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MyChart Proxy Revocation Form (MyChart
ကယ
ို ္စားလွယ္ ခြင့့္ ပဳြက
် ္ ့ ပန္လ ည္႐ိုပမ္
သ ့ားမႈ ပံိုစံ)


Owensboro Health Use Only
MRN:
DOB:
Document Type: Proxy Revocation

လူနစာႏ့ွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ဆကဆံေ့ရားတြင္ လူာႏ့ွစ္္ဥား ပါဝငပြသကသည္။ ၎ြို႔ထဲမွ ြစ္္ဥားသည္ ၎၏ေ့ဆားကိုသမႈ မွြတမ့္ားကို
ဝင္ေ့ရစကၾကည့္ရႈြံရသူ့ ဖစသ ည္။ ထသ
ို ူကို လူနာ ဟို ေ့ြၚသည္။ အ ြစားြစ္္ဥားသည္ ထလ
ို ူနစကို စဥမံေ့စစင့္ေ့ရွ စက္ေ့ပားရန္
ေ့ဆားကိုသမႈ အြ်ကအလက်စားကို ဝင္ေ့ရစကၾကည့္ရႈရ န္လ ိုသူ့ ဖစပါသည္။ ထသ
ို ူကို ကယ
ို ာ္ ားလွယ္ ဟို ေ့ြၚသည္။



ဤပံစ
ို ံကို ့ ဖည့္ခစကလိုက့္ ြင့္ား့ ဖင့္ ယြငက ေသဘစြူခြင့့္ ပဳထစားသည့္ လူနစာႏ့ွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ဆကဆံေ့ရားကို
အဆံိုားသြည့္ ဖစသ ည္။ လူနစ၏ ကိုသမႈမွြတမ့္ားကို ကိုယ္စားလွယ္၏ MyChart မွြတမ့္ားမွြစဆင့္ ဝင္ေ့ရစကသံိုားစစဲ
့ာႏ့့ိုင္ေ့ြစမည္ မ ဟိုြပါ။

လူနာအခ်ကအလက္ (အပိုင့
္ ားအစားလံားို ့ ဖည့္ရ န္လ ိုအပသ ည္ - ရွ င့္ားရွ င့္ားလင့္ားလင့္ား ေ့ရားပါ)
လူနစ အမည္လူမႈဖူလံ့ေ
ို ့ရား # (ေ့နစကဆံိုား ဂဏန့္ား

ေ့ခမားသကၠရစဇ္-

4 လံိုား)-

လမ့္ားလပ္စ-

ၿမ႕-ဳ

အဥားေ့မားလ္-

့ ပည္နယ္-

စစပို႔ကိုဒ္-

ဖိုန့္ားနံပါြ္-

ကယ
ို ာ္ ားလွယ္ အခ်ကအလက္ (အပင
ို ့္ားအစားလံားို ့ ဖည့္ရ န္လ ိုအပသ ည္ - ရွ င့္ားရွ င့္ားလင့္ားလင့္ား ေ့ရားပါ)
ကိုယ္စားလွယ္ အမည္လူမႈဖူလံ့ေ
ို ့ရား # (ေ့နစကဆံိုား ဂဏန့္ား 4

ေ့ခမားသကၠရစဇ္-

လံိုား)-

လမ့္ားလပ္စအဥားေ့မားလ္-

ၿမ႕-ဳ

့ ပည္နယ္-

စစပို႔ကိုဒ္-

ဖိုန့္ားနံပါြ္-
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ို ္စားလွယ္ ခြင့့္ ပဳြက
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သ ့ားမႈ ပံိုစံ)

Owensboro Health Use Only
MRN:
DOB:
Document Type: Proxy Revocation

ျ ပန္လ ည္႐ိုပသမ္ျားေျၾကာင္ျား စာ
ေ့အစက္ကတင္ လကွြိုား့ ြင့္ား့ ဖင့္ တကၽာႏ့့္ပ
ို ္၏ MyChart မွြတမ့္ားထဲရွ က်န့္ားမစေ့ရားာႏ့ွင့္ ေ့ေခငြစင့္ားြံမႈ အြ်ကအလက်စားကို
အထက္ေ့ဖစ့့္ ပပါ ကိုယ္စားလွယအစား ဝင္ေ့ရစကသံိုားစစဲခြင့္ ေ့ပားထစားသည့္ တကၽာႏ့့္ိုပ္၏ ခြင့့္ ပဳြ်ကကို ဤတြင္
့ ပန္လ ည္႐ိုပမ္
သ ့ားပါသည္။ တကၽာႏ့့္ိုပ္၏ MyChart ကိုယ္စားလွယသို႔ ေ့ပားအပစားေ့သစ အခြင့္အစဏစာႏ့ွင့္ လိုပိုပ င္ငြင့္ကို
့ ပန္လ ည္႐ိုပမ္
သ ့ားလိုကၿပဥား ဤစစင္ြက္စြမ့္ားတြင္ ယင့္ားသို႔ ့ ပန္လ ည္႐ိုပမ္
သ ့ားေ့ၾကစင့္ား အသေ့ပား ေ့ဖစ့့္ ပထစားသည္။

လူနာ၏ လကမတ
ွ ္-

ရကက္ဲ-

သင ့်ဆြစေင်ားြံြ က်က ့ို့ံ ဆေပားပ ့ို့ံ မည ့်လ ပ်စစ:
Owensboro Health Regional Hospital
PO Box 20007
Owensboro, KY 42304-0007
Attn: Health Information Management
Fax: (270) 417-6809
Email: MyChart.Proxy@Owensborohealth.org

၎ေင်ားြွင ့်ပခပိုြ က်ပံ့့
ို စ
ံ အ
ံ စေ့့ား ခပည ့်သေ
ွ င်ား ့စြွင ် အကူအည ထပ်မံလ ့ို့အ
ံ ပ်ပါက (270) 417-6800, Option #5
သ ့ို့ံ ဆေြေါ် ့ို့ပ
ံ ါ။
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