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 דראג ערמעגליכטע סעקשועל אטאקע  - טייל ב פעקל 
 פאציענט באשטעטיגונגס בויגן פאר באווייז זאמלונג און ארויסגעבן אדער אוועקלייגן 

 
 לייג צו פאציענט לעיבעל 

 אדער לייגט אריין פאציענט נאמען: _________________ 
 
 

 נאך אינפארמאציע 
פאציענט  

פאציענט    טעלעפאן נומער:  
  אימעיל:  

  פאסיליטי נאמען:  
 

די בויגן איז צו ווערן גענוצט ווען א סעקשועל אטאקע פאציענט אדער גארדיען באאשטעטיגט די זאמלונג פון  אנווייזונגען: 
ביטע שרייבט אריין פאציענט'ס   און עס איז דא פארדאכט פון א דראג ערמעגליכטע סעקשועל אטאקע. סעקשועל אטאקע באווייז 

  גארדיענ'ס אינישעלס אויף די באשטימטע ליניעס; פולע אונטערשריפטן זענען פארלאנגט אונטן פון די בויגן. /
 
אן ערוואקסענע מינדעריעריגער וואס שטעלט זיך ביי א שפיטאל עמערדזשענסי אפטיילונג קען באשטעטיגן אדער אויסוועלן נישט צו  

 סעקשועל אטאקע קעיר.  -אן עלטערן באטייליגונג, צו א פארענסיק אונטערזוכונג, אין פארלויף פון נאךבאשטעטיגן, 
 

די באשטעטיגונג בויגן איז נישט געמאכט צו באשרייבן אלע טיילן פון א סעקשועל אטאקע מעדעצינישע פארענסיק אונטערזוכונג.  
די פאציענט דורכאויס די אונטערזוכונג דורך אנגייענדע רעדעוודיגע    פולע אינפארמירטע באשטעטיגונג מוז ווערן באקומען פון

קאמוניקאציע צווישן די פראוויידער, די פאציענט און די גארדיען, אויב דא. היט אפ די בויגן אין די פאציענט'ס עלעקטראנישע  
נט און אדער גארדיען) און געזעץ  מעדעצינישע רעקארד. א קאפיע מעג ווערן אויסגעטיילט צו די באשטעטיגטע מענטש (פאציע

 אינפארסירונג, אויב ארויסגעגעבן. 
 

 באשטעטיגונג פאר דראג ערמעגליכטע סעקשועל אטאקע באווייז זאמלונג 
ניו יארק סטעיט סעקשועל אטאקע באווייז זאמלונג  איך שטים צו צו לאזן די פראוויידער נעמען בלוט און יורין ספעסימענטן נוצנדיג די 

איך פארשטיי אז דאס איז פאר די ציל פון טרעפן אנוועזנהייט פון דראגס אלס טייל פון א סעקשועל אטאקע   יל ב. פעקל, טי
 אונטערזוכונג. די באווייז וועט ווערן גענוצט אויב איך באריכטן די פארברעך צו געזעץ אינפארסירונג. 

 
טיילן פון די אונטערזוכונג און באווייז זאמלונג צו יעדע צייט. די  איך פארשטיי אז איך קען זאגן ניין צו סיי וועלכע אדער אלע 

פראוויידער האט מיר געזאגט איבער מיינע רעכטן דורך מיר געבן א קאפיע פון די "ניו יארק סטעיט סעקשועל אטאקע קרבן "ביל פון  
 רעכטן" און אפערן עס צו ערקלערן פאר מיר. 

 
 ר אויסוואל: ביטע לייגט אייער אינישעלס נעבן אייע

 
 יא _____ ניין _____      זאמלונג פון בלוט  

 
 יא _____ ניין _____      זאמלונג פון יורין  

 
באשטעטיגונג פאר ארויסגעבן אדער אוועקלייגן דראג ערמעגליכטע סעקשועל אטאקע באווייז איז אריינגערעכנט אין טייל א  

 צושטימונג פאר די פעקל בכלליות. 
 

 2ווייטער צו בלאט ...גייט  
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 פאציענט'ס גארדיען☐  פאציענט'ס עלטערן ☐ פאציענט  ☐ מענטש וואס באשטעטיגט ערלויבעניש איז: 

   עפעס אנדערש (שרייבט וואס):☐
 

   
 דאטום   שרייבט נאמען  אונטערשריפט פון אויטאריזירטע מענטש 

   
 דאטום   שרייבט נאמען  אונטערשריפט פון מעדעצינישע פראוויידער  

   
 דאטום   שרייבט נאמען   נאמען פון דאלמעטשער (אויב דא): 

 
 

 פארשפרייטונג: אריגינעלע אין פאציענט מעדעצינישע באריכט; קאפיע פאר פאציענט 
 

 לייגט נישט באשטעטיגונג בויגן אין טייל ב פעקל קעסטל 


