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 סעקשועל אטאקע   –טייל א פעקל 
 פאציענט באשטעטיגונגס בויגן פאר באווייז זאמלונג און ארויסגעבן אדער אוועקלייגן 

 
 לייג צו פאציענט לעיבעל      

 אדער לייגט אריין פאציענט נאמען: _________________  
 
 

 נאך אינפארמאציע 
פאציענט  

  פאציענט אימעיל:    טעלעפאן נומער:  

  פאסיליטי נאמען:  
 

באווייז.  די בויגן איז צו ווערן גענוצט ווען א סעקשועל אטאקע פאציענט אדער גארדיען באשטעטיגט די זאמלונג פון  אנווייזונגען: 
ביטע שרייבט אריין פאציענט'ס / 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.  -באשטעטיגן, אן עלטערן באטייליגונג, צו א פארענסיק אונטערזוכונג, אין פארלויף פון נאך
 

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

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

 אינפארסירונג, אויב ארויסגעגעבן. 
 

 באשטעטיגונג פאר סעקשועל אטאקע באווייז זאמלונג 
ניו יארק סטעיט סעקשועל  די פראוויידער מיר אונטערזוכן און צאמנעמען סעקשועל אטאקע באווייזן נוצנדיג די איך שטים צו צו לאזן 

איך פארשטיי אז דאס קען אריינעמען מיר צו פרעגן איבער מיין פערזענליכע און   אטאקע באווייז זאמלונג פעקל, טייל א. 
עדיגונגען אדער מעדיצינישע פראבלעמען, און נעמען ביישפילן פאר  מעדעצינישע היסטאריע, מיר אונטערזוכן פאר מעגליכע ש 

באווייז. איך מעג אויך אויסוועלן צו באשטעטיגן צו פאטאגראפן פון שעדיגונגען אויב נויטיג. די באווייז וועט ווערן גענוצט אויב איך  
 באריכטן די פארברעך צו געזעץ אינפארסירונג. 

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

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. 

 
 לייגט אייער אינישעלס נעבן אייער אויסוואל: ביטע  

 
 יא _____ ניין _____     זאמלונג פון באווייז  

 
 יא _____ ניין _____      פאטאגראפן  

 
 
 2...גייט ווייטער צו בלאט 
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 באשטעטיגונג פאר ארויסגעבן אדער אוועקלייגן פון סעקשועל אטאקע באווייז 
איך קען באשליסן צו ערלויבן געזעץ אינפארסירונג וויסן איבער מיין פאל און צו געבן די אינפארמאציע און באווייז גענומען פון מיר צו  

פאטאגראפן,  ניו יארק סטעיט סעקשועל אטאקע באווייז זאמלונג פעקל, טייל א, געזעץ אינפארסירונג. באווייז קען אריינעמען די 
יכע זאכן צאמגענומען בשעת די אונטערזוכונג. איך פארשטיי אז געזעץ אינפארסירונג וועט געבן מיין באווייז צו א  און/אדער פערזענל 

 פארענסיק לעב פאר טעסטינג. 
 

אדער, קען איך באשליסן אז איך וויל נישט לאזן געזעץ אינפארסירונג וויסן, אדער ערלויבן מיין באווייז און אינפארמאציע  
ווערן געגעבן צו זיי. איך בין געזאגט געווארן אז מיין צאמגענומענע באווייז וועט ווערן געהאלטן אין א פארזיכערטע   צאמגענומען צו 

יאר סטארעדזש  - 20יאר. אויב איך וויל נישט מיין באווייז זאל געגעבן ווערן צו געזעץ אינפארסירונג אין די   20סטארעדזש פאר 
 יסגעווארפן אין איינקלאנג מיט די סטעיט און לאקאלע געזעצן. אפשניט, וועט עס נאכדעם ווערן ארו 

 
איך פארשטיי אז איך מעג אויסוועלן צו ארויסלאזן מיין באווייז צו געזעץ אינפארסירונג צו יעדע צייט ביז עס ווערט ארויסגעווארפן. צו  

וואס האלט עס, די געזעץ ענפארסירונג, וויקטים   ארויסגעבן מיין באווייז, קען איך זיך פארבינדן מיט די מעדעצינישע פראוויידער 
הילף פראגראמען, אדער די פארזיכערטע סטארעדזש פאסיליטי. אויב מיין באווייז גייט ווערן גערוקט, און פאר עס ווערט  

 ארויסגעווארפן, וועט איינער מאכן א שטארקע אנשטרענגונג מיר צו לאזן וויסן. 
 

ון אנדערע פערזענליכע זאכן צאמגענומען אלס באווייז וועט ווערן צוריקגעגעבן צו מיר אויב איך  איך פארשטיי אז מיינע קליידער א
 בעט פאר זיי. 

 
 ביטע לייגט אייער אינישעלס נעבן אייער אויסוואל: 

 
 יא _____ ניין _____     לאז וויסן געזעץ אינפארסירונג

 
 _____ יא _____ ניין     גיב ארויס צו געזעץ אינפארסירונג  
 טערמיניגע סטארעדזש) - (אויב ענטפערט ניין, וועט באווייז ווערן געשיקט צו לאנג 

 
 יא _____ ניין _____   גיב ארויס פאטאגראפן צו געזעץ אינפארסירונג  

 
 יא _____ ניין _____    גיב ארויס אנדערע זאכן (שרייבט וואס)  

 
 
 

 פאציענט'ס גארדיען☐  פאציענט'ס עלטערן ☐ פאציענט  ☐ מענטש וואס באשטעטיגט ערלויבעניש איז: 

   אנדערע (שרייבט ווער):  ☐
 

   
 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;
 קאפיע צו געזעץ אינפארסירונג, אויב לאזט וויסן 

 
 לייגט נישט באשטעטיגונג בויגן אין טייל א פעקל קעסטל 

  


