အာမခံစာရွက်ကကြိုတင်တတာင််းခံလာ
အအောက်ပါ အချက်အလက်မျောျား ၊ စောရွကစ
် ောတမ်ျားမျောျားကို ဖြည်စွက်အပျားပါ။
i.

လိုအပ်အသော သက်ဆိုင်သည် အဆျားစောရွကစ
် ောတမ်ျားမျောျားနှင်အတူ အတောင်ျားခံလောကို ဖပည်စံိုစွော ဖြည်အပျားပါ။

ii.

အဆျားခန်ျားဖပ/ြျောျားနာ/(သ)ိုို့ ထခိုက်ဒဏ်ရောအတွက် အြောင်အသစ်တစ်ခိုဖြည်ပသ
ိုို့ င်ပါသည် ။

iii.

အဆျားခန်ျားဖပ/ြျောျားနာ/(သ)ိုို့ ထခိုက်ဒဏ်ရောအတွက် အြောင်အသစ်တစ်ခိုဖြည်ပသ
ိုို့ င်ပါသည်။

Section A: လူနာသတင််းအချက်အလက်
လူနာအမည်
Policy နံပါတ်
နိုင်သောျားမတ
ှ ်ပံိုတင်နံပါတ်
အမွျားအနို့
အဆျားရံိုစတက်မည်အနို့
အဆျားရံိုအမည်
ဆရော၀န်အမည်
အခန်ျား/အအဆောင် အမျ ျားအစောျား

Section B: ဆက်သွယ်ရန် အတသ်းစတ်အချက်အလက်
အျားအမလ်ျားလပ်စော
ဆက်သွယ်ရန်ြိုန်ျားနံပါတ်

Section C: တဆ်းဘက်ဆိုင်ရာ အတသ်းစတ်အချက်အလက်
က) ဆရော၀န်နှင် အတွွေ့ရသည်အအ ကောင်ျားအရင်ျား (တစ်ခိုသောအရွျားပါ)

☐ မအတော်တဆမှု အ ကောင် အဆျားရံိုတက်ဖခင်ျား
☐ အဆျား၀ါျားကိုသမှုခံယူရန် လိုအပ်မှု အ ကောင် အဆျားရံိုတက်ဖခင်ျား (မအတော်တဆမှုမဟိုတ်)
☐ ကယ
ို ်ဝန်ပျက်ကျ၍ အဆျားရံိုတက်ဖခင်ျား
☐ ဖပင်ပလူနာ
ခ) အရောဂါ / ကျန်ျားမောအရျားအအဖခအအန

ဂ) လူနာသည်ခွွဲစတ်မှု / ခွွဲစတ်မှုခယ
ံ ူရလမ်မည်

☐ လိုအပ်ပါသည်။

☐မလိုအပ်ပါ။

လိုအပ်သည်ဆိုပါက ဆအလျော်သည်အဆျား၀ါျားမတ
ှ ်တမ်ျားနှင် စံစ
ို မ်ျားကိုသမှုရလောဒ်မျောျားကို ပူျားတွွဲအပျားပပ
ိုို့ ါ။
ဃ) လူနာသည် ယခိုအအဖခအနနှင် တူညသည် (သ)ိုို့ ဆက်နွယ်သည် ကိုသခံရမှု ယခင်က ရှခွဲြူျားပါသလောျား။

☐ ရှခွဲြူျားပါသည်။

☐မရှခွဲြူျားပါ။

ရှခွဲြူျားသည်ဆိုပါက ယခင်က အဆျား၀ါျားမှတ်တမ်ျားနှင် ကိုသမှုရလောဒ်မျောျားကို ပူျားတွွဲအပျားပပ
ိုို့ ါ
င) အဆျားရံိုတက်အရောက်ရသည် ကောချန်
စတင်တက်အရောက်သည်ရက်:
ခွွဲစတ်ရန်?

☐ လို ☐ မလို

ခန်မ
ို့ ှန်ျား အဆျားရံိုဆင်ျားရမည်ရက်:
လိုအပ်ပါက ခွွဲစတ်ရမည်အမျ ျားအစောျား:

Ulink Assist Co., Ltd. (Co. Reg. No.: 105991568)
Tel: ၀၉ ၇၇၃ ၈၈၈၈ ၁၁ / +95 9773 8888 11 Email: claims@ulinkmyanmar.com
အခန်း-၁၆၀၉၊ ၁၆ လွှာ၊ တိုက - ၂ အအ၊ တိုင်းစ်းတ်း၊ ဟံသွှာဝတလမ်း၊ ကမွှာရွ တ၊ စမ်းအခ ွှာင်းမမ ြို့နယ၊ ရနကိုနတိုင်း။
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စ) ခနို့မ
် ှန်ျားကိုန်ကျမည် အဆျားရံိုစရတ်

ကျပ်

အဆျားရံိုမှကိုန်ကျစရတ်ခနို့မ
် ှန်ျားပစ
ံို ံကို အကျျားဇူျားဖပ ၍ ပူျားတွွဲအပျားပါ။
ဆ) အနာက်ထပ်ပူျားတွွဲပါြင
ို ်မျောျား (ဥပမောလွဲအဖပောင်ျားစော၊ မအတော်တဆမှုအတွကရ
် ွဲမှတ်တမ်ျား၊ biopsy အစရင်ခစ
ံ ောစသည်)

Section D: က ြေညာစာတမ်း၊ သက ာတူညခ
ီ ျြေနှငခွငပ ြုချြေ
ယခိုအြောင်ဖြည်ဖခင်ျားအောျားဖြင် အဆိုပါအချက်အလက်မျောျားကို အတည်ဖပ ပါသည်:

1.

ကျွန်ိုပ်သည်လူနာဖြစ်ပါသည်(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)လူနာသည်အသက်၁၈နှစ်မဖပည်လျှင်လူနာ၏မဘသမ
ိုို့ ဟိုတ်အိုပထ
် န်ျားသူ ဖြစ်သည်။

2.

ဤကက တင်ခင
ွ ်ဖပ ချက်ပစ
ံို တ
ံ ွင်ပါ ၀င်အသောအချက်အလက်မျောျားအောျားလံိုျားသည်ကျွန်ိုပ်၏အသဥောဏ်ကို အအဖခခံ၍ မှန်ကန်သည်။

3.

ကျွန်ိုပ်၏ကိုသအသောဆရောဝန်(မျောျား)၊အဆျားခန်ျား၊အဆျားရံို(သိုို့)အဖခောျားမည်သည်အဆျားဘက်၀န်ထမ်ျားမည်သူမဆိုကျွန်ိုပ်၏ကယ
ို ်အရျားကို
ယ်တော အချက်အလက်/ ကျန်ျားမောအရျားအအဖခအအနနှင် သက်ဆင
ို ်အသောအဆျားဘက်ဆိုင်ရောနင်/
အငွအတောင်ျားခံလောအချက်အလက်မျောျား (အတတ်ကျန်ျားမောအရျားနှင်ပတ်သက်အသောအချက်အလက်မျောျားပါ ၀င်နင
ို သ
် ည်။
သမိုင်ျားအ ကောင်ျား၊ စတ်ပိုင်ျားဆိုင်ရောမှတစ
် ိုမျောျား၊ မူျားယစ်အဆျားဝါျား (သမ
ိုို့ ဟိုတ်) အရက် အလွွဲသံိုျားစောျားလိုပ်ဖခင်ျားမတ
ှ ်စမ
ို ျောျား၊ AIDS
နှင်အဖခောျားလင်မှ တဆင် ကူျားစက်တတ်အသောအရောဂါမျောျားနှင် ပတ်သက်အသောသတင်ျားအချက်အလက်မျောျား) ကလ
ို ိုအပ်လျှင်
လိုအပ်သည်အတိုငျား် ၎င်ျား၏တွွဲြက်ကိုမပဏမျောျား၊ မတ်ြက်မျောျားနှငလ
် က်အအောက်ခံမျောျားအပါအ၀င် ၎င်ျား၏တွြ
ွဲ က်ကိုမပဏမျောျား၊
မတ်ြက်မျောျား နှင် လက်အအောက်ခံမျောျား အပါအ၀င် Ulink Assist Co. Ltd. သည်ကျွန်ိုပ်၏ခွင်ဖပ ချက်၊ ကယ
ို ်စောျားလှယ်မျောျား၊
ကိုသအသောဆရောဝန် (မျောျား) မှရရှအသော သတင်ျားအချက်အလတ်မျောျား (သ)ိုို့
မျှအဝရန်ခင
ို ်လံိုအသောရည်ရွယ်ချက်အတွကက
် ျွန်ိုပ်ခွင်ဖပ သည်။

4.

ကျွန်ိုပ်၏အဆျားဘက်ဆင
ို ်ရောအစောငအ
် ရှောက်မှု၊အကူအည၀န်အဆောင်မှုမျောျား(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)ကျန်ျားမောအရျားအစောငအ
် ရှောက်မှုဆိုင်ရောအကျ ျား
အကျျားဇူျားမျောျားကစ
ို မံခနို့်ခွွဲရန်နှင်ကျွန်ိုပ၏
် ရပင
ို ်ခွင်မျောျား၊အကျ ျားခံစောျားခင
ွ ်မျောျားနင
ှ ်/သမ
ိုို့ ဟိုတ်ဖပန်လည်အပျားဆပ်မမ
ှု ျောျားကအ
ို ပါင်ျားစပ်ညနှု
င်ျားအကွဲဖြတ်ရန်နင
ှ ်ဆံိုျားဖြတ်ရန်အတွက်ကျွန်ိုပ်၏အဆျားခန်ျား၊အဆျားရံို၊ကျန်ျားမောအရျားသမ
ိုို့ ဟိုတ်ကျန်ျားမောအရျားအောမခံကို ခွင်ဖပ ပါသည်။

5.

ဤအနရောတွင်တင်ဖပအသောအချက်အလက်မျောျားသည်ကျွန်ိုပ်အတည်ဖပ ထောျားအသောအဆျားကိုသမှုနှငစ
် ပ်လျဉ်ျားကော
အတည်ဖပ ထောျားအသောအခအ ကျားအငွမျောျားအတွကအ
် ဆျားခန်ျား/အဆျားရမ
ံို ျောျားသတ
ိုို့ က
ို ်ရိုက်ခွင်ဖပ ချက်အတွကသ
် ောအသံိုျားဖပ လမ်မည်ဟိုကျွ
န်ိုပ် သရှပါသည်။ အောမခံမရအသောအဆျားမျောျား၊ အကျ ျားခစ
ံ ောျားခင
ွ ်အကျော်လန
ွ သ
် ွောျားအသော ပမောဏ၊ ထပ်အဆောင်ျားအပျားရမည်
ပမောဏမျောျားနှငအ
် ဆျားြျားို မျောျား (ရှလျှင)် ကအ
ို ဆျားခန်ျား/အဆျားရံိုမျောျား (သ)ိုို့ Ulink Assist Co.Ltd
သအ
ိုို့ တောင်ျားခံသည်အနို့မှစ၍အလိုပ်ချန်၇ရက်အတွင်ျားအပျားရန်ကျွန်ိုပ်သအဘောတူသည်။အကောအကွယ်ပမောဏသည်ကက တင်ခွငဖ် ပ ချ
က်ပစ
ံို ံတွင်ပါ၀င်အသောအချက်အလက်မျောျား၊ အရောဂါအမည်၊ အကျံ ျားဝင်အသောမူဝါဒအကျ ျားခံစောျားခွင၊် ြယ်ထိုတထ
် ောျားအသောအပိုဒ်၊
မူဝါဒစောရွကစ
် ောတမ်ျားတွငအ
် ြော်ဖပထောျားအသောစည်ျားမျဉ်ျားမျောျား အပေါ်တင
ွ ် အအဖခခံ၍ အတည်ဖပ ထောျားအသော စည်ျားမျဉ်ျားမျောျားဖြစ်သည်။

လက်မှတ်

သအဘောတူညမှုအရျားထိုျား
သည်အနို့

လူနာအမည်

လူနာနှင်အတော်စပ်ပံို
(ဆအလျော်မှသော) *

* အကယ်၍ ဤခွင်ဖပ ချက်ကို လူနာ၏ ကိုယ်စောျားလှယတ
် စ်ဥျားမှ လူနာကိုယ်စောျား လက်မှတ်အရျားထိုျားမှသော*

Ulink Assist Co., Ltd. (Co. Reg. No.: 105991568)
Tel: ၀၉ ၇၇၃ ၈၈၈၈ ၁၁ / +95 9773 8888 11 Email: claims@ulinkmyanmar.com
အခန်း-၁၆၀၉၊ ၁၆ လွှာ၊ တိုက - ၂ အအ၊ တိုင်းစ်းတ်း၊ ဟံသွှာဝတလမ်း၊ ကမွှာရွ တ၊ စမ်းအခ ွှာင်းမမ ြို့နယ၊ ရနကိုနတိုင်း။
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