হসটি মি বদয়ে পডযি। 
 

এই ফরত্রম আপতি যা সম্মতি থদত্রেি থসটি চারটি প্ল্যাটফত্রমের সেেটিত্রিই থযৌথ্ভাত্রে প্রত্রযাজয েত্রে। আপতি থোত্রিা িিুি ফরম পূরণ েত্রর ভতেেযত্রি 
থয থোত্রিা সমে আপিার তসদ্ধান্ত পাল্টাত্রি পাত্ররি। অিযগ্র  কয়র 4টি বিকয়ের ময়যয হয হকায়িা একটি বিকয়ে দাগ বদি: 
 আতম Mount Sinai HIE ওত্রেেসাইত্রট িাতলোভুি সে অংশগ্রেণোরীত্রে Mount Sinai HIE-থি সংরতিি আমার স্বাস্থ্য সম্পতেে ি িথ্য, Epic এেং 

Carequality ওত্রেেসাইত্রট িাতলোভুি সে অংশগ্রেণোরীত্রে আমার MSHS বেদুযতিি তচতেৎসা িতথ্ লাভ েরত্রি, এেং MSHS-এর সে েমী, এত্রজন্ট 
ও তচতেৎসা েমীর সদসযত্রদরত্রে Healthix-এর মাযযত্রম উপলভয আমার বেদুযতিি তচতেৎসা িতথ্ িথ্যােলীত্রি েতণেি অিুত্রমাতদি উত্রেত্রশযর জিয লাভ 
েরাে সম্মতি (I GIVE CONSENT) বদবি, যার ময়যয আমাত্রে থোত্রিা স্বাস্থ্যত্রসো এেং আপৎোলীি পতরচযো থদওোও অন্তভুে ি রত্রেত্রে। 

 আতম Epic ও  Carequality ওত্রেেসাইত্রট িাতলোভুি সেল প্রদািকারীয়দরয়ক বিবকৎসার আপৎকালীি পবরবস্থ্বত োডা আমার Mount Sinai বেদুযতিি 
তচতেৎসা িতথ্ লাভ েরার অতযোর থদওোর সম্মতি োতিল েরতে (I DENY CONSENT, EXCEPT IN A MEDICAL EMERGENCY)। আতম 
Mount Sinai HIE-থি সংরতিি আমার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িত্রথ্য প্রত্রেশলাভ েরার জিয Mount Sinai HIE-র ওত্রেেসাইত্রট িাতলোভুি সে 
অংশগ্রেণোরীত্রদরত্রে প্রদত্ত সম্মতি খাতরজ েরতে, িার মত্রযয েযতিক্রম েল থসই িথ্যগুতল থযগুতল িারা তিত্রজ থথ্ত্রে প্রদাি েত্ররতেল, এেং তচতেৎসার 
আপৎোলীি পতরতস্থ্তি োডা থোত্রিা িি- Mount Sinai অংশগ্রেণোরীর িরত্রফ প্রদত্ত ও Healthix-এর মাযযত্রম উপলভয আমার থয থোত্রিা বেদুযতিি 
স্বাত্রস্থ্যর িত্রথ্য প্রত্রেশলাত্রভর জিয MSHS-এ সে েমী, এত্রজন্ট এেং তচতেৎসা েমীত্রে সম্মতি োতিল েরতে। 

 আবম, এমিবক বিবকৎসার আপৎকালীি পবরবস্থ্বতয়তও (I DENY CONSENT, EVEN IN A MEDICAL EMERGENCY) , Mount Sinai HIE-থি 
সংরতিি আমার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িত্রথ্য প্রত্রেশলাভ েরার জিয Mount Sinai HIE-র ওত্রেেসাইত্রট িাতলোভুি সে অংশগ্রেণোরীত্রদরত্রে প্রদত্ত সম্মতি 
খাতরজ েরতে, িার মত্রযয েযতিক্রম েল থসই িথ্যগুতল থযগুতল িারা তিত্রজ থথ্ত্রে প্রদাি েত্ররতেল, এেং তচতেৎসার আপৎোলীি পতরতস্থ্তি োডা থোত্রিা 
িি-Mount Sinai অংশগ্রেণোরীর িরত্রফ থয থোত্রিা উত্রেত্রশয প্রদত্ত ও Healthix-এর মাযযত্রম উপলভয আমার থয থোত্রিা বেদুযতিি স্বাত্রস্থ্যর িত্রথ্য 
প্রত্রেশলাত্রভর জিয MSHS-এ সে েমী, এত্রজন্ট এেং তচতেৎসা েমীত্রে সম্মতি োতিল েরতে। আতম Epic ও Carequality ওত্রেেসাইত্রট িাতলোভুি 
অংশগ্রেণোরীত্রদরত্রেও আমার MSHS বেদুযতিি তচতেৎসা িতথ্ত্রি প্রত্রেশাতযোত্ররর সম্মতি োতিল েরতে, তয়ি আবম িযয়েবছ হয Epic Care Everywhere 
ও Carequality অংশগ্র ণকারীরা প্রয়যাজয আইি অিযসায়র তার পয়রও আপৎকালীি অিস্থ্াে আমার তথ্য লাভ করয়ত পায়র। 

 আবম এই ময ূয়তে  হকায়িা বসদ্ধান্ত বিয়ত িাই িা (I DO NOT WISH TO MAKE A DECISION AT THIS TIME)। আতম েুত্রেতে থয Epic Care 
Everywhere ও Carequality অংশগ্রেণোরীরা তচতেৎসার আপৎোলীি পতরতস্থ্তিত্রি প্রত্রযাজয আইি অিুসাত্রর আমার MSHS বেদুযতিি তচতেৎসা িতথ্ত্রি 

http://www.ehealth4ny.org/
http://www.epic.com/careeverywhere
https://carequality.org/active-sites-search/
https://carequality.org/active-sites-search/
http://www.healthix.org/
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থ্াো িথ্য লাভ েরত্রি পাত্রর। MSHS প্রদািোরীরা আপৎোলীি পতরতস্থ্তিত্রি প্রত্রযাজয আইি অিুসাত্রর Healthix -এর মাযযত্রম আমার িথ্য লাভ 
েরত্রি পাত্ররি। 

এই ফরমটি সম্পতেে ি আমার যা যা প্রশ্ন তেল িার উত্তর থদওো েত্রেত্রে এেং আমাত্রে এই ফরত্রমর এেটি েতপ পাওোর তেেল্পও থদওো েত্রেত্রে। 

 
__________________________________________ 

থরাগীর োপাত্রিা িাম (Print Name of Patient) 

 
__________________________________________ 

থরাগীর স্বাির (ো থরাগীর আইতি প্রতিতিতযর স্বাির) 
(Signature of Patient (or Patient’s Legal Representative))

__________________________________________ 

থরাগীর জন্মিাতরখ (Patient Date of Birth) 

__________________________________________ 

িাতরখ (Date)

__________________________________________ 

আইতি প্রতিতিতযর োপাত্রিা িাম (যতদ প্রত্রযাজয েে)  

(Print Name of Legal Representative (if applicable)) 

__________________________________________ 

থরাগীর সত্রে আইতি প্রতিতিতযর সম্পেে  (প্রত্রযাজয েত্রল) 
(Relationship of Legal Representative to Patient (if applicable)) 
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Mount Sinai Enterprise িথ্য তেতিমে 

িথ্যােলী 
 

Mount Sinai HIE, Care Everywhere ও Healthix এিং EIE সম্মবতদায়ির প্রবিোে হরাগীর তথ্য সম্পবকে ত বিশদ: 
 

1. সংজ্ঞাগুবল। 
 

 Mount Sinai Health System েলত্রি যা থোোে িা েত্রলা:
 

o Mount Sinai Beth Israel 

o Mount Sinai Brooklyn  

o Mount Sinai ডািাররা  
o The Mount Sinai Hospital  

o Mount Sinai Queens  

o Mount Sinai West  

o Mount Sinai St. Luke's 

o New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai 

o South Nassau Communities Hospital  

o Icahn School of Medicine at Mount Sinai  

 
 “অংশগ্রেণোরী” েলত্রি Mount Sinai Connect, Epic, Carequality এেং Healthix-এর ওত্রেেসাইত্রট িাতলোভুি সত্ত্বাগুতলত্রে 

থোোত্রিা েত্রে। 
   

2. আপিার তথ্য কীভায়ি িযি ার করা  য়ি। তিউ ইেেে  থেট এেং থফডাত্ররল আইত্রির সাত্রথ্ যারাোতেেিা েজাে থরত্রখ, আপিার 
বেদুযতিি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িতথ্গুতল অংশগ্রেণোরীর দ্বারা এই উত্রেত্রশয েযেোর েরা েত্রি পাত্রর: 
 

 আপিাত্রে তচতেৎসা ও িার সাত্রথ্ জতডি পতরত্রেোগুতল তদত্রি।  
 আপিার স্বাস্থ্য তেমা আত্রে তেিা এেং িাত্রি েী েী অন্তভুে ি আত্রে িা থদখত্রি। 

 
 থোত্রিা থরাগীর তিদাতিি িত্রথ্যর আরও সামতগ্রে তচে িুত্রল যত্রর টাো প্রদািোরী এেং তেমাোরীত্রদরত্রে গুণমাি ও 

োযেসম্পাদত্রির থপ্রাগ্রাত্রমর আেতশযেিাগুতল আরও ভাত্রলাভাত্রে পূরণ েরত্রি তদত্রি।  
 পতরচযো পতরচালিা োযেেলাপগুতল প্রদাি েরার জিয৷ এগুতল যথ্াযথ্ তচতেৎসা থসো পাওোে সোেিা েরা, আপিাত্রে থদওো 

স্বাস্থ্যত্রসো পতরত্রেোর গুণমাি উন্নি েরা, আপিাত্রে থদওো এোতযে স্বাস্থ্যত্রসো পতরত্রেোগুতলত্রে সমন্বাতেি েরা ো তচতেৎসা থসোর 
এেটি প্ল্যািত্রে অিুসরণ েরত্রি আপিাত্রে সোেিা েরাত্রে অন্তভুে ি েত্রর৷ 

 
 গুণমাি উন্নেি োযেেলাপ প্রদাি েরা৷ এর মত্রযয আপিাত্রে এেং সে Mount Sinai-এর থরাগী ও Healthix সদসয এেং 

অংশগ্রেণোরী সংগঠিগুতলত্রে প্রদত্ত তচতেৎসার গুণমাি মূলযােি এেং উন্নতিসাযি েরাও অন্তভুে ি রত্রেত্রে। 
 Mount Sinai থেলথ্ তসত্রেম Care Everywhere ও Carequality প্ল্যাটফরত্রম এই তেেেটি থদখাত্রে থয আপিার েেত্রিা Mount 

Sinai-এর োত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িথ্য আত্রে, যতদ িা আপিা গ্রেণ েরা পতরত্রেোগুতল শুযুমাে মািতসে স্বাস্থ্য/মিিাতত্ত্বে তচতেৎসা 
ো মাদে োডাত্রিার তচতেৎসা িা েে।  

 

দ্রষ্টিয: আপবি এই সম্মবত পয়ত্র এইরকম বসদ্ধান্ত বিয়ল তা স্বাস্থ্য বিমা প্রদািকারী হকাম্পাবিয়দরয়ক, আপিায়ক স্বাস্থ্য বিমা প্রদাি করা  য়ি 
িা আপিার বিল পবরয়শায করা  য়ি বকিা তার বসদ্ধান্ত হিওোর উয়েয়শয আপিার তয়থ্যর প্রয়িশাবযকায়রর অিযমবত হদয়ি িা।  
 
3. আপিার সম্পয়কে  কী যরয়ণর তথ্য অন্তভযে ক্ত করা  য়ি। আপিার বেদুযতিি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িত্রথ্যর মত্রযয অন্তভুে ি থ্ােত্রি পাত্রর আপতি 

থোথ্াে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পতরত্রেো গ্রেণ েত্ররত্রেি, অসুস্থ্িার ো আপিার লাগা থচাটআঘাত্রির ইতিোস (থযমি ডাোত্রেটিস ো ভাো 
োড), পরীিার ফলাফল (থযমি, এক্স-থর ো রি পরীিা), অতফস এেং আপিার প্রদািোরীত্রদ থদওো অগ্রগতির মন্তেয, এেং 
আপতি থয থয ওেুযগুতল গ্রেণ েত্ররত্রেি থসগুতলর িাতলো। এটি এই সম্মতি ফরত্রম িাতরত্রখর আত্রগ ও পত্রর বিতর েওো িথ্যগুতলত্রে 
অন্তেভূি েত্রর৷ এই িথ্য স্পশেোির শারীতরে অসুস্থ্িা সম্পতেে ি েত্রি পাত্রর, যার অন্তভুে ি িত্রে সীতমি িে: 

 
 অযালত্রোেল ও মাদে থসেি সমসযা  মািতসে স্বাস্থ্য অেস্থ্া 
 জন্মতিেিণ ও গভে পাি (পতরোর পতরেল্পিা)  এইচআইতভ/এইডস 
 তজিগি (েংশগি) থরাগ ো পরীিাসমূে  থযৌি োতেি থরাগ 

 
 

http://www.bethisraelny.org/
http://www.bethisraelny.org/brooklyn/
http://www.mshq.org/
http://www.roosevelthospitalnyc.org/index.aspx
http://www.stlukeshospitalnyc.org/index.aspx
https://www.nyee.edu/
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4. আপিার স্বাস্থ্য সম্পবকে ত তথ্য হকাথ্াে হথ্য়ক আয়স। আপিার সম্পতেে ি িথ্য থসখাি থথ্ত্রেই আত্রস থয জােগাগুতল আপিাত্রে     
স্বাস্থ্য তেমা ো তচতেৎসা পতরচযো তদত্রেত্রে (“িথ্য সূে”)। এগুতল েত্রলা োসপািাল, তচতেৎসে, ফামোতস, তিতিোল লযাত্রেরটতর, স্বাস্থ্য তেমা 
সংস্থ্া, Medicaid প্রেল্প এেং অিযািয সংস্থ্া যারা বেদুযতিিভাত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত িথ্য তেতিমে েত্রর৷ HIE িত্রথ্যর উৎত্রসর সম্পণূে িাতলো 
Mount Sinai থথ্ত্রে ো আপিার HIE অংশগ্রেণোরী স্বাস্থ্য থসো প্রদািোরীত্রদর থথ্ত্রে পাওো যাে, প্রত্রযাজয অিুসাত্রর৷ আপতি থয থোত্রিা 
সমে Mount Sinai HIE ওত্রেেসাইট থদত্রখ িথ্য সূত্রের এেটি আপত্রডট েরা িাতলো থপত্রি পাত্ররি 
http://www.mountsinaiconnect.org। আপতি তিম্নতলতখি ঠিোিাে তলত্রখ Mount Sinai HIE-র প্রাইত্রভতস অতফসাত্ররর সাত্রথ্ থযাগাত্রযাগ 
েরত্রি পাত্ররি: HIPAA Compliance Office, Mount Sinai Health System, 1 Gustave L. Levy Place, Box 1016, New York, 
NY 10029 ো থফাি িম্বর: 212-241-4669। Healthix সাম্প্রতিে িত্রথ্যর উৎত্রসর সম্পণূে িাতলো Healthix এ পাওো যাে এেং থয 
থোিও সমে Healthix ওত্রেেসাইট http://www.healthix.org ো 877-695-4749 িম্বত্রর Healthix–এ থফাি েত্রর পাওো যাত্রে৷ 
আপিার িথ্যগুতল epic.com/careeverywhere-এ থ্াো Epic ওত্রেেসাইত্রট িাতলোভুি সংগঠিগুতল এেং carequality.org/active-sites-
search-এ। 

 
5. আপবি সম্মবত বদয়ল কারা এই তয়থ্য প্রয়িশাবযকার করয়ত পায়রি। শুযমুাে এই েযতিরাই আপিার সম্পতেে ি িথ্য থপত্রি পাত্ররি: থযসে 

তচতেত্সে তচতেৎসা েমী তেসাত্রে োজ েরত্রেি এেং অিযািয স্বাস্থ্যত্রসো প্রদািোরী যাুঁরা থোত্রিা অিুত্রমাতদি থরাগীত্রে তিত্রে োজ 
েরত্রেি, এেং যাুঁরা আপিার তচতেৎসা পতরচযোে তিযুি রত্রেত্রেি; স্বাস্থ্যত্রসো প্রদািোরী যাুঁরা অিুত্রমাতদি থরাগীর ডাত্রে যাি ো িাুঁত্রে 
তিরাপদ রাত্রখি; অিুত্রমাতদি থরাগীর তচতেৎসা পতরচালিা ো গুণগি মাি সংক্রান্ত োযেেলাত্রপ তিত্রোতজি রত্রেত্রেি এমি েমী; এেং 
থোত্রিা অিুত্রমাতদি থরাগীর েমী সদসযরা, যাুঁরা উপত্ররর অিুত্রেদ 2-এ প্রদত্ত অিুসাত্রর এই সম্মতি ফরত্রম অিুত্রমাতদি োযেেলাপগুতল 
পালি েত্ররি। 

 
6. পািবলক হ লথ্ এিং অরগাি প্রবকউরয়মন্ট অগোিাইয়জশি অযায়েস। থফডাত্ররল, থেট ো স্থ্ািীে সরোতর স্বাস্থ্য এত্রজতি এেং তিতদে ি 

থপ্রাতেউরত্রমন্ট সংস্থ্ারা আইি অিুসাত্রর তিতদে ি সরোতর স্বাস্থ্য ও অে প্রতিস্থ্াপত্রির উত্রেত্রশয থরাগীর সম্মতির োডা স্বাস্থ্য িত্রথ্যর 
প্রত্রেশাতযোর পাওোর জিয অিুত্রমাতদি। এইসে সত্তারা আপতি অিুমতি তদি ো তদি, সম্মতি প্রিযাখযাি ো সম্মতি পে পূরণ েত্ররি ো 
িা েত্ররি িা তিতেে ত্রশত্রে Healthix এর মাযযত্রম এইসে উত্রেত্রশয আপিার িথ্য প্রত্রেশাতযোর থপত্রি পাত্রর। 

 
7. আপিার তয়থ্যর অিিযয়মাবদত প্রয়িশাবযকার িা িযি ায়রর জিয শাবি। আপিার বেদুযতিি িত্রথ্যর অিিুত্রমাতদি প্রত্রেশাতযোর ো 

েযেোত্ররর জিয শাতি থদওো েে। যতদ থোত্রিা সমত্রে আপিার তচন্তা েে থয প্রত্রেশাতযোর থিই এমি থেউ Mount Sinai HIE-র 
মাযযত্রম আপিার িথ্য থদত্রখ থফত্রলত্রে ো প্রত্রেশাতযোর থপত্রে থগত্রে, িােত্রল আপতি থয HIE অংশগ্রেণোরী ো Care Everywhere 
প্রদািোরীত্রদর িতথ্লাত্রভর অতযোর তদত্রেতেত্রলি িাত্রদর োউত্রে থফাি েরুি, Mount Sinai HIE-র ওত্রেেসাইত্রট যাি: 
http://www.mountsinaiconnect.org উপত্রর থদওো িম্বর ও ঠিোিাে Mount Sinai HIE-র প্রাইত্রভতস অতফসাত্ররর সাত্রথ্ থযাগাত্রযাগ 
েরুি, 877-690-2211 িম্বত্রর NYS তডপাটে ত্রমন্ট অফ থেলথ্ত্রে থফাি েরুি, অথ্ো https://www.hhs.gov/ocr-এ থফডাত্ররল অতফস 
অফ তসতভল রাইটত্রসর সাত্রথ্ থযাগাত্রযাগ েরুি। যতদ আপিার সমসযার তেেেটি Healthix-এর মাযযত্রম আপিার িথ্য লাভ েরা সংক্রান্ত 
েে, িােত্রল The Mount Sinai থেলথ্ তসত্রেমত্রে 212-241-4669 িম্বত্রর থফাি েরুি; ো Healthix-এর ওত্রেেসাইত্রট যাি: 
www.healthix.orgঅথ্ো তিউ ইেেে  স্বাস্থ্য দপ্তত্ররর 518-474-4987 িম্বত্রর থফাি েরুি; অথ্ো তিম্নতলতখি তলত্রে িাগতরে অতযোত্ররর 
থফডাত্ররল অতফত্রসর অতভত্রযাগ প্রতক্রো অিুসরণ েরুি: http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints। 

 
8. তয়থ্যর পযিঃপ্রকাশ। অংশগ্রেণোরী আপিার সম্পত্রেে  থয থোিও স্বাস্থ্য সম্পতেে ি বেদুযতিি িথ্য থেট এেং থফডাত্ররল আইি ও তেতয 

অিুসাত্রর অিুত্রমাদত্রির সীমাে অিযত্রদর োত্রে পুিরাে প্রোশ েরত্রি পাত্ররি। এটি আপিার স্বাস্থ্য সম্পতেে ি োগুত্রজ িত্রথ্যর থিত্রেও 
প্রত্রযাজয েত্রে৷ উপত্ররর অিুত্রেদ 3-এর উত্রেখ অিুযােী, যতদ আপতি সম্মতি থদি, িােত্রল স্বাস্থ্য সম্পতেে ি সংত্রেদিশীল িথ্য সত্রমি 
আপিার সমি বেদুযতিি স্বাস্থ্য সম্পতেে ি িথ্য এইসে স্বাস্থ্য িত্রথ্যর প্রযুতি প্ল্যাটফত্রমের মাযযত্রম পাওো যাত্রে। তেেু থেট এেং থফডাত্ররল 
আইি তেেু যরত্রণর সংত্রেদিশীল স্বাস্থ্য িত্রথ্যর থিত্রে তেত্রশে সুরিা প্রদাি েত্রর, এই যরত্রণর িথ্য সে: (i) তিতদে ি প্রদািোরীর দ্বারা 
থোত্রিা থরাগ তিত্রে আপিার মূলযােি, তচতেৎসা ো পরীিা; (ii) HIV/AIDS; (iii) মািতসে অসুস্থ্িা; (iv) মািতসে উন্মাদ এেং 
তেোশমূলে অিমিা; (v) মাদত্রের থিশাগ্রি েত্রে পডা; এেং (vi) তজিগি পরীিা। যখি থলাত্রেত্রদর এই যরত্রির স্বাস্থ্য সম্পতেে ি 
িথ্য পাওোর প্রত্রোজি েত্রে িখি িার জিয তেত্রশে শিে  থমত্রি চলা আেশযে। Mount Sinai HIE, Healthix, এেং থয েযতি এই 
থেলথ্ ইিফত্রমেশি এক্সত্রচঞ্জগুতলর মাযযত্রম িথ্য লাভ েরত্রি চাইত্রেি, িাুঁত্রদরত্রে অেশযই থফডারাল ও তিউ ইয়্ে থেত্রটর আেতশযেিাগুতল 
পূরণ েরত্রি েত্রে। Care Everywhere ও Carequality অংশগ্রেণোরীরা অেশযই থফডারাল ও িাত্রদর থেত্রটর আেতশযেিাগুতল থমত্রি 
চলত্রেি যা তিউ ইেেে  থেত্রটর িুলিাে েম ো থেতশ প্রতিরিামূলে েত্রি পাত্রর।  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mountsinaiconnect.org/
http://www.healthix.org/
http://www.epic.com/careeverywhere
https://carequality.org/active-sites-search
https://carequality.org/active-sites-search
http://www.healthix.org/
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9. কাযেকাবরতার সমেকাল। আপতি থয তদি আপিার সম্মতি প্রিযাোর েরত্রেি থসই তদি পযেন্ত এই সম্মতি ফরমটি োযেের থ্ােত্রে : 
a. Mount Sinai HIE যিতদি িা োজ েরা েন্ধ েত্রর তদত্রে িিতদি Mount Sinai HIE-র সম্পত্রেে , ো আপিার মৃিুযর পত্ররর 50 

েের পযেন্ত, থযটি পত্রর ঘটত্রে;  
b. Healthix যিতদি িা োজ েরা েন্ধ েত্রর তদত্রে িিতদি Healthix-এর সম্পত্রেে । যতদ Healthix অিয থোত্রিা উপযুি সত্তার সাত্রথ্ 

তমত্রশ যাে, িােত্রল আপিার সম্মতির পেন্দ িিুি এেতেি েওো সংস্থ্ার সাত্রথ্ োযেের েত্রে; এেং 
c. Care Everywhere ও Carequality-র প্রসত্রে, িিতদি অেতয যিতদি Mount Sinai Health System এই প্ল্যাটফমেগুতলত্রি আর 

অংশগ্রেণ েরত্রে িা।  
 
10. আপিার সম্মবতর বস্থ্বত পবরিতে ি করা। আপতি িিুি সম্মতি ফরত্রম স্বাির েত্রর এেং ফরমটির পৃষ্ঠা 1-এ এেটি িিুি সম্মতির 

তেেল্প থেত্রে তিত্রে থয থোত্রিা সমে আপিার সম্মতির তস্থ্তি পাল্টাত্রি পাত্ররি। আপতি আপিার প্রদািোরীর থথ্ত্রে ো Mount Sinai HIE 
ওত্রেেসাইত্রট “থরাগীর স্বাস্থ্য িত্রথ্যর সুরিা” পৃষ্ঠাত্রি তগত্রে এই সম্মতি ফরমটি থপত্রি পাত্ররি http://www.mountsinai.org/ms-
connect/protecting-patient-health-information। এেোর সম্পণূে েত্রে থগত্রল, অিুগ্রে েত্রর ফরমটি আপিার প্রদািোরীত্রে তদত্রে তদি, 
িােত্রল তিতিই আমাত্রদর িতথ্ যত্রথ্াপযুিভাত্রে আপত্রডট েত্রর থদত্রেি। 

 
দ্রষ্টিয: এইসি প্লাটফয়মর মাযযয়ম হয সি অংশগ্র ণকারীর কায়ছ আপিার স্বাস্থ্য সংিান্ত তয়থ্যর প্রয়িশাবযকার আয়ছ তারা আপিার 
সম্মবত কাযেকর থ্াকাকালীি তায়দর হমবিকযাল হরকয়িে  আপিার তথ্য প্রবতবলবপ িা অন্তভযে ক্ত করয়ত পায়র। এমিবক আপবি যখি পয়র 
আপিার সম্মবত প্রতযা ার করার বসদ্ধান্ত হিি তা য়লও তারা তায়দর হরকিে  হথ্য়ক আপিার তথ্য হফরত িা হমাছার বিষয়ে িাযয িি। 

 
ফরয়মর কবপ। যতদ আপতি অিুত্ররায েত্ররি, িােত্রল আপতি এই সম্মতি ফরত্রমর এেটি েতপ থপত্রি পাত্ররি। 
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