េសចក� ីជូនដំណឹង អំពីសុខ�ព និងសុខុ�ល�ព ៖បូ ករ ួម� ំង េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រអនុវត� ឯកជន�ព សិទ�ិផ� វ� ច�ប់របស់អ�កជម� ឺ ក� ីកង� ល់របស់អតិថិជន
បទ��នអ� កផ� ល់េស� Medicare ព័ត៌�ន�រ��ប់រង

�រជូនដំណ ឹងអំព ី�រអនុវត� ឯកជន�ព៖

�លបរ �េច� ទចូ ល�ធរ�ន៖ៃថ�ទី 26 ែខមី� ��ំ 2013 �លបរ �េច� ទែកស្រម� លេឡើង វ �ញ៖ៃថ�ទី 2ែខក����ំ 2019 ។
េសចក� ីជូនដំណឹងេនះេរៀប�ប់អំពីរេបៀបែដលេគយកព័ត៌�នេវជ� ��ស� របស់អ�កេ�េ្របើ
និង្រប�សផ�យ
និង វ �ធីែដលអ� ក�ចចូ លេមើលព័ត៌�ន� ំងអស់េនះ
។សូ ម�នេសចក� ីជូនដំណឹងេនះេឡើង វ �ញេ�យយកចិត�ទុក�ក់ ។
េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រអនុវត� ឯកជន�ពេនះពិពណ៌�អំពី�រអនុវត� ឯកជន�ពរបស់៖ ្របតិបត� ិ�ររបស់ Walmart Health & Wellness ្របតិបត� ិ�រសុខ�ពក� ឹប និងសុខ�ពរបស់ Sam
និង�រអនុវត� �រែថ�ស
ំ ុខ�ពនិងៃដគូ ផ� ល់េស�សុខ�ពេ� Walmart រ ួម�ង
ំ �រព��លសុខ�ពសុខ�ពេធ� ញ អុបទិក។ និង�រអនុវត� ន៍សុខ�ព�កប្បកិ រ ��ែដល�នបេង� ត
ើ
ំ និងកែន� ងផ� ល់េស�របស់អ�កផ� លេ់ ស�ែថ�ស
ំ ុខ�ព�ង
ំ េ�ះដូ ច�ទី�ង
ំ របស់
និងចូ លរ ួមក��ង�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�នេរៀបចំេឡើង។។ េសចក� ីជូនដំណឹងេនះអនុវត� េ�្រគប់ទី�ង
Walmart និង Sam's Club ែដល�កែន� ងអនុវត� Walmart Health និងអ� កផ� ល់េស��ៃដគូ និង Walmart ឬ�ងឱសថ Sam's Club មជ្ឈមណ�លចក�� អុបទិក និងទី�ំងគ� ីនក
ិ ។
េយើងយល់�ព័ត៌�នែផ� កេវជ� ��ស� របស់អ�ក�នលក� ណៈ��ល់ខ� �ន េហើយេយើងេប� ���រ�រ�។ េយើង្រត�វ�ន�ម�រេ�យ ច�ប់េដើម្បីរក��ពឯកជនៃនព័ត៌�នសុខ�ព�រ�ររបស់អ�ក (“
PHI”) េដើម្បីផ�ល់ឱ្យអ� កនូ វេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�តព� កិច�ផ� វ� ច�ប់ និង�រអនុវត� ឯកជន�ព�ក់ទងនឹង PHI របស់អ�ក និង�យ�រណ៍េ�អ� កនូ វ�ររ�េ�ភសន� ិសុខ�មួ យែដល�ក់ពន
័ � នឹង
PHI របស់អ�កែដលមិន្រត�វ�ន��។ េយើង ្រត�វែត េធ� ��មលក� ័ណ�ៃនេសចក� ីជូនដំណង
ឹ បច��ប្បន� េនះ។
�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រប��ញ PHI ែដលមិនត្រម�វពីអ�កេឡើយ។៖
1. ស្រ�ប់ �រព��ល។ េយើង�ចេ្របើ PHI របស់អ�កស្រ�ប់េ�លបំណងព��លដូ ច�ែចក�យេវជ� ប��
និងផ� ល់េស�្រគប់្រគង�រព��លេ�យ��។ំ
េយើង�ចប��ញ
PHI
របស់អ�កេ��ន់អ�កព��លអ� កផ� ល់ឱសថ�រ �ឱសថ�រ �
និងអ� កផ� ល់េស�ែថ�ស
ំ ុខ�ពដៃទេទៀតែដល�ក់ព័ន�នឹង�រែថ� ំសុខ�ព ឬ�រព��លរបស់អ�ក។ 2. ស្រ�ប់ �របង់្រ�ក់. េយើង�ចេ្របើ និងប��ញ PHI របស់អ�ក ដូ េច� ះពួ កេយើង
និងអង� �ព
ឬអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពេផ្សងេទៀត�ចេចញវ �ក� យប្រត
និង្របមូ ល្រ�ក់ពីអ�ក្រក �មហ៊ុន����ប់រងរបស់អ�ក
ឬ�គីទីបី។េនះ�ច�នរ ួមប��ល
� នូ វ�រពិនិត្យ�ព�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រ ����ប់រងសុខ�ព�មួ យនឹងកម� 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
ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រែថ�ំសុខ�ព។
េយើង�ចេ្របើ
និងប��ញ
PHI
របស់អ�កស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រែថ� ំសុខ�ពរបស់េយើង
និង្របមូ លចំនួន្រ�ក់ែដលជំ�ក់
។
3.
និង្របតិបត� ិ�រែថ� ំសុខ�ពរបស់អង� �ពេផ្សងេទៀតែដលអ� ក�ន
ឬ�នទំ�ក់ទំនង។្របតិបត� �
ិ រែថ� ំសុខ�ព�ចរ ួមប��ល
� សកម� �ព�ំ�ច់េដើម្បីផ�ល់េស�ែថ�ស
ំ ុខ�ព
និង���អ� កទទួ ល�នេស�កអតិថិជន្របកបេ�យគុណ�ព។
4.
ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រែថ�ំសុខ�ពសមូ ហ�ពរបស់េយើង។
អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពែដល្រគបដណ�ប់នីមួយៗែដលចូ លរ ួមក��ង�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�នេរៀបចំរបស់េយើង
(ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ)
�ចែចករ� ែលក
PHI
�មួ យ��េដើម្បីអនុវត�្របតិបត� ិ�រែថ� ំសុខ�ព�ក់ទងនឹង�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�នេរៀបចំ។�ក់ែស� ង�រអនុវត� របស់្រក �មហ៊ុន
Walmart
សុខ�ព
និងអ� កផ� ល់ៃដគូ �ចែចករ� ែលក PHI �មួ យ�� និង�មួ យនឹង Walmart ឬ Sam's Club Health & Wellness ស្រ�ប់េ�លបំណងេនះ។ 5. េដើម្បី ទំ�ក់ទំនង�មួ យអ� កអំពីផលិតផល
និងេស��ក់ទងនឹងសុខ�ព។
េយើង�ចេ្របើ ឬប��ញ PHI របស់អ�កេដើម្បី�ក់ទង�មួ យអ� ក�ក់ទងនឹង�រែថ� ំ និងប��ែដល�ក់ទង។ឧ�ហរណ៍ េយើង�ចេ្របើ ឬប��ញ PHI
របស់អ�កេដើម្បីផ�ល់កម� វ �ធីរ�លឹក�រ�ត់ជួប ែណ�ំអ�កអំពី�រែថ� ំប��រែដល�នផ� ល់េស�្រគប់្រគង�រព��លេ�យ�� ំ ឬ្រ�ប់អ�កអំពី�រព��លជំនួស ឬ�រកំណត់�រែថ� ំ។ 6. េដើម្បី
បុគ�លែដលចូ លរ ួមក��ង�រែថ�ំ
ឬបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�ំរបស់អ�ក។
េយើង�ចប��ញ
PHI
របស់អ�កេ�ស�ជិក្រគ� �រ
�ច់�តិ
មិត�ភក� ិ
ឬបុគ�លេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណេ�យអ� កែដល�ក់ព័ន�នឹង�រព��ល
ឬ�របង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ� ំរបស់អ�ក
្របសិនេបើអ�កយល់្រពមនឹង�រប��ញេនះ
េ�យ�រ
�នត្រម�វ
េ�យច�ប់។
អ� ក�នឱ�សជំ�ស់
និងមិនេធ� �ដូេច� ះ
ឬេយើងយល់�មពី�លៈេទសៈក��ង�រវ �និច�័យ វ ���ជីវៈរបស់េយើង��រប��ញេនះគឺសមរម្យ។
7.
េយើងនឹង្រប�សផ�យព័ត�
៌ ន PHI របស់អ�កេ�េពល�នត្រម�វេ�យច�ប់របស់សហព័ន� ច�ប់រដ� ឬច�ប់ មូ ល��ន ែដល�នេធ� �ដូេ��ះ ។ 8. េដើម្បីបេ���ស�រគ្រ�មកំែហងធ� ន់ធ�រចំេ�ះសុខ�ព
ឬ សុវត� ិ�ព។ េយើង�ចេ្របើ ឬប��ញ PHI របស់អ�កេ�េពល�ំ�ច់េដើម្បី�រ�រ ឬបន� យ�រគំ�មកំែហងធ� ន់ធ�រ េ��ន់ មនុស្ស���ក់ ឬ
��រណៈជន។
9. ស្រ�ប់
សកម� �ព��ំេមើល�រេធ� ស្របែហសសុខ�ព។ េយើង�ចប��ញ PHI េ��ន់��ក់�រ្រត� តពិនិត្យសុខ�ពស្រ�ប់សកម� �ពែដល�នអនុ��តេ�យច�ប់ដូច�សវនកម� �រ្រត� តពិនិត្យ
និង�រផ� ល់សិទ�ិ ឬសកម� �ពេផ្សងេទៀតែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់�រ្រត� តពិនិត្យ្របព័ន�ែថ� ំសុខ�ពកម� វ �ធីអត�្របេ�ជន៍ និងសិទ�ិសុី វ �ល។
10. េដើម្បីសុខ�ព��រណៈ និងសុវត� ិ�ព។
េយើង�ចប��ញ PHI របស់អ�កេ��ន់���ធររ��ភិ�លស្រ�ប់សកម� �ពសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព��រណៈដូ ច��រ�រ�រ ឬ្រគប់្រគងជម� ឺ �ររងរបួ ស ឬពិ�រ�ព �ររ�េ�ភបំ�ន
ស្រ�ប់
េរឿងក� ី
និង�រវ ��ទ។
េយើង�ចប��ញ
PHI
�រេធ� ស្របែហស
ឬអំេពើហង
ឹ �ក��ង្រគ� �រ
និង�រ�យ�រណ៍ពី�រត�ញែត�
�
រ
ឬ្របតិកម� មិនល� ចំេ�ះ��។ំ
11.
របស់អ�កេ�ក��ង�រេឆ� ើយតបេ�នឹងតុ��រ
ឬបទប��រដ� �ល
ឬ
ក��ង
�រេឆ� ើយតប
េ�
ដី�េ�ះ�រេស� ើសុំ�ររកេឃើញ
ឬដំេណើរ�រ្រសបច�ប់េផ្សងេទៀត
្របសិនេបើ�ន�រខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បី្រ�ប់អ�កអំពីសំេណើរេនះ
ឬេដើម្បីទទួ ល�ន�រ�រ�រ
ស�
� ប់��ប់
12.
�រអនុវត� នច
៏ �ប់។
េយើង�ចប��ញ
PHI
េ�ម�ន� ីអនុវត� ច�ប់ស្រ�ប់េ�លបំណងអនុវត� ច�ប់�ក់�ក់ដូច��រ�យ�រណ៍អំពីឧ្រកិដ�កម� េ�នឹងកែន� ងរបស់េយើង
េយើង�ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក៖(1)
ឬេឆ� ើយតបេ�នឹង�រ�កសួ រអំពី�រអនុវត� ច�ប់េ�យ្រសបច�ប់។
13. ស្រ�ប់បេ្រមើ មុខ�ររបស់រ��ភិ�លែដល�នឯកេទស។
េបើអ�ក�ស�ជិកកងក��ំង្រប�ប់�វុធ ដូ ចែដល�ន�ម�រេ�យបទប�����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�ប់េ�យស� ិតេ្រ�មលក� ័ណ��ក់�ក់មួយ (4) ស្រ�ប់មូលេហតុសន� ិសុខ�តិែដលច�ប់ត្រម�វឲ្យេធ� � (5)
្រប�សផ�យេ��ន់ម�ន� ីសហព័ន�េដើម្បី�រ�រ្រប��ធិបតី អ� កេផ្សងេទៀតែដល�នទទួ លសិទ�ិ ឬ��ក់ដឹក�ំរបស់្របេទសដៃទ ។ 14. ស្រ�ប់សំណងរបស់កម� ករ។
េយើង�
្រប�សផ�យព័ត៌�ន
PHI
របស់អ�កស្រ�ប់�រផ� ល់
សំណងកម� ករ
ឬស្រ�ប់បេ្រមើឲ្យកម� វ �ធីែដល្រសេដៀង��េនះ
។
15.
ស្រ�ប់
�របរ ���គសរ ��ង�
និង�លិ�។
េយើងក៏�ច្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�កេ��ន់អង� �រេធ� �លទ� កម� ស រ ��ង� ឬអង� �រដៃទេទៀត្រសេដៀង��េនះស្រ�ប់បេ្រមើេ�លបំណងៃន�របរ ���គ ឬប�រសរ
�
��ង� ។ 16.
ស្រ�ប់អ�កេធ� �សពវ ��គ
និងអ� ក�ត់ែចងបុណ្យសព។
េយើង�ចប��ញ
PHI
េ��ន់្រប�នផ� ះបុណ្យសព
អ� កពិនិត្យសុខ�ព
ឬអ� កពិនិត្យសុខ�ព្រសប�មច�ប់ែដល�ចអនុវត� �នេដើម្បីអនុ��តឱ្យពួ កេគបំេពញ�រកិច�របស់ពួកេគ។
17.
ស្រ�ប់អ�កតំ�ង��ល់ខ�ន។
�
េយើង�ចប��ញ
PHI
របស់អ�កេ�មនុស្សែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេធ� �សកម� �ពជំនួសអ� កដូ ច�ឪពុក��យ
��ព��ល្រសបច�ប់
ឬអ� ក្រគប់្រគង
ឬអ� ក្របតិបត� ិ្រទព្យសម្បត� ិរបស់អ�ក។
18.
ស្រ�ប់ភស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេ�គ។
េយើង�ចផ� ល់ភស���ង
�រ�ក់��ប
ំ ��រេ�គេ�
��អំពីសិស្ស
ឬនិស្សិតេពលអ�គតែដល�នត្រម� វេ�យច�ប់
្របសិនេបើ្រត�វ�នអនុ��តេ�យឪពុក��យ / ��ព��ល អនីតិជន�នេ�ះែលង ឬបុគ�ល�ន�រអនុ��តេផ្សងេទៀតែដល�ចអនុវត� �ន។
� ងសំណង�្រ�ក់េ�យ��ល់ ឬេ�យ្របេ�លេឡើយ
�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រប��ញ PHI ែដលមិនត្រម�វពីអ�កេឡើយ៖ 1. �រលក់ PHI។ េយើងនឹងមិនេ្របើ្រ�ស់ ឬប��ញ PHI របស់អ�ក�ថ� រនឹ
ដ�ប�អ� ក�នអនុ��តឱ្យេយើងេធ� �� ឬែដល្រត�វ�នអនុ��តេ�យ HIPAA។ 2. កំណត់ស��ល់�រព��លចិត���ស�។ េលើកែលងែតក��ង�លៈេទសៈ�នកំណត់ េយើងមិន�ចេ្របើ្រ�ស់
ឬប��ញកំណត់ចំ�ែំ ដលកត់្រ�េ�យអ� កជំ�ញសុខ�ពផ� វ� ចិត�ែដលចង្រកងឯក�រ�រសន� �របស់អ�កក��ងកំឡ
� ងេពលពិេ្រ�ះេ�បល់េ�យ��ន�រអនុ��តពីអ�ក។
3.
ទីផ�រ។
េ�យ�ន�រអនុ��តពីអ�កេយើង�ចេ្របើ
ឬប��ញ
PHI
របស់អ�ក
ទីផ�រ
េ�លបំណង។
4។
េ�លបំណង្រ�វ្រ�វ។
េយើង�ចេ្របើឬប��ញ
PHI
ស្រ�ប់េ�លបំណង្រ�វ្រ�វេ�យ�ន�រអនុ��តពីអ�ក
ឬេ�យ��ន�រអនុ��តក��ង�លៈេទសៈ�នកំណត់ដូច��រលះបង់ពី្រក �ម្របឹក�្រត� តពិនិត្យ��ប័ន។
េលើកែលងចំេ�ះអ� ែ� ដល�នេរៀប�ប់ក��ងេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ េយើងនឹងមិនេ្របើ ឬ្រប�សផ�យព័ត៌�ន PHI របស់អ�កេ�យមិន �ន�រអនុ��តពីអ�កេឡើយ ។ អ� ក�ចេ�ះបង់ របស់អ�ក
�រអនុ��ត��យលក� ណ៍អក្សរេ�េពល�មួ យែដលនឹងប�្ឈប់�រេ្របើ្រ�ស់
ឬ�រ�ត្រត�ងបែន� មេទៀតស្រ�ប់េ�លបំណងែដល្រគបដណ�ប់េ�យ�រអនុ��តរបស់អ�កេលើកែលងែតេ�េពលែដលេយើង�នអនុវត� េលើ�រអនុ��តរបស់អ�ករ ួចេហើយ។
េយើងក៏្រត�វអនុវត� �មច�ប់�ែដលតឹងរ��ង�ង HIPAA ។
អ� ក�នសិទ�ិដូច�ងេ្រ�មេ�យេ�រព�ម PHI របស់អ�ក៖ 1.អ� ក�ចេស� ើសុំ�ររ �តត្បិតេលើ�រេ្របើ្រ�ស់ ឬ�រប��ញ PHI របស់អ�កស្រ�ប់�រព��ល�រទូ �ត់ ឬ្របតិបត� ិ�រែថ�ស
ំ ុខ�ព
ឬ�រប��ញ
PHI
របស់អ�កេ�នរ���ក់ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រែថ� ំរបស់អ�កឬ�របង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ� ំរបស់អ�កដូ ច�ស�ជិក្រគ� �រ
ឬមិត�ភក� ិ។េយើងមិនត្រម�វឲ្យយល់្រពមេទ។េបើេយើងយល់្រពម�មអ� ក
េយើងនឹងេធ� ��ម�រេស� ើសុំរបស់អ�ក
េលើកែលងែតចំេ�ះក��ង��ន�ព�សន� �ក់�ក់
ឬេលើកែលងែតករណីែដល��ពត្រម�វរបស់ច�ប់
។2.អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យ�ន�រកំណត់្រពំែដនចំេ�ះ�រ្រប�សផ�យព័ត៌�ន
PHI
ក��ងករណី�មួ យេ�ឲ្យែផន�រែថ� ំសុខ�ព
ស្រ�ប់េ�លបំណង
េធ� ��របង់្រ�ក់
ឬេធ� �្របតិបត� ិ�រ
ែថ� ំសុខ�ព
ស� ីអំពី�របង់ៃថ� េស�� ំង្រស �ង
(្រ�ក់េចញពីេ�េ�៉ខ� �នឯង)
។3.អ� ក�ចពិនិត្យ
និងទទួ លកំណត់្រ�ព័ត៌�នសុខ�ពរបស់អ�ក�្រក�ស
ឬ�េអឡិច្រត�នក
ិ
េបើ�ចេ�ះពុម�េចញ�ន
។�ធម� �
េនះគឺរ ួមប��ល
� នូ វេវជ� ប��
និងកំណត់្រ�បង់្រ�ក់
។
េយើង�ច�រ្រ�ក់ពីអ�កស្រ�ប់�រចំ�យសមេហតុសមផលៃន�រេឆ� ើយតបេ�នឹងសំេណើរបស់អ�ក។េយើង�ចបដិេសធសំេណើរបស់អ�ក
ក��ងករណីេនះ
អ� ក�ចេស� ើសុំ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញៃន�របដិេសធ។4។អ� ក�ចេស� ើសុំឲ្យេយើងែកែ្របព័ត៌�ន
PHI
របស់អ�ក
េបើ��ព័ត៌�នខុស
ឬ�ព័ត៌�នមិនេពញេលញ
។អ� ក្រត�វែតផ� ល់េហតុផលេដើម្បី�ំ្រទសំេណើរបស់អ�ក។េយើង�ចបដិេសធ�រេស� ើសុំរបស់អ�ក ្របសិនេបើ PHI �ន�ព្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញ ឬមិនែមន�ែផ� កមួ យៃន PHI ែដលរក�ទុកេ�យ
ឬស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស��ក់ព័ន�ក��ង�រេរៀបចំ�រែថ� ំសុខ�ពែដល�នេរៀបចំ។្របសិនេបើេយើងបដិេសធ�រេស� ើសុំរបស់អ�ក
អ� ក�នសិទ�ិប��ន
� េសចក� ីែថ� ង�រមិនយល់្រពម។សំេណើរបស់អ�កនឹង��យ�ែផ� កមួ យៃនកំណត់្រ�េវជ� ��ស� របស់អ�ក
េដើម្បី
្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� េ�េពលែដលេយើងេធ� ��រប��ញអំពី�តុ
ឬេសចក� ីែថ� ង�រណ៍ែដលអ� កេជឿ�មិនេពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រត�វ។ 5។អ� ក�ចេស� ើសុំគណេនយ្យចំេ�ះ�រ្រប�សផ�យនូ វព័ត៌�ន PHI របស់អ�ក ។េនះគឺ�ប�� ីៃន�រប��ញែដលេធ� �ពី PHI
របស់អ�កេ្រ�ពី�រព��ល�រទូ �ត់
ឬ្របតិបត� ិ�រែថ�ស
ំ ុខ�ព
និង�រេលើកែលងេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�នអនុ��តេ�យច�ប់។�រេស� ើសុំរបស់អ�ក្រត�វែតប��ក់ពីរយៈេពលមួ យែដលមិនេលើសពី្រ�ំមួយ��ំគិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទៃន�រេស� ើសុំ។6។អ� ក�ចេស� ើសុំ
ឲ្យេយើង�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�ក្រត�វែតប��ក់�េតើអ�កចង់ឲ្យេយើង�ក់ទង�មួ យអ� កេ�យវ �ធី�
និងេ�ទី�

េសចក� ីជូនដំណឹង អំពីសុខ�ព និងសុខុ�ល�ព ៖បូ ករ ួម� ំង េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រអនុវត� ឯកជន�ព សិទ�ិផ� វ� ច�ប់របស់អ�កជម� ឺ ក� ីកង� ល់របស់អតិថិជន
បទ��នអ� កផ� ល់េស� Medicare ព័ត៌�ន�រ��ប់រង
។េយើងនឹងផ� ល់�រយល់្រពមេ��មសំេណើែដល�នេហតុផល។្របសិនេបើអ�កចង់េ្របើសិទ�ិ�មួ យេនះសូ ម�ក់ទងទី�ំង
Walmart
ឬទី�ំង
Sam’s
Club
ែដល�នផ� ល់េស�របស់អ�កេដើម្បីទទួ ល�នទ្រមង់ែបបបទសមរម្យ ឬ�ក់សំេណើ��យលក� ណ៍អក្សរេ� HIPAA អនុេ�ម�ម Walmart Inc., 2608 SE J Street, Mailstop 0230, Bentonville,
AR។72716-0230។អ� ក�ចទទួ ល�នច�ប់ថតចំលងៃនេសចក� ីជូនដំណង
ឹ េនះពី Walmart or Sam’s Club ឬ�មអុិនធឺែណត�មរយៈ៖ https://corporate.walmart.com/privacysecurity/notices/។
�រ��ស់ប�រចំ
� េ�ះ
េនះ
�រ��ស់ប�រចំ
� េ�ះេសចក� ីជូនដំណឹងស�ីអំពី�រអនុវត� ឯកជន�ព៖
េយើងរក�សិទ�ិក��ង�រ��ស់ប�រេសចក�
�
ីជូនដំណឹងេនះ
និងេធ� �ឱ្យេសចក� ីជូនដំណឹងែដល�នែកលម� �ន្របសិទ��ពស្រ�ប់
PHI
ែដលេយើងរក�
ឬទទួ ល�ន�េពលអ�គត។េយើងនឹងផ�យសំេ�ៃនេសចក� ីជូនដំណឹងបច��ប្បន� េនះ។្របសិនេបើេយើង��ស់ប�រេសចក�
�
ីជូនដំណឹងរបស់េយើង
អ� ក�ចទទួ ល�នច�ប់ចម� ងៃនេសចក� ីជូនដំណឹងែដល�នែកស្រម� ល�ម�រេស� ើសុំ ឬ�មអុិនធឺែណត�មរយៈ៖ https://corporate.walmart.com/privacy-security/notices/។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម ឬេដើម្បី�យ�រណ៍អំពីប��៖ ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរអំពេី សចក� ីជូនដំណឹងេនះសូ ម�ក់ទង HIPAA អនុេ�ម�ម Walmart Inc., 2608 SE J Street, Mailstop 0230,
Bentonville, AR។72716-0230 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 �មួ យនឹង ម�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)។

សិទ� ិរបស់អ�កជម� ៖ឺ

�រទទួ លខុស្រត�វរបស់អ�កផ� ល់េស�៖
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��លេ្រ�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� ំែដលកំពង
ុ ផ� 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� ំងរបួ 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� ំងអស់ែដល�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� ំសមរម្យេ�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� � ំងអស់េ�ះ ។ �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� ំសុខ�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�ស
ំ ុខ�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� ល់ដំណង
ឹ
ដល់ េយើងឲ្យ�នដឹង ្របសិនេបើ ្រគ�េពទ្យ ឬអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�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 ។
Customer Concerns: 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 ។
Medicare DMEPOS Supplier Standards: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) ។ The full text of these standards can be obtained at www.ecfr.gov. �ម�រេស� ើសុំ
េយើងនឹងផ� លឲ
់ ្យអ� កនូ វ សំេ��យល័ក�ណ៍អក្សរៃនបទ��នេនះ ។
33
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Warranty
Information:
្រគប់ផលិតផលែដល�នលក់
ឬជួ លេ�យ្រក �មហ៊ុនរបស់េយើង
គឺស�ិតេ្រ�ម�រ����ប់រងពីអ�កផលិតចំនួនមួ យ��ំ
។េយើងនឹងផ� ល់ដំណឹងដល់អ�កទទួ លផល�ង
ំ អស់ពីកម� វ �ធី Medicare ចំេ�ះ�រ្រគបដណ�ប់េលើ�រ ����ប់ រង ទទួ ល��ល់្រគប់�រ��ប់ រង�ង
ំ អស់េ្រ�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� ំងអស់ េ�េពលែដល េសៀវេ�ក្ប
� ន��តេនះេរៀបចំរ ួច ។

