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លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ៃិងការកែករែ ែាំណត់
រាសុខភាព្
ខែមេសា ឆ្នាំ 2016, មេែផ្សព្វ ផ្ាយ 5112.06
គ្ោែអ្ន ែមាៃ សិរធិ គ្្វ ើការព្ិៃិតយគ្ ើង វ ិញ លតចម្ៃ ង ឬកែករែ គ្លើែាំណត់រា

រែស់អ្នែជម្ង ឺគ្ោែអ្ន ែបាៃ ។ California Health and Safety Code [រែម្សុខា
ភិបាល ៃិងសុវតថ ភា
ិ ព្ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា] (H&SC) §123110(a). គ្ោែអ្ន ែ ែ៏មាៃ
សិរធិ ឱ្យមាៃអ្ន ែអ្ម្ដ្ាំគ្ណើរគ្ោែអ្ន ែបាៃ ផងកដ្រ គ្ៅគ្ព្លគ្ោែអ្ន ែគ្្វ កា
ើ រ
ព្ិៃិតយគ្ ើង វ ិញ គ្លើែាំណត់រារែស់គ្ោែអ្ន ែ ។ H&SC § 123110(a). អ្ន ែ
តាំណាងផ្ទទល់ខល ួៃ រែស់គ្ោែអ្ន ែ (ឪព្ុែមាាយ អាណាព្ាបាល អ្ភិរែស ឬ
ភានែ់ងារកលទ ាំសុខភាព្) មាៃសិរធិ ដ្ូ ចោនៃឹងសិរធិ កដ្លគ្ោែអ្ន ែមាៃ ចាំគ្ពាោះ
ការព្ិៃិតយគ្ ើង វ ិញ លតចម្ៃ ង ឬកែករែ ែាំណត់រារែស់គ្ោែអ្ន ែ កដ្រ (គ្ោែ
កលង ែរណីដ្ូចមាៃព្ៃយល់ គ្ៅែនុងែាំណត់គ្ហ្តុគ្ៃោះ) ។ ែាំណត់គ្ហ្តុគ្ៃោះ ែ៏មាៃ
ព្ិភាែា អ្ាំព្ីកដ្ៃែាំហ្ិត ម្ួ យចាំៃួៃ ចាំគ្ពាោះសិរធិរែស់គ្ោែអ្ន ែ ។

មតើច្បាប់អ្វីែលះ ខែេអ្នុញ្ញាតឱ្យែ្ញាំ អាច្បព្ិនិតយម
ខរប ែាំណត់រាសុែភាព្របស់ែ្ញាំបាន ?

ិ ថតច្បេល ង ឬខែ
ើង វញ

ទ ាំងចាែ់សហ្ព្័ៃធ ៃិងចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ារ អ្ៃុញ្ញាតឱ្យ អ្ន ែជម្ង ឺ អាចព្ិៃិតយ
គ្ ើង វ ិញ ររួ លបាៃឯែសារលតចម្ៃ ង ឬគ្សន ើសុាំឱ្យកែករែ គ្លើែាំណត់រាសុខភាព្
រែស់ព្ួែគ្គបាៃ ។ ែរដ្ឋឋៃនានារែស់សហ្ព្័ៃធ មាៃែញ្ញាែ់គ្ៅែនុង ែរ
ែញ្ា តា ិ សា ីព្ីឯែជៃភាព្ នៃ Health Insurance Portability and Accountability
Act [ចាែ់ សា ីព្ីគណគ្ៃយយភាព្ ៃិងភាព្អាចផ្ទៃស់រីបាៃ នៃធានារ៉ាែ់រងសុខ
ភាព្] (HIPAA) ។ ែរដ្ឋឋៃនានារែស់រដ្ឋ មាៃែញ្ញាែ់គ្ៅែនុង California
Patient Access to Health Records Act (ចាែ់ សា ីព្ីសរ
ិ ធ ិរែស់អ្នែជម្ង ឺ ចាំគ្ពាោះ
ែាំណត់រាសុខភាព្ រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ា), California Health and Safety Code (រែម្
សុខាភិបាល ៃិងសុវតថ ិភាព្ រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា) sections (កផន ែ) 123100, ៃិងឯែ
សារខាងគ្រកាម្គ្ៃោះ ។ ទ ាំងចាែ់សហ្ព្័ៃធ ៃិងចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ា រតូវបាៃ
ាែ់កតង គ្ ើង គ្ដ្ើម្បីការពារសិរធិរែស់គ្ោែអ្ន ែ ែ៉ាុកៃា មាៃភាព្ខុសោន ែៃា ិច
គ្ៅកផន ែែរដ្ឋឋៃ ។ ែរដ្ឋឋៃរែស់សហ្ព្័ៃធ ៃឹងម្ិៃយែម្ែអ្ៃុវតា គ្រ គ្លើែ
កលងកត ែរដ្ឋឋៃរែស់រដ្ឋ ផា ល់សរ
ិ ធ ិឱ្យគ្ោែអ្ន ែ បាៃគ្រចើៃជាង ។ 45 C.F.R. §§
160.203(b), 160.202 (ៃិយម្ៃ័យ នៃ ពាែយ «មាៃលែខ ណៈតឹង រ ឹងជាង» គ្ៅ
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អ្ៃុែថាខ័ណឌ (2) ) ។ គ្ៃោះមាៃៃ័យថា គ្ព្លខៃ ោះែរដ្ឋឋៃរែស់សហ្ព្័ៃធ រតូវយែ
ម្ែអ្ៃុវតា គ្ហ្ើយគ្ព្លខៃ ោះ ែរដ្ឋឋៃរែស់រដ្ឋ រតូវយែម្ែអ្ៃុវតា ។ ែាំណត់គ្ហ្តុ
គ្ៃោះ ព្ៃយល់ព្ីគ្ព្លកដ្លយែ ែរដ្ឋឋៃរែស់សហ្ព្័ៃធ ម្ែអ្ៃុវតា ៃិងគ្ព្លកដ្ល
យែ ែរដ្ឋឋៃរែស់រដ្ឋ ម្ែអ្ៃុវតា ។
ភាគគ្រចើៃ ចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ផា លស
់ ិរធបា
ិ ៃគ្រចើៃជាង ែរែញ្ា តា ិរែស់សហ្
ព្័ៃធ ចាំគ្ពាោះការររួ លបាៃ ឬការកែករែ ែាំណត់រាគ្វជាសាស្រសា ។ គ្ហ្តុគ្ៃោះ ចាែ់
រដ្ឋ កាលីហ្វញ
័ ៉ា ជារូ គ្ៅ រគែដ្ណាល់ គ្លើ លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ៃិងការកែករែ គ្លើ
ែាំណត់រារែស់អ្នែជម្ង ឺ ។ ែ៉ាុកៃា មាៃសាថៃភាព្ ចាំៃួៃែួ ៃ កដ្លែរែញ្ា តា ិ
HIPAA រែស់សហ្ព្័ៃធ ផា ល់សិរធបា
ិ ៃគ្រចើៃជាង ចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ចាំគ្ពាោះសិរធិ
ររួ លបាៃ ៃិងកែករែ ។ ែរែញ្ា តា ស
ិ ហ្ព្័ៃធ ផា ល់សិរធិបាៃគ្រចើៃជាង គ្ៅែនុង
សាថៃភាព្ ដ្ូ ចតគ្ៅ ៖
a) លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ែាំណត់រាសុខភាព្ផល វូ ចិតា (គ្លើែកលង ែាំណត់
ែងាាញ អ្ាំព្ីការព្ាបាល កផន ែផល វូ ចិតា) ។
b) គ្សចែា ីសគ្ងខ ែនានា អ្ាំព្ីែាំណត់រាគ្វជាសាស្រសា កដ្លគ្រៀែចាំគ្ ើង គ្ដ្ឋយ
អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ ជាជាំៃួសឱ្យការផា ល់ ែាំណត់រា ។
c) ឯែសារកែករែ ចាំគ្ពាោះែាំណត់រាគ្វជា សាស្រសា ។
d) លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ឯែសារាម្ដ្ឋៃ ការលតគ្ដ្ឋយកាាំរសម អ្
ី ុិិច (x-rays)
ឬ EKG, EEG, ឬ EMG ។
កផន ែគ្ផសងគ្រៀត នៃែាំណត់គ្ហ្តុគ្ៃោះ ព្ៃយល់ អ្ាំព្ីៃិយម្ៃ័យ រែស់ែរដ្ឋឋៃនានា
ជាជាំៃួយដ្ល់គ្ោែអ្ន ែ ែនុងការព្ិៃិតយគ្ ើង វ ិញ លតចម្ៃ ង ឬកែករែ គ្លើែាំណត់
រាគ្វជា សាស្រសា រែស់គ្ោែអ្ន ែ ។ ែាំណត់គ្ហ្តុ ែ៏ព្ៃយល់ផងកដ្រ ថាគ្តើ ែរដ្ឋឋៃ
នានា កដ្លអាចអ្ៃុវតា បាៃគ្នាោះ មាៃគ្ៅែនុង ែរែញ្ា តា ិ សា ីព្ីឯែជៃភាព្
រែស់ HIPAA សហ្ព្័ៃធ ឬគ្ៅែនុង California Health and Safety Code (រែម្សុ
ខាភិបាល ៃិងសុវតថ ភា
ិ ព្ រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ញ៉ា) ឬយ៉ាងណាគ្នាោះ ។

មតើែ្ញាំអាច្បទទួ េបានសិទធិទង
ាំ មនះ ច្បាំម
រមបៀបណាខែរ ?

ះែាំណត់រា របស់ែ្ញាំ បានមោយ

គ្ោែអ្ន ែ ឬអ្ន ែតាំណាងគ្ព្ញសិរធរិ ែស់គ្ោែអ្ន ែ រតូវគ្លើែ សាំគ្ណើ ជាោយ
ល័ែខណ៍អ្ែស គ្ដ្ើម្បីសព្
ុាំ ិៃិតយ ៃិង/ឬររួ លបាៃ ឯែសារលតចម្ៃ ង នៃែាំណត់រា
រែស់គ្ោែអ្ន ែ ។ H&SC §123110(a), (b). សាំគ្ណើសុាំឯែសារលតចម្ៃ ង រតូវ
ែញ្ញាែ់ព្ី ែាំណត់រាកដ្លរតូវ លតចម្ៃ ង ។ H&SC §123110(b).

រាំព្័ររី 3 នៃ 13

មតើមានខែនែរេិតមព្េមវលា សរមាប់ការមោរព្ាេ សាំមណើសុាំការព្ិនិ
ិ និង/ឬទទួ េបានឯែសារថតច្បេល ង ននែាំណត់រាសុែ
តយម ើង វញ
ភាព្ ខែរឬមទ ?
បារ/ចាស (មាៃ!)។ អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ រតូវអ្ៃុញ្ញាតឱ្យមាៃលរធ ភាព្
ររួ ល បាៃ ែាំណត់រាទ ាំងគ្នាោះ ែនុងែាំ ុ ងគ្មា៉ាងគ្្វ ើការ្ម្ម ា នៃនលង គ្្វ ើការ
ទ ាំងរបាាំ (5) នលង គ្រកាយព្ីររួ លបាៃសាំគ្ណើ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ ។ H&SC
§123110(a). រែសិៃគ្ែើគ្ោែអ្ន ែ ឬអ្ន ែតាំណាងគ្ព្ញសិរធិរែស់គ្ោែអ្ន ែ គ្លើែ
សាំគ្ណើសុាំ ឯែសារលតចម្ៃ ង ព្ីរគែ់កផន ែ ឬគ្ដ្ឋយកផន ែ នៃែាំណត់រាគ្នាោះ អ្ន ែផា
ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ រតូវែញ្ជៃ
ូ ឯែសារលតចម្ៃ ងទ ាំងគ្នាោះ ែនុងរយៈគ្ព្ល ដ្ែ់
របាាំ (15) នលង គិតចាែ់ព្ីគ្ព្លររួ លបាៃ សាំគ្ណើជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ ។ H&SC
§123110(b).

មតើមានខែនែាំហិត មេើសិទធិរបស់អ្នែជេង ឺ ច្បាំម ះេទធ ភាព្ទទួ េបាន
ែាំណត់រាសុែភាព្ផ្ល វូ ច្បិតត របស់ោត់ ខែរឬមទ ?
បារ/ចាស (មាៃ!)។ ទ ាំង HIPAA ៃិងចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា មាៃដ្ឋែ់កដ្ៃែាំហ្ិត
ម្ួ យចាំៃួៃ គ្លើលរធ ភាព្ររួ លបាៃ ែាំណត់រាសុខភាព្ផល វូ ចិតា ។ កដ្ៃែាំហ្ិត
ជាែ់ោែ់នានា គឺអារស័យថាគ្តើ ែាំណត់រាគ្នាោះ មាៃ ែាំណត់ែងាាញ អ្ាំព្ីការ
ព្ាបាល កផន ែផល វូ ចិតា ឬយ៉ាងណាគ្នាោះ ។ ែាំណត់ែងាាញ អ្ាំព្កា
ី រព្ាបាល កផន ែ
ី កផន ែសុខភាព្
ផល វូ ចិតា គឺជាែាំណត់ែងាាញ កដ្លគ្រៀែចាំគ្ ើង គ្ដ្ឋយអ្ន ែអាជព្
ផល វូ ចិតា អ្ាំព្ីគ្ព្លផាល់រែឹែា លែខ ណៈឯែជៃ ឬជារែ ុម្ គ្ព្លផា ល់រែឹែា ជារ ួម្ ឬ
ជាលែខ ណៈរគួ សារ គ្ហ្ើយរតូវរែារុែ ដ្ឋច់ក ែ ព្ី ែាំណត់រាគ្វជា សាស្រសា រែស់
គ្ោែអ្ន ែ ។ 45 C.F.R. § 164.501.

មតើមានខែនែាំហិតអ្វ ីែលះ ច្បាំម ះែាំណត់រាសុែភាព្ផ្ល វច្បិ
ូ តត (ច្បាំណុច្ប
មផ្សងមទៀត ែុសព្ី ែាំណត់ព្នយេ់ អ្ាំព្ីការព្ាបាេ ខផ្នែផ្ល វូ ច្បិតត) ?
ែរែញ្ា តា ិ សា ីព្ីឯែជៃភាព្ រែស់ HIPAA អ្ៃុញ្ញាតឱ្យ អ្ន ែផាល់គ្សវា អាច
ែដ្ិគ្ស្ ម្ិៃផា លល
់ រធ ភាព្ ររួ លបាៃ ែាំណត់រាសុខភាព្ផល វូ ចិតា (គ្លើែកលង
ែាំណត់ែងាាញ អ្ាំព្កា
ី រព្ាបាល កផន ែផល វូ ចិតា) បាៃកតែនុងលែខ ខណឌ ខាងគ្រកាម្
គ្ៃោះែ៉ាុគ្ណា
ណ ោះ ៖
a) គ្យងាម្សម្តថ ភាព្វ ិៃិចឆ័យ លែខ ណៈអាជីព្ អ្ន ែអាជីព្ កផន ែកលទ ាំសុខ
ភាព្ មាៃអាជាាែ័ណណ បាៃយល់គ្ ើញ ថា លរធ ភាព្ររួ លបាៃែាំណត់រា
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គ្នាោះ មាៃរាំគ្នារែងក រគ្រោោះថានែ់ ដ្ល់ជី វ ិត ឬសុវតថ ិភាព្ កផន ែរងកាយ
រែស់គ្ោែអ្ន ែ ឬែុគគលគ្ផសងគ្រៀត
b) ែាំណត់រា ែញ្ជៃ
ូ គ្ៅឱ្យ ែុគគលគ្ផសងគ្រៀត (គ្លើែកលងកត ែុគគលគ្នាោះ គឺ
ជាអ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្) ៃិអ្នែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ មាៃអាជាា
ែ័ណណ គ្រកាម្សម្តថ ភាព្វ ិៃិចឆ័យ លែខ ណៈអាជីព្ ែាំណត់គ្ ើញថា លរធ ភាព្
ររួ លបាៃ កដ្លបាៃគ្សន ើសុាំគ្នាោះ មាៃរាំគ្នារអាចែងក អ្ៃា ររយ ដ្ល់ែុគគល
គ្ផសងគ្រៀតគ្នាោះ
c) សាំគ្ណើសុាំ លរធ ភាព្ររួ លបាៃ គឺគ្្វ ើគ្ ើង ាម្រយៈ អ្ន ែតាំណាងផ្ទទល់ខល ួៃ
រែស់គ្ោែអ្ន ែ (ដ្ូ ចជា ឪព្ុែមាាយ អាណាព្ាបាល អ្ភិរែស ឬភានែ់ងារ
កលទ ាំសុខភាព្) គ្ហ្ើយាម្ការវ ិៃិចឆយ
័ លែខ ណៈអាជីព្ រែស់អ្នែអាជីព្
កលទ ាំសុខភាព្ មាៃអាជាាែ័ណណ គ្ ញ
ើ ថា ការផា ល់លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ដ្ល់
អ្ន ែតាំណាងផ្ទទល់ខល ួៃ រែស់គ្ោែអ្ន ែ មាៃរាំគ្នារអាចែងក រអ្ៃា រយ ដ្ល់
គ្ោែអ្ន ែ ឬែុគគលគ្ផសងគ្រៀត ។
គ្រកាម្ែរែញ្ា តា ិ HIPAA អ្ន ែជម្ង ឺអាចរតូវែដ្ិគ្ស្ ម្ិៃឱ្យររួ លបាៃែាំណត់រា
គ្នាោះគ្រ រែសិៃគ្ែើលរធ ភាព្ររួ លបាៃគ្នាោះ មាៃរាំគ្នារអាចែងក រ គ្រោោះថានែ់
ដ្ល់ជី វ ិត ឬសុវតថ ភា
ិ ព្ កផន ែរងកាយ រែស់អ្នែគ្ផសងគ្រៀត ។ គ្ៃោះ គឺជាែរដ្ឋឋៃ
តឹង រ ឹង កដ្លអ្ន ែផាល់គ្សវាមាៃការព្ិបាែ ែនុងការអ្ៃុវតា ាម្ ។ ផទុុយគ្ៅវ ិញ
លរធ ភាព្ររួ លបាៃ អាចរតូវបាៃែដ្ិគ្ស្ ចាំគ្ពាោះ អ្ន ែតាំណាងរែស់អ្នែជម្ង ឺ
(ដ្ូ ចជា ឪព្ុែមាាយ អាណាព្ាបាល អ្ភិរែស ឬភានែ់ងារកលទ ាំសុខភាព្)
រែសិៃគ្ែើលរធ ភាព្ររួ លបាៃ គ្នាោះ អាចែងក រអ្ៃា រយ ដ្ល់អ្នែគ្ផសងគ្រៀត ។
គ្ៃោះមាៃៃ័យថា វាជាការព្ិបាែ សរមាែ់អ្នែតាំណាងរែស់អ្នែជម្ង ឺ ែនុងការ
ររួ លបាៃ ែាំណត់រារែស់អ្នែជម្ង ឺ ជាជាង អ្ន ែជម្ង ឺខល ួៃឯង គ្សន ើសុាំែាំណត់រា
រែស់ោត់ផ្ទទល់ ។
ែាំណត់សមាគល់ ៖ កដ្ៃែាំហ្ិតទ ាំងគ្ៃោះ មាៃអ្ៃុវតា ចាំគ្ពាោះកត លរធ ភាព្ររួ លបាៃ
គ្សន ើិុសុាំគ្ដ្ឋយអ្ន ែជម្ង ឺ ឬគ្ដ្ឋយអ្ន ែតាំណាងរែស់ជម្ង ឺ កដ្លម្ិៃបាៃររួ លការ
អ្ៃុញ្ញាត ឱ្យែគ្ញ្េ ញព្័ត៌មាៃ កតែ៉ាុគ្ណា
ណ ោះ ។ ោមៃកដ្ៃែាំហ្ិត គ្លើការែគ្ញ្េ ញ
ព្័ត៌មាៃ គ្ៅឱ្យអ្ន ែគ្ផសង ខុសព្ី អ្ន ែជម្ង គ្ឺ នាោះគ្រ រែសិៃគ្ែើអ្នែជម្ង ឺបាៃផាល់
ការអ្ៃុញ្ញាត ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ កដ្លមាៃសុព្លភាព្គ្នាោះ ។

មតើអ្នែជេង ឺមានសិទធិម្វ ើអ្វីែលះ របសិនមបើអ្នែផ្តេ់មសវា បែិមស្េិន
អ្នុញ្ញាតឱ្យ ទទួ េបានែាំណត់រាសុែភាព្ផ្ល វូ ច្បិតត (ច្បាំណុច្បមផ្សងមទៀត
ែុសព្ី ែាំណត់បង្ហាញ អ្ាំព្ីការព្ាបាេ ខផ្នែផ្ល វូ ច្បិតត) ?
គ្រកាម្ែរែញ្ា តា ិ អ្ាំព្ីឯែជៃភាព្ រែស់ HIPAA រែសិៃគ្ែើអ្នែផា ល់គ្សវា
ែដ្ិគ្ស្ ម្ិៃអ្ៃុញ្ញាតឱ្យររួ លបាៃ ែាំណត់រា គ្នាោះអ្ន ែផា ល់គ្សវា រតូវផាល់ការ
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ែដ្ិគ្ស្គ្នាោះ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ ។ ការែដ្ិគ្ស្ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ រតូវ
មាៃព្័ត៌មាៃ ដ្ូ ចខាងគ្រកាម្គ្ៃោះ ៖
a) គ្ហ្តុផល នៃការែដ្ិគ្ស្
b) សិរធិែនុងការព្ិៃិតយគ្ ើង វ ិញ អ្ន ែអាជីព្កលទ ាំសុខភាព្ មាៃអាជាាែ័ណណ
កដ្លបាៃចាត់ាាំងគ្ដ្ឋយ អ្ន ែផាល់គ្សវា (រ ួម្ទ ាំង គ្សចែា ីអ្្ិែាយ អ្ាំព្ី
ការអ្ៃុវតា សិរធិ ែនុងការព្ិៃិតយគ្ ើង វ ិញគ្ៃោះ)
c) សិរធិែនុងការដ្ឋែ់ពាែយែា ឹង អ្ន ែផាល់គ្សវា ៃិងសិរធិែនុងការដ្ឋែ់ ពាែយែ
ណាឹងគ្ៅ Department of Health and Human Services Office for Civil
Rights (រែសួ ងសុខាភិបាល ៃិងគ្សវាម្ៃុសស ការ ិយល័យសិរធិជៃសុី វ ិល) ។
ែាំណត់សមាគល់ ៖ លែខ ខណឌតរម្ូវនានា រែស់សហ្ព្័ៃធ សរមាែ់ការែដ្ិគ្ស្ម្ិៃផា
ល់ លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ៃិងគ្សចែា ីជូៃដ្ាំណឹង មាៃអ្ៃុវតា ចាំគ្ពាោះការែដ្ិគ្ស្
ម្ិៃផា ល់លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ឯែសារាម្ដ្ឋៃ គ្ដ្ឋយការលតកាាំរសម ីអ្ច
ុិ (x-rays)
ៃិង EKG, EEG ៃិងឯែសារាម្ដ្ឋៃ EMG ព្ីសាំណាែ់អ្នែផាល់គ្សវា កដ្ល ុាំរគង
គ្ដ្ឋយ HIPAA ។ គ្ៃោះ គ្ដ្ឋយសារែរែញ្ា តា ិ អ្ាំព្ីឯែជៃភាព្ រែស់ HIPAA ផា ល់
លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ែនុងលែខ ណៈរូ លរ
ាំ ូ ោយជាង ចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ចាំគ្ពាោះ
ែាំណត់រាទ ាំងគ្ៃោះ ។

មតើច្បាប់រែឋ កាេីហវ័រញ៉ា មានខែនែាំហិតអ្វ ីែលះ ច្បាំម ះសិទធរិ បស់អ្នែជេង ឺ
ែនញងការទទួ េបាន ែាំណត់ព្នយេ់ អ្ាំព្ីការព្ាបាេ ខផ្នែផ្ល វូ ច្បិតតរបស់
ោត់ ?
ចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ៃឹងយែម្ែអ្ៃុវតា ចាំគ្ពាោះលរធ ភាព្ររួ លបាៃែាំណត់រា
រែស់អ្នែជម្ង ឺ រែសិៃគ្ែើអ្នែផា ល់គ្សវា ម្ិៃរតូវបាៃ ុាំរគង គ្ដ្ឋយ HIPAA ។
គ្លើសព្ីគ្ៃោះគ្ៅគ្រៀត រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា មាៃអ្ៃុវតា ចាំគ្ពាោះរល់ែរណីទ ាំងអ្ស់ នៃ
ការែគ្ញ្េ ញែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំព្ីការព្ាបាល កផន ែផល វូ ចិតា ។ គ្ៃោះ គ្ដ្ឋយសារែរ
ែញ្ា តា ិសហ្ព្័ៃធ ម្ិៃតរម្ូវឱ្យផា ល់ លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំព្ីការ
ព្ាបាល កផន ែផល វូ ចិតា កតម្ា ង ។ គ្ហ្តុគ្ៃោះ ចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ផា ល់សរ
ិ ធ ិបាៃ
គ្រចើៃជាង ែរែញ្ា តា ិសហ្ព្័ៃធ ។ («ែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំព្ីការព្ាបាល កផន ែផល វូ
ចិតា» គឺរតូវបាៃែាំណត់ ៃិយម្ៃ័យ ែនុងលែខ ណៈចគ្ងអ ៀត កដ្លសាំគ្ៅគ្លើ ែាំណត់
ព្ៃយល់ កដ្លែត់រា អ្ន ែអាជីព្សុខភាព្ផល វូ ចិតា ែនុងគ្ព្លផាល់រែឹែា លែខ ណៈ
ឯែជៃ ជារែ ុម្ រ ួម្ោន ឬជាលែខ ណៈរគួ សារ ៃិងកដ្លរតូវបាៃរែារុែ ដ្ឋច់
គ្ដ្ឋយក ែ ព្ីែាំណត់រាគ្វជា សាស្រសារែស់គ្ោែអ្ន ែ ។)
គ្រកាម្ចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា អ្ន ែផាល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ អាចែដ្ិគ្ស្ ម្ិៃ
អ្ៃុញ្ញាតឱ្យព្ិៃិតយ ឬម្ិៃផា ល់ឯែសារលតចម្ៃ ង នៃែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំព្ីការ
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ព្ាបាល កផន ែផល វូ ចិតា ដ្ល់អ្នែជម្ង បា
ឺ ៃ រែសិៃគ្ែើអ្នែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្
យល់គ្ ើញថា ជា «ហាៃិភ័យ កដ្លអាចែងក ឱ្យផលវ ិបាែម្ិៃអ្ាំគ្ណាយផល ែនុង
ែរម្ិតណាម្ួ យ ឬយ៉ាង្ង ៃ់្ងរ ចាំគ្ពាោះអ្ន ែជម្ង ឺ កដ្លៃឹងគ្ម្ើល ឬៃឹងររួ លបាៃ»
ែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំព្កា
ី រព្ាបាល កផន ែផល វូ ចិតាគ្នាោះ ។ H&SC §123115(b). ែ៉ាុកៃា
ការែដ្ិគ្ស្កែែគ្ៃោះ គឺរតូវគ្ោរាម្ លែខ ខណឌចាំៃួៃែួ ៃ ដ្ូ ចតគ្ៅ ៖
a) អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ រតូវដ្ឋែ់គ្សចែា ីព្ៃយល់ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ
គ្ៅែនុងែាំណត់រា ចាំគ្ពាោះការែដ្ិគ្ស្ ម្ិៃអ្ៃុញ្ញាតឱ្យ ព្ិៃិតយគ្ម្ើល ឬ
ម្ិៃផា ល់ឯែសារលតចម្ៃ ង នៃែាំណត់រាទ ាំងគ្នាោះ រ ួម្ទ ាំង គ្សចែា ី
ែរ ិយយ អ្ាំព្ីផលវ ិបាែ អ្វ ិជា មាៃ ជាែ់ោែ់ ឬផលវ ិបាែ្ង ៃ់្ងរ ចាំគ្ពាោះ
អ្ន ែជម្ង ឺ កដ្លអ្ន ែផាល់គ្សវាគិតថា អាចគ្ែើតមាៃគ្ ើង រែសិៃគ្ែើ ការ
ព្ិៃិតយគ្ម្ើល ឬការលតចម្ៃ ង រតូវបាៃអ្ៃុញ្ញាតគ្នាោះ ។
b) អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ រតូវអ្ៃុញ្ញាតឱ្យមាៃ ការព្ិៃិតយគ្ម្ើល គ្លើ, ឬ
ផា ល់ឯែសារលតចម្ៃ ង រែស់ ែាំណត់រាសុខភាព្ផល វូ ចិតា គ្ៅរគូគ្ព្រយ
ព្ាបាល ៃិងរគូគ្ព្រយវោះកាត់ កដ្លមាៃអាជាាែ័ណឌ អ្ន ែចិតាសាស្រសា កដ្ល
មាៃអាជាាែ័ណណ ឬម្ស្រៃាីសងគ ម្ែិចេ លែខ ណៈគៃ ីៃិែ កដ្លមាៃអាជាាែ័ណណ
ាម្ការែាំណត់គ្ដ្ឋយអ្ន ែជម្ង ឺ ។
c) អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ រតូវជូ ៃដ្ាំណង
ឹ ដ្ល់អ្នែជម្ង ឺ ទ ាំងអ្ាំព្ីការ
ែដ្ិគ្ស្រែស់អ្នែផាល់គ្សវា ម្ិៃផាល់លរធ ភាព្ររួ លបាៃ ែាំណត់រាកដ្ល
បាៃគ្សន ើសុាំ ៃិងអ្ាំព្ីសិរធិរែស់អ្នែជម្ង ឺ ែនុងការព្ិៃិតយគ្ម្ើល ៃិងររួ លបាៃ
ែាំណត់រា ។ គ្ហ្ើយ
d) អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ រតូវែត់រាថាគ្តើ អ្ន ែជម្ង ឺបាៃគ្សន ើសុាំ គ្ដ្ើម្បីឱ្យ
អ្ន ែអាជីព្សុខភាព្គ្ផសងគ្រៀត អាចព្ិៃិតយគ្ម្ើល ឬររួ លបាៃ ែាំណត់រា
កដ្លបាៃគ្សន ើសុាំគ្នាោះ ឬយ៉ាងណា ។
H&SC §123115(b)(1)-(4).

មតើមានខែនែាំហិតណាេួ យ ច្បាំម ះេទធ ភាព្ទទួ េបានព្័ត៌មាន អ្ាំព្ី
ែាំណត់រារបស់ែ្ញាំ ខែេមានផ្តេ់ឱ្យមោយអ្ន ែមផ្សងមទៀត ែុសព្ីអ្នែផ្តេ់
មសវាខថទាំសុែភាព្ ខែរឬមទ ?
ចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា កចងថា អ្ន ែផា ល់គ្សវា ម្ិៃចាាំបាច់រតូវ អ្ៃុញ្ញាត គ្ដ្ឋយផាល់
លរធ ភាព្ររួ លបាៃព្័ត៌មាៃ កដ្លផា ល់ឱ្យ ជា «ការសមាងត់» គ្ៅអ្ន ែផាល់គ្សវា
គ្ដ្ឋយែុគគលណាមានែ់ ខុសព្ី អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្គ្ផសងគ្រៀត ឬអ្ន ែជម្ង ឺ
គ្នាោះគ្ ើយ ។ ែរែញ្ា តា ិ អ្ាំព្ីឯែជៃភាព្ រែស់ HIPAA សហ្ព្័ៃធ កចងថា
ព្័ត៌មាៃគ្ៃោះ គឺអាចសរមាែ់កតែងក ែរុែែ៉ាុគ្ណា
ណ ោះ រែសិៃគ្ែើ ការែគ្ញ្េ ញ
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ព្័ត៌មាៃគ្ៃោះ អាច «មាៃរាំគ្នារែងាាញព្ីរែភព្ រែស់ព្័ត៌មាៃគ្នាោះ» ។
164.524(a)(2)(v).

មតើមានខែនែាំហិត ច្បាំម ះសិទធិរបស់ឪព្ុែមាតយ ែនញងការទទួ េបាន
ែាំណត់រាសុែភាព្ របស់ែូនរបស់ោត់ ជាអ្នីតិជន ខែរឬមទ ?
បារ/ចាស (មាៃ!)។ ឪព្ុែមាាយ គឺោមៃសិរធិ ព្ិៃិតយគ្ម្ើល ឬររួ លបាៃ ឯែសារ
លតចម្ៃ ង នៃែាំណត់រារែស់អ្នែជម្ង ឺ ជាអ្ៃីតិជៃគ្នាោះគ្រ រែសិៃគ្ែើអ្នែជម្ង ឺ
ជាអ្ៃីតិជៃ រតូវបាៃអ្ៃុញ្ញាតគ្ដ្ឋយចាែ់ ែនុងការយល់រព្ម្ររួ លបាៃការ
ព្ាបាល កផន ែគ្វជា សាស្រសាគ្នាោះ ។ H&SC §123115(a)(1). សូ ម្គ្ម្ើល Cal. Family
Code (រែម្រគួ សារ) §§6920-6929. ឪព្ុែមាាយ ែ៏ោមៃសិរធិ ររួ លបាៃ ែាំណត់
រារែស់អ្នែជម្ង ឺ ជាអ្ៃីតិជៃ ផងកដ្រ រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវាកលទ ាំ យល់គ្ ើញ
ថា លរធ ភាព្ររួ លបាៃែាំណត់រា កដ្លបាៃគ្សន ើសុាំ គ្ដ្ឋយអ្ន ែជម្ង ឺ អាចមាៃផល
ែ៉ាោះពាល់្ងៃ់្ងរ ចាំគ្ពាោះរាំនាែ់រាំៃងលែខ ណៈអាជីព្ រែស់អ្នែផា ល់គ្សវា ជាម្ួ យ
អ្ន ែជម្ង ឺ ជាអ្ៃីតជ
ិ ៃ ឬសុវតថ ិភាព្រងកាយ ឬសុខមាលភាព្ផល វូ ចិតា រែស់អ្
ៃីតិជៃ ។ H&SC §123115(a)(2). ការែាំណត់ែាំហ្ិត គ្លើលរធ ភាព្ររួ លបាៃគ្ៃោះ
រតូវបាៃអ្ៃុញ្ញាត ជាព្ិគ្សស គ្ដ្ឋយែរែញ្ា តា ិ អ្ាំព្ីឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA
សហ្ព្័ៃធ ។ 45 C.F.R. § 164.502(g)(3)(ii)(B).

មតើអ្នែផ្តេ់មសវាខថទាំសុែភាព្ មានសិទធិសមរេច្ប ែនញងការផ្តេ់ មសច្បែត ី
សមងេ ប អ្ាំព្ីែាំណត់រាមវជជសាស្រសត របស់អ្នែជេង ឺ ជាជាងការផ្តេ់េទធ ភាព្
ឱ្យទទួ េបានែាំណត់រាផ្ទាេ់ ខែរឬមទ ?
ែរែញ្ា តា ិ អ្ាំព្ីឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA សហ្ព្័ៃធ អ្ៃុញ្ញាតឱ្យ អ្ន ែផា ល់គ្សវា
កលទ ាំ គ្រៀែចាំគ្សចែា ស
ី គ្ងខ ែ ជាជាងផាលល
់ រធ ភាព្ររួ លបាៃែាំណត់រាផ្ទទល់
ែ៉ាុកៃា លុោះណាកតគ្ោែអ្ន ែ យល់រព្ម្ ជាម្ុៃ ទ ាំងចាំគ្ពាោះឯែសារគ្សចែា ស
ី គ្ងខ ែ
ៃិងចាំគ្ពាោះរល់នលៃ ចណា
ាំ យនានា សរមាែ់គ្រៀែចាំគ្សចែា ីសគ្ងខ ែគ្ៃោះ ។ 45 C.F.R. §
164.524(c)(2)(iii)
រែសិៃគ្ែើអ្នែផា ល់គ្សវា គ្រៀែចាំគ្សចែា ស
ី គ្ងខ ែ ជាជាងផា លល
់ រធ ភាព្ររួ លបាៃ
ែាំណត់រាផ្ទទល់ គ្នាោះែាំណត់រា ទ ាំងម្ូ លរែស់អ្នែជម្ង ឺ ៃឹងរតូវសគ្ងខ ែខៃ ឹម្សារ
ឹ អ្ាំព្ីរែួ សសានៃ ជ
គ្លើែកលងកត អ្ន ែជម្ង ឺែរម្ិតសាំគ្ណើរែស់ោត់ រតឹម្ររួ លដ្ង
ម្ង ឺ ឬដ្ាំណាែ់កាលគ្ែើតមាៃគ្រគ ម្ួ យចាំៃួៃែ៉ាុគ្ណា
ណ ោះ ។ H&SC §123130(a). អ្ន ែ
ផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ អាចព្ិភាែាជាម្ួ យអ្ន ែជម្ង ឺ គ្ដ្ើម្បីែញ្ញាែ់អ្ាំព្ីព្័ត៌មាៃ
កដ្លោត់ចង់បាៃ ។ ជាផលវ ិបាែ រែសិៃគ្ែើអ្នែជម្ង ឺគ្សន ស
ើ ព្
ុាំ ័ត៌មាៃ អ្ាំព្ីរែួ ស
សានម្ ជម្ង ឺ ឬដ្ាំណាែ់កាលនៃការគ្ែើតគ្រគ គ្នាោះអ្ន ែផា ល់គ្សវារតូវសគ្ងខ ែ ខៃ ម្
ឹ សារ
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កតគ្លើ កផន ែរែួ សសានម្ ជម្ង ឺ ៃិងដ្ាំណាែ់កាល នៃការគ្ែើតគ្រគ ាម្ការែាំណត់
ចង់បាៃរែស់អ្នែជម្ង ឺែ៉ាុគ្ណា
ណ ោះ ។
គ្សចែា ីសគ្ងខ ែ រតូវមាៃែញ្ញាែ់ អ្ាំព្ីរល់ព្័ត៌មាៃ កដ្លមាៃែត់រា គ្ៅែនុង
ែាំណត់រា សរមាែ់រែួ សសានម្ ជម្ង ឺ ឬដ្ាំណាែ់កាលៃីម្ួយៗ ពាែ់ព្័ៃធៃឹងចាំណុច
ខាងគ្រកាម្ ៖
1. ការរអ្ូ រទ ាំ ជាចាំែង រ ួម្ទ ាំងរែវតា ិកដ្លពាែ់ព្័ៃធ
2. រែែគាំគ្ហ្ើញ ព្ីការព្ិគ្រោោះគ្យែល់ ៃិងការែញ្ជៃ
ូ គ្ៅអ្ន ែផាល់គ្សវាកលទ ាំ
សុខភាព្គ្ផសងគ្រៀត
3. ការគ្្វ ើគ្រគវ ិៃិចឆ័យ ាម្ការែាំណត់
4. កផៃការព្ាបាល ៃិងរែែនៃការព្ាបាល រ ួម្ទ ាំងឱ្សល កដ្លមាៃគ្វជា
ែញ្ញា
5. វឌ្ឍៃភាព្ នៃការព្ាបាល
6. ការព្ាែរណ៍គ្លើជម្ង ឺ រ ួម្ទ ាំង ែញ្ញា ឬសាថៃភាព្ ជាសារវ ័ៃា កដ្លែាំព្ុងែៃា
គ្ែើតមាៃ
7. របាយការណ៍ ពាែ់ព្័ៃធៃីតិ វ ិ្ី នៃការគ្្វ ើគ្រគវ ិៃិចឆយ
័ ៃិងការគ្្វ ើគ្តសា
រព្ម្ទ ាំងគ្សចែា ស
ី គ្ងខ ែ អ្ាំព្ីការអ្ៃុញ្ញាតឱ្យគ្ចញ ទ ាំងអ្ស់ ៃិង
8. រែែគាំគ្ហ្ើញ ជាែ់ោែ់ ព្ីការព្ិៃិតយ កផន ែរងកាយ លម ីៗ ែាំផុត ដ្ូ ចជា
សមាា្ឈាម្ រម្ង ៃ់ ៃិងតួ គ្លខជាែ់កសា ង ព្ីការគ្្វ ើគ្តសា គ្ៅម្ៃទ ីរ
ព្ិគ្សា្ៃ៍ ជារែចាាំ ។
H&SC §123130(b)(1)-(8)

មតើអ្នែផ្តេ់មសវា អាច្បបងក ែែាំណត់រាទុែ មោយសារខតការេិនបាន
ទូ ទត់របាែ់ ខែរឬមទ ?
គ្រ ម្ិៃអាចគ្រ ។ អ្ន ែផា ល់គ្សវាសុខភាព្ ម្ិៃអាចែងក ែរុែ ែាំណត់រារែស់
អ្ន ែជម្ង ឺ គ្ដ្ឋយសារកតការម្ិៃបាៃរូ ទត់របាែ់ គ្លើគ្សវានានា គ្នាោះបាៃគ្រ ។
អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ កដ្លមាៃគ្ចតនា ែងក ែែាំណត់រារុែ គ្ដ្ឋយសារ
ការម្ិៃបាៃរូ ទត់របាែ់គ្នាោះ ៃឹងរតូវររួ លរណឌែម្ម ។ H&SC §123110(j).

មតើអ្នែផ្តេ់មសវា អាច្បតរេូវឱ្យបង់នថលឈ្ន ួេ សរមាប់ថតច្បេល ង ឬមរៀបច្បាំ
មសច្បែត ីសមងេ ប អ្ាំព្ីែាំណត់រា េុនមព្េបមចេញ ែាំណត់រា ឬឯែសា
រមសច្បែត ីសមងេ ប បានខែរឬមទ ?
បារ/ចាស (មាៃ!)។ ម្ុៃគ្ព្លផា ល់ឯែសារលតចម្ៃ ងនៃែាំណត់រា គ្ៅឱ្យអ្ន ែគ្សន ើ
សុាំ អ្ន ែផា ល់គ្សវាអាចតរម្ូវឱ្យអ្ន ែគ្សន ស
ើ ែ
ុាំ ង់នលៃ លតចម្ៃ ងឯែសារ កតម្ិៃរតូវ
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គ្លើសព្ី នម្ៃ របាាំគ្សៃ ($.25) ឬហាសិែគ្សៃ ($.50) ែនុងម្ួ យរាំព្័រគ្នាោះគ្រ សរមាែ់
ែាំណត់រា កដ្លលតចម្ៃ ងគ្ចញព្ី ហ្វ ីលតូ ចៗ (microfilm) ៃិងនលៃ ចាំណាយគ្រៀែចាំ
ឯែសារ ែនុងលែខ ណៈសម្រសែ ែកៃថ ម្គ្រៀត គ្ដ្ើម្បីអាចឱ្យគ្ោែអ្ន ែយែម្ែគ្រែើ
របាស់បាៃ ។ H&SC §123110(b).
គ្លើសព្ីគ្ៃោះគ្ៅគ្រៀត អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ អាចគិត «នលៃ ឈ្ន ួលសម្រម្យ»
គ្ដ្ឋយកផអ ែគ្លើគ្ព្លគ្វោ ៃិងនលៃ ចណា
ាំ យ គ្លើការគ្រៀែចាំឯែសារគ្សចែា ិសគ្ងខ ែ
អារស័យគ្ៅាម្សាំគ្ណើ រែស់អ្នែជម្ង ឺ គ្ដ្ើម្បីររួ លបាៃែាំណត់រារែស់ោត់ ។
H&SC §123130(f).
ែ៉ាុកៃា អ្ន ែផា ល់គ្សវា ម្ិៃអាចគិតនលៃ ឈ្ន ួល សរមាែ់ការលតចម្ៃ ង ែាំណត់រា
កដ្លរតូវការ គ្ដ្ើម្បីោាំររ ការតវា៉ា សរមាែ់ Social Security Disability Insurance
[ធានារ៉ាែ់រងព្ិការភាព្ នៃសៃា ិសុខសងគ ម្] (SSDI), Supplemental Security
Income [ចាំណូលសៃា ស
ិ ុខែកៃថ ម្] (SSI) ឬអ្តថ រែគ្យជៃ៍រែស់ Medi-Cal គ្នាោះ
គ្រ, រែសិៃគ្ែើសាំគ្ណើសុាំ ែាំណត់រា ៃិងភសតុាង ោាំររការតវា៉ាគ្នាោះ រតូវបាៃគ្្វ ើ
គ្ ើង ជូ ៃដ្ល់អ្នែផាល់គ្សវា ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ ។ H&SC §123110(d)(1).
ែាំណត់រា រតូវកតផាល់ជូៃ ែនុងរយៈគ្ព្ល 30 នលង គិតចាែ់ព្ីនលង ដ្ឋែ់សាំគ្ណើ ជាោ
យល័ែខណ័អ្ែសរ ។ H&SC §123110(f). ឯែសារចម្ៃ ង នៃកផន ែកដ្លពាែ់ព្័ៃធ ែនុង
ែាំណត់រា កតម្ួ យចាែ់ែ៉ាុគ្ណា
ណ ោះ ៃឹងរតូវផា ល់ឱ្យ គ្ដ្ឋយឥតគិតនលៃ ។ H&SC
§123110 (d)(2). ែាំណត់រា «ពាែ់ព្័ៃធ» គឺជាែាំណត់រា កដ្លបាៃចាែ់គ្ផា ើម្
គ្ៅកាលែរ ិគ្ចឆ រ នៃការដ្ឋែ់ពាែយដ្ាំែូង គ្សន ើសុាំអ្តថ រែគ្យជៃ៍ គ្ហ្ើយែញ្េ ែ់ គ្ៅ
គ្ព្លមាៃគ្សចែា ីសគ្រម្ចសាថព្រ ចាំគ្ពាោះែណាឹងតវា៉ាណាម្ួ យ ។ H&SC
§123110(d)(1). អ្ន ែផា ល់គ្សវា ម្ិៃចាាំបាច់ផាល់ ែាំណត់រា គ្ដ្ឋយឥតគិតនលៃ
គ្នាោះគ្រ រែសិៃគ្ែើអ្នែជម្ង ឺ មាៃតាំណាងគ្ដ្ឋយគ្ម្ធាវ ីឯែជៃ (គ្ម្ធាវ ី គ្ផសងព្ី
អ្ងគ ភាព្គ្សវាចាែ់ កដ្លម្ិៃរែរបាែ់ចាំគ្ណញ) គ្នាោះ ។ H&SC §123110(d)(3).
រែសិៃគ្ែើែណាឹងតវា៉ា បាៃគ្ជាគជ័យ គ្នាោះអ្ន ែផា ល់គ្សវាអាច គ្ចញវ ិែក យែរត
សរមាែ់ែណ
ាំ ត់រា ឱ្យអ្ន ែជម្ង ឺ ែនុងអ្រានលៃ ដ្ូ ចមាៃែញ្ញាែ់ខាងគ្លើគ្ៃោះ ។
H&SC §123110(e).

មតើែ្ញាំអាច្បខែខរប មេើែាំណត់រាសុែភាព្របស់ែ្ញាំ បានមោយរមបៀបណា
ខែរ ?
សរមាែ់អ្នែផា ល់គ្សវា កដ្ល ុាំរគងគ្ដ្ឋយ HIPAA, ការកែករែ គ្លើែាំណត់រាសុខ
ភាព្ រតូវបាៃ ុាំរគង គ្សទ ើរកតទ ាំងរស ុង គ្ដ្ឋយ ែរែញ្ា តា ិ អ្ាំព្ីឯែជៃភាព្ នៃ
IPAA ។ អ្ៃុគ្ោម្ាម្ែរែញ្ា តា ទ
ិ ាំងគ្នាោះ គ្ោែអ្ន ែរតូវគ្សន ស
ើ ុាំ អ្ន ែផា ល់គ្សវា ឱ្យ
គ្្វ ើការកែករែ គ្លើែណ
ាំ ត់រារែស់គ្ោែអ្ន ែ ។ 45 C.F.R. § 164.526(b)(1). អ្ន ែផា
ល់គ្សវា អាចតរម្ូវថា សាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្ន ែ រតូវគ្រៀែចាំ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ
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ៃិងថា សាំគ្ណើរ រតូវែញ្ញាែ់ព្ី គ្ហ្តុផល កដ្លគ្សន ើសុាំឱ្យមាៃការកែករែគ្នាោះ ែ៉ាុកៃា
អ្ន ែផា ល់គ្សវា រតូវជូ ៃដ្ាំណឹងគ្ោែអ្ន ែ អ្ាំព្ីលែខ ខណឌតរម្ូវទ ាំងគ្ៃោះ ម្ុៃគ្ព្ល
គ្ោែអ្ន ែគ្លើែសាំគ្ណើគ្នាោះ ។ 45 C.F.R. § 164.526(b)(1). ោមៃកដ្ៃែរម្ិត គ្លើ
ការគ្លើែសាំគ្ណើសុាំឱ្យការកែករែ គ្នាោះគ្រ ។ 45 C.F.R. § 164.526(a)(1). គ្ោែអ្ន ែ
អាចគ្សន ើសុាំឱ្យមាៃការកែករែបាៃ ឱ្យកតគ្ៅមាៃវតា មាៃ ែាំណត់រារែស់គ្ោែ
អ្ន ែ ។ 45 C.F.R. § 164.526(a)(1).
អ្ន ែផា ល់គ្សវា រតូវគ្្ៃ យ
ើ តែៃឹងសាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្ន ែ ែនុងរយៈគ្ព្ល 60 នលង ។ 45
C.F.R. § 164.526(b)(2)(i). អ្ន ែផាល់គ្សវា អាចព្ៃារគ្ព្លបាៃ 30 នលង រែសិៃគ្ែើ
អ្ន ែផា ល់គ្សវា ផាល់លខ
ិ ិតែញ្ញាែ់ព្ីគ្ហ្តុផល នៃការព្ៃារគ្ព្លគ្នាោះ ៃិងព្ីកាល
ែរ ិគ្ចឆ រ កដ្លែិចេការគ្ៃោះ ៃឹងអាចែញ្េ ែ់បាៃ ជូ ៃដ្ល់គ្ោែអ្ន ែ។ 45 C.F.R. §
164.526(b)(2)(ii).
រែសិៃគ្ែើអ្នែផា ល់គ្សវា យល់រព្ម្គ្្វ ើការកែករែ គ្លើែាំណត់រា រែស់គ្ោែអ្ន ែ
គ្នាោះអ្ន ែផា ល់គ្សវា រតូវ យ៉ាងគ្ហាចណាស់ គ្្វ ើការែាំណត់រែ ែាំណត់រា កដ្លរតូវ
កែករែ ៃិងសគ្រម្ចថាគ្តើ រតូវភាាែ់ឯែសារកែករែ គ្ៅៃឹងែាំណត់រាគ្នាោះ ឬផាល់
ជា ែណា
ា ញភាាែ់ (link) គ្ៅៃឹងការកែករែគ្ៅវ ិញ ឬយ៉ាងណាគ្នាោះ ។ 45 C.F.R. §
164.526(c)(1). អ្ន ែផា ល់គ្សវា ែ៏រតូវជូ ៃដ្ាំណឹងដ្ល់គ្ោែអ្ន ែថា ការកែករែគ្នាោះ
បាៃគ្្វ ើរ ួចរល់ គ្ហ្ើយរតូវមាៃការយល់រព្ម្ ព្ីគ្ោែអ្ន ែ គ្ដ្ើម្បីជូៃដ្ាំណឹងដ្ល់
អ្ន ែគ្ផសងគ្រៀត កដ្លររួ លបាៃែាំណត់រា គ្ៃោះ ។ 45 C.F.R. § 164.526(c)(2).
អ្ន ែផា ល់គ្សវា រតូវផាល់ឯែសារកែករែ គ្ៅឱ្យអ្ន ែ កដ្លគ្ោែអ្ន ែ បាៃរបាែ់គ្ៅ
អ្ន ែផា ល់គ្សវាថា មាៃររួ លបាៃែាំណត់រាគ្នាោះ ៃិងគ្ៅឱ្យអ្ន ែ កដ្លអ្ន ែផា ល់
គ្សវាដ្ឹងថា មាៃព្័ត៌មាៃ ៃិងកដ្លអាចព្ឹងកផអ ែគ្លើព្័ត៌មាៃ ពាែ់ព្័ៃធៃឹង
សាថៃភាព្លាំបាែ រែស់គ្ោែអ្ន ែ ។ 45 C.F.R. § 164.526(c)(3). អ្ន ែផា ល់គ្សវា
កដ្លររួ លបាៃឯែសារកែករែ ែ៏រតូវគ្្វ កា
ើ រកែករែ គ្លើែាំណត់រា កដ្លសថ ិតែនុង
នដ្រែស់អ្នែផា ល់គ្សវាគ្នាោះកដ្រ ។ 45 C.F.R. § 164.526(e).
អ្ន ែផា ល់គ្សវា អាចែដ្ិគ្ស្សាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្ន ែ កដ្លសុាំឱ្យ មាៃការកែករែ
រែសិៃគ្ែើអ្នែផា ល់គ្សវា គិតថា ែាំណត់រាគ្នាោះ រតឹម្រតូវ ៃិងគ្ព្ញគ្លញ ។ 45
C.F.R. § 164.526(a)(2)(iv). អ្ន ែផា ល់គ្សវា ែ៏អាចែដ្ិគ្ស្សាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្ន ែ
កដ្លសុាំឱ្យ មាៃការកែករែ រែសិៃគ្ែើអ្នែផា ល់គ្សវា ម្ិៃបាៃែគ្ងក ើតែាំណត់រា
គ្នាោះ (គ្លើែកលងកត អ្ន ែែគ្ងក ើតែាំណត់រា កលងមាៃវតា មាៃ គ្ដ្ើម្បីគ្្ៃ ើយតែ
ៃឹងសាំគ្ណើសកា
ុាំ រកែករែបាៃ) ឬអ្ន ែផា ល់គ្សវា ោមៃែាំណត់រា កដ្លគ្សន ើសុាំគ្នាោះ ឬ
គ្ោែអ្ន ែោមៃសិរធរ
ិ រួ លបាៃ ែាំណត់រាគ្នាោះ ។ 45 C.F.R. § 164.526(a)(2).
រែសិៃគ្ែើអ្នែផា ល់គ្សវា ែដ្ិគ្ស្សាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្ន ែ កដ្លសុាំឱ្យមាៃការកែ
ករែ គ្លើែាំណត់រា គ្នាោះអ្ន ែផា ល់គ្សវា រតូវផា ល់លិខត
ិ ែដ្ិគ្ស្ ជាោយល័ែខណ៍
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អ្ែសរ ជូ ៃគ្ោែអ្ន ែ ។ 45 C.F.R. § 164.526(d)(1). លិខិតែដ្ិគ្ស្ រតូវមាៃ
ចាំណុច ដ្ូ ចខាងគ្រកាម្គ្ៃោះ ៖
a) ម្ូ លគ្ហ្តុ នៃការែដ្ិគ្ស្ (ដ្ូ ចជាែរណី អ្ន ែផា ល់គ្សវាគិតថា ែាំណត់រា
មាៃលែខ ណៈរតឹម្រតូវ ៃិងគ្ព្ញគ្លញ ។)
b) គ្សចែា ីជូៃដ្ាំណឹង អ្ាំព្ីសិរធិរែស់គ្ោែអ្ន ែ ែនុងការដ្ឋែ់លិខត
ិ ែញ្ញាែ់ ការ
ម្ិៃយល់រសែ ៃឹងការែដ្ិគ្ស្ ៃិងរគ្ែៀែដ្ឋែ់លិខត
ិ គ្នាោះ ។
c) គ្សចែា ីជូៃដ្ាំណឹង ថា រែសិៃគ្ែើគ្ោែអ្ន ែម្ិៃដ្ឋែ់លិខិត ែញ្ញាែ់ព្ីការ
ម្ិៃយល់រសែ ៃឹងការែដ្ិគ្ស្គ្នាោះ គ្ោែអ្ន ែអាចគ្សន ើសអ្
ុាំ ន ែផា ល់គ្សវា
ឱ្យដ្ឋែ់សាំគ្ណើសកា
ុាំ រកែករែ រែស់គ្ោែអ្ន ែ រ ួម្ជាម្ួ យលិខិតែដ្ិគ្ស្រែស់
អ្ន ែផា ល់គ្សវា ភាាែ់ៃង
ឹ រល់លខ
ិ ិតែគ្ញ្េ ញព្័ត៌មាៃែនុងែាំណត់រា នាគ្ព្ល
អ្នាគត ។
d) គ្សចែា ីែ រ ិយយ អ្ាំព្ីរគ្ែៀែកដ្លគ្ោែអ្ន ែអាចដ្ឋែ់ពាែយែណាឹង គ្ៅអ្ន ែ
ផា ល់គ្សវា ឬគ្ៅ Department of Health and Human Services Office for
Civil Rights [រែសួ ងសុខាភិបាល ៃិងគ្សវាម្ៃុសស ការ ិយល័យសិរធិជៃសុី
វ ិល] (OCR) ។
45 C.F.R. § 164.526(d)(1).
អ្ន ែផា ល់គ្សវា អាច «ែាំណត់រែកវងលិខិត ាម្ការសម្រសែ» ចាំគ្ពាោះលិខិត
ែញ្ញាែ់ការម្ិៃយល់រសែ ែ៉ាុកៃា រតូវអ្ៃុញ្ញាតឱ្យ គ្ោែអ្ន ែអាចសរគ្សរបាៃ ដ្ល់
250 ពាែយ កដ្រ ។ 45 C.F.R. § 164.526(d)(2), H&SC 123111(a). ែរែញ្ា តា ិ សា ីព្ី
ឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA ោមៃែញ្ញាែ់ព្ីរែកវងលិខិត ជាអ្ែបែរមា គ្នាោះគ្រ
ែ៉ាុកៃា H&SC 123111(a) អ្ៃុញ្ញាតឱ្យគ្ោែអ្ន ែ សរគ្សរបាៃ រហ្ូ តដ្ល់ 250
ពាែយ ។) អ្ន ែផា ល់គ្សវា អាចគ្រៀែចាំលខ
ិ ិតគ្្ៃ ើយតែែដ្ិគ្ស្ ៃឹងលិខិតែញ្ញាែ់
ព្ីការម្ិៃយល់រសែ រែស់គ្ោែអ្ន ែបាៃ ែ៉ាុកៃា អ្ន ែផា ល់គ្សវា រតូវផា ល់ឯែសារ
ចម្ៃ ងម្ួ យចាែ់ ដ្ល់គ្ោែអ្ន ែ ។ 45 C.F.R. § 164.526(d)(3). រែសិៃគ្ែើអ្នែផា
ល់គ្សវា ែគ្ញ្េ ញព្័ត៌មាៃែាំណត់រាគ្វជាសារសត រែស់គ្ោែអ្ន ែ គ្នាោះអ្ន ែផា ល់គ្ស
វារតូវ ភាាែ់លិខិតែញ្ញាែ់ព្ីការម្ិៃយល់រសែ រែស់គ្ោែអ្ន ែ ជាម្ួ យផងកដ្រ ។
H&SC § 123111(b). គ្រែៀែគ្្ៀែៃឹងែរែញ្ា តា ិ សា ីព្ីឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA
កដ្លផា ល់ជគ្រម្ើស ដ្ល់អ្នែផា ល់គ្សវា ែនុងការែគ្ញ្េ ញ គ្សចែា ស
ី គ្ងខ ែ នៃសាំគ្ណើសុាំ
ឱ្យមាៃការកែករែ គ្លើឯែសារ ។ 45 C.F.R. § 164.526(d)(5)).
គ្លើសព្ីគ្ៃោះគ្ៅគ្រៀត គ្ដ្ឋយម្ិៃគិតព្ីលែខ ខណឌតរម្ូវ រែស់ HIPAA, ចាែ់រដ្ឋ កា
លីហ្វ័រញ៉ា អ្ៃុញ្ញាតឱ្យគ្ោែអ្ន ែ ផា ល់ឯែសារភាាែ់ែកៃថ ម្ (addendum) ពាែ់
ព្័ៃធៃឹង ចាំណុចណាម្ួ យ ឬលិខិត គ្ៅែនុងែាំណត់រា រែស់គ្ោែអ្ន ែ កដ្ល
គ្ោែអ្ន ែគិតថា មាៃលែខ ណៈម្ិៃគ្ព្ញគ្លញ ឬម្ិៃរតឹម្រតូវ ។ ឯែសារភាាែ់
ែកៃថ ម្ រតូវមាៃែរម្ិត រតឹម្ 250 ពាែយ ែនុងម្ួ យចាំៃច
ុ កដ្លមាៃការគ្ចារ
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រែកាៃ់ថា ម្ិៃគ្ព្ញគ្លញ ឬម្ិៃរតឹម្រតូវ គ្ៅែនុងែាំណត់រាអ្ន ែជម្ង ឺ រែស់
គ្ោែអ្ន ែ គ្ហ្ើយរតូវចងអុល ែងាាញ ឱ្យបាៃចាស់ោស់ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរថា
គ្ោែអ្ន ែចង់ភាាែ់ឯែសារែកៃថ ម្គ្ៃោះ ជាម្ួ យែាំណត់រារែស់គ្ោែអ្ន ែ ។
H&SC § 123111(b).

មតើអ្នែជេង ឺ ឬអ្ន ែតាំណាងរបស់អ្នែជេង ឺ អាច្បម្វ ើអ្វីបានែល ះ របសិនមបើ
ោត់ រតូវបានបែិមស្ េិនឱ្យទទួ េបាន ែាំណត់រាអ្ន ែជេង ឺ ?
គ្ោែអ្ន ែអាចដ្ឋែ់ពាែយែណាឹង គ្ៅអ្ន ែផា ល់គ្សវាគ្វជាសាស្រសា ។ អ្ន ែផា ល់គ្សវា
រតូវមាៃដ្ាំគ្ណើរការគ្ដ្ឋោះរសាយែណាឹង គ្រកាម្ HIPAA ។ 45 C.F.R. 164.530(d).
ែណាឹងគ្លើការរំគ្ោភែាំពាៃ ែរែញ្ា តា ិ សា ព្
ី ីឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA សហ្ព្័ៃធ
កដ្លបាៃគ្ែើតមាៃគ្ ើង គ្រកាយកាលែរ ិគ្ចឆ រ ចូ លជា្រមាៃ រែស់ែរែញ្ា តា ិ
គ្ៅនលង រី 14 កខគ្ម្សា ឆ្នាំ 2003, អាចដ្ឋែ់គ្ៅ federal Department of Health
and Human Services Office for Civil Rights [រែសួ ងសុខាភិបាល ៃិងគ្សវា
ម្ៃុសស ែរម្ិតសហ្ព្័ៃធ ការ ិយល័យសិរធជ
ិ ៃសុី វ ិល] (OCR). 45 C.F.R. §
160.306(a). អាសយដ្ឋឋៃ រែស់ Office for Civil Rights (ការ ិយល័យសិរធិជៃសុី
វ ិល), Department of Health and Human Services (រែសួ ងសុខាភិបាល ៃិង
គ្សវាម្ៃុសស) សថ ិតគ្ៅ 90 7th Street, Suite 4-100, San Francisco, California
94103, រូ រសព្ទ គ្រែើសគ្ម្ៃ ង [Voice Phone] (415) 437-8310 ។ រូ រសារ (415) 4378329. TDD (415) 437-8311.
OCR អាចផា ល់ររម្ង់កែែែរ ដ្ឋែ់ពាែយែណាឹង ដ្ល់គ្ោែអ្ន ែ ។ ររម្ង់កែែ
ែរដ្ឋែ់ពាែយែណាង
ឹ ែ៏អាចរែបាៃ ាម្អ្ុីៃ្ឺកណត គ្ៅ
http://www.hhs.gov/ocr/privacyhowtofile.htm ។ គ្ហ្ើយជាំៃួយ សរមាែ់រល់ច
ម្ង ល់ ពាែ់ព្័ៃធៃឹង ររម្ង់កែែែរ ពាែយែណាឹង អាចរែបាៃ គ្ដ្ឋយគ្ៅរូ រសព្ទ
គ្ៅ គ្លខ (800) 368-1019 ។ ពាែយែណាឹង រតូវែាំគ្ព្ញ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ ែនុង
រយៈគ្ព្ល 180 នលង គិតចាែ់ព្ីកាលែរ ិគ្ចឆ រ កដ្លគ្ោែអ្ន ែបាៃដ្ឹង ឬគួ របាៃ
ដ្ឹង អ្ាំព្ីការរំគ្ោភែាំពាៃ ។ 45 C.F.R. §§ 160.306(a), 160.306(b)(3). ពាែយែ
ណាឹង រតូវែញ្ញាែ់ព្ី គ្ឈាមោះរែស់អ្នែផាល់គ្សវា កដ្លរតូវែា ឹង គ្ហ្ើយែរ ិយយ អ្ាំព្ី
អ្ាំគ្ព្ើ ឬការគ្្វ សរែកហ្ស កដ្លរំគ្ោភែាំពាៃ គ្លើែរែញ្ា តា នា
ិ នា ។ 45 C.F.R. §
160.306(b)(2). ព្័ត៌មាៃែកៃថ ម្ អ្ាំព្ី HIPAA អាចរែបាៃ
គ្ៅ http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/
អ្ន ែផា ល់គ្សវា អាចម្ិៃតែត ៃឹងគ្ោែអ្ន ែ ចាំគ្ពាោះការអ្ៃុវតា សិរធិរែស់គ្ោែ
អ្ន ែ គ្រកាម្ HIPAA គ្នាោះគ្រ ។ 45 C.F.R. 164.530(g).
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អ្ន ែផា ល់គ្សវាកលទ ាំសុខភាព្ កដ្លមាៃគ្ចតនា រំគ្ោភែាំពាៃ គ្លើលែខ ខណឌតរម្ូវ
រែស់ California Health and Safety Code (រែម្សុខាភិបាល ៃិងសុវតថ ភា
ិ ព្ រដ្ឋ
កាលីហ្វ័រញ៉ា)អាចរតូវជាែ់គ្ទសរណឌ រ ួម្ទ ាំង កតម្ិៃែរម្ិតរតឹម្ ព្ិៃ័យជារបាែ់
ចាំៃួៃ $100 ៃិងការព្យ
ួ រ ឬការដ្ែហ្ូ ត អាជាាែ័ណណ ។ H&SC §§123110(i) ៃិង
(j). ជាងគ្ៃោះគ្ៅគ្រៀត ឪព្ុែមាាយ ឬអ្ន ែតាំណាង រែស់អ្នែជម្ង ឺ អាចែា ឹង អ្ាំព្ី
លរធ ភាព្ររួ លបាៃែាំណត់រា ផងកដ្រ ។ H&SC § 123120. ភាគីកដ្លមាៃ
គ្រែៀែ រតូវររួ លែៃទុុែគ្លើនលៃ ចាំណាយ ៃិងនលៃ គ្ម្ធាវ ី ែនុងែរម្ិតសម្រម្យ ។
គ្ោែអ្ន ែែ៏អាចែា ង
ឹ ទម្ទរនលៃ ខូចខាត ជាែ់កសា ង រែសិៃគ្ែើ អ្ន ែផា ល់គ្សវា
មាៃអាជាាែ័ណណ កដ្លឈ្ែ់ដ្ាំគ្ណើរការ បាៃគ្បាោះែង់ែណ
ាំ ត់រា រែស់គ្ោែអ្ន ែ
គ្នាោះ ។ H&SC § 123145(b). (អ្ន ែផាល់គ្សវា កដ្លឈ្ែ់ដ្ាំគ្ណើរការ រតូវរែារុែ
ែាំណត់រា ែនុងរយៈគ្ព្ល 7 ឆ្នាំ ជាអ្ែបែរមា ៃិងយ៉ាងគ្ហាចណាស់ រហ្ូ តដ្ល់
គ្ព្ល ែុគគលគ្នាោះមាៃអាយុ 19 ឆ្នាំកដ្រ ។ H&SC § 123145(a)). ការរំគ្ោភែាំពាៃ
គ្លើចាែ់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ៃិងែរែញ្ា តា ិ សា ីព្ីឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA រែស់សហ្
ព្័ៃធ ែ៏អាចនាាំឱ្យមាៃ វ ិធាៃការ ចាំគ្ពាោះការគ្្វ សរែកហ្ស រែឆ្ាំងៃឹងអ្ន ែផា ល់
គ្សវា សរមាែ់នលៃខូចខាតបាៃកដ្រ គ្ដ្ឋយសារចាែ់ ៃិងែរែញ្ា តា ិ ែាំណត់ភារ
ែិចេកលទ ាំ ចាំគ្ពាោះភាគីអ្នែផា ល់គ្សវាគ្វជាសាស្រសា ។
ឹ ឮព្ីអ្នែ! សូ ម្គ្ម្ាាែាំគ្ព្ញររម្ង់កែែែរសទ ង់ម្តិខាងគ្រកាម្
គ្យើងខ្ុាំចង់ដ្ង
កដ្លសដ ីព្ីការគ្បាោះព្ុម្ាផាយរែស់គ្យើងខ្ុាំ គ្ហ្ើយៃិងអ្ៃុញ្ញាតឲ្យគ្យើងខ្ុបា
ាំ ៃដ្ឹង
អ្ាំព្រី គ្ែៀែកដ្លែាំព្ុងកតអ្ៃុវតា !
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDP
zvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1

គ្រោងការណ៍ការពារ & ោាំររនៃរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាររួ លបាៃការឧែតថ ម្ៃល វ ិកាព្ី
រែភព្ជាគ្រចើៃ សរមាែ់ែញ្ា ីអ្នែឧែតថ ម្ៃល វ ិកាគ្ព្ញគ្លញ គ្ឆ្ាោះគ្ៅកាៃ់រាំព្័រ
កដ្លមាៃតាំណ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។

