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ĈLӅu khoҧQYjÿLӅu kiӋQÿăQJNêFiFGӏch vө y khoa và thoҧ thuұn tài chính
1.
2.

UCSF Benioff Children's Physicians (UBCP) là mӝt bӝ phұn cӫDĈҥi hӑc và gӗm (các) bӋnh viӋn, (các) trung tâm y khoa, các phòng
khám tҥi bӋnh viӋQYj7Uѭӡng Y UCSF (UCSF School of Medicine).
CHҨP THUҰN Y KHOA: Tôi chҩp thuұn cho thӵc hiӋQFiFSKpSÿLӅu trӏ hoһc thӫ thuұt, khám bӋnh bҵng quang tuyӃn X, lҩy máu
ÿӇ xét nghiӋm, dùng thuӕc, tiêm chích, chөp hình y khoa, quây video và làm các thӫ tөc phòng thí nghiӋm.

3. TIӂT LӜ THÔNG TIN Y KHOA: Sҳc luұt Thӵc hành Thông tin cӫa TiӇXEDQJ&DOLIRUQLDÿzLKӓi UBCP phҧi cung cҩp các thông

4.

5.

WLQVDXÿk\FKRFiFFiQKkQÿmFKRWK{QJWLQYӅ bҧn thân hӑ. Là bӋnh nhân cӫa UBCP, tôi sӁ ÿѭӧc yêu cҫu nҥp mӝt sӕ thông
WLQFiQKkQQKѭOjÿӏa chӍ và sӕ ÿLӋn thoҥi, sӕ an sinh xã hӝi (SSN), thông tin bҧo hiӇPOѭӧc sӱ sӭc khӓe và viӋFÿLӅu trӏ cho
tôi. MөFÿtFKFKtQKNKL\rXFҫu nhӳQJWK{QJWLQQj\OjÿӇ ÿҧm bҧo sӵ nhұn dҥng chính xác, sӵ FKăPVyF\NKRDWLӃp tөc và sӵ
WKDQKWRiQKyDÿѫQFKRYLӋFFKăPVyFÿy Theo qX\ÿӏnh cӫa Sҳc luұt Liên bang Bҧo vӋ quyӅQ5LrQJWѭQăPĈLӅu khoҧn
IX, Mөc 9 cӫa HiӃn pháp California, Sҳc luұt Thӵc hành Thông tin cӫa TiӇu bang California (Bӝ luұt Dân sӵ YjFiFÿLӅu
sau), Bӝ 4X\ÿLrҒ X&DOLIRUQLD7LrXÿӅ 22, Mөc 70749, UBCP có thҭm quyӅn duy trì các thông tin này. 7KHRTX\ÿӏnh bҳt buӝc
cӫa UBCP, viӋc cung cҩp tҩt cҧ FiFWK{QJWLQÿѭӧc yêu cҫXOjÿLӅu bҳt buӝc trӯ NKLFyWK{QJEiRNKiFKѫQ Tôi hiӇu rҵng không
cung cҩp các thông tin này có thӇ ҧQKKѭӣQJÿӃn sӵ FKăPVyF\NKRD và/ hoһc các quyӅn lӧi bҧo hiӇm cӫa tôi và phҫn bҧo
hiӇm bao trҧ cho tôi. UBCP sӁ thu nhұn sӵ cho phép bҵQJYăQEҧn cӫDW{LÿӇ tiӃt lӝ thông tin vӅ viӋFÿLӅu trӏ cho tôi, ngoҥi trӯ
trong nhӳQJWUѭӡng hӧSPj8%&3ÿѭӧc phép tiӃt lӝ hoһc phҧi tiӃt lӝ thông tLQWKHRTX\ÿӏnh cӫa pháp luұt (xem Thông báo vӅ
Thӫ tөc Bҧo vӋ QuyӅQ5LrQJWѭFӫa UBCP vӅ nӝi dung mô tҧ FiFWUѭӡng hӧp cө thӇ PjWKHRÿy8%&3FyWKӇ tiӃt lӝ thông tin
này). Ví dө: UBCP có thӇ cung cҩp bҧn sao hӗ VѫEӋnh nhân cӫDW{LFKRFiFQKjFKăPVyFsӭc khoҿ, các bҧo hiӇm sӭc khӓe,
FiFFѫTXDQFKtQKTX\Ӆn và các bҧo hiӇm bӗLWKѭӡQJODRÿӝng. 1JRjLUDW{LFǊQJKLӇu rҵng nӃXEiFVƭFKҭQÿRiQOjW{LPҳc
phҧi mӝWFăQEӋnh phҧi báo cáo tҥL&DOLIRUQLDWKHRTX\ÿӏnh cӫa pháp luұt UBCP bҳt buӝc phҧi báo cáo FăQEӋQKÿmÿѭӧc
chҭQÿRiQFӫa tôi vӟi Sӣ Y tӃ TiӇu bang.
THӒA THUҰN TÀI CHÍNH: Tôi hiӇu rҵng ngay cҧ khi tôi có bҧo hiӇm, tôi có thӇ phҧi chӏu trách nhiӋPWjLFKtQKÿӕi vӟi mӝt sӕ
hoһc tҩt cҧ các dӏch vө y khoa cӫa tôi. Ví dө: nӃu tôi có phҫQÿӗng trҧÿӗng bҧo hiӇm hoһc phҫn khҩu trӯW{Lÿӗng ý trҧ sӕ
tiӅn mà tôi thiӃu. NӃu tôi không có bҧo hiӇm bao trҧ cho dӏch vө tôi nhұQW{LÿӗQJêWKDQKWRiQFKR8%&3ÿӕi vӟi các dӏch vө
chuyên nghiӋp và các dӏch vө cӫDFѫVӣ y tӃ. NӃu tôi không có khҧ QăQJWUҧ, tôi hiӇu rҵng tôi có thӇ ÿӫ tiêu chuҭQÿӇ xin trӧ
cҩp công cӝQJÿѭӧc thu xӃp cách trҧ tiӅQÿһc biӋt và/ hoһc nhұn dӏch vө FKăPVyFWӯ thiӋn. 7{LFǊQJKLӇu rҵng khi chӗng/ vӧ,
cha/ mҽ hoһFQJѭӡi bҧRÿҧm tài chính cӫa tôi ký tên vào thӓa thuҫn này, thì chӗng/ vӧ, cha/ mҽ hoһFQJѭӡLÿҧm bҧo tài chính
cӫa tôi sӁ OLrQÿӟi và riêng rӁ chӏu trách nhiӋPWKDQKWRiQKyDÿѫQYӟi tôi, bao gӗm cҧ các chi phí truy thu (phí luұWVѭNLQK
phí và chi phí truy thu), cӝng thêm bҩt kǤ món tiӅn nào khác phҧi trҧ. Tài khoҧn không ÿѭӧFWKDQKWRiQYjÿmÿѭӧc chuyӇn ra
FѫTXDQWUX\WKXErQQJRjLVӁ bӏ tính lãi suҩt theo mӭFTX\ÿӏnh hӧp pháp hiӋn hành.
CHUYӆ11+ѬӦNG QUYӄN LӦI (Kӆ CҦ QUYӄN LӦI MEDICARE): Tôi cho phép và chӍ ÿӏnh thanh toán trӵc tiӃp cho UBCP vӅ
mӑi quyӅn lӧi bҧo hiӇm, bao gӗm bҧo hiӇm bӋnh viӋn và quyӅn lӧi bӋnh tұt bӗLWKѭӡng thҩt nghiӋp, mà nӃu không sӁ ÿѭӧc trҧ cho
hoһc thay mһWW{Lÿӕi vӟi UBCP, gӗm các dӏch vө cҩp cӭu, theo mӭFSKtNK{QJYѭӧt quá mӭc phí thӵc cӫa UBCP. Tôi hiӇu rҵng tôi
có trách nhiӋPWjLFKtQKÿӕi vӟi nhӳng phí tәQFKѭDÿѭӧFWKDQKWRiQWKHRTX\ÿӏnh tҥi thӓa thuұn này. +ѫQQӳDW{LFǊQJÿӗng ý là
mӑi sӕ GѭWjLNKRҧn tín dөng nào, kӃt quҧ cӫa viӋc bҧo hiӇm thanh toán hoһc nhӳng nguӗn khác thanh toán, có thӇ ÿѭӧc áp dөng
cho mӑi sӕ tiӅn tài khoҧn nào khác mà tôi còn thiӃu UBCP.

7{LÿmÿӑFÿӗQJêYjÿmQKұn mӝt bҧn sao cӫa tӡ ĈLӅu khoҧQYjĈLӅu kiӋn cӫa Dӏch vө này:

Tên bӋnh nhân, viӃt chӳ in

Ngày hôm nay

Chӳ ký cӫa BӋnh nhân hoһF1Jѭӡi làm chӭng
(bҳt buӝc nӃu bӋnh nhân không có khҧ QăQJNê

Ngày hôm nay

Quan hӋ cӫD1Jѭӡi làm chӭng vӟi BӋnh nhân
Chӳ ký cӫa thông dӏch viên (nӃu có)

Ngày hôm nay

Ngôn ngӳ sӱ dөng
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