
                                                                                                                                                           

 

 

 

Phối Hợp với Các Bác Sĩ Chăm Sóc Chính và Các Dịch Vụ Về Sức Khỏe Hành Vi  
 

Việc phối hợp chăm sóc giữa các nơi chăm sóc sức khỏe hành vi và chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết để tối 
ưu hóa sức khỏe tổng quát của thân chủ. Dịch Vụ Về Sức Khỏe Hành Vi (BHS) quý trọng và mong muốn có sự 
phối hợp chăm sóc với các nơi chăm sóc sức khỏe, nối kết thân chủ với các nhà y tế, thâu thập các thông tin 
của nơi chăm sóc chính (PCP) và ghi nhận tất cả mọi thông tin vào hồ sơ sức khỏe hành vi của thân chủ. Với 
sự cải tổ về chăm sóc sức khỏe, các nơi cung cấp dịch vụ BHS sẽ củng cố thêm những nỗ lực kết hợp bằng 
cách cải thiện sự phối hợp chăm sóc với các nơi chăm sóc chính. Việc yêu cầu thân chủ/người giám hộ cho 
phép trao đổi thông tin với các nơi chăm sóc chính là điều bắt buộc phải làm, và khi được phép, thì phải liên lạc 
với các nơi chăm sóc chính. Các nơi chăm sóc của Quận sẽ dùng Mẫu Đơn Phối Hợp và/hoặc Giới Thiệu 
về Sức Khỏe Thân Thể & Hành Vi & Mẫu Đơn Cập Nhật, đồng thời các nơi chăm sóc có hợp đồng có thể 
xin cố vấn pháp lý để xác định hình thức trao đổi những thông tin cần thiết.  
Đòi hỏi này có hiệu lực ngay và ban nhân viên QI của Quận và/hoặc COTR sẽ thanh tra theo tiêu chuẩn này bắt 
đầu Năm Tài Khóa 13-14. 
 

Đối với tất cả thân chủ: 
 

Mẫu Đơn Phối Hợp và/hoặc Giới Thiệu về Sức Khỏe Thân Thể & Hành Vi: 
 

o Xin đơn thỏa thuận của thân chủ/người giám hộ trên Mẫu Đơn Phối Hợp và/hoặc Giới Thiệu về Sức 
Khỏe Thân Thể & Hành Vi/ mẫu đơn có lý lịch của người ký hợp đồng lúc nhập viện, nhưng không được 
trễ hơn 30 ngày sau mở hồ sơ khám bệnh. 
 

o Đối với những thân chủ không có một PCP, nơi chăm sóc sẽ nối kết họ với một nhà y tế. Người ký hợp 
đồng sẽ khởi đầu tiến trình bằng cách điền vào Mẫu Đơn Phối Hợp và/hoặc Giới Thiệu về Sức Khỏe 
Thân Thể & Hành Vi / mẫu đơn của người ký hợp đồng và gửi đơn đó cho PCP trong vòng 30 ngày sau 
khi mở hồ sơ khám bệnh. Điều thiết yếu là phải có tên họ rõ ràng của bác sĩ điều trị. 

 
o Người dùng mẫu đơn phải đánh dấu vào ô thích hợp ở đầu Mẫu Đơn Phối Hợp và/hoặc Giới Thiệu về 

Sức Khỏe Thân Thể & Hành Vi /mẫu đơn của người ký hợp đồng và lưu ý xem đây là thư giới thiệu 
chăm sóc sức khỏe thân thể, thư giới thiệu chăm sóc sức khỏe thân thể và quản lý thuốc men, thư giới 
thiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện, hay chỉ là thư thông báo về việc phối hợp chăm sóc. Nếu đây là thư 
giới thiệu chăm sóc sức khỏe thân thể, hoặc chăm sóc sức khỏe thân thể và quản lý thuốc men, hãy 
đánh máy tên chương trình của quý vị vào chỗ trống, và chọn loại chương trình thích hợp. 

 

Mẫu Đơn Cập Nhật Việc Phối Hợp Chăm Sóc Sức Khỏe Thân Thể và Hành Vi: 
 

o Cập nhật và gửi Mẫu Đơn Cập Nhật Việc Phối Hợp Chăm Sóc Sức Khỏe Thân Thể và Hành Vi /mẫu 
đơn của người ký hợp đồng nếu có những thay đổi đáng kể như thêm, thay đổi hoặc chấm dứt một loại 
thuốc. 
 

o Thông báo với PCP khi thân chủ chấm dứt các dịch vụ bằng cách gửi Mẫu Đơn Cập Nhật Việc Phối Hợp 
Chăm Sóc Sức Khỏe Thân Thể và Hành Vi /mẫu đơn của người ký hợp đồng. Mẫu đơn này cần phải 
được điền trước khi hoàn tất bản tóm lược về sự chấm dứt. 

 

Những Nhắc Nhở Để Theo Dõi: 
 

o Người sử dụng mẫu đơn phải áp dụng một hệ thống để theo dõi ngày hết hạn cho phép tiết lộ/trao đổi 
thông tin. 
 

o Người sử dụng mẫu đơn phải áp dụng một hệ thống để theo dõi và thực thi thư hủy bỏ việc cho phép tiết 
lộ/trao đổi thông tin. 
 

o Người sử dụng mẫu đơn phải áp dụng một hệ thống để theo dõi và chấm dứt việc tiết lộ/trao đổi thông 
tin khi chấm dứt mối liên hệ qua cuộc điều trị. Khi chấm dứt điều trị nơi chăm sóc chỉ có thể thông báo về 
sự chấm dứt của cuộc điều trị, nhưng không được nói về lý do chấm dứt. 














