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Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Chương trình Tư vấn Gia đình & Bệnh nhân (PFAP) của Santa Clara Valley 

Medical Center (SCVMC). PFAP được thành lập như một nỗ lực có sự tham gia và hợp tác giữa bệnh nhân, 

gia đình, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, nhân viên bệnh viện và lãnh đạo quản lý nhằm thúc đẩy cải thiện 

chất lượng chăm sóc, tính liên tục của dịch vụ chăm sóc, trải nghiệm của bệnh nhân và sự hài lòng nói chung 

của bệnh nhân.  

Sự tham gia đòi hỏi hoàn thành những điều sau: 

1) Đơn đăng ký thành viên,  
2) Định hướng PFAP, và  

3) Cam kết 6 tháng tham dự các cuộc họp định kỳ hàng tháng và 6 tháng theo lịch trình.  

Các cuộc họp sẽ được lên lịch vào một ngày/giờ định kỳ để đa số tham dự và tính linh hoạt của các thành viên 

trong nhóm được đánh giá rất cao. 

Thông tin người đăng ký - Tất cả thông tin của bạn sẽ được giữ BÍ MẬT.  

Họ:       Tên:       MRN #:         

Địa chỉ:                

Thành phố:        Tiểu bang:     Mã Zip:     

Số điện thoại (_______) _________ - ___________ Email:         

 

Bạn biết về Nhóm Tư vấn Gia đình & Bệnh nhân như thế nào? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

Vui lòng cho chúng tôi biết lý do bạn quan tâm đến vai trò của thành viên Nhóm Tư vấn Gia đình & Bệnh nhân.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Vui lòng cho biết bằng dấu kiểm phù hợp với bạn:  

□ Hiện đang nhận dịch vụ     □ Thành viên gia đình của bệnh nhân trước đây  

□ Người nhận dịch vụ trước đây    □ Người chăm sóc - bạn bè hoặc người quan trọng khác  

□ Thành viên gia đình của bệnh nhân hiện tại  □ Người chăm sóc - tình nguyện viên  

  

"Tiếng nói của bạn rất quan trọng” 

Chương trình Tư vấn Gia đình & Bệnh nhân (PFAP) 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 
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Bạn có thoải mái khi nói trước mặt người khác, trình bày thông tin hoặc chia sẻ trải nghiệm cá nhân không?  
□ Có □ Không Nếu không, vui lòng giải thích          

               

                

Vui lòng mô tả bất kỳ trải nghiệm tình nguyện hoặc cố vấn nào khác mà bạn đã có trong quá khứ trong cộng 
đồng, trường học, bệnh viện, nhà thờ, v.v.?  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Xác nhận & Chữ ký của Người nộp đơn 

• Tôi xác nhận rằng thông tin được cung cấp trong đơn này là đúng sự thật và chính xác và được cung 
cấp một cách tự nguyện.  

• Tôi đồng ý tuân thủ các hướng dẫn HIPAA và chính sách tình nguyện của Valley Medical Center. 

• Tôi hiểu rằng một số thông tin tôi có thể thu được, trực tiếp hoặc gián tiếp, liên quan đến bệnh nhân, 
bác sĩ hoặc bất kỳ người nào khác có thể nhạy cảm về bản chất và cần được giữ bí mật.  

• Tôi ủy quyền cho nhân viên của PFAP thảo luận về sự tham gia của tôi trong Nhóm với nhân viên thích 
hợp, nếu có.  

• Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ việc sử dụng phù hợp huy hiệu có ảnh được cung cấp cho tôi và sẽ chỉ sử 
dụng và đeo huy hiệu để nhận dạng thành viên trong các cuộc họp và các sự kiện khác liên quan đến 
PFAP.  

 
Chữ ký của người nộp đơn:         Ngày:      
 
Đối với những người đăng ký với tư cách là thành viên gia đình: Để đảm bảo tuân thủ các quy định của 
HIPAA Liên bang, các thành viên gia đình phải bao gồm tên của bệnh nhân và lấy chữ ký của họ để cho biết 
rằng họ hiểu rằng bạn có thể sử dụng tên và hoặc tiền sử bệnh của họ với tư cách là thành viên tư vấn.  
Tên bệnh nhân:        

Chữ ký của bệnh nhân:          Ngày:      

 
Customer Relations Department - Attn: Patient & Family Advisory Program  
751 South Bascom Avenue #1A068 
San Jose CA 95128  
Số chính: 408-885-6758  
Fax: 408-793-1825 
Email: PFATeam@hhs.sccgov.org  
Trang web: www.scvmc.org  
Phương tiện công cộng: Xe buýt 25 & 62 

mailto:PFATeam@hhs.sccgov.org
http://www.scvmc.org/

