แบบฟอร์ม ทีใ่ ชใ้ นการเลือกหน่วยงานให้บริ
การด้านสุขภาพ
ื่
ชอ
ทีอ
่ ยู่
รหัสไปรษณีย ์ เมือง

เลขรหัสประจำตัว
หมำยเลขโทรศัพท์และข ้อมูลอืน
่ ๆ

รำยละเอียดของคุณจะได ้รับกำรดูแลภำยใต ้กฎหมำยข ้อมูลส่วนบุคคล
ผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนตัวนีค
้ อ
ื คณะกรรมกำรประจำภูมภ
ิ ำค

ข้าพเจ้าเลือกหน่วยงานให้บริการ
ื่ เต็มของหน่วยงำนให ้บริกำร ทีอ
หมำยเหตุ ชอ
่ ยู่

หน่วยงำนให ้บริกำรของคุณจะมีผลจนกว่ำจะมีกำรแจ ้งให ้ทรำบเป็ นอย่ำงอืน
่ หรือจนกว่ำคุณจะเลือกหน่วยงำนให ้บริกำร
ใหม่

ข้าพเจ้าได้พจ
ิ ารณา "ทางเลือกในการให้บริการต่าง ๆ สาหร ับตนเองแล้ว"
และยอมร ับเงือ
่ นไขทีเ่ กีย
่ วข้อง (ดูด ้ำนหลัง)
ลงนาม
ื่
ื่ ตัวบรรจง
วันที่
ลำยมือชอ
ชอ
ื่
ลำยมือชอ

ื่ ตัวบรรจง
ชอ

ิ ธิป
ลงชือ่ โดยพ่อแม่หรือผู ้ปกครองของผู ้เยำว์อำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี ในกรณีทม
ี่ ส
ี ท
์ กครองร่วม ให ้ลงชือ่ โดยทัง้ สองฝ่ ำย

ั เกีย
ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อสงสย
่ วกับทำงเลือกในกำรดูแล ให ้ติดต่อหน่วยงำนให ้กำรดูแลทีเ่ ลือกหรือ
Vårdval Service
โทรศัพท์: 0771-900 300 อีเมล: vardvalsservice@regionhalland.se

่ ด้วยต ัวเองหรือทางไปรษณียก
แบบฟอร์มการเลือกร ับบริการให้สง
์ ับหน่วยงานให้
บริการทีเ่ ลือก
หมายเหตุของหน่วยงานให้บริการ
วันทีร่ ับเข ้ำ

่
วันทีแ
่ ละลำยมือชือ

รหัสหน่วยงำนให ้บริกำร

การเลือกหน่วยงานให้บริการภายใต้ Vårdval
Halland
ข้าพเจ้ามีทางเลือกในการร ับบริการใดบ้าง
ในฐำนะผู ้พำนักใน Halland
ข ้ำพเจ ้ำเลือกหน่วยงำนให ้บริกำรเอกสำรหรือทีก
่ ำกับดูแลโดย Region Halland
เพือ
่ ดูแลด ้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ของข ้ำพเจ ้ำนอกเหนือจำกโรงพยำบำล
หลังจำกเลือกสถำนบริกำรถือว่ำข ้ำพเจ ้ำได ้ทำข ้อตกลงกับหน่วยงำนให ้บริกำรดังกล่ำว
และให ้อนุญำตแก่หน่วยงำนในกำรใชข้ ้อมูลสว่ นตัวของตนเพือ
่ ให ้สำมำรถให ้บริกำรได ้อย่
ิ ธิต
ำงเหมำะสมและปลอดภัย หน่วยงำนให ้บริกำรทีเ่ ลือกจะได ้รับแจ ้งเกีย
่ วกับสท
์ ำ่ ง ๆ
ภำยใต ้ Vårdval Halland อย่ำงต่อเนื่อง
สว่ นข้อตกลงของข้าพเจ้า
ข ้ำพเจ ้ำยินดีรับบริกำรจำกหน่วยงำนให ้บริกำรทีต
่ นเองเลือก
ิ ธิประโยชน์ด ้ำนกำรแพทย์และสุขภำพของ
ข ้ำพเจ ้ำยินยอมให ้หน่วยงำนดังกล่ำวรับเงินสท
ข ้ำพเจ ้ำเป็ นจำนวนทีเ่ ขตพืน
้ ทีก
่ ำหนดต่อปี เป็ นค่ำใชจ่้ ำยด ้ำนสุขภำพและกำรแพทย์สำหรั
ั แต่ละรำย
บผู ้อำศย
สว่ นข้อตกลงของหน่วยงานให้บริการ
หน่วยงำนให ้บริกำรจะต ้องสำมำรถให ้บริกำรแก่ข ้ำพเจ ้ำในทันทีและไม่เกินสำมเดือนนับจ
ำกวันทีท
่ ล
ี่ งนำมและสง่ แบบฟอร์มเลือกหน่วยงำนให ้บริกำร
หน่วยงำนให ้บริกำรจะดูแลด ้ำนสุขภำพของข ้ำพเจ ้ำตำมควำมเหมำะสมหลังมีกำรประเมิน
ทำงกำรแพทย์ทเี่ กีย
่ วกับข ้ำพเจ ้ำแล ้ว
ข ้ำพเจ ้ำสำมำรถติดต่อหน่วยงำนเหล่ำนีเ้ พือ
่ ขอคำแนะนำหรือควำมชว่ ยเหลือด ้ำนกำรรัก
ษำได ้อย่ำงรวดเร็ว
หน่วยงำนให ้บริกำรจะปฏิบต
ั ต
ิ ำมกำรรับประกันกำรให ้บริกำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง

การเปลีย
่ นหน่วยงานให้บริการ
หน่วยงำนให ้บริกำรทีข
่ ้ำพเจ ้ำสำมำรถเลือกได ้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองแล ้วโดย
Region Halland โดยหน่วยงำนเหล่ำนีอ
้ ยูภ
่ ำยใต ้กฎหมำยและข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้อง
และมีมำตรฐำนกำรให ้บริกำรทีป
่ ลอดภัยและมีคณ
ุ ภำพสูง
รำยกำรหน่วยงำนให ้บริกำรทีไ่ ด ้รับกำรรับรองจะมีแจ ้งไว ้ทำงเว็บไซต์ของเขตพืน
้ ทีท
่ ี่
ื่ สถำนบริกำรได ้จำก Vårdval Service
www.regionhalland.se/vardval ขอรับรำยชอ
ทีห
่ มำยเลข
0771-900 300 หรือทำงอีเมลที่ vardvalsservice@regionhalland.se
หรือจำกหน่วยงำนให ้บริกำรทีไ่ ด ้รับกำรรับรอง
แบบฟอร์มการเลือกร ับบริการอยูด
่ า้ นหล ัง

