
Trang 1 trên 2 trang 

            
                   
                          
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Thông báo này cho bi‰t quyŠn hån cûa quš vÎ Ç‹ xem hÒ sÖ sÙc khÕe cûa mình, và lúc nào có th‹ ti‰t l¶ m¶t sÓ thông 
tin trong hÒ sÖ sÙc khÕe mà không có s¿ ÇÒng š cûa quš vÎ. Thông báo này không thay Ç°i m†i s¿ bäo vŒ nào mà quš 
vÎ có chi‰u theo luÆt pháp. 
 
 
QuyŠn xem và bäo vŒ hÒ sÖ sÙc khÕe  
Chi‰u theo luÆt pháp, quš vÎ có quyŠn nhÜ sau liên quan Ç‰n hÒ sÖ sÙc khÕe cûa mình: 
 

 NÖi chæm sóc sÙc khÕe, hay ngÜ©i nào nhÆn hÒ sÖ sÙc khÕe tØ nÖi chæm sóc, phäi có ch» kš trên t© thÕa 
thuÆn và ÇŠ ngày cûa quš vÎ cho phép ti‰t l¶ hÒ sÖ sÙc khÕe, ngoåi trØ vì lš do ghi rõ trong luÆt.  

 Quš vÎ có th‹ xem hÒ sÖ sÙc khÕe mình Ç‹ bi‰t thông tin liên quan Ç‰n m†i viŒc chÄn Çoán, ch»a trÎ và tri‹n 
v†ng hÒi phøc. 

 Quš vÎ có th‹ vi‰t væn thÜ xin bän sao ho¥c bän tóm lÜ®c hÒ sÖ sÙc khÕe cûa mình, và phäi ÇÜ®c ÇÜa cho 
nhanh chóng.  

 Bän sao ho¥c bän tóm lÜ®c hÒ sÖ sÙc khÕe phäi ÇÜ®c cÃp cho quš vÎ trØ khi nào viŒc này có th‹ gây nguy håi 
cho sÙc khÕe cÖ th‹ ho¥c tâm thÀn quš vÎ, hay gây nguy håi cho ngÜ©i khác.  

 Quš vÎ không phäi trä tiŠn n‰u xin bän sao ho¥c bän tóm lÜ®c hÒ sÖ sÙc khÕe Ç‹ duyŒt låi tình trång sÙc khÕe 
hiŒn tåi.  

 N‰u xin bän sao hÒ sÖ sÙc khÕe mà không có tình trång sÙc khÕe hiŒn h»u, quš vÎ chÌ cÀn phäi trä sÓ tiŠn tÓi 
Ça do luÆt  Minnesota Ãn ÇÎnh vŠ viŒc sao hÒ sÖ. 

 
 
Ti‰t l¶ hÒ sÖ sÙc khÕe mà không có s¿ ÇÒng š cûa quš vÎ 
Có nh»ng trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt mà luÆt cho phép nÖi chæm sóc ti‰t l¶ thông tin trong hÒ sÖ sÙc khÕe mà không cÀn có 
s¿ ÇÒng š b¢ng væn bän cûa quš vÎ. M¶t sÓ lš do, nhÜng không phäi là tÃt cä, cho phép ti‰t l¶ theo luÆt liên bang là: 
 

 Hoåt Ç¶ng Ç¥c biŒt vŠ sÙc khÕe công c¶ng 
 Phäi ti‰t l¶ cho chánh quyŠn thông tin liên quan 

Ç‰n sÙc khÕe cûa nån nhân bÎ hà hi‰p, ph‰ bÕ, 
ho¥c båo hành gia Çình 

 Hoåt Ç¶ng giám thÎ sÙc khÕe 
 Thû tøc pháp lš và hành chánh  
 Møc Çích th¿c thi Ç¥c biŒt luÆt pháp 
 Møc Çích hi‰n dâng m¶t sÓ b¶ phÆn 
 Khi cÀn cung cÃp thông tin y t‰ vŠ ngÜ©i ch‰t 

cho nhân viên Ç¥c biŒt nh¢m giúp h† thi hành 
trách vø theo luÆt pháp 

 Vì møc Çích nghiên cÙu ÇÜ®c h¶i ÇÒng riêng tÜ 
chÃp thuÆn 

 ñ‹ chÆn ÇÙng m¶t mÓi Çe d†a trÀm tr†ng cho 
sÙc khÕe ho¥c s¿ an toàn  

 Vì trách vø chuyên môn cûa chánh quyŠn liên 
quan Ç‰n an ninh quÓc gia 

 Vì møc Çích bÒi thÜ©ng lao Ç¶ng
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HÒ SÖ SÙc KhÕe  
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Chi‰u theo luÆt Minnesota, hÒ sÖ sÙc khÕe có th‹ ÇÜ®c ti‰t l¶ mà không cÀn có s¿ ÇÒng š cûa quš vÎ trong trÜ©ng 
h®p y t‰ khÄn cÃp ho¥c khi có lÎnh tòa hay trác tòa Çòi hÕi. Thông tin Ç¥c biŒt trong hÒ sÖ sÙc khÕe có th‹ ho¥c 
phäi ÇÜ®c ti‰t l¶ vì møc Çích Ç¥c biŒt, hay sau khi h¶i Çû m¶t sÓ ÇiŠu kiŒn, cho các nÖi gÒm có m¶t sÓ cÖ quan, 
ngÜ©i, ho¥c t° chÙc sau Çây: 

 
 Các Ban DÎch Vø SÙc KhÕe, Nhân s¿, An 

Toàn Công C¶ng, ThÜÖng Måi, Ban Quän Lš 
Minnesota và Ngân Sách, Lao ñ¶ng & KÏ 
NghŒ, Cäi HuÃn và Giáo Døc 

 Hãng bäo hi‹m và hãng sª trong hÒ sÖ bÒi 
thÜ©ng lao Ç¶ng 

 ñiŠu tra viên vŠ bŒnh Tâm ThÀn và ChÆm 
Phát Tri‹n 

 H¶i ÇÒng/cÖ quan cÃp môn bài chuyên môn vŠ 
sÙc khÕe 

 Nån nhân bÎ Çe d†a trÀm tr†ng vŠ båo hành 
thân th‹ 

 TrÜªng Ban CÙu HÕa Ti‹u Bang 

 CÖ quan an sinh ÇÎa phÜÖng  
 Chuyên viên khám nghiŒm y t‰ ho¥c giäo 

nghiŒm 
 TrÜ©ng, nÖi gi» trÈ, và các CÖ Quan Hành 

ñ¶ng C¶ng ñÒng Ç‹ chuy‹n hÒ sÖ chích ngØa 
 Các nhà nghiên cÙu y t‰ ho¥c khoa h†c 
 Cha mË/ngÜ©i giám h¶ nào không ÇÒng š cho 

ch»a trÎ m¶t vÎ thành niên, n‰u không ti‰t l¶ 
thông tin sÙc khÕe có th‹ gây ra vÃn ÇŠ sÙc 
khÕe trÀm tr†ng  

 CÖ quan công l¿c 
 Hãng bäo hi‹m và các nÖi trä tiŠn khác cho 

viŒc xét nghiŒm y t‰ Ç¶c lÆp
         
 

N‰u muÓn bi‰t thêm chi ti‰t, ho¥c tìm hi‹u vŠ ÇiŠu luÆt Ç¥c biŒt nào, vi‰ng www.health.state.mn.us và tìm 
"access to health records" ho¥c g†i Ban SÙc KhÕe Minnesota, sÓ (651) 201-5178. 
 
 
Quy ch‰ Minnesota, ñoån 144.292,  Có th‹ sao ra t© thông  DuyŒt låi ngày 14, tháng 4, 2009 
Ti‹u Çoån 4     báo này.  
(Minnesota Statutes, section 144.292,  
subdivision 4) 

(Biểu trưng  
của Ban Y  

Tế Minnesota) 


