က်န္းမာေနထိုင္ေကာင္းမြန္ေရး အသိေပးခ်က္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားခ်က္က်င့္ထံုးမ်ားကို အသိေပးခ်က္၊ လူနာ၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊
ေဆးကုသမႈ ေပးသူ စံႏႈန္းမ်ား၊ အာမခံ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္

I. ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားခ်က္က်င့္ထံုးမ်ားကို အသိေပးခ်က္

သက္ေရာက္သည့္ရက္စြဲ - မတ္ 26, 2013 ျပန္လည္တည္းျဖတ္သည့္ရက္စြဲ- ဇန္နဝါရီ 10, 2017

ယခုအသိေပးခ်က္သည္ သင္၏ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳမည္၊ အသိေပးမည္ႏွင့္ သင္မွ မည္သို႔ သိ႐ွိႏိုင္မည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဂ႐ုတစိုက္
ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ အက်ံဳးဝင္သူမ်ား Walmart ႏွင့္ Sam’s Club ဆိုင္မ်ား အားလံုး႐ွိ ေဆးဆိုင္၊ အထူးေဆးဆိုင္၊ Central Fill, အျမင္အာ႐ံုဌာန/မ်က္လံုးဆိုင္ရာ၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးျဖင့္ ကုသမႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
သင္၏ ေဆးကုသမႈအခ်က္အလက္သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ နားလည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ေဆးကုသမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားရန္ ခံယူခ်က္ရွိပါသည္။ Wal-Mart
Stores, Inc. (“Walmart and Sam’s Club”) ႏွင့္ ၄င္း၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈေပးထားေသာ သင္၏ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား (“PHI”) မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ယခုအသိေပးခ်က္၏
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဥပေဒအရ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားခ်က္ က်င့္ထံုးမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားသည့္
ယခုအသိေပးခ်က္အား ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအသိေပးခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ လိုက္နာရပါမည္။ သက္ေရာက္သည့္ရက္စြဲ - မတ္ 26, 2013 ျပန္လည္တည္းျဖတ္သည့္ရက္စဲြ - ဇန္နဝါရီ 10,
2017
Walmart ႏွင့္ Sam’s Club သည္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ သင္၏ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
1. ကုသမႈအတြက။္ ေဆးအညႊန္းျပဳျခင္း၊ ေဆးကုသမႈ/ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးျဖင့္ ကုသမႈစီမန္ခံခြဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင္၏ PHI ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ေဆးကုသေပးေနသည့္သမားေတာ္မ်ား၊ ကုသမႈေပးသူမ်ား၊ ေဆးဝါးဆိုင္မ်ား၊ မ်က္လံုးကုသမႈေပးသူမ်ားႏွင့္ သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈတြင္ပါဝင္ေသာ အျခားသူမ်ားအား သင္၏ PHI ကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 2. ေငြေပးေခ်ျခင္းအတြက။္ သင္၊ သင့္အာမခံကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ တျခားအဖြ႔ဲထံသို႔ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ၿပီး ေငြေပးေခ်မႈရယူရန္အတြက္ သင္၏ PHI ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳျပီး
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎တြင္ ျပည္နယ္ Medicaid၊ Medicare သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ အာမခံအက်ံဳးဝင္မႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းဝင္မႈကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ၿပီး
က်သင့္ပမာဏကို ရယူေပးမည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို အသိေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 3. က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မ

ႈအတြက။္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ၿပီး အရည္အေသြးမီ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည့္

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ PHI ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳျပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 4. အညႊန္းေဆးထပ္ယူရန္ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက။္ သင္၏ PHI အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း ျပဳလုပ္မည္မွာ- (1) သင့္အတြက္ အညႊန္းေဆးထပ္ယူရန္ သတိေပးျခင္း၊ (2) အညႊန္းေဆး သက္တမ္းကုန္မႈ အသိေပးျခင္း၊
(3) က်န္းမာေရးဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပျခင္း၊ (4) ႏွစ္စဥ္ မ်က္လံုး သို႔မဟုတ္ အျခားစစ္ေဆးမႈအတြက္ သတိေပးျခင္း၊ (5) သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္မည့္ အျခားကုသမႈမ်ားကို အၾကံျပဳျခင္း၊ (6)
အညႊန္းပစၥည္းမ်ားကို သင္ရယူႏိုင္မည့္ အျခားေနရာမ်ားကို ေျပာျပျခင္း၊ (7) ေဆးခန္းခ်ိန္းဆိုမႈအေၾကာင္း သတိေပးျခင္း၊ (8) ေဆးခန္းခ်ိန္းဆိုမႈအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ေဆး၀ါးျဖင့္ကုသမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 5. သင္၏ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္၏ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈတြင္ ပါဝင္သူ မ်ား။ သင္၏ PHI အား သင့္ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ သင့္အတြက္
ေငြေပးခ်မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သင္မွ ဤသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီရမည္ျဖစ္ျပီး သေဘာမတူပါက ကန္႔ကြက္ရန္ အခြင့္အေရးတရပ္
သင့္ကုိေပးပါမည္။ သင္မအားပါက သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ သင့္ကိုယ္စား အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 6. ဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္အေလွ်ာက္။
ဖယ္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း ဥပေဒအရ လိုအပ္လာပါက သင္၏ PHI ကို အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 7. က်န္မားေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ၾကီးေလးသည့္ အႏၲရာယ္မွ တားဆီးရန္။
သင္၏က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ၾကီးေလးသည့္ အႏၱရာယ္မွ တားဆီးရန္လိုအပ္သည့္အခါ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးကို ၾကီးေလးသည့္ အႏၱရာယ္မွ
တားဆီးရန္လိုအပ္သည့္အခါ သင္၏ PHI ကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္။ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ကာကြယ္ျခင္း၊ ေဆးႏွင့္ဓာတ္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ျပႆနာရွိသည့္အခါ အစီရင္ခံျခင္း၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မွီခိုသူအရြယ္ေရာက္သူမ်ားအေပၚ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
လစ္လ်ဴရႈထားျခင္းမ်ားအေပၚ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ ျပည္သ႔က
ူ ်န္းမာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင္၏ PHI ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအႏၱရာယ္အား ကာကြယ္တာဆီးႏိုင္စြမ္းရွိသူကုိသာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 8. က်န္းမာေရး ၾကီးၾကပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက။္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင္၏ PHI ကို က်န္းမာေရး ၾကီးၾကပ္မႈ အဖြဲ႔အစည္းထံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းက်န္းမာေရးၾကီးၾကပ္သည့္ ေဆာင္ရြကမ
္ ႈမ်ားသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရးအတြက္ လိုအပ္ျပီး ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္
စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 9. တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက။္ သင္သည္ တရားစြဲဆိုျခင္းတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈတစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ပါက တရား႐ံုး
သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ သင္၏ PHI ကို အသိေပးထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ တရား႐ံုးမွ ဆင့္ေခၚစာအရလည္း သင္၏ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္
အျငင္းပြားမႈတြင္ပါဝင္ေသာ တစ္စံုတစ္ဦးမွ အခ်က္အလက္သိရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ ေတာင္းဆိုမႈအရ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ
(ေရးသားေတာင္းဆိုထားခ်က္ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္) သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ထားသည့္ အမိန္႔ရရွိေရးအတြက္အေၾကာင္း သင့္ကုိ အသိေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းျပီးမွသာ ထိုသို႔
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါမည္။ 10. အထူး အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားအတြက။္ သင္၏ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို္ႏိုင္သည္မွာ- (1) သင္သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လိုအပ္လာပါက၊ (2) သင္သည္
အက်ဥ္းသား သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္က်ေနသူျဖစ္ပါက၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိထံသို႔၊ (3) အခ်ိဳ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရး အရာရွိ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ၊ (4) ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ
အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္၊ (5) သမၼတ၊ အျခားအာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ဖယ္ဒရယ္အရာရွိမ်ားထံ။ 11. အလုပ္သမားမ်ား၏နစ္နာေၾကးအတြက။္
အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ အလားတူအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သင္၏ PHI ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 12. ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း လွဴဒါန္းျခင္းအတြက။္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း လွဴဒါန္းျခင္း သို႔မဟုတ္
အစားထိုးျခင္းတို႔အတြက္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ရယူသည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ အလားတူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသိ႔ု သင္၏ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 13. ေသမႈခင္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ နာေရးစီစဥ္သူမ်ားအတြက။္
သင္ကြယ္လြန္ပါက သင္၏ PHI အား နာေရးစီစဥ္သူ၊ ေသမႈခင္း စစ္ေဆးသူ၊ သို႔မဟုတ္ ေသမႈေသခင္း စစ္ေဆးသူဆရာဝန္ တို႔အား ၎တို႔တာဝန္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဥေပေဒအတိုင္း ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ 14.
ကုိယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား။ သင္၏မိဘ၊ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူ၊ သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲသူ သို႔မဟုတ္ ေသတမ္းစာအရ ေဆာင္ရြက္သူ၊ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အခြင့္အာဏာရွိေသာ တစ္ဦးဦးကဲ့သို႔
သင့္ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ရန္ တရား၀င္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရထားသူတစ္ဦး ထံသို႔ သင္၏ PHI ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 15. ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းအတြက။္ သင္၏ PHI အား အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအား သင့္ကို အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ သင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 16. PHI ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက။္ သင္၏ ကုသမႈ
သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေခ်ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ပါက သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒအရ အျခားနည္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားခ်က္အရ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ပါက သင္၏ PHI အား တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အျခားမည္သူ႔ထံကိုမွ် ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားတြင္
ထိုသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံရရွိႏိုင္သည့္ အခေၾကးေငြသည္ PHI ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ကို မေက်ာ္လြန္ရပါ။ 17. လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေနသူမ်ားအတြက။္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္
လုပ္ငန္းျခင္းဆက္စပ္ေနၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသူအခ်ိဳ႔အား သင္၏ PHI ကို မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေနသူသည္ ၄င္းအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေစခိုင္းသည္ကုိ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျပီး ၄င္းေပးခဲ့သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကုိယ္စားေပးေခ်မည့္သူထံ ကုန္က်စရိတ္ ေတာင္းခံႏိုင္ေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ PHI ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေနသူထံ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒအရႏွင့္ Walmart and Sam’s
Club ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ သင္၏ PHI ကို ကာကြယ္ထားရန္အတြက္ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 18. သုေတသနအတြက။္ သင္၏ PHI အား
သုေတသနအတြက္ မွ်ေဝႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေနသူတို႔မွ ထိုအတြက္ ရလာေသာ အခေၾကးေငြသည္ ထိုအတြက္ PHI ကို ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ေရး ကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိႏိုင္ေစရန္အတြက္
သင့္ေတာ္သည့္အဖိုးအခသာ ျဖစ္ပါသည္။ 19. ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေၾကာင္း အေထာက္အထား။ အကယ္၍ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၊ အုပ္ထိန္းမႈလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သူ အသက္မျပည့္ေသးသူ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ
တျခားတစ္ဦးဦးမွ ခြင့္ျပဳၿပီး ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားျဖစ္လာမည့္သူ၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ 20. ကားေပၚမွပင္ဝယ္ႏိုင္ေသာ ေဆးဆိုင္အတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။ အခ်ိဳ႕ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ကလပ္မ်ားတြင္ ကားေပၚမွဝယ္ႏိုင္ေသာ ေဆးဆိုင္ ရွိပါသည္။ ေဆးဆိုင္ႏွင့္စကားေျပာဆိုရာတြင္
ေဆးဆိုင္အနီးရွိ အျခားတစ္ဦးမွ ၾကားႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားလိုပါက ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ကလပ္ထဲရွိ ေဆးဆိုင္ကို အသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ 21. သင္၏
က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။ ဤအသိေပးခ်က္တြက္ ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ သင္၏ PHI အား သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္
အသံုးျပဳျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သင့္ PHI အား အသံုးျပဳခြင့္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေပးပါက အဆိုပါ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို စာျဖင့္ေရးသားၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္
ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါက ယခင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးသြားသည္မွလြဲၿပီး သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈတို႔ကို ရပ္ဆိုင္းပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဖယ္ဒရယ္ HIPAA ထက္
ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာ ျပည္နယ္ဥပေဒကိုလည္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ PHI အပါအဝင္ လံုၿခဳံေရးက်ိဳးေပါက္ျခင္း ျဖစ္ပြားပါက သင့္ကုိ အသိေပးပါမည္။ အဆိုပါဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
www.walmart.com, www.samsclub.com တြ င္ ရယူ ႏို င္ပ ါသည္။ သို ႔မဟုတ ္ ေဒသတြင္ း ဆို င္မ ်ားႏွင ့္ ကလပ္မ ်ားတြင္ ေတာင္ းဆိုႏ ိုင ္ပါသည္ ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သင္၏ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအရ သင့္တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႐ွိပါသည္။
1. ကုသမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ PHI အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုဝင္၊ မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ သင့္ကုသမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈတို႔တြင္ ပါဝင္သူတ႔အ
ို ား
သင္၏ PHI ကို အသိေပးရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သေဘာတူပါက အေရးေပၚအေျခအေနအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဥပေဒအရ
လိုအပ္ခ်က္မွလြဲ၍ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း လိုက္နာပါမည္။ 2. အျပည့္အဝ (ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္) ေပးေခ်ရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးအတြက္ သင္၏ PHI အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္ သင္သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 3. သင္၏ ေဆးကုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ အဆင္ေျပပါက သင္သည္ မိတၱဴကို ရရွိၿပီး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အဆိုပါမွတ္တမ္းတြင္ ေဆးအညႊန္းႏွင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာ
မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ က်သင့္ေသာ စရိတ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေကာက္ခံႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ျငင္းပယ္ႏိုင္ၿပီး၊ ထိုအေျခအေနတြင္ သင္သည္ ျငင္းပယ္မႈကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 4. သင့္ PHI သည္ မမွန္ကန္ သို႔မဟုတ္ မျပည့္စံုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ သင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးရပါမည္။ သင့္
PHI သည္ မွန္ကန္ျပည့္စံုပါက သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ၎သည္ Walmart သို႔မဟုတ္ Sam’s Club ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ PHI အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ပါက ျငင္းပယ္ႏိုင္ပါသည္။
သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္ခံရပါက သင္သည္ သင့္မွတ္တမ္းရွိ မမွန္ကန္ မျပည့္စံုဟု သင္ထင္သည့္ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပၿပီး သေဘာမတူေၾကာင္းကို တင္ျပခြင့္ရွိပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ သင့္ေဆးမွတ္တမ္းတြင္

ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၄င္းကို ပူးတြဲေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး သင္မွ မမွန္ကန္ မျပည့္စံုဟု ယူဆေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္အခါတြင္ ၎ကို ပူးတြဲေဖာ္ျပပါမည္။ 5. သင့္ PHI အတြက္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ စာရင္းကို သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ကုသမႈ၊ ေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အျခားျခြင္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ သင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ အခ်ိန္ကာလ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ထက္ ပိုမၾကာရပါ၊ 2013 ဧၿပီ 14 မတိုင္မီ ကာလ မပါဝင္ရပါ။ 6. ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ သင့္ကိုဆက္သြယ္ရန္
အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ သင့္အား အလုပ္ခြင္အတြင္းသာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာလိပ္စာႏွင့္ စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္ျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
သင္ေရးသားေတာင္းဆိုရာတြင္ သင့္အား မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ ဆက္သြယ္ေစလိုသည္ကို ေဖာ္ျပရပါမည္။ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံပါမည္။ သင္သည္ အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား
အသံုးျပဳလိုပါက သင့္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေဒသရွိ Walmart သို႔မဟုတ္ Sam’s Club သို႔ဆက္သြယ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာစာ႐ြက္စာတမ္းရယူ ျဖည့္စြက္ကာ ေရးသားေတာင္းဆိုမႈအား HIPAA Compliance, Wal- Mart Stores,
Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 သို႔ ေပးပို႔ပါ။ ယခုအသိေပးခ်က္စာ မိတၱဴကုိ သင္၏ Walmart, Sam’s Club သို႔မဟုတ္ Neighborhood Market တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္
အြန္လိုင္းတြင္ www.walmart.com သို႔မဟုတ္ www.samsclub.com.တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
ယခု ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအမူအက်င့္မ်ား အသိေပးခ်က္၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုအသိေပးခ်က္အား ေျပာင္းလဲခြင့္ရိပ
ွ ါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ရွိထားၿပီးေသာ သင္၏ PHI ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရရွိမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အသိေပးခ်က္အား ေျပာင္းလဲခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခြင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိ အသိေပးခ်က္မိတၱဴကို ေၾကညာထားပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိေပးခ်က္ကို ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ပါက မိတၱဴအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ေသာ www.walmart.com သိ႔မ
ု ဟုတ္
www.samsclub.com တြင္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ပိုမိုသိရွိရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခက္အခဲျပႆနာ သတင္းပိ႔ရ
ု န္
ယခုအသိေပးခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလိုပါက HIPAA Compliance, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR ကို ဆက္သြယ္ပါ။ 72716-0230 သို႔မဟုတ္ (800) WAL-MART
ကိုဖုန္းေခၚဆိုပါ။ သင္၏ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္လွ်ိဳ႔၀ွက္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟုယူဆပါက အထက္ပါလိပ္စာရွိ Health & Wellness HIPAA စည္းကမ္းလိုက္နာမႈအရာရွိထံျဖစ္ေစ၊
အမ်ားျပည္သူရပိုင္ခြင့္မ်ားရံုးရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန အတြင္းေရးမွဴးထံျဖစ္ေစ လက္တု႔ံျပန္မႈ မခံရဘဲ စာေရးတိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

II. လူနာ၏အခြင့္အေရးမ်ား
ဝန္ေဆာင္ေပးသူ၏ တာဝန္မ်ား- 1. ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လာေရာက္ျပသမႈအၾကိမ္အေရအတြက္ စသည္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ေပးအပ္သည့္ ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈ/၀န္ေဆာင္မႈ အျပင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္အေပၚ
အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္း ၾကိဳတင္သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 2. ကုသမႈအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ ျပဳျပင္ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ျခင္း။ 3. ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျငင္းပယ္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ
အျပည့္အ၀အသိေပးျပီးေနာက္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း။ 4. ေပးအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးဆပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ/ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ အဖိုးအခမ်ားႏွင့္
အသံုးျပဳသူ/လူနာ မွ ေပးအပ္ရမည့္ စရိတ္မ်ား အပါအ၀င္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကုသမႈ မေပးမီတြင္ စာျဖင့္ေရာ ႏႈတ္ျဖင့္ပါ သိထားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခင္း၊ 5. မိမိ၏ပို္င္ဆိုင္ႏွင့္ မိမိကို ေလးစားမႈ၊ ညွာတာမႈတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံျပီး
အသံုးျပဳသူ/လူနာ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ကြဲျပားမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ 6. ေကာင္းမြန္ေသာ ခြဲျခားစိစစ္မႈျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား သိရွိႏိုင္ျခင္း။ 7. မညွာမတာဆက္ဆံျခင္း၊ လစ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ပိုင္း၊
လိင္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းခံရွာမရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားအပါအဝင္ ႐ုပ္ပိုင္း ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ/လူနာ၏ ပစၥည္းမ်ားကို တလြဲအသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ျခင္း။ 8. ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ေလးစားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ ေစာဒကတက္/တိုင္ၾကားျခင္း၊ ေပၚလစီေျပာင္းရန္၊ ၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ျပဳစုမႈ/ဝန္ေဆာင္မႈေျပာင္းရန္တို႔ကို အကန္႔အသတ္၊ အေႏွာင့္အယွက္၊
အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္မႈမရွိဘဲ အၾကံျပဳျခင္း။ 9. ေပးအပ္သည့္ (ေပးအပ္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္) ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ေလးစားရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း အေပၚ
ေစာဒကတက္ျခင္း/တိုင္ၾကားျခင္း။ 10. ကုသေပးမည့္ သမားေတာ္အပါအဝင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း။ 11. ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ/လူနာ၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္သီးသန္႔ ထားရွိျခင္း။ 12. ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္ ဤအဖြဲ႔အစည္း၏ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိထားျခင္း၊ 13.
သမားေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ ရရွိခင္း။ 14. အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသို႔ ရည္ညႊန္းခံရသည့္အခါ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ
သိရွိထားျခင္း။ 15. မိမိ၏တာဝန္မ်ားကို အျပည့္အစံု သိရွိထားျခင္း။ 16. အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ စီစဥ္ေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္း။
လူနာ၏ တာဝန္မ်ား - 1. သင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ/ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဆီေလ်ာ္ပါက သင္၏ လက္ရွိက်န္းမာေရး၊ ေဆး၀ါး၊ ဓာတ္မတည့္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္လက္မ်ားကို ျပည့္စံုတိက်စြာ ေပးအပ္ရန္။ 2.
ေနအိမ္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေရးဆြဲမႈ၊ ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဥပမာ သင္၏ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း စသည္တို႔တြင္ လိုအပ္သည့္အတိုင္းႏွင့္ သင္တတ္ႏိုင္သည့္အခါ
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္။ 3. ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သန္႔ရွင္းထိန္းသိမ္းရန္။ 4. သင္၏ ကိရိယာ၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္၊ 5. သင္ဖ်ားနာပါက သင္၏ သမားေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအား အသိေပးရန္။ 6. သင္ေနထိုင္ရာလိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ ေျပာင္းပါက ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ို ား ႀကိဳတင္အသိေပးရန္။ 7. ကိရိယာ
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာႀကံဳရပါက အသိေပးရန္။ 8. သင့္အတြက္ ေဆးညႊန္းျခင္းကို သင္၏ သမားေတာ္၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမွ ျပင္ဆင္လိုက္ပါက သို႔မဟုတ္ ရပ္လုိက္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးရန္။ 9.
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ေပၚလစီအား ျငင္းပယ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းအေပၚ ကၽြန္ုပ္တို႔ကုိ အသိေပးရန္။

III. ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏ပူပန္မႈမ်ား - ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ (800) WAL-MART တြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ရရွိသည္မွ ငါးရက္အတြင္း ထိုသို႔ရရွိေၾကာင္း သင့္အား တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္
ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါမည္။ သင့္ေမးျမန္းဆက္သြယ္မႈအတြက္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ျပကၡဒိန္ရက္ 14 ရက္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ေပးအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
ကုသမႈမ်ားတြင္ လိမ္ညာမႈႏွင့္ တလြဲသံုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး (800) WAL-MART သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး တိုင္ၾကားခ်က္အတြက္ ေျဖရွငး္ မႈမရွိပါက (919)785-1214 သို႔ (855) 937-2242 ရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္
တာ၀န္ယူမႈေကာ္မရွင္ (ACHC) သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 1-(800) 447-8477 ရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ံုးသို႔လည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

IV. Medicare DMEPOS အေထာက္အပံ့ေပးသူ စံႏႈန္းမ်ား။ Wal-Mart Stores, Inc. မွ သင့္ကို ေပးအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္က်င့္ထံုးမ်ား အပိုဒ္ 424.57(c) ပါ ပုဒ္မ 42 တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ အေထာက္အပံ့ေပးသူ စံႏႈန္းမ်ား အတိုင္း ျဖစ္ရပါသည္။ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္ (ဥပမာ၊ အာမခံေပးျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ခ်ိန္နာရီ)။
အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားကို အျပည့္အစံုေလ့လာရန္ -www.ecfr.gov. ေတာင္းဆိုမႈရွိပါက သင့္အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားေရးသားထားသည့္ မိတၱဴကို ေပးအပ္ပါမည္။

V. အာမခံအခ်က္အလက္။ ကၽြႏပ
္ု ္တို႔ကုမၸဏီမွ ေရာင္းခ်ငွားရမ္းသည့္ ပစၥည္းတိုင္းအတြက္ ထုတ္လုပ္သူမွအာမခံ တစ္ႏွစ္ ေပးထားပါသည္။ Medicare အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသူ အားလံုးအား အာမခံအက်ံဳးဝင္မႈကို
အသိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အာမခံေပးျခင္း၊ Medicare မွ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား အခမဲ့ ျပဳျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစားထိုးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ ထို႔အျပင္ အားလံုးေသာ တာရွည္ခံသည့္
ေဆးပစၥည္း ကိရိယာမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသူလမ္းညႊန္ရွိပါက အဆိုပါလမ္းညႊန္ကို အာမခံအခ်က္အလက္ႏွင့္အတူ ေပးအပ္ပါမည္။

