េសចក� ីជូនដំណឹង អំពីសុខ�ព និងសុខុ�ល�ព ៖ បូ ករ ួម� ំង េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រអនុវត� ឯកជន�ព សិទ�ិផ� វ� ច�ប់របស់អ�កជម� ឺ ក� ីកង� ល់ របស់អតិថិជន
បទ��នអ� កផ� ល់េស�កម� Medicare ព័ត៌�ន�រ��ប់ រង
I. �រជូនដំណ ឹងអំព ី�រអនុវត� ឯកជន�ព

�លបរ �េច� ទចូ ល�ធរ�ន ៖ ៃថ�ទី 26 ែខមី� ��ំ 2013 �លបរ �េច� ទែកស្រម� ល ៖ ៃថ�ទី 10 ែខមក� ��ំ 2017

េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ េរៀប�ប់អំពីរេបៀបែដលេគយកព័ត៌�នេវជ� ��ស� របស់អ�កេ�េ្របើ និង្រប�សផ�យ និង វ �ធីែដលអ� ក�ច ចូ លេមើលព័ត៌�ន �ង
ំ អស់េនះ ។ សូ ម�នេសចក� ីជូនដំណឹងេនះេឡើង វ �ញ
េ�យយកចិត�ទុក�ក់ ។ �ចេ្របើ�នចំេ�ះ ៖ ឱសថ��ន ឱសថ��នឯកេទស កែន� ងផ� ល់��ស
ំ ង្រ�ល់ (Central Fill) មជ្ឈមណ�លែថរក�ែភ� ក/ចក�� គ� ីនិក និងែផ� កផ� ល់េស�កម�្រគប់្រគង�រព��លេវជ� ��ស�
(Medication Therapy Management) ស្រ�ប់�ងទំនិញ Walmart និង�ងទំនិញ Sam’s Club �ងអស់ ។
េយើងដឹង� ព័ត៌�នេវជ� ��ស� របស់អ�ក �េរឿង��ល់ខ� �ន ។ េយើងេប� ��ចិត�ក��ង�រ �រ�រព័ត៌�នេវជ� ��ស� របស់អ�ក ។ �ងទំនិញ Wal-Mart Stores, Inc. (“Walmart និង Sam’s Club”) និង្រក �មហ៊ុនរណបរបស់ខ� �ន
�ន�តព� កិច��មផ� វ� ច�ប់ក��ង�រ រក�ឲ្យ�ននូ វឯកជន�ពនូ វព័ត៌�នេវជ� ��ស� របស់អ�ក (“PHI”) ែដលស� ិតេ្រ�ម�រ�រ�រ េដើម្បីអនុេ�មេ��មលក� ័ណ�ក��ង េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ និងេដើម្បីផ�ល់ឲ្យអ� ក
នូ វេសចក� ីជូនដំណឹងេនះស� ីអំពី�រកិច�ែផ� កច�ប់ និង�រអនុវត� សិទ�ិឯកជន�ពរបស់េយើង �ក់ព័ន�នឹង ព័ត៌�ន សុខ�ព របស់អ�ក ។ េយើង្រត�វេធ� ��ម លក� ័ណ�ៃនេសចក� ីជូនដំណឹងបច��ប្បន� េនះ ។
�លបរ �េច� ទចូ ល�ធរ�ន ៖ ៃថ�ទី 26 ែខមី� ��ំ 2013 �លបរ �េច� ទែកស្រម� លេឡើង វ �ញ ៖ ៃថ� ទី 10 ែខមក� ��ំ 2017
វ �ធីែដល�ងទំនិញ Walmart and Sam’s Club �ចេ្របើ ឬ្រប�សផ�យព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�កែដលស�ិតេ្រ�ម�រ �រ�រ
1. ស្រ�ប់�រព��ល ។ េយើង�ចេ្របើព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េដើម្បីេបើក���
ំ មេវជ� ប�� ផ� ល់�រព��ល/េស�កម� េវជ� ��ស� និង/ឬផ� ល់េស�កម�្រគប់្រគង�រព��លេវជ� ��ស� ដល់អ�ក ។ េយើង�ច
្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក ដល់្រគ�េពទ្យព��ល អ� កផ� ល់េស�កម� ែថ�ស
ំ ុខ�ព ឱសថ��ន អ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំែភ� ក និងមនុស្សដៃទេទៀតែដល�ក់ព័ន�នឹង�រែថ�ស
ំ ុខ�ព របស់អ�ក ។ 2.
ស្រ�ប់�របង់្រ�ក់ ។ េយើង�ចេ្របើ និង្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េដើម្បីឲ្យេយើង�ចេផ�ើប័ណ��រ្រ�ក់ និង្របមូ ល្រ�ក់ពីអ�ក ្រក �ម����ប់រងសុខ�ពរបស់អ�ក ឬ�គីទីបី�មួ យ ។ ្រតង់េនះ
�ច�នរ ួមប��ល
� នូ វ �រពិនិត្យ�ព�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រ ����ប់ រងសុខ�ព�មួ យនឹង កម� វ �ធីរដ� � Medicaid, Medicare ឬកម� វ �ធីែផន�រ ែថ� ំសុខ�ពដៃទេទៀត
�រកំណត់��ន�ពចុះេ��ះចូ ល�ស�ជិក កម� វ �ធី����ប់ រងសុខ�ព និង�រផ� ល់ព័ត៌�នដល់អង� �ព��ែដល�ចជួ យេយើងក��ង�រ �ក់ឆ�ងប័ណ��រ្រ�ក់ និង្របមូ លចំនួន្រ�ក់ែដលជំ�ក់ ។ 3.
ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រែថ�ំសុខ�ព ។ េយើង�ចេ្របើ និង្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ ែថ�ស
ំ ុខ�ព ែដលបូ ករ ួម� ំងសកម� �ព�ំ�ច់ េដើម្បីផ�ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ព
និងេដើម្បី���នចំេ�ះគុណ�ពៃនេស�កម� អតិថិជនែដលអ� កទទួ ល�ន ។ 4. ស្រ�ប់រ�ឭក�រទិញ���
ំ មេវជ�ប��េឡើង វ �ញ ្រពម�ំងផលិតផលសុខ�ព និងេស�កម� សុខ�ព ែដល�ក់ព័ន� ។ េយើង�ចេ្របើ
ឬ្រប�សផ�យ ព័ត៌�ន PHI របស់អ�កេ��ន់ ៖ (1) ផ� ល់ឲ្យអ� កនូ វ�ររ�ឭក�រទិញ���
ំ មេវជ� ប��េឡើង វ �ញ (2) ផ� ល់ដំណឹងដល់អ�កនូ វ���
ំ មេវជ� ប��ែដលហួ ស�លកំណត់ (3) ្រ�ប់អ�កអំពីផលិតផល
ឬេស�កម� សុខ�ព ែដល�ក់ព័ន� (4) រ�ឭកអ� កអំពី�រពិនិត្យែភ� ក ឬ�រពិនិត្យេផ្សងេទៀត្រប�ំ��ំ (5) ែណ�ំអំពី�រព��លេ�យវ �ធីដៃទេទៀតែដល�ចេ�រ ួច ែដល�ច�ន្របេ�ជន៍ ចំេ�ះអ� ក (6)
្រ�ប់អ�កអំពីទីកែន� ងេផ្សងេទៀតែដលអ� ក�ចប��ទិញផលិតផល�មេវជ� ប�� (7) រ�ឭកអ� កអំពី�រ�ត់ជួបេពទ្យេ�គ� ីនិករបស់អ�ក (8) ផ� ល់ឲ្យអ� កនូ វព័ត៌�ន�ក់ព័ន�នឹង�រ�ត់ជួបេពទ្យរបស់អ�កេ�គ� ីនិក
និង/ឬ ផ� ល់េស�កម�្រគប់្រគង�រព��លេវជ� ��ស� ដល់អ�ក ។ 5. អ� កែដល�ក់ព័ន�នឹង�រែថ�ំសុខ�ព ឬ�រចំ�យេលើ�រែថ�ំសុខ�ពស្រ�ប់អ�ក ។ េយើង�ច �្រត�ងព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក
េ��ន់ស�ជិក���ក់ក��ង្រគ� �រ ឬមិត�ភក� ិ ែដល�ប់�ក់ព័ន�នឹង �រែថ� ំ ឬ�រចំ�យៃថ�ែថ�ស
ំ ុខ�ពរបស់អ�ក េបើអ�ក យល់្រពមចំេ�ះ�រ្រប�សផ�យេនះ
ឬម�៉ ងវ �ញេទៀតអ� កក៏�នសិទ�ិជំ�ស់ចំេ�ះ�រ្រប�សផ�យេនះែដរ ។ េបើអ�កអវត� �ន ឬអ� កមិន�នលទ� �ពជំ�ស់នឹង�រ្រប�សផ�យព័ត៌�នេទ េយើងនឹងេ្របើ�រវ �និច�័យដ៏្របេសើររបស់េយើង
េដើម្បីសេ្រមច�េតើ�រ្រប�សផ�យព័ត៌�នេនះ ពិត��ន្របេ�ជន៍្របេសើរបំផុតចំេ�ះរ ូបអ� កែដរឬេទ ។ 6. �ម�ពត្រម�វ របស់ច�ប់ ។ េយើងនឹង ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េ�េពល�ន
ត្រម�វច�ប់របស់សហព័ន� ច�ប់រដ� ឬច�ប់ មូ ល��ន ត្រម�វឲ្យេធ� �ដូេ��ះ ។ 7. េដើម្បីបេ���ស�រគ្រ�មកំែហងធ� ន់ធ�រចំេ�ះសុខ�ព ឬ សុវត� ិ�ព ។ េយើង�ច េ្របើ និង្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក
េ�េពល�ែដល�ំ�ច់ េដើម្បីប��រ�រគ្រ�មកំែហងធ� ន់ធ�រចំេ�ះសុខ�ព និងសុវត� ិ�ពរបស់អ�ក ឬ�រប៉ះទង� ិចចំេ�ះសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព��រណៈ ឬចំេ�ះអ� កដៃទ ។ េយើង�ច ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI
របស់អ�ក ស្រ�ប់សកម� �ពសុខ�ព ��រណៈ ដូ ច� សកម� �ព�ង
ំ �យ�ែដល�នបំណង�រ�រ ឬ្រគប់្រគង ជម� ឺ �រ�រមិនឲ្យ�នរបួ ស �យ�រណ៍អំពី្របតិកម� ចំេ�ះ�រេ្របើ�� ំ ឬប���មួ យនឹងផលិតផល
�រ្របមូ លយកផលិតផលមកវ �ញ និង�យ�រណ៍អំពី�រ្រប្រពឹត�ិរ�េ�ភ ឬ�រមិនយកចិត�ទុក�ក់ ចំេ�ះកុ�រ មនុស្ស�ស់ជ� និងមនុស្សធំែដលមិន�ចរស់េ�េ�យខ� �នឯង�ន ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ
�រ្រប�សផ�យ�មួ យនូ វព័ត៌�នេនះ គឺនឹង្រត�វេធ� �េឡើងចំេ�ះនរ���ក់ែដល�ចជួ យប��រ�ពគ្រ�មកំែហង�ន ។ 8. ស្រ�ប់សកម� �ព��ំេមើល�រេធ� ស្របេហសសុខ�ព ។ េយើង�ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន
PHI របស់អ�កេ�ឲ្យ��ក់�រ��ំេមើល�រេធ� ស្របេហសសុខ�ព ស្រ�ប់សកម� �ព ែដលច�ប់អនុ��ត ។ សកម� �ព��ំេមើល�រេធ� ស្របេហស� ំងអស់េនះ ែដល�ន�រៈសំ�ន់ស្រ�ប់រ��ភិ�ល
ក��ង�រ្រត� តពិនិត្យ្របព័ន�ែថ�ស
ំ ុខ�ព រ ួម� ំង�រេធ� �សវនកម� �រអេង� ត �រពិនិត្យ និង�រផ� ល់ ���ប័ណ� ។ 9. ស្រ�ប់េរឿងក� ី និង�រវ ��ទ ។ េបើអ�ក�ក់ព័ន�ក��ងេរឿងក� ី ឬ�រវ ��ទ េយើង�ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន
PHI របស់អ�ក ក��ង�រេឆ� ើយតបចំេ�ះបទប��តុ��រ ឬបទប��រដ� �ល ។ េយើងក៏្របែហល��ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក ក��ង�រេឆ� ើយតបចំេ�ះដី�េ�ះ �រេស� ើសុំចំេ�ះរបកគំេហើញ
ឬដំេណើរ�រេរឿងក� ីេផ្សងេទៀត របស់អ�ក���ក់ ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រវ ��ទ ែត��ន�ពេនះ នឹងេធ� �េ��នេ�េពលែដលកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង��្រត�វ�នេធ� �េឡើង េដើម្បី្រ�ប់អ�ក អំពីសំេណើសុំ្រប�សផ�យ
(ែដល�ចរ ួម�ង
ំ �រជូ នដំណឹង��យល័ក�ណ៍អក្សរ) ឬេដើម្បីទទួ ល�នប��េដើម្បី�រ�រព័ត៌�នែដល�ន េស� ើសុំ ។ 10. ស្រ�ប់បេ្រមើឲ្យមុខ�រ ឯកេទសរបស់រ��ភិ�ល ។ េយើង�ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI
របស់អ�ក ៖ (1) េបើអ�ក�ស�ជិកកងក��ំង្រប�ប់�វុធ គឺ�រ្រប�សផ�យព័ត៌�ន្រត�វេធ� �េ��មបទប�����ធរកងទ័ព (2) េបើអ�ក�អ� កេ�ស ឬ�មនុស្ស�ប់ឃុំ គឺ្រប�សផ�យព័ត៌�នេ��ន់មន� ីរែកែ្រប
ឬម�ន� ីព្រងឹង�រនុវត� ច�ប់ (3) ក��ង�រេឆ� ើយតប ចំេ�ះ�រេស� ើសុំពី្រក �មព្រងឹងច�ប់ េ�យស� ិតេ្រ�មលក� ័ណ��ក់�ក់មួយ (4) ស្រ�ប់មូលេហតុសន� ិសុខ�តិ ែដលច�ប់ត្រម�វឲ្យេធ� � (5)
្រប�សផ�យេ��ន់ម�ន� ីសហព័ន� េដើម្បី�រ�រ្រប��ធិបតី អ� កេផ្សងេទៀតែដល�នទទួ លសិទ�ិ ឬ��ក់ដឹក�ំរបស់្របេទសដៃទ ។ 11. ស្រ�ប់�របង់សំណងកម� ករ ។ េយើង�ច ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក
ស្រ�ប់�រ ផ� ល់ សំណងកម� ករ ឬស្រ�ប់ បេ្រមើឲ្យកម� វ �ធីែដល្រសេដៀង��េនះ ។ 12. ស្រ�ប់�របរ ���គសរ ��ង� ឬ�លិ� ។ េយើងក៏�ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េ��ន់អង� �រេធ� �លទ� កម� ស រ ��ង�
ឬអង� �រដៃទេទៀត្រសេដៀង��េនះ ស្រ�ប់បេ្រមើេ�លបំណងៃន�របរ ���គ ឬប�រសរ
�
��ង� ។ 13. ស្រ�ប់អ�កេធ� �សពវ ��គ និងអ� ក�ត់ែចងបុណ្យសព ។ េ�េពលអ� ក��ប់ េយើង�ច បេ�� ញព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក
េ��ន់អ�ក�ត់ែចងបុណ្យសព អ� កេធ� �សពវ ��គ ឬអ� កពិនិត្យេវជ� ��ស� េ�យអនុេ�មេ��មច�ប់ែដលេ��ធរ�ន េដើម្បីជួយពួ កេគឲ្យ�ចបំេពញតូ �ទី�ន្រតឹម្រត�វ ។ 14. ស្រ�ប់អ�កតំ�ង��ល់ខ�ន
� ។
េយើង�ច ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េ�ឲ្យមនុស្សែដល�នទទួ លសិទ�ិ្រសបច�ប់េធ� ��អ� កតំ�ងរ ូបអ� ក ដូ ច�ឪពុក��យ ��ព��លែតង�ំងេ�យច�ប់ អ� ករដ� �ល
ឬអ� ក�ត់ែចងអចលន្រទព្យរបស់អ�ក ឬមនុស្សដៃទេទៀតែដល �នទទួ លសិទ�ិេ្រ�មច�ប់ ែដលេ��ធរ�ន ។ 15. ស្រ�ប់�ររកទីផ�រ ។ �មួ យនឹង �រ្របគល់ សិទ�ិឲ្យអ� ក េយើង�ចេ្របើ ឬ្រប�សផ�យព័ត៌�ន
PHI របស់អ�កេ��ន់��ក់�រ��គីទីបី អ� កតំ�ង អ� កផ� ល់េស�កម� និង/ឬ អ� កទទួ ល កិច�សន� េដើម្បីផ�ល់�រទំ�ក់ទំនងទីផ�រ�េ�លេ�ចំេ�ះអ� ក ។ 16. ស្រ�ប់�រលក់ៃនព័ត៌�ន PHI ។
េយើង្របែហល�មិន្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េ�ឲ្យអ� កដៃទេផ្សងេទៀត េដើម្បី��រេ�ះដូ រចំេ�ះ�រេបើក្រ�ក់េ�យ��ល់ ឬេ�យ្របេ�លេឡើយ េលើកែលងែត�រ្រប�សផ�យែបបេនះ
្រត�វេធ� �េឡើងចំេ�ះអង� �ព����ប់រងដៃទេទៀត ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រព��ល ឬ�របង់្រ�ក់ ឬេបើមិនដូ េ��ះេទគឺ��រផ� ល់សិទ�ិ ឬ��ពត្រម�វេ�យច�ប់រដ� ឬច�ប់សហព័ន� ។ ក��ង��ន�ពែបបេនះ
�រេបើក្រ�ក់សងវ �ញ ែដលេយើង�ចទទួ ល�នស្រ�ប់ �រ ្រប�សផ�យ ព័ត៌�នែបបេនះ �ចមិនហួ សពីតៃម� សមេហតុផលរបស់េយើង ស្រ�ប់�រ េ្រត�មេរៀបចំ ឬ�រប�� �ន PHI របស់េយើងេឡើយ ។ 17.
ស្រ�ប់ៃដគូ �ណិជក
� ម� ។ េយើង�ចែចករ� ែលកព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក �មួ យនឹងៃដគូ �ណិជ�កម� �ក់�ក់មួយ ែដលេគ�អ� ក ផ� ល់េស�កម� ដល់េយើង ។ េយើង�ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក
េ��ន់ៃដគូ �ណិជ�កម� េដើម្បីឲ្យពួ កេគ�ចេធ� �កិច��រែដលេយើង�នេស� ើសុំឲ្យពួ កេគេធ� � េហើយេផ�ើប័ណ��រ្រ�ក់េ�អ� ក ឬ�គីទីបីរបស់អ�ក ស្រ�ប់ៃថ�េស�កម� ែដលពួ កេគ�នេធ� �រ ួច�ល់ ។
ច�ប់សហព័ន�ត្រម�វឲ្យេយើងេធ� �កិច�សន��មួ យៃដគូ �ណិជ�កម� េដើម្បី�រ�រព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េ��ម�ពត្រម�វរបស់ច�ប់ និង�ពត្រម�វរបស់ Walmart and Sam’s Club ។ 18.
ស្រ�ប់េ�លបំណង�រសិក�្រ�វ្រ�វ ។ េយើង�ចែចករ� ែលកព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក ស្រ�ប់េ�លបំណង�រសិក�្រ�វ្រ�វ ែដល្រ�ក់សំណងែតមួ យគត់ែដល�ចទទួ ល�នេ�យអង� �ព����ប់រង
ឬៃដគូ �ណិជ�កម� គឺ�មូ ល��នតៃម� សមរម្យេដើម្បី្រគបដណ�ប់�រចំ�យស្រ�ប់�រេរៀបចំ និង�រេផ� រព័ត៌�ន PHI ស្រ�ប់បេ្រមើឲ្យេ�លបំណងែបបេនះ ។ 19. ស្រ�ប់�ភស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេ�គ ។
េយើង�ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន�ក់��ប
ំ ��រេ�គេ�ឲ្យ��េរៀនអំពីកុ�រែដល�សិស្ស ឬែដលនិង��យ�សិស្ស�េពល�ងមុខ�ម�ពត្រម�វរបស់ច�ប់រដ� ឬច�ប់ដៃទេទៀត
្របសិនេបើេយើង�នទទួ លសិទ�ិពីឪពុក��យ/��ព��ល អ� កែដលនឹងេចញផុតពី�ព�អនីតិជន ឬអ� កដៃទេទៀតេ��មអ� �ែដល�ចអនុវត� �ន ។ 20. �រ្រប�សផ�យេ�យអេចត�
�មឱសថ��នែដលអ� កទិញមិន�ច់ ចុះពីរថយន� របស់ខ�ន
� (Pharmacy Drive-Thru Window) ។ េ��មទី�ំងៃន�ង ឬក� ិបមួ យចំនួន េយើង�នផ� ល់ជូនេស�កម� �រទិញេ�យមិន�ច់ ចុះពីរថយន� ។
�រសន� ��មួ យនឹងអ� កលក់ (ឱសថ��ន) �ចេធ� �ឲ្យអ� កដៃទេ�ក��ង ឬេ�ែក្បរឱសថ��ន��ប់ឮេ�យអេចត� ។ េបើអ�ក ចង់�ន ឯកជន�ព បែន� ម
េយើងសូ មែណ�ំេ�កអ� កឲ្យេធ� �្របតិបត� ិ�រឱសថ��នេ�ក��ង�ងទំនិញ ឬក��ងក� ិប វ �ញ ។ 21. ែដនកំណត់ចំេ�ះ�រេ្របើ និង�រ ្រប�សផ�យនូ វព័ត�ន សុខ�ព របស់អ�ក ។
េលើកែលងចំេ�ះអ� �ែដល�នេរៀប�ប់ក��ង េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ េយើងនឹងមិនេ្របើ ឬ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េ�យមិន �ន�រ អនុ��តពីអ�កេឡើយ ។ េបើអ�កពិត�្របគល់សិទ�ិឲ្យេយើងេ្របើ
ឬ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក អ� កក៏�ចលុបេ�ល�រអនុ��តេនះវ �ញ��យល័ក�ណ៍អក្សរ�ន្រគប់េពលេវ��ង
ំ អស់ ។ េបើអ�កលុបេ�ល�រអនុ��តរបស់អ�ក សកម� �ព េនះនឹង្រត�វប�្ឈប់�រេ្របើ្រ�ស់
ឬ្រប�សផ�យ�មួ យបែន� ម ស្រ�ប់េ�លបំណងែដលស� ិតេ្រ�ម�រអនុ��តរបស់អ�ក េលើកែលងែតអ� �ែដលេយើង�ន េធ� �រ ួចេហើយ �ង�មឲ្យ�រអនុ��តរបស់អ�ក ។ េយើងក៏្រត�វែតេធ� ��មច�ប់�មួ យរបស់រដ�
ែដលតឹង រ �ង�ងបទប�� ត� ិ HIPAA របស់សហព័ន�ែដរ ។ េ�ក��ងេហតុ�រណ៍ែដល�ន�រេធ� �ខុសចំេ�ះសន� ិសុខ ែដល�ក់ព័ន�នឹងព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េយើងនឹងផ� ល់ ដំណឹងឲ្យអ� ក �នដឹង ។
ព័ត៌�នស� ីអំពីច�ប់� ំងអស់េនះ �នជូ នេ�ឯ www.walmart.com, www.samsclub.com ឬេ��ម�រ េស� ើ សុំពី � ងទំ និញ ឬក� ិ ប្រប�ំ មូល�� នរបស់ អ�ក ។
អ� ក�ន សិទ�ិដូច�ងេ្រ�ម �ក់ព័ន�នឹងព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�កែដលស�ិតេ្រ�ម�រ�រ�រ ែដលេយើង�នរក�ទុកក��ងកំណត់្រ�ព័ត៌�នរបស់េយើង
1. អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យ�ន�រកំណត់្រពំែដនចំេ�ះ�រេ្របើ ឬ្រប�សផ�យនូ វព័ត�
៌ ន PHI របស់អ�ក ស្រ�ប់�រព��ល �របង់្រ�ក់ ឬ្របតិបត� ិ�រ ែថ� ំសុខ�ព ឬេ�េពលេ្របើ ឬ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI
របស់អ�កេ�ឲ្យនរ���ក់ែដល�ក់ព័ន�ក��ង�រែថ� ំ ឬ�រចំ�យេលើ�រែថ�ស
ំ ុខ�ព របស់អ�ក ដូ ច�ស�ជិក្រគ� �រ ឬមិត�ភ័ក� ។ មិន�ន�ពត្រម�វ� េយើង្រត�វែតេធ� ��មសំេណើសុំរបស់អ�កេឡើយ ។
េបើេយើងយល់្រពម�មអ� ក េយើងនឹងេធ� ��ម�រេស� ើសុំរបស់អ�ក េលើកែលងែតចំេ�ះ��ន�ព្រ��សន� មួ យចំនួន ឬេលើកែលងែតករណីែដល��ពត្រម�វ របស់ច�ប់ ។ 2. អ� ក�ច
េស� ើសុំឲ្យ�ន�រកំណត់្រពំែដនចំេ�ះ�រ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI ក��ងករណី�មួ យ េ�ឲ្យែផន�រែថ� ំសុខ�ព ស្រ�ប់េ�លបំណង េធ� ��របង់្រ�ក់ ឬេធ� �្របតិបត� ិ�រ ែថ�ស
ំ ុខ�ព
ស� ីអំពី�របង់ៃថ�េស�កម� � ំង្រស �ង (្រ�ក់េចញពីេ�េ�៉ខ� �នឯង) ។ 3. អ� ក�ចពិនិត្យ និងទទួ លកំណត់្រ�ព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក�្រក�ស ឬ�េអឡិច្រត�និក េបើ�ចេ�ះពុម�េចញ�ន ។ �ធម� �
ចំណុចេនះគឺរ ួមប��ល
� នូ វេវជ� ប�� និងកំណត់្រ�បង់្រ�ក់ ។ េយើង�ច�រ្រ�ក់ពីអ�ក ចំេ�ះតៃម� ៃន�រ េឆ� ើយតបចំេ�ះ�រ េស� ើសុំរបស់អ�ក ។ េយើង�ចបដិេសធ�រ េស� ើសុំរបស់អ�ក ែដលក��ង��ន�ពែបបេនះ
អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យេយើងពិនិត្យេឡើង វ �ញចំេ�ះ�របដិេសធេនះ ។ 4. អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យេយើងែកែ្របព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក េបើ��ព័ត៌�នខុស ឬ�ព័ត៌�នមិនេពញេលញ ។
អ� ក្រត�វែតផ� ល់ព័ត៌�នែដល�ំ្រទចំេ�ះ�រេស� ើសុំែកែ្របព័ត៌�នរបស់អ�ក ។ េយើង�ច បដិេសធ�រេស� ើសុំែកែ្របព័ត៌�នរបស់អ�ក ្របសិនេបើព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក�ន�ព្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញរ ួចេហើយ
ឬេបើព័ត�នេ�ះ�មិនែមន�ែផ� កមួ យៃនព័ត៌�ន PHI ែដល�ងទំនិញ Walmart ឬក� ិប Sam’s Club �នរក�ទុក ។ េបើេយើងបដិេសធ�រេស� ើសុំរបស់អ�ក
អ� ក�នសិទ�ិ�ក់ឆ�ងលិខិតប��ក់�រមិនយល់្រសបស� ីអំពីព័ត៌�ន�មួ យែដល�នេ�ក��ងកំណត់្រ�របស់អ�ក ែដលអ� កេជឿ��ព័ត៌�នមិនេពញេលញ េហើយ�ព័ត�
៌ នខុស ។ �រេស� ើសុំែកែ្របព័ត៌�នរបស់អ�ក
នឹង��យ�ែផ� កមួ យៃនកំណត់្រ�ព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក ។ េយើងនឹង�ក់��ប់��មួ យនឹងកំណត់្រ�ព័ត៌�ន សុខ�ពរបស់អ�ក េហើយនឹង�ក់�ប��ល
� េ�េពល�េយើងេធ� ��រ្រប�សផ�យនូ វចំណុច
ឬលិខិតសុំែកែ្រប ែដលអ� កេជឿ��ព័ត៌�នមិនេពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រត�វ ។ 5. អ� ក�ច េស� ើសុំគណេនយ្យចំេ�ះ�រ្រប�សផ�យនូ វព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក ។ េនះគឺ� ប�� ីៃន�រ
្រប�សផ�យចំេ�ះព័ត៌�នសុខ�ព របស់អ�ក េ្រ�ពី�រ្រប�សផ�យេដើម្បីព��ល �របង់្រ�ក់ ឬ្របតិបត� ិ�រែថ�ស
ំ ុខ�ព និង�រេលើកែលងេផ្សងេទៀតែដលអនុ��តេ�យច�ប់ ។
សំេណើសុំរបស់អ�ក្រត�វែត�នប��ក់នូវេពលេវល ែដលមិន�ចយូ រ�ង្រ�ំមួយ��ំ េហើយមិន�ចប��ល
� �លបរ �េច� ទមុនៃថ�ទី 14 ែខេម� ��ំ 2003 ។ 6. អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យេយើង�ក់ទង�មួ យអ� ក �មវ �ធី
ឬេ�ទីកែន� ង�ក់�ក់�មួ យ ។ ឧ�ហរណ៍ អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យេយើង�ក់ទង�មួ យអ� កែតេ�កែន� ងេធ� ��រ ឬេ�កែន� ង��ក់េ��មួ យ ឬេ�្របអប់សំបុ្រត�មួ យ ។ សំេណើសុំ��យល័ក�ណ៍អក្សររបស់អ�ក
្រត�វែតប��ក់�េតើអ�កចង់ឲ្យេយើង�ក់ទង�មួ យអ� កេ�យវ �ធី� និងេ�ទី� ។ េយើងនឹង ផ� ល់�រយល់្រពមេ��មសំេណើែដល�នេហតុផលសមរម្យ ។ េបើអ�កចង់េ្របើសិទ�ិ�មួ យរបស់ខ� �ន
ក��ងចំេ�មសិទ�ិ�ង
ំ អស់េនះ សូ ម�ក់ទង�មួ យនឹង�ងទំនិញ Walmart ឬក� ិប Sam’s Club េ�ទី�ំងែដល�នផ� ល់េស�កម� ឲ្យអ� ក េដើម្បីេស� ើសុំសំណុំែបបបទែដល្រតឹម្រត�វ
ឬ�ក់សំេណើរ��យល័ក�ណ៍អក្សរេ��ន់ែផ� កអនុវត� ច�ប់របស់ HIPAA (HIPAA Compliance), Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 ។
សំេ�ថតចម� ង�្រក�សៃនេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ អ� ក�ចេស� ើសុំពី�ងទំនិញ Walmart ក� ិប Sam’s Club ឬផ�រែដលេ�ក��ងមូ ល��នរបស់អ�ក �នែដរ ឬក៏�ញយក�មអន�ញពី www.walmart.com ឬពី ។

�រ��ស់ប�រចំ
� េ�ះេសចក� ីជូនដំណឹងេនះស�ីអំពី�រអនុវត� ឯកជន�ព
េយើងសូ មរក�សិទ�ិ��ស់ប�រេសចក�
�
ីជូនដំណឹងេនះ ។ េយើងសូ មរក�សិទ�ិេដើម្បីេធ� ��រែកែ្រប ឬប�រេសចក�
�
ីជូនដំណឹងែដល�ន្របសិទ�ិ�ពចំេ�ះ PHI របស់អ�កែដលេយើង�នរក�ទុក និងព័ត៌�ន�មួ យែដល
េយើងនឹងទទួ ល�ន�េពលអ�គត ។ េយើងនឹងផ�យសំេ�ៃនេសចក� ីជូនដំណឹងបច��ប្បន� េនះ ។ េបើេយើងប�រេសចក�
�
ីជូនដំណឹងរបស់េយើង អ� កនឹងទទួ ល�នសំេ�ៃនេសចក� ីជូនដំណឹងែដល�នែកែ្រប
េ�យ�រចូ លមក�ន់ www.walmart.com ឬ www.samsclub.com ឬេ��ម�រ េស� ើសុំ ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម ឬេដើម្បី�យ�រណ៍អំពីប��
េបើអ�ក�នសំណួរ ស� ីអំពីេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ សូ ម�ក់ទងមក�ន់ែផ� កអនុវត� ច�ប់របស់ HIPAA (HIPAA Compliance) �ងទំនិញ Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 727160230 ឬេលខទូ រស័ព� (800) WAL-MART ។ េបើអ�កេជឿ�សិទ�ិឯកជន�ពរបស់អ�ក្រត�វ�នេគរ�េ�ភបំ�ន អ� ក�ច�ក់បណ�ឹងត����យល័ក�ណ៍អក្សរ េហើយនឹង��ន�រសងសឹកេឡើយ
េ�យប� ឹងមក�ន់ម�ន� ីែផ� កអនុវត� ច�ប់របស់ Health & Wellness HIPAA (Health & Wellness HIPAA Compliance Officer) �ម�សយ��ន�ងេលើ ឬប� ឹងមក�ន់រដ� ម�ន� ី្រកសួ ងសុ�ភិ�ល និងេស�កម� ពលរដ�
(Secretary of the Dept. of Health and Human Services) ៃន�រ ��ល័យសិទ�ិពលរដ� (Office for Civil Rights) ។

II. សិទ� ិផ� វ� ច�ប់របស់អ�កជម� ឺ
�រទទួ លខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េស�កម� ៖ 1. ទទួ ល�នដំណឹងេពញេលញ�មុនស� ីអំពី�រែថ� ំ/េស�កម� ែដល្រត�វផ� ល់ គឺរ ួមប��ល
� �ង
ំ វ �ស័យែដលផ� ល់�រែថ� ំ និង�ពញឹក�ប់ក��ង�រ�ត់ជួប
ក៏ដូច��រែកស្រម� ល�មួ យៃនែផន�រែថ� ំសុខ�ព 2. ចូ លរ ួមក��ង�របេង� ើត និងពិនិត្យេឡើង វ �ញ�្រប�ំនូវែផន�រែថ� ំ សុខ�ព 3. បដិេសធចំេ�ះ�រែថ� ំ ឬ�រព��ល
េ្រ�យេពល�នផល�្រកក់ៃន�របដិេសធចំេ�ះ�រែថ� ំ ឬ�រព��ល្រត�វ�នប��ញឲ្យ �នដឹង �៉ងេពញេលញរ ួចមក 4. ទទួ ល�នដំណឹង�ង
ំ ��ល់�ត់ និង��យលក� ័ណ�អក្សរ�មុន
ស� ីអំពី�រែថ� ំែដលកំពុងផ� ល់ជូន អំពីៃថ� ចំ�យ�� បូ ករ ួម� ំង�របង់្រ�ក់ចំេ�ះ�រែថ� ំ/េស�កម� ែដលរ�ពឹង� �គីទីបី�អ� កផ� ល់ជូន និងៃថ� ចំ�យ�មួ យែដលអតិថិជន/អ� កជម� ឺ �អ� កទទួ ល ខុស្រត�វ 5.
ផ� ល់េស�ចំេ�ះ្រទព្យ និងបុគ�លេ�យ�រេ�រព �រយកចិត�ទុក�ក់ និង�រទទួ ល��ល់នូវ�ពៃថ�ថ�របស់
�
អតិថិជន/អ� កជម� ឺ និងមនុស្ស��ក់ៗ 6.
�ចកំណត់អត� ស��ណស�ជិកែដលមកជួ ប�មរយៈ�រកំណត់អត� ស��ណកម� ឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ 7. រ ួចផុតពី�រេធ� ��ប �រ្រពេងើយកេន� ើយ ឬ�រ្រប្រពឹត�ិរ�េ�ភេ�យសំដី ផ� វ� ចិត� េភទ និង�ង�យ
រ ួម�ង
ំ របួ ស��មៃន្របភពែដលេគមិនដឹង ្រពម� ំង�រកំណត់��ស់ខុសៃន្រទព្យរបស់អតិថិជន/អ� កជម� ឺ 8. �ចប� ឹង�រទុក/ប� ឹងត�� ស� ីអំពី�រព��ល ឬ�រែថ� ំ �រខ� ះ�រេ�រពចំេ�ះ្រទព្យ
ឬែណ�ំឲ្យ��ស់ប�រក
� � � ងេ�លនេ��យ បុគ�លិក ឬ�រែថ� ំ/េស�កម� េ�យមិន្រត�វ�ន�ររ �តបន� ឹង �រេ្រជ�តែ្រជក �របង� ិតបង� ំ �រេរ �សេអើង ឬ�រស� ីបេ��សេឡើយ 9. �ចប� ឹង�រទុក/ប� ឹងត�� ស� ីអំពី�រព��ល
ឬ�រែថ� ំែដល (ឬ�រខក�នផ� ល់ជូន) �នផ� ល់ជូន ឬ�រខ� ះក� ីេ�រពចំេ�ះ្រទព្យែដល�នអេង� ត 10. េ្រជើសេរ �សអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំ សុខ�ព បូ ករ ួម�ង
ំ �រេ្រជើសេរ �ស្រគ�េពទ្យព��លផងែដរ 11. �រស��ត់
និងឯកជន�ពចំេ�ះព័ត៌�ន�ង
ំ អស់ែដល�នេ�ក��ងកំណត់្រ�ព័ត�នអតិថិជន/អ� កជម� ឺ និងព័ត៌�នសុខ�ពែដលស� ិតេ្រ�ម�រ �រ�រ 12. �នទទួ លដំបូ��នស� ីអំពីេ�លនេ��យ
និងទ្រមង់�ររបស់��ក់�រ ស� ីអំពី�រ្រប�សផ�យកំណត់្រ�ព័ត៌�ន�រព��ល�កល្បង 13. ទទួ ល�ន�រែថ�ស
ំ មរម្យេ�យ��ន�រេរ �សេអើង េ�យអនុេ�មេ��ម ប��របស់្រគ�េពទ្យ
ឬអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំ សុខ�ព 14. �នដឹងអំពីផល្របេ�ជន៍ហិរ�� វត�� េ�េពលេគប��ន
� អ� កេ��ន់អង� �រ�មួ យ 15. �នដឹង�៉ងេពញេលញនូ វ�រ ទទួ លខុស្រត�វ របស់ខ� �ន 16.
ទទួ ល�នព័ត៌�នស� ីអំពី វ ��ល�ពៃនេស�កម� ែដលអង� �រ្រត�វផ� ល់ជូន និងែដនកំណត់�ក់�ក់ ចំេ�ះ េស�កម� �ង
ំ អស់េ�ះ ។
�រទទួ ល ខុស្រត�វ របស់អ�ក ជម� ឺ ៖ 1. ្រត�វផ� ល់ ព័ត៌�នេពញេលញ និង្រតឹម្រត�វស� ីអំពី��ន�ពសុខ�ពរបស់អ�ក�េពលបច��ប្បន� �រេ្របើ��េំ ពទ្យ ្របតិកម� �� ំ ។ល។ េ�េពលែដល�ន�ពសមរម្យចំេ�ះ
អ� កផ� ល់�រែថ� ំ/អ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ពចំេ�ះអ� ក 2. ្រត�វចូ លរ ួម េ��មត្រម�វ�រ និងេ��ម លទ� �ព ក��ង�របេង� ើត �រអនុវត� និង�រ ែកស្រម� លែផន�រែថ�ស
ំ ុខ�ពរបស់អ�កេ�ផ� ះ ដូ ច��រ
សំ�ត និងទុក�ក់ឧបករណ៍ និងស��រៈផ� ត់ផ�ង់របស់អ�ក ឲ្យ�ន ្រតឹម្រត�វ 3. ្រត�វសំ�ត និងរក�ឧបករណ៍ និងស��រៈផ� ត់ផ�ង់របស់អ�កឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ 4. ្រត�វ�ក់ទងេយើងខ��ំ េបើ�នសំណួរ ឬប��ស� ីអំពីឧបករណ៍
ស��រៈផ� តផ
់ � ង់ ឬេស�កម� របស់អ�ក 5. ្រត�វ្រ�ប់្រគ�េពទ្យព��ល ឬអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កឲ្យ�នដឹង េពលអ� កឈឺ 6. ្រត�វផ� ល់ដំណឹង ដល់ េយើង េ�មុនេពល��ស់ប�រ� ទីកែន� ងរស់េ� ឬេលខទូ រស័ព�
របស់អ�ក 7. ្រត�វ្រ�ប់េយើងឲ្យ�នដឹង េ�េពលអ� កជួ ្របទះប���មួ យចំេ�ះបរ ��� ឬេស�កម� 8. ្រត�វ ផ� ល់ដំណឹង ដល់ េយើងឲ្យ�នដឹង ្របសិនេបើ ្រគ�េពទ្យ ឬអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ�ស
ំ ុខ�ព េផ្សងេទៀត របស់អ�ក ប�រ�
ឬឈប់ឲ្យអ� កេ្របើ���
ំ មេវជ� ប�� 9. ្រត�វ ផ� ល់ ដំណឹង ឲ្យេយើង�នដឹង នូ វ�របដិេសធ និង/ឬ�ពតឹង រ �ងៃនេ�លនេ��យឯកជន�ព របស់េយើង ។

III. �រ្រព� យ�រម� របស់អតិថិជន ៖ អ� ក�ច�ក់ទងេយើងខ��ំ�មេលខ (800) WAL-MART ។ ក��ងរ�ង្រ�ំៃថ� ៃន�រ ទទួ លបណ�ឹងត�� េយើងនឹង�ក់ទងអ� ក �មទូ រស័ព� អុីេម៉ល ទូ រ�រ ឬលិខិត �មមេធ��យែដល
េយើង �ន ទទួ ល បណ�ឹងរបស់អ�ក ។ ក��ងរ�ង 14 ៃថ��ម្របតិទិន េយើង នឹង ផ� ល់េសចក� ីជូនដំណឹង��យល័ក�ណ៍អក្សរអំពីលទ� ផលៃន�រ�កសួ ររបស់អ�ក និងដំេ�ះ្រ�យ ។ អ� ក�ច េ�ទូ រស័ព�មកេលខ (800)
WAL-MART េបើអ�ក�នក� ី�រម� ស�ីអំពី�រេ�ក្រ�ស់ �រ្រប្រពឹត�រ�េ�ភ ឬ�រព��ល ឬេស�កម� �មួ យ ែដលអង� �រេយើងខ��ំ�អ� ក ផ� ល់ជូន
ឬក៏អ�ក�ច�ក់ទងមក�ន់គណៈក��ធិ�រទទួ ល��ល់ផ� វ� �រស្រ�ប់ �រែថ� ំ សុខ�ព (ACHC-Accreditation Commission for Health Care) �មេលខ (919) 785-1214 ឬេលខ (855) 937-2242
េបើបណ�ឹងត��របស់អ�ក មិន ្រត�វ�នេគ េ�ះ្រ�យជូ នេទេ�ះ ។ អ� កក៏�ច េ�ទូ រស័ព�មក�ន់� រ ��ល័យអគ� េល�ធិ�រអធិ�រ (Office of Inspector General) �មេលខ1-(800) 447-8477 ។

IV. បទ�� នអ� កផ�ត់ផ�ង់ Medicare DMEPOS ។ ផលិតផល និង/ឬេស�កម� ែដល�នផ� ល់ជូនដល់អ�ក េ�យ�ងទំនិញ Wal-Mart Stores, Inc. គឺ្រត�វស� ិត�មបទ��នរបស់អ�កផ� ត់ផ�ង់
ែដល�នែចងេ�ក��ងបទប�� ត� ិសហព័ន� ែដល�នប��ញេ�ក��ង 42 ្រកមៃនបទប�� ត� ិសហព័ន� (Code of Federal Regulations) វគ� ទី 424.57(c) ។ បទ��ន� ំងអស់េនះ ស� ីអំពី វ ���ជីវៈជំនួញ និងប��្របតិបត� ិ�រ
(ដូ ច� �រទទួ ល��ល់�រ��ប់រង និងេ�៉ងស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ) ។ អត� បទេពញេលញៃនបទ��ន�ង
ំ អស់េនះ �នបេ��ះេ�ឯ www.ecfr.gov. �ម�រេស� ើសុំ េយើងនឹងផ� ល់ឲ្យអ� កនូ វ
សំេ��យល័ក�ណ៍អក្សរៃនបទ��នេនះ ។
V. ព័ត៌�ន��ប់រង ។ ្រគប់ផលិតផលែដល�នលក់ ឬជួ លេ�យ្រក �មហ៊ុនរបស់េយើង គឺស�ិតេ្រ�ម�រ����ប់រងពីអ�កផលិតចំនួនមួ យ��ំ ។ េយើងនឹងផ� ល់ដំណឹងដល់អ�កទទួ លផល� ំងអស់ពីកម� វ �ធី Medicare
ចំេ�ះ�រ្រគបដណ�ប់េលើ�រ ����ប់ រង ទទួ ល��ល់្រគប់�រ��ប់ រង� ំងអស់េ្រ�មច�ប់ែដល�ចអនុវត� �ន ជួ សជុល ឬប�រឲ្យថ�
�
ី េ�យមិនគិតៃថ� ចំេ�ះឧបករណ៍ Medicare ែដលស� ិតេ្រ�ម�រ��ប់រង ។
េលើសពីេនះ េសៀវេ�ក្ប
� ន��ត ែដល�នព័ត៌�ន��ប់ រងរបស់��ស់ នឹង្រត�វផ� ល់ឲ្យអ� កទទួ លផល ស្រ�ប់ស��រៈេវជ� ��ស� ែដលេ្របើ�នយូ រ�ង
ំ អស់ េ�េពលែដល េសៀវេ�ក្ប
� ន��តេនះេរៀបចំរ ួច ។

