
    
  

      
                                                                                                                                                                                                                          DDaattee  nneeeeddeedd  bbyy::                  

      TToo  bbee  ppiicckkeedd  uupp  

      TToo  bbee  mmaaiilleedd  

TTooddaayy’’ss  DDaattee::    /TODAY      TToo  bbee  ffaaxxeedd  ttoo              
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

PPaattiieenntt  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn    
NNaammee::                     DDaattee  ooff  BBiirrtthh::         

AAddddrreessss::              PPhhoonnee::         CCeellll::         

CCiittyy//SSttaattee//ZZiipp::       ,                

MMaaiiddeenn//PPrreevviioouuss  NNaammeess//NNiicckknnaammee::              

  
  

PPrroovviiddeerr  
  

    ((WWhhoo  iiss  rreelleeaassiinngg  

          iinnffoorrmmaattiioonn??))  

PPrroovviiddeerr//FFaaccuullttyy  NNaammee::              

AAddddrreessss::              PPhhoonnee::              

CCiittyy//SSttaattee//ZZiipp::              

  
  

DDiisscclloossee    

IInnffoorrmmaattiioonn  TToo  
  

          ((WWhheerree  iiss    

    iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo    

          bbee  sseenntt??))  

NNaammee//FFaacciilliittyy::              

AAddddrreessss::              

CCiittyy//SSttaattee//ZZiipp::              

PPhhoonnee::              FFaaxx::              
TToo  aassssuurree  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy,,  iitt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  OOrrtthhooppeeddiicc  IInnssttiittuuttee  ttoo  sseenndd  rreeccoorrddss  vviiaa  ffiirrsstt--ccllaassss  mmaaiill..    OOrrtthhooppeeddiicc  

IInnssttiittuuttee  wwiillll  ttrraannssmmiitt  rreeccoorrddss  vviiaa  ffaaccssiimmiillee  oonnllyy  wwhheenn  rreeqquueesstteedd  aanndd  eexxpprreessssllyy  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  ppaattiieenntt..  

  
  

IInnffoorrmmaattiioonn  ttoo  

bbee  DDiisscclloosseedd  
  AAllll  RReeccoorrddss    LLaabb  DDaattaa    OOtthheerr::                

  CClliinniicc  PPrrooggrreessss  NNootteess    PPaatthhoollooggyy  RReeppoorrttss  

  XX--rraayy  RReeppoorrttss    

  
  

PPuurrppoossee  ooff  

DDiisscclloossuurree    
  

    ((PPlleeaassee  BBee          

        SSppeecciiffiicc))  

  CCoonnttiinnuuiinngg  MMeeddiiccaall  CCaarree    CCoonnssuulltt  //  SSeeccoonndd  OOppiinniioonn    OOuutt  ooff  ttoowwnn  mmoovvee  

  IInnssuurraannccee  CCllaaiimm    LLeeggaall    PPeerrssoonnaall  

  OOtthheerr  ((SSppeecciiffyy))::                

  
  

EExxppiirraattiioonn  DDaattee  
  

TThhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  wwiillll  eexxppiirree  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ssiiggnnaattuurree  oorr  oonn              
  

RReevvooccaattiioonn  
  

II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  II  mmaayy  rreevvookkee  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  aatt  aannyy  ttiimmee  bbyy  sseennddiinngg  aa  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  hheeaalltthh  ccaarree  

ffaacciilliittyy//pprroovviiddeerr  nnootteedd  aabboovvee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  rreevvooccaattiioonn  iiss  nnoott  vvaalliidd  iiff::  ((11))  aaccttiioonn  wwaass  pprreevviioouussllyy  ttaakkeenn  iinn  rreelliiaannccee  oonn  

tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn;;  oorr  ((22))  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  iiss  oobbttaaiinneedd  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  oobbttaaiinniinngg  iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee;;  ootthheerr  llaaww  

pprroovviiddeess  tthhee  iinnssuurreerr  wwiitthh  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonntteesstt  aa  ccllaaiimm  uunnddeerr  tthhee  ppoolliiccyy  oorr  tthhee  ppoolliiccyy  iittsseellff..  
  

AAuutthhoorriizzaattiioonn  
  

II  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzee  tthhee  aabboovvee  ffaacciilliittyy//pprroovviiddeerr  ttoo  ddiisscclloossee  mmeeddiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aabboovvee  nnaammeedd  ppaattiieenntt  ttoo  

tthhee  ppaarrttyy  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  sseeccttiioonn  eennttiittlleedd  ““DDiisscclloossee  IInnffoorrmmaattiioonn  TToo””..    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  bbee  rreelleeaasseedd  

mmaayy  iinncclluuddee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  mmeennttaall  hheeaalltthh,,  aallccoohhooll  aanndd  ddrruugg  uussaaggee,,  aanndd  HHIIVV--rreellaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn..    II  

uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  oonnccee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ddiisscclloosseedd,,  iitt  mmaayy  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  rree--ddiisscclloossuurree  bbyy  tthhee  rreecciippiieenntt  aanndd  mmaayy  nnoo  

lloonnggeerr  bbee  pprrootteecctteedd..    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn  iiss  vvoolluunnttaarryy  aanndd  tthhaatt  II  mmaayy  rreeffuussee  ttoo  ssiiggnn  tthhiiss  aauutthhoorriizzaattiioonn..    

UUnnlleessss  aalllloowweedd  bbyy  llaaww,,  mmyy  rreeffuussaall  ttoo  ssiiggnn  wwiillll  nnoott  aaffffeecctt  mmyy  aabbiilliittyy  ttoo  oobbttaaiinn  ttrreeaattmmeenntt;;  rreecceeiivvee  ppaayymmeenntt;;  oorr  eelliiggiibbiilliittyy  

ffoorr  bbeenneeffiittss..  

  

  

                        
SSiiggnnaattuurree  ooff  ppaattiieenntt//rreepprreesseennttaattiivvee  SSiiggnnaattuurree  DDaattee  

  

  

                        
((RReellaattiioonnsshhiipp  ttoo  ppaattiieenntt,,  iiff  ssiiggnneedd  bbyy  rreepprreesseennttaattiivvee))  WWiittnneessss  ((ooppttiioonnaall))  

PPlleeaassee  ssuuppppllyy  pprrooooff  ooff  aauutthhoorriittyy  ttoo  aacctt..    FFoorr  mmiinnoorrss,,  pprrooooff  oonnllyy  rreeqquuiirreedd  iiff  ootthheerr  tthhaann  ppaarreenntt..  
  

DDiissppoossiittiioonn  FFoorr  ooffffiiccee  uussee  oonnllyy::  

DDaattee  SSeenntt::                  SSeenntt  bbyy::              

FFoorrmm  110055    0044//1133  CChhaarrtt  ##::         

 

AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN  
FFOORR  TTHHEE  UUSSEE  OORR  DDIISSCCLLOOSSUURREE  

OOFF  HHEEAALLTTHH  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
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