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Ủy Quyền Cho Người Thứ Ba Để Đồng Ý Điều Trị Cho Bệnh Nhân Dưới
Tuổi ị
i
Tôi là

Cha mẹ
gư i gi
Người khác có quyề

của (Tên của dư i uổi ị
ị

i

i

uôi dưỡng _________________________________
( mối quan hệ pháp lý)
) _____________________________________, dư i uổi

.

Tôi ủy quyền (tên củ đại lý) _________________________________________________, làm
đại diện củ ôi đồng ý với bất kỳ kiểm tra x-ray, gây mê, chẩ đoá y ế phẫu thuật hoặc
nha khoa hoặc điều trị à c ă sóc của bệnh việ đó uy
o, à được kết xuấ dưới
sự giám sát chung hoặc đặc biệt, bất cứ ác sĩ được cấp phép tại Asian Pacific Health Care
Venture, Inc (APHCV), cho dù chẩ đoá oặc điều trị tại ă p ò g củ ác sĩ oặc tại m t
bệnh viện.
Tôi hiểu rằng ủy quyề
ày được đư r rước bất kỳ chẩ đoá , điều trị hoặc c ă sóc
bệnh viện được yêu cầu, được phép của chủ quyề c o đại diện u r để đồng ý với bất
kỳ và tất c các chẩ đoá , điều trị hoặc c ă sóc từ bệnh viện mà m
ác sĩ oặc
sĩ
uy
o.
Việc ủy quyề

ày được đư r

eo quy định của B luậ Gi đì

Mục 6910.

Tôi ủy quyề APHC điều trị cho ngư i dư i uổi ị
i
u r quy định của B
luậ Gi đì Mục 6910 để ư g c o gư i
c nuôi giữ trẻ vị à
i để đại diện
trên sau khi kế
úc điều trị. Việc ủy quyề ày được đư r theo Sức khỏe và An Toàn
Phần 1283.
Những ủy quyền sẽ vẫn có hiệu lực c o đến khi (tháng và ngày) ___________, 20_____,
trừ khi sớm bị thu hồi bằ g ă

Ngày
Chữ ký

n gửi đế các đại diện có

u r

(1 ă

ối đ )

: _____________________________
: _____________________________

Viết Tên: _______________________________________________________
(đá
quyề

ò g rò mối quan hệ: Cha mẹ/ gười giám h hợp pháp/ gười có
uôi dưỡng)

Adopted from California Hospital Association (Form 2-3, 2014 Edition), implemented on 12/07/2015

Page 1 of 1

