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"sfHealthConnect" là một trang web nơi mà quý vị có thể đọc hồ sơ y tế của mình trên mạng. 
Nếu quý vị đã cho một người khác quyền truy cập hồ sơ y tế của quý vị trên mạng, quý vị vẫn 
luôn có quyền hủy bỏ việc truy cập đó. "sfHealthConnect" có thể có thông tin nhạy cảm mà 
quý vị muốn giữ kín. 

Nếu quý vị có trương mục "sfHealthConnect" riêng của mình, hãy thay đổi mật khẩu của quý 
vị và đừng chia sẻ nó với bất cứ ai. Điều này sẽ ngăn người khác không đọc được hồ sơ của 
quý vị. Những người khác vẫn có thể đọc hồ sơ y tế riêng của họ trên mạng. 

Nếu quý vị không có trương mục "sfHealthConnect" riêng của mình, hãy điền mẫu đơn này và 
mang đến hoặc gửi đến phòng khám của quý vị. Có thể mất tới 3 ngày để đóng trương mục. 

 
Tên của Bệnh nhân:       

Họ của Bệnh nhân:         

BIS (Hồ sơ y tế):    

Ngày sinh:    

Người mà tôi muốn hủy bỏ quyền truy cập hồ sơ của tôi trên mạng trong 

"sfHealthConnect": Tên:     Họ :

  Địa 

chỉ email:      

Mối quan hệ với tôi: 
  Người Phối ngẫu / Bạn đời 
  Con 
  Anh / chị 
  Người Khác - xin vui lòng ghi rõ:    

 

Chữ ký bệnh nhân: Ngày:     

Chữ ký Nhân chứng:  _ Ngày:  

Tên viết Chữ in của Nhân chứng:     

Vì lý do bảo mật, hãy mang theo mẫu đơn đã điền đến phòng khám của quý vị. 
 

Thông tin bí mật của Bệnh nhân/Khách hàng: Xem mã W&I 5328 

** VUI LÒNG LƯU GIỮ TRONG HỒ SƠ Y TẾ CỦA KHÁCH HÀNG (Phần ưng thuận) ** 
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