ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਖਿਕਾਰ
(ਸਮਿਿਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ)
ਨਾਂ:

ਪ੍ਰਮਤਭਾਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਿ ਮਿਤੀ:

ਮੈਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਲਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਖਿਐਨ ਖਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ/ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ (ਅਮਧਐਨ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ):
ਅਮਧਐਨ ਦਾ ਮਸਰਲੇ ਖ:
ਅਮਧਐਨ PI:

HIC/HSC ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ #:
ਤੋਂ

ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:



ਖੋਜ ਦੇ ਮਰਕਾਰਡ



ਐਕਸਰੇ ਮਰਪ੍ੋਰਟ





ਇਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ



ਸਲਾਿਕਾਰੀ ਮਰਪ੍ੋਰਟ/ਨੋਟਸ

ਨਤੀਜੇ:



ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ



ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ





ਲੈ ਬ ਮਰਪ੍ੋਰਟ

ਿੇਠਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ
ਿੋਰ/ਮਟਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ:

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਖਕ ਇਸ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਵਚ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਖਰਹੀ/ਰਹੀ ਹਾਂ:



ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ



HIV ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, AIDS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੈਸਮਟੰ ਗ ਸਿੇਤ



ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਿਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਮਰਕਾਰਡ ਦੀ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਜਨਰਲ ਸਟੈਮਚਊਟਸ ਦੇ
ਅਮਧਆਏ 899 ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਮਟਡ ਸਟੇਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 42 ਦੇ
ਅੰ ਤਰਗਤ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿੁਤਾਬਕ ਇਿ
ਸਿਿੱ ਗਰੀ ਮਲਖਤੀ ਸਮਿਿਤੀ ਜਾਂ ਅਮਧਕਾਰ ਦੇ ਮਬਨਾ ਮਕਸੇ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਮਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

Signature
Date:

ਹੇਠਖਲਆਂ ਖਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਕਾਰਡ ਖਕਸੇ ਨੂੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਮਸਿਤ ਅਤੇ ਿਾਨਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵਭਾਗ (DHHS) ਦੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ



ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਮਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਤਮਨਿੱਧ, ਯੋਲ ਿਾਨਵ ਖੋਜ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਿਰਲਾ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸਿੀਮਖਆ ਬੋਰਡ ਜੋ ਯੋਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੀਮਖਆ ਕਰ ਮਰਿਾ
ਿੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਿ ਲੋ ਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਾਲੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ੰ ਿੇਵਾਰ ਿਨ



ਉਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜੋ ਇਲੈ ਕਟਰਾਮਨਕ ਿੈਡੀਕਲ ਮਰਕਾਰਡ (EMR) ਮਸਸਟਿ ਮਵਚ ਮਿਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਿੇ ਿਨ



ਪ੍ਰਿੁਖ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਟੀਿ



ਂ ਡਰਿੱ ਗ ਐਡਮਿਮਨਸਟਰਸ਼
ਯੂ.ਐਸ. ਫੂਡ ਐਡ
ੇ ਨ (FDA)



ਅਮਧਐਨ ਦਾ ਸਪ੍ਾਂਸਰ ਜਾਂ ਅਮਧਐਨ ਦਵਾਈ/ਉਪ੍ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਰਿਾਤਾ



ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਮਨਯੰ ਤਰਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ



ਮਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜੋ ਇਸ ਅਮਧਐਨ ਦੇ ਮਸਲਮਸਲੇ ਮਵਚ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।



ਲੈ ਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਮਧਐਨ ਦੇ ਮਸਲਮਸਲੇ ਮਵਚ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਧਐਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੁਤਾਬਕ ਤੁਿਾਡੀ ਮਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਮਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਿਨ।



ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਮਨਯੰ ਤਰਣ ਬੋਰਡ/ਕਿੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਧਐਨ ਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਮਧਕਾਰ ਿੈ



ਦੂਜੇ, ਵੇਰਵੇ ਿੁਤਾਬਕ:

1.

ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ/ਸਿਝਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਇਿ ਅਮਧਕਾਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ___ ਸਾਲ ਬਾਅਦ/ਕਦੇ ਨਿੀਂ ਅਵੈਧ ਿੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਿ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪ੍ੀ ਉੰਨੀ ਿੈ ਵੈਧ ਸਿਝੀ ਜਾਏਗੀ ਮਜੰ ਨਾਂ ਮਕ ਓਮਰਜਨਲ।

2.

ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ/ਸਿਝਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਿੈਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਪ੍ਰਿਖ
ੁਿੱ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਟੀਿ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਮਧਕਾਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਿ ਅਮਧਕਾਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਵੈਧ ਨਿੀਂ
ਰਿੇਗਾ, ਮਸਵਾਏ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਮਿਲਾਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਿੈ। ਿੈਂ ਅਮਧਕਾਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਚਿੱ ਠੀ ਇਸ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ: HIPAA Privacy Officer, Yale

3.

University, PO Box 208252, New Haven, CT 06520-8252
ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ/ਸਿਝਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਇਸ ਅਮਧਕਾਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਿੁਣ ਫੈਡਰਲ
ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱਮਖਅਤ ਨਿੀਂ ਰਿੇਗੀ। ਪ੍ਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੱਮਖਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਜਵੇਂ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ,
HIV/AIDS-ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨੋਰੋਗ/ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

4.

ਜੇ ਿੈਂ ਇਸ ਫਾਰਿ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਿੇਰੀ ਮਸਿਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿੇਰੇ ਮਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਿੀਂ ਪ੍ਵੇ ਗਾ।

5.

ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ/ਸਿਝਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਇਸ ਅਮਧਕਾਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿੇਰੇ ਿੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਮਵਿੱ ਖ ਮਵਚ ਿਨੋਰੋਰੀ ਅਸਿਰਿੱ ਥਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਿੇਰੇ ਿਿੱ ਕ ਉੱਪ੍ਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਿੀਂ ਪ੍ਵੇਗਾ, ਮਸਵਾਏ
ਉਿਨਾਂ ਿਾਲਾਤ ਦੇ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਿੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਵੇ।

6.

ਿੈਂ ਸਿਝਦਾ/ਸਿਝਦੀ ਿਾਂ ਮਕ ਇਸ ਫਾਰਿ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੈਨੰ ੂ ਇਸਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਮਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖਕ ਮੈਂ ਇਸ ਅਖਿਕਾਰ ਪ੍ੱ ਤਰ ਨੂੂੰ ਪ੍ੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਖਲਆ ਹੈ।
______________________________ ਜਾਂ_____________________________________
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਮਾਤਾ/ਖਪ੍ਤਾ/ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਖਨਗਰਾਨ/ ਅਖਿਕਰਤ ਖਵਅਕਤੀ

ਤਾਰੀਖ

_____________________________________________
ਿਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਸ਼ਤਾ

ਸੋਧ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

