ہمارے صارفین کے لیے

فون1-800-847-8714 :
اس فارم کو فیکس کریں1-800-842-5163 :

www.nityr.us

صحت کی ذاتی معلومات ( )PHIکے استعمال اور انہیں افشاء کرنے کے حوالے سے مریض کا اجازت نامہ
مریض کا پورا نام (پہال نام ،درمیانے نام کا پہال لفظ اور آخری نام):

تاریخ پیدائش _____/______/_____ :جنس:

_____________________________________________________

تعلق _________ :ترجیحی زبان________________________________ :

والدین/سرپرست کا نام (اگر قابل اطالق ہو)________________________ :

سوئیٹ/فلور/اپارٹمنٹ نمبر___________________ :

مریض کا پتہ____________________________________________ :

مریض کا زپ کوڈ __________ :ای میل___________________________ :

شہر ___________________________ :ریاست________________:

گھر کا فون_______________________________________________ :

گھر/موبائل/کام کا فون نمبر__________________________________:
متبادل نگہداشت کنندہ/رابطہ________________________________:

مرد

عورت

متبادل نگہداشت کنندہ کی ای میل_______________________________ :
متبادل فون نمبر___________________________________________ :

متبادل نگہداشت کنندہ/رابطے کے لیے پیغام چھوڑنا قابل قبول ہے
طور پر ("کوئک اسٹارٹ") ® NITYRبھیجے گی اور/یا ادویات ("برج") کی سپالئی کو جاری رکھے گی۔
 )eڈائیٹ فوڈ پروگرام NITYR® :پیشنٹ سپورٹ پروگرام ® NITYRکے اہل مریضوں کو 24مہینوں تک اجینوموتو کیمبروک انکارپوریشن کی
پروڈکٹ کا  $200کا ایک ماہانہ کوپن فراہم کرے گی۔ شرائط و ضوابط اور اہلیت کے معیار اصول کے تحت۔ یہ پروگرام صرف کمرشل
طور پر انشورینس شدہ اہل مریضوں کے لیے ہے۔ حکومت کی جانب سے انشورینش شدہ اور دیگر وفاقی و ریاستی قوانین کے تحت آنے
والے مریضوں کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ مکمل شرائط و ضوابط یہاں پر دستیاب ہیںhttps://www.nityr.us/offertcs :
 21 )fدن کا مفت ٹرائل پروگرام NITYR® :پیشنٹ سپورٹ پروگرام ® NITYRکے لیے اہل مریضوں کو ® NITYRگولیوں کی  21دن کی مفت
سپالئی مہیا کرے گا۔ اگر ڈاکٹر تجویز کرے تو مریض  21دنوں تک ® NITYRکو مفت آزما سکتے ہیں۔ شرائط و ضوابط ،اہلیت کے
معیار اصول اور دیگر وفاقی و ریاستی قوانین کے تحت۔ شرائط و ضوابط یہاں پر دستیاب ہیںhttps://www.nityr.us/offertcs :
 )gنگہداشت صحت کے پروفیشنل کی دستیابی ( NITYR® :)24/7پیشنٹ سپورٹ پروگرام کے تحت ایک ماہر غذائیت ،نرس ،فارماسسٹ،
پیشنٹ سروس منیجر اور/یا فیلڈ نرس پیشنٹ لیزان کی سہولت  24گھنٹے دستیاب ہو گی۔ یہ مقامی  HCPsکا متبادل نہیں ہے ،یہ مریضوں
کے لیے صرف ایک اضافی وسیلہ ہے۔ مریضوں کو ادویات تک رسائی اور استعمال میں مدد اور معاونت مہیا کرنے کے لیے فیلڈ نرس
لیزان مریضوں اور/یا ان کے نگہداشت کنندگان کے ساتھ مقامی طور پر مالقات کے لیے دستیاب ہیں۔
 )hمریضوں کی آگاہی اور معلومات CYCLE :اور ® NITYRپیشنٹ سپورٹ پروگرام مریضوں کو ® NITYRکے استعمال کے بارے میں مکمل
آگاہی فراہم کریں گے اور انہیں بیماری کے متعلق اور پروڈکٹ کے بارے میں اپ ڈیٹس بھی فراہم کریں گے؛ اس کے عالہ مریضوں کی
دلچسپی کے مواقع کے بارے میں اپ ڈیٹس اور خصوصی معلومات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس میں قومی اور بین االقوامی سطح پر
مریضوں کے حمایتی گروپوں کے ساتھ ابالغ شامل ہے۔
 )iمینوفیکچر  CYCLE /تک رسائی :اس سے  CYCLEکو ® NITYRاستعمال کرنے والے مریضوں کو متعلقہ مصنوعات اور مارکیٹ کی اپ
ڈیٹس ،اور دستیاب وسائل بشمول ایڈہیرینس ٹولز ،غذائیت کے مشورے ،کھانوں کی ترکیبیں اور دیگر پروگراموں کے بارے میں آگاہی
فراہم کرنے کی صالحیت حاصل ہو جائے گی جس سے موروثی ٹائروسینمیا ٹائپ  Iکے مریضوں کو فائدہ پہنچے گا۔

 .5انکشاف کے بعد تحفظ کی حدود۔ مجھے سمجھ ہے کہ ایک بار میرے  PHIکے منکشف ہو جانے کے بعد رازداری کا
وفاقی قانون اس کے بعد اس کے استعمال یا انکشاف پر پابندی نہیں لگا سکتا۔
 .6انکار کرنے کا اختیار۔ مجھے یہ بھی سمجھ ہے کہ میرے لیے  CYCLEکی مصنوعات سے عالج کرانے کے لئے
بطور شرط اس اجازت نامہ پر دستخط کرنا الزمی نہیں ہے اور یہ کہ یہ نگہداشت صحت کے دیگر بینیفٹس؛ یا نگہداشت
صحت کی ادائیگی؛ یا کسی ہیلتھ پالن میں اندراج کرانے؛ یا بینیفٹس کے لیے اہلیت کے تعین کے ساتھ بھی مشروط نہیں
ہے۔ تاہم CYCLE ،کے کسی اہل اور مجاز  HCPکو اپنے  PHIکے انکشاف کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے،
جاوں گا/گی ۔
میں جان بوجھ کر خود ® NITYRپیشنٹ سپورٹ پروگرام کے فوائد تک ممکنہ رسائی سے محروم ہو ٔ
 .7اجازت نامہ کی نقل اور اجازت نامہ کو منسوخ کرنے کی اہلیت۔ مجھے سمجھ ہے کہ اس پر دستخط کرنے کے بعد
موثر رہے گی جب تک کہ اس کی
مجھے اس اجازت نامہ کی ایک عدد نقل دی جائے گی۔ اور میری اجازت اس وقت تک ٔ
میعاد ختم نہ ہوجائے (یعنی درج ذیل تاریخ سے  5سال تک ،ماسوائے میرے زیر رہائش ریاست کے قانون کے تحت کم
عرصہ درکار نہ ہو)  ،یا جب تک کہ میں  ®NITYRپیشنٹ سپورٹ سے خود رابطہ کر کے کسی بھی وقت اجازت کو
کالعدم قرار نہ دے دوں ( ٹول فری) ( 1-800-847-8714صبح  9بجے سے شام  5بجے  ، )ESTفیکس کے ذریعے 1-
 800-842-5163یا تحریری طور پر  Cycleفارماسیوٹیکل لمیٹڈ 200 ،پورٹلینڈ اسٹریٹ 5 ،ویں منزل ،بوسٹنMA ،
02114۔
 .8مجھے سمجھ ہے کہ میری فارمیسی ،ہیلتھ انشورینس کمپنیاں اور فریق ثالث فروخت کنندگان سائیکل سے مینوفیکچرر
کی حیثیت سے ادائیگی وصول کر سکتے ہیں ،جس کے بدلے میں مجھے مریض کی مدد کی اہم خدمات تک رسائی فراہم
کرنے کے واحد مقصد کے لیے ایک مجاز سائیکل  HCPکے ساتھ میری  PHIکو ایک محفوظ طریقے سے شیئر کیا جا
سکتا ہے۔

مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ سائیکل فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ ® NITYRپیشنٹ سپورٹ پروگرام کی جانب سے معاونت کے
حصول سے پہلے مجھے یہ اندراج کا فارم الزمی طور پر بھرنا ہو گا۔ اس عمل کے ایک حصے کے طور پر  CYCLEاور
اس کے ایجینٹس اور کنٹریکٹرز (مجموعی طور پر ” )“CYCLEکو درج ذیل طریقہ کار کے مطابق  PHIکو حاصل،
نظرثانی ،استعمال اور افشاء کرنا درکار ہو گا:
اس یقین دہانی کے ساتھ کہ جن ® NITYRپیشنٹ سپورٹ پروگرام بینیفٹس کے لیے میں اہل ہو سکتا ہوں ،ان تک مجھے
رسائی حاصل ہو گی اور یہ یقینی دہانی کہ میری صحت کی ذاتی معلومات (  )PHIکو قابل اطالق وفاقی قوانین و ضوابط کے
تحت مناسب طور پر تحفظ حاصل ہو گا:
 میں بذریعہ ٰہذا اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ ® NITYRپیشنٹ سپورٹ پروگرام بذریعہ ڈاک ،ای میل ،ٹیکسٹ ،فون یا میرے
درخواست کردہ ابالغ کے کسی بھی ذریعے سے یہاں پر مذکورہ مقاصد کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔
 میں مزید اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ ® NITYRپیشنٹ سپورٹ پروگرام کے حوالے سے میرے ہیلتھ کیئر پرووائیڈرز
(  )HCPsاور ہیلتھ پالنز درج ذیل طریقہ کار کے مطابق میری  PHIکو کسی بھی مجاز  CYCLEہیلتھ کیئر پروفیشنل کو
فراہم کر سکتے ہیں اور میری جانب سے  CYCLEکو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اس اجازت نامہ میں مذکور مقاصد کے
لیے میری معلومات کو استعمال اور ظاہر کرے۔
مثال میرا نام ،ڈاک کا
 .1جو معلومات ظاہر کی جائیں گی :صحت کی ذاتی معلومات ( )PHIبشمول میرے متعلق معلومات ( ًا
پتہ ،مالی معلومات اور انشورنس) ،میری ماضی ،حال اور مستقبل کی طبی صورت حال اور اس فارم میں فراہم کی گئی
معلومات۔
 .2میری معلومات ظاہر کرنے کے مجاز لوگ :میرے  HCPsبشمول میری نسخہ کی ادویات بھرنے والی کوئی بھی
فارمیسی اور مجھے نگہداشت صحت فراہم کرنے والے کوئی بھی ہیلتھ پالن یا پروگرام۔
مثال کوئی نرس جو  CYCLEکی نمائندہ
 .3کن لوگوں کے سامنے میری معلومات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے :مستند ً HCPا
ہو ،بشمول ® NITYRپیشنٹ سپورٹ پروگرام کے انتظام کا ذمہ دار فریق ثالث ایڈمنسٹریٹر۔ مجھے سمجھ ہے کہ میری PHI
کو صرف اس فارم میں دی گئی میری اجازت کے مطابق ہی کسی پر ظاہر کیا جائے گا۔
 .4وہ مقاصد جن کے تحت ذاتی معلومات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے CYCLE :کو  PHIفراہم کی جا سکتی ہیں تاکہ CYCLE
میری  PHIکو اندراج کا عمل مکمل کرنے کے لیے استعمال کر سکے اور ® NITYRپیشنٹ سپورٹ سروسز کے لیے
میرے اندراج فارم کی تصدیق کر سکے اور اس پروگرام کے لیے میری اہلیت کا تعین کیا جا سکے ،اور وظائف میں درج
ذیل شامل ہو سکتے ہیں:
)a
)b
)c
)d

انشورینس اور باز ادائیگی میں معاونت :دعووں کو حتمی شکل دینے کے لیے مفت پیشہ وارانہ معاونت کے لئے مریض کی جانب سے
اجازت ہو گی؛ ہیلتھ انشورینس کے لیے  -کلیمز جمع کرانا (برائے ادائیگی)؛  HCPsاور انشورینس کیریئرز کی جانب سے /کیلئے کلیم کی
متعلقہ معلومات کے ابالغ کے لیے۔
باز ادائیگی کی سروسز اور معاونت :اہل مریضوں کے لیے مالی معاونت۔ بشمول  CYCLEکی زیر کفالت مشترکہ ادائیگی میں معاونت۔
 CYCLEفارماسیوٹیکلز لمیٹڈ کو انشورینس پرووائیڈرز کو مریض کی جانب سے منسلکہ مشترکہ ادائیگیوں کی رقم ادا کرنے کی اجازت
(فی مریض  $15,000تک ساالنہ)۔ کمرشل طور پر انشورینس شدہ اہل مریضوں کے لیے۔
مریض کے وظائف کی تفتیش اور پیشگی اجازت نامہ میں ادائیگی کنندہ کی معاونت NITYR® :پیشنٹ سپورٹ پروگرام مریضوں کے
متعلقہ ہیلتھ انشورر اور/یا ( PBMفارمیسی بینیفٹ منیجر) کے ساتھ مریضوں کی کوریج کے لیے رابطہ ،تفتیش اور انتظامات کرے گی
اور اس کے عالوہ پیشگی اجازت ناموں کے حوالے سے معاونت دے گی اور موزوں مدد فراہم کرے گی۔
ادویات کی مسلسل رسد )® :(NITYRجہاں اور جب ضروری ہو ،انشورینس کوریج کے ساتھ تعاون کے دوران مریضوں تک
فوری طور پر ادویات (® )NITYRکی ڈیلیوری پہنچانا۔ اگر کوریج معطل ہو جاتی ہے ،تو  CYCLEبغیر کسی خرچ کے فوری

تحریری اجازت نامہ (® NITYRکا مریض مکمل کرے گا):
میں نے مریضوں کے اجازت نامہ سے متعلق معلومات کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے اور اس فارم پر دستخط کر کے  NITYRپیشنٹ سپورٹ پروگرام تک رسائی فراہم
®

کرنے سے متعلق مقاصد کے لیے اس فارم میں مذکورہ طریقہ کار کے مطابق اپنی  PHIکو کسی بھی مجاز  CYCLE HCPنمائندے کے ساتھ شیئر کرنے پر
رضامندی ظاہر کی ہے:
دستخط__________________________________
* مریض یا مریض کے نمائندے کا
ٖ

مریض

مریض کا نمائندہ – تاریخ______________ :

* اگر مریض کا نمائندہ ہے ،تو براہ کرم مریض کی جانب سے کاروائی مکمل کرنے کی اجازت/رشتہ کی وضاحت کریں __________________ :تاریخ:
______
صیغہ راز کا بیان :اس کاروائی کا تعلق صرف ایسے فرد واحد یا شخصیت سے ہے جو مذکور شدہ ہے۔ اس میں ایسی معلومات موجود ہو سکتی ہیں جو ملکیتی اور رازدارانہ ہوں۔ اس میں ایسی مراعات یافتہ اور رازدارانہ معلومات بھی شامل ہو سکتی ہیں جو قابل اطالق قوانین کے تحت
اکاونٹیبلٹی ایکٹ ()HIPAA۔ اگر آپ مطلوبہ وصول کنندہ نہیں ہیں ،تو براہ کرم نوٹ کریں کہ آپ کے لیے اس معلومات کو (مطلوبہ وصول کنندہ کے عالوہ) کسی کو آگے بھیجنے یا تقسیم کرنے یا اس معلومات کو کاپی
انکشاف کی پابندی سے مستثنیا ہوں ،بشمول ہیلتھ انشورنس پورٹیبلٹی اینڈ ٔ
کرنا سختی سے ممنوع ہے۔ اگر آپ کو یہ ابالغ غلطی سے موصول ہوا ہے ،تو براہ کرم اس بارے میں بھیجنے والے کو فوری طور پر مطلع کریں اور موصول شدہ مواد کی مناسب تلفی کے متعلق ہدایات حاصل کرنے کے لیے  1.800.847.8714پر فون کریں۔
 NITYRریاست ہائے متحدہ میں ایک رجسٹر شدہ ٹریڈ مارک ہے جو سائیکل فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ کی ملکیت ہے۔ کاپی رائٹ ©  2020از سائیکل فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ .جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ( US-0315ستمبر )2020

FOR US CONSUMERS

PHONE: 1-800-847-8714
FAX THIS FORM: 1-800-842-5163

www.nityr.us
PATIENT AUTHORIZATION FOR USE AND DISCLOSURE OF PERSONAL HEALTH INFORMATION (PHI)
Patient’s Full Name (First, Middle initial and Last name):

Date of Birth: _____/______/_____ Sex:

__________________________________________________

Relation: _________ Preferred Language: _____________

Parent/Guardian name (if applicable): ____________________

Suite/Floor/Apt #: ________________

Patient’s Address: ___________________________________

Patient’s Zip code: __________ E-mail: ________________

City: ___________________________ State:______________

Home Phone: ____________________________________

Home/Cell/Work Phone:_______________________________

Alternate Caregiver E-mail:__________________________

Alternate Caregiver/Contact:____________________________

M

F

Alternate Phone Number:___________________________

OK to leave message with Alternate Caregiver/Contact
I understand that I must complete this enrollment form before I can receive assistance
through the Cycle Pharmaceuticals, Ltd. NITYR® Patient Support Program. As part of this
process, CYCLE and its agents and contractors (collectively, “CYCLE”) will need to
obtain, review, use and disclose PHI as described below.
To ensure I have access to the NITYR® Patient Support Program benefits for which
I may qualify AND to ensure my Personal Health Information (PHI) is appropriately
protected in compliance with applicable federal laws and regulations:
• I hereby authorize the NITYR® Patient Support Program to contact me by mail, email, text, phone, or any communication method I request for the purposes as
described herein.
• I further authorize my healthcare providers (HCPs) and health plans to disclose
my PHI as described below to an authorized CYCLE Health Care Professional
(HCP) in connection with NITYR® Patient Support Program, and I authorize CYCLE
to use and disclose the information for the purposes stated in this authorization.
1. Information to Be Disclosed: Personal health information (PHI), including
information about me (for example, name, mailing address, financial information, and
insurance), my past, current and future medical condition and information provided on
this form.
2. Persons Authorized to Disclose My Information: My HCPs, including any
pharmacy that fills my prescription medication, and any health plans or programs that
provide me healthcare benefits.
3. Persons to Whom My Information May Be Disclosed: A qualified HCP e.g. a
nurse, representing CYCLE, including third-party administrator responsible for the
administration of the NITYR® Patient Support Program. I understand my PHI will only be
shared in accordance with my consent as described within this form.
4. Purposes for Which the Disclosures Are to Be Made: Disclosures of PHI may be
made to CYCLE so that CYCLE may use and disclose the PHI for purposes of
completing the enrollment process and verifying my enrollment form and establishing
my eligibility for NITYR® Patient Support Services and benefits that may include:
a) Insurance and Reimbursement Assistance: Authorization allows for professional assistance at
no charge on Patient’s behalf for Claims Settlement; Claims Submission - to health insurers (for
payment); communication of relevant claim information to/from HCPs and Insurance carriers.
b) Reimbursement Services & Support: Financial Assistance for eligible patients. Including
CYCLE’s sponsored Co-Pay Assistance. Allowing CYCLE Pharmaceuticals Ltd. to pay associated
Co-Payments due Insurance providers on behalf of the Patient (up to $15,000 per year per patient).
For eligible commercially insured patients.
c) Patient Benefits Investigation & Payer Prior-Authorization Support: NITYR® Patient Support
Program will contact, investigate and arrange for Patient’s coverage with their respective Health
Insurer and/or PBM (Pharmacy Benefit Manager), as well as support and appropriately assist with
Prior-Authorizations.
d) Continuous Medication Supply (NITYR®): As necessary, which may include immediate

medication (NITYR®) delivery for Patient while Insurance coverage is coordinated. CYCLE
will send NITYR® at no cost, immediately (“Quick Start”) and/or continue to supply
medication (“Bridge”) if coverage lapses.
e) Diet Food Program: The NITYR® Patient Support Program will supply eligible NITYR® patients a
$200 monthly Coupon for Ajinomoto Cambrooke Inc. product for up to 24 months. Subject to terms
and conditions and eligibility criteria. This program is for eligible commercially insured patients
only. Not available for government-insured patients and subject to other federal and state law. Full
terms and conditions are available at: https://www.nityr.us/offertcs
f) 21-Day Free Trial Program: The NITYR® Patient Support Program will supply eligible NITYR®
patients with 21-Day free supply of NITYR® tablets. Patient can try NITYR® for 21 days for free as
long as their doctor prescribes it. Subject to terms and conditions, eligibility criteria and to other
federal and state law. Full terms and condition are available at: https://www.nityr.us/offertcs
g) Healthcare Professional Availability (24/7): The NITYR® Patient Support Program includes 24hour availability of a Dietitian, Nurse, Pharmacist, Patient Service Manager, and/or Field Nurse
Patient Liaison. Not intended to replace local HCPs, only an added resource available to patients.
The Field Nurse Patient Liaison is available to meet with Patients and/or Caregivers locally to
support and assist patients, and access and administration to medication.
h) Patient Education and Information: CYCLE and the NITYR® Patient Support Program will
provide Patients with full education on NITYR® administration, relevant disease area information
and product information updates; in addition to pertinent updates and information on events for
patients. This includes advocacy communication from national and international patient advocacy
groups.
i) Access to Manufacture / CYCLE: This will allow CYCLE to alert Patients receiving NITYR® about
relevant product and market updates, and available resources, including adherence tools, diet tips,
recipes, and other programs to benefit patients with Hereditary Tyrosinemia Type I.

5. Limits of Protections after Disclosure. I understand that once my PHI has been
disclosed hereunder, federal privacy law may no longer restrict its use or disclosure.

6. Option to Refuse. I understand I am not required to sign this Authorization as a
condition to receive treatment with CYCLE’s products, or payment for health care;
enrolling in a health plan; or establishing eligibility for benefits. However, by refusing to
authorize disclosure of my PHI to a qualified and authorized CYCLE HCP, I also
understand that I am knowingly foregoing possible access to the NITYR® Patient
Support Program benefits.
7. Copy of Authorization and Ability to Cancel Authorization. I understand I will be
given a copy of this Authorization after I sign it; and my Authorization shall remain in
effect until it expires (i.e. 5 years from the date sign below unless a shorter period is
required by the law of my state residence), or unless I revoke Authorization at any
time by contacting NITYR® Patient Support on (toll-free) 1-800-847-8714 (9 am to 5 pm
EST), by fax 1-800-842-5163 or or in writing to Cycle Pharmaceuticals Ltd., 200 Portland
Street, 5th floor, Boston, MA 02114.
8. I understand that my pharmacy, health insurers and third-party vendors may receive
payment from Cycle as the manufacturer in exchange for securely sharing my PHI to an
authorized Cycle’s HCP for the sole purpose of providing me access to important patient
support services as described above.

WRITTEN AUTHORIZATION (To be completed by NITYR® Patient):
I have read and understood the Patient Authorization Information and by signing this form consent to the release of my PHI
to an authorized CYCLE HCP representative for the purposes related to providing access to the NITYR® Patient Support
Program as stated in this form:
*Signature of Patient or Patient Representative__________________________________

Patient

Patient Representative - Date: ____________

* If by Patient Representative, please explain authority/relation to act on behalf of Patient: _____________________________ Date: _______________
Confidentiality Statement: This facsimile is intended only for the individual or entity to which it is addressed. It may contain information which may be proprietary and confidential. It may also contain privileged,
confidential information which is exempt from disclosure under applicable laws, including the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). If you are not the intended recipient, please note that
you are strictly prohibited from disseminating or distributing this information (other than to the intended recipient) or copying this information. If you received this communication in error, please notify the sender
immediately and call 1.800.847.8714 to obtain instructions as to the proper destruction of the transmitted material.
NITYR is a registered trademark of Cycle Pharmaceuticals Ltd. In the United States. Copyright © 2020 by Cycle Pharmaceuticals Ltd. All rights reserved. US-0228 (March 2020)

