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Children’s Hospital Los Angeles
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਨਾਮ:
MRN #:

ਜਨਮ ਿਮਤੀ:

United States ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਨੱਜਤਾ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨੱਜਤਾ ਿਨਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਨੱਜਤਾ ਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (PHI) ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਿਧਐਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ PHI ਦੀ ਵਰਤ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਤੀਜੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਿਰਪੋਰਟਾਂ, ਿਨਦਾਨ, ਅਤੇ
ਕਲੀਨੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ
ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਿਧਐਨ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਮਾਤਰਾ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਟੇ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਸਬੰ ਧੀ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱ ਖ
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ਲ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਇਸਨੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ
ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ ਵੱ ਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ ਵੀ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
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ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਰਸਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੀਿਟੰ ਗਾਂ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਪਰੰ ਤੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਤੁਹਾਡੀ PHI ਸਮ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਿਮਆਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮ ਤ
ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਿਲੰਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ PHI ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹੈ। ਖੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਐਨ
ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਰਲੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਿਬਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹ ਲਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਮੁੱ ਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਪੱ ਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਨਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਿਵੱ ਖੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ
ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ ਬਣੇਗੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ।
ਤੁਸ ਮੁੱ ਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ________________________ ਨੂੰ ______________________ 'ਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸ
CHLA Human Subjects Protection Program ਨੂੰ 323-361-2265 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

HIPAA ਸੰ ਿਖਪਤ ਫਾਰਮ – ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼

ਮਾਪੇ/ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)

ਤਾਰੀਖ਼

ਮਾਪੇ/ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)

ਤਾਰੀਖ਼

ਗਵਾਹ ਦਾ ਿਪ੍ਰੰ ਿਟਡ ਨਾਮ

ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ*

ਤਾਰੀਖ਼

*ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸਨੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੱ ਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

