بيان ممارسات الخصوصية لشركة .cHI a l eH rat deM
يوضح هذا البيان كيف يمكن استخدام معلوماتك الطبية واإلفصاح عنها ،وكيف يمكنك الوصول لهذه المعلومات.
يرجى مراجعته بعناية.
المعنيون بهذا البيان

تعد شركة  .cHI a l eH rat deMوهيئاتها وشركاتها التابعة هيئات قانونية مستقلة .بالرغم من ذلك ،تقع هذه
الهيئات ضمن ملكية وسيطرة مشتركة ،ومن ثم قامت بتنظيم نفسها كهيئة مغطاة تابعة ( )ECAواحدة بغرض
تطبيق قواعد الخصوصية لقانون نقل ومحاسبة التأمين الصحي ( .)edAIIتسمح هذه الحالة لكل من ،cHI a l
وهيئاتها وشركاتها التابعة باالحتفاظ بنفس بيان ممارسات الخصوصية .يوضح هذا البيان ممارسات المعلومات
الصحية لمنظمة  .cHI a lسوف تتبع كل الهيئات واألماكن والمواقع بنود هذا البيان .عالوة على ذلك ،قد تقوم
هذه الهيئات واألماكن والمواقع بمشاركة العلومات الصحية مع بعضها البعض ألغراض العالج والسداد وعمليات
الرعاية الصحية كما هو موضح في هذا البيان.
التزاماتنا نحوك
نحن نقدر خصوصية معلوماتك الطبية كجزء هام من أول تعهداتنا للمريض .نرى أن حماية خصوصية المريض من
أهم مكونات رؤيتنا ألن نصبح شركة رائدة محل ثقة في مجال العناية باألشخاص والنهوض بالصحة ،ومهمتنا في
خدمة مرضانا .نحن نسعى جاهدين الستخدام حد أدنى من معلوماتك الصحية الالزمة لألغراض الموضحة في بيان
ممارسات الخصوصية هذا ("البيان").
نقوم بجمع المعلومات منك ونستخدمها لتقديم رعاية عالية الجودة لك ،وأيضًا للتوافق مع متطلبات قانونية معينة.
نحن مطالبين بموجب القانون بالحفاظ على خصوصية معلوماتك الصحية ،وأن نمنحك هذا البيان عن واجباتنا
القانونية ،وممارسات الخصوصية من قبلنا وحقوقك .ونحن مطالبين باتباع بنود أحدث بيان سارٍ لدينا .عندما نفصح
عن معلومات ألشخاص وشركات أخرى للقيام بخدمات من أجلنا ،فسوف نطالبهم بحماية خصوصيتك .هناك قوانين
أخرى سوف نتبعها والتي قد توفر إجراءات حماية إضافية ،مثل القوانين المتعلقة بالصحة العقلية وإساءة استعمال
الكحول ومواد أخرى ،واألمراض القابلة لالنتقال أو ظروف صحية أخرى.
يغطي هذا البيان األشخاص والمواقع التالية :كل متخصصي الرعاية الصحية المخولين بإدخال معلومات في قائمتك،
وكل المتطوعين المخولين بمساعداتك أثناء وجودك هنا ،وكل مساعدينا ومقاولينا في الموقع ،وكل األقسام والوحدات
داخل المستشفى ،وكل الطالب دارسي الرعاية الصحية ،وكل منشآت توصيل ومقدمي الرعاية الصحية داخل نظام
 ،cHI a lوطبيبك الشخصي وآخرين في أثناء تقديمهم لخدمات الرعاية في هذا الموقع .قد يمتلك طبيبك سياسات
أو بيانات مختلفة بخصوص المعلومات الصحية التي نشأت في مكتبه أو مكتبها الخاص ،أو عيادته أو عيادتها
الخاصة.

كيفية استخدام المعلومات الصحية واإلفصاح عنها
العالج :قد نستخدم أو نفصح عن معلوماتك الصحية لتقديم عالج أو خدمات ،أو تنسيق أو إدارة خدمات الرعاية
الصحية الخاصة بك ،أو لالستشارات الطبية أو اإلحاالت .قد نستخدم أو نفصح عن معلوماتك الصحية فيما بين
األطباء ،والممرضات ،والفنيين ،ودارسي الطب ،وأشخاص آخرين مشتركين في العناية بك في منشآتنا أو أشخاص
مماثلين خارج منشآتنا .قد نقوم باستخدام أو مشاركة معلوماتك الصحية لتنسيق الخدمات المختلفة التي تحتاجها ،مثل
الوصفات الطبية والتحاليل المعملية واألشعة السينية .قد نفصح عن معلوماتك ألشخاص خارج منشآتنا والذين قد
يقومون بالعناية بك بعد مغادرتك ،مثل أفراد العائلة ،ووكاالت الصحة المنزلية ،والمعالجين ،وأدوار التمريض،
ورجال الدين وآخرين .قد نقوم بإعطاء معلومات لخطة الصحة أو متعهد آخر لترتيب اإلحاالت أو االستشارات.

السداد :قد نستخدم معلوماتك الصحية ونفصح عنها بحيث يمكننا الحصول على مقابل العالج والخدمات التي قمنا
بتقديمها .كما قد نقوم بمشاركة هذه المعلومات مع شركة التأمين الخاصة بك أو طرف آخر مكلف بإعداد معلومات
الفواتير( .كما هو موضح أدناه ،إذا قمت بالسداد في مقابل خدمات الرعاية الصحية خاصتك بالكامل نقدًا ،فيمكنك
طلب عدم مشاركة معلوماتك مع شركة التأمين خاصتك ).وقد نقوم أيضًا باالتصال بشركة التأمين الستيضاح المنافع
التي كنت مؤهالً للحصول عليها ،وذلك للحصول على تفويض مسبق وإلخبارهم عن عالجك للتأكيد على أنهم سوف
يقومون بالسداد في مقابل خدمات الرعاية المقدمة لك .كما أننا سنفصح عن معلومات ألطراف أخرى قد تكون
مسؤولة عن السداد ،مثل أفراد العائلة أو تقديم الفاتورة لك .وقد نفصح عن المعلومات ألطراف أخرى قد تساعدنا
في عملية السداد ،مثل شركات الفواتير ،وشركات التعامل مع المطالبات وشركات التحصيل.
عمليات الرعاية الصحية :قد نستخدم معلوماتك الصحية أو نفصح عنها كما يلزم لتشغيل منشآتنا والتأكيد على أن
كل مرضانا يتلقون رعاية ذات جودة .قد نستخدم المعلومات الصحية لتقييم جودة الخدمات التي تتلقاها أو أداء
موظفينا الذين يقومون بالعناية بك .قد نستخدم المعلومات الصحية لتحسين األداء أو إليجاد طرق أفضل لتقديم
الرعاية .قد نستخدم المعلومات الصحية لمنح مميزات طبية للموظفين أو لتقييم مهارات متخصصي الرعاية الصحية
لدينا .قد نستخدم معلوماتك الصحية لتقرير أي من الخدمات التي يجب أن نقدمها وما إذا كانت العالجات الجديدة
فعالة .قد نفصح عن المعلومات للدارسين والمتخصصين ألغراض المراجعة والتعلم .قد نقوم بتجميع معلوماتنا
الصحية مع معلومات من منشآت رعاية صحية أخرى لمقارنة ما نقوم به وتحديد المواضع التي يمكن تحسينها .قد
نستخدم المعلومات الصحية ألغراض تخطيط نشاط األعمال ،أو اإلفصاح عنها للنيابة ،والمحاسبين ،والمستشارين
وآخرين للتأكيد على إذعاننا للقانون .قد نقوم بحذف معلومات صحية توضح هويتك ليقوم آخرون باستخدام
المعلومات غير المعرفة لدراسة الرعاية الصحية وتقديمها دون أن يعرفوا هويتك .إذا تم التشغيل على أساس الخطة
الصحية ،فلن نستخدم أو نفصح عن المعلومات الوراثية ألغراض التعهد بالتمويل (ال ينطبق ذلك على خطط الرعاية
طويلة األجل).
شركاء نشاط األعمال :هناك بعض الخدمات المقدمة من قبل  cHI a l eH ratمن خالل العقود مع شركاء
نشاط األعمال .من بين ذلك خدمات النسخ التي نستخدمها لعمل نسخ من سجلك الصحي ،والمستشارين،
والمحاسبين ،والمحامين ،والناسخ الطبي ،وشركات الفواتير كطرف ثالث .عندما يتم التعاقد على هذه الخدمات ،فقد
نفصح عن معلوماتك الصحية لشركائنا في نشاط األعمال حتى يمكنهم أداء المهام التي كلفناهم بها .لحماية معلوماتك
الصحية ،بالرغم من ذلك ،فإننا نطلب من شركاء نشاط األعمال توفير حماية مناسبة لمعلوماتك.
أنشطة تسويقية معينة :قد نستخدم معلوماتك الطبية لتقديم هدايا دعائية بقيمة إسمية ،للتواصل معك بشأن المنتجات،
والخدمات والبرامج التعليمية المقدمة من قبل  ،.cHI a l eH rat deMوللتواصل معك بخصوص إدارة الحالة
وتنسيق الرعاية ،وللتواصل معك بخصوص بدائل العالج .ال نقوم ببيع معلوماتك الصحية ألي طرف ثالث
ألغراض أنشطتهم التسويقية إال إذا قمت أنت بتوقيع تفويض بالسماح لنا بالقيام بذلك.
تبادل المعلومات الصحية :قد نقوم باالشتراك في تبادالت للمعلومات الصحية لتسهيل التبادل اآلمن لمعلوماتك
الصحية اإللكترونية فيما بين العديد من متعهدي خدمات الرعاية الصحية أو هيئات رعاية صحية أخرى لعالجك ،أو
مدفوعاتك أو أغراض أخرى للعمليات التشغيلية للرعاية الصحية .يعني ذلك أننا قد نشارك المعلومات التي نحصل
عليها أو ننشأها عنك مع هيئات خارجية (مثل المستشفيات ،أو مكاتب األطباء ،أو الصيدليات أو شركات التأمين)،
أو قد نتلقى المعلومات التي يحصلون عليها أو ينشؤنها عنك (مثل التاريخ العالجي ،أو التاريخ الطبي أو معلومات
التأمين) ومن ثم يتمكن كل منا من تقديم عالج أفضل وتنسيق خدمات الرعاية الصحية الخاصة بك .عالوة على
ذلك ،إذا قمت بزيارة أي من منشآت  ،.cHI a l eH rat deMفإن معلوماتك الصحية قد تكون متاحة ألطباء
وموظفين آخرين قد يستخدمونها لرعايتك ،أو تنسيق خدماتك الصحية أو ألغراض مصرح بها أخرى.
التذكير بالمواعيد ومعلومات الخدمات :قد نستخدم أو نفصح عن معلوماتك الصحية لالتصال بك إلجراء تذكير
بالموعد أو لنخبرك بشأن بدائل العالج أو خدمات أخرى متعلقة بالصحة أو منافع قد تكون هامة لك.
األفراد المشتركين في رعايتك أو السداد مقابل رعايتك :قد نقوم بإعطاء معلوماتك الصحية ألشخاص مشتركين في
رعايتك ،مثل أفراد العائلة أو أصدقاء ،ما لم تطلب منا عدم القيام بذلك .قد نقوم بإعطاء معلوماتك لشخص يمكن أن

يساعد في سداد مقابل رعايتك .قد نقوم بمشاركة معلوماتك مع متخصصي رعاية صحية آخرين ،أو ممثلي الحكومة
أو منظمات اإلغاثة من الكوارث ،مثل الصليب األحمر ،في حاالت الطوارئ أو مواقف اإلغاثة من الكوارث حتى
يتمكنوا من االتصال بعائلتك أو أصدقائك أو تنسيق جهود اإلغاثة من الكوارث.
أدلة المرضى :قد نقوم باالحتفاظ باسمك ،وموقعك في المنشأة وحالتك العامة في فهرس إلعطائها ألي شخص يسأل
عنك باالسم .قد نقوم بإعطاء هذه المعلومات وانتمائك الديني لرجال الدين ،حتى إن لم يكونوا يعرفون اسمك .قد
تطلب أنت منا االحتفاظ بمعلوماتك خارج الدليل ،لكن يجب أن تعلم أنك إذا قمت بذلك ،فلن يتمكن الزوار وباعة
الزهور من العثور على غرفتك .حتى إذا طلبت أنت منا االحتفاظ بمعلوماتك خارج الدليل ،فقد نقوم بمشاركة
معلوماتك لمجهودات اإلغاثة من الكوارث أو في مواقف الطوارئ المعلنة.
أنشطة جمع التبرعات :نحن نعتمد كثيرًا على األعمال الخيرية لدعم مهمتنا في الرعاية الصحية .قد نستخدم اسمك
ومعلومات محدودة أخرى لالتصال بك ،مثل تواريخ الرعاية بك ،واسم القسم حيث كنت تتلقى العالج واسم طبيبك
المعالج حتى يمكننا إعطائك فرصة للتبرع لبرنامجنا .إذا قمنا باالتصال بك ألغراض األعمال الخيرية أو جمع
التبرعات ،فسوف يتم إخبارك أنك قد تطلب منا عدم االتصال بك في المستقبل.
األبحاث :قد نستخدم أو نفصح عن معلوماتك الصحية لألبحاث التي تمت الموافقة عليها من قبل أحد مجالس مراجعة
األبحاث لدينا ،حيث يتم تقييم مقترح البحث والمعايير الموضوعة لحماية خصوصية معلوماتك الصحية .قد نستخدم
أو نفصح عن معلوماتك الصحية ألحد الباحثين الذين يعدون إلجراء مشروع بحثي.
التبرع باألعضاء واألنسجة :قد نستخدم أو نفصح عن معلوماتك الصحية ذات الصلة بالتبرع باألعضاء أو العيون
أو زراعة األنسجة أو بنوك التبرع باألعضاء ،كما يلزم لتسهيل هذه األنشطة.
أنشطة الصحة العامة :قد نفصح عن معلوماتك الصحية لسلطات الصحة العامة أو السلطات القانونية والتي تتضمن
أتشطتهم الرسمية منع أو السيطرة على المرض أو الجروح أو اإلعاقة .على سبيل المثال ،يجب أن نقوم باإلبالغ
عن معلومات معينة بخصوص المواليد والوفيات وأمراض مختلفة لهيئات حكومية .قد نفصح عن معلومات صحية
للطب الشرعي والفحوص الطبية ومديري الجنائز كما هو مصرح طبقًا للقانون لتنفيذ مهامهم .قد نستخدم أو نفصح
عن معلومات صحية لإلبالغ عن ردود أفعال الوصفات العالجية ،أو مشكالت خاصة بمنتجات أو إخطار األشخاص
بخصوص استدعاء منتجات يقومون باستخدامها .قد نستخدم أو نفصح عن معلومات صحية إلخطار شخص قد يكون
تعرض لمرض أو يكون في موضع خطورة لنشر أو اإلصابة بمرض.
التهديدات الخطيرة على الصحة واألمان :قد نستخدم أو نفصح عن معلوماتك الصحية إذا لزم األمر لمنع تهديد
خطير على صحتك وأمانك ،أو الصحة واألمان العام أو لشخص آخر .سوف نقوم فقط باإلفصاح عن معلومات
صحية لشخص قادر على المساعدة في منع أو تقليل التهديد ،مثل مسؤولي تطبيق القانون أو المسؤولين الحكوميين.
المطلوب بموجب القانون ،واإلجراءات القانونية ،وأنشطة مراقبة الصحة وتطبيق القانون :سوف نفصح عن
معلوماتك الصحية إذا طلب منا القيام بذلك من قبل الفيدرالية أو الدولة أو هيئة قانونية أخرى .على سبيل المثال ،قد
يطلب منا اإلبالغ عن ضحايا اعتداء ،أو إهمال أو عنف اجتماعي ،وكذلك المرضي المصابين بطلق ناري وجروح
أخرى .سوف نفصح عن معلوماتك بناء على أمر قانوني أو إجراء إداري ،مثل االستدعاء للمحكمة ،أو طلب
اكتشاف ،أو أمر تفتيش ،أو أمر إستدعاء أو أي عملية قانونية أخرى .قد نفصح عن معلومات صحية لمسؤول تطبيق
القانون لتحديد هوية أو موقع أحد المشتبه بهم ،أو الهاربين ،أو الشهود ،أو ضحايا جرائم أو أشخاص مفقودين .قد
نفصح عن معلومات صحية لمسؤول تطبيق القانون بخصوص حالة وفاة نرى أنها قد تكون ناتجة عن فعل إجرامي
أو متعلقة بتصرف إجرامي قد يكون حدث في منشآتنا .قد نفصح عن معلومات صحية لهيئة مراقبة الصحة لألنشطة
المصرحة بموجب القانون ،مثل مراجعة الحسابات ،والتحقيقات ،والتفتيش ومنح التراخيص.
المهام الحكومية المتخصصة :إذا كنت في القوات المسلحة أو من المحاربين القدماء ،فسوف نفصح عن معلوماتك
الصحية كما يلزم من قبل السلطات القيادية .قد نفصح عن معلومات صحية للمسؤولين الفيدراليين المفوضين
ألغراض األمن القومي ،مثل حماية رئيس الواليات المتحدة األمريكية أو إجراءات العمليات االستخباراتية المخولة.

قد نفصح عن معلومات صحية التخاذ قرارات طبية مالئمة للخدمة األجنبية.
المنشآت اإلصالحية :إذا كنت نزيل إحدى المؤسسات اإلصالحية أو خاضع للحبس من قبل أحد مسؤولي تطبيق
القانون ،فقد نفصح عن معلوماتك الطبية للمؤسسة اإلصالحية أو مسؤول تطبيق القانون .قد نفصح عن معلوماتك
الصحية ألغراض صحتك وسالمتك ،أو لصحة وسالمة اآلخرين ،أو أمن وأمان المؤسسة اإلصالحية.
تعويض العمال :قد نفصح عن معلوماتك الصحية كما يلزم بموجب قانون تعويض العمال ذي الصلة والقوانين
المشابهة.
الخطة الصحية :عندما تقوم  .cHI a l eH rat deMبالتشغيل بنموذج الخطة الصحية ،فلن نستخدم أو نفصح
عن معلوماتك الوراثية ألغراض التعهد بالتمويل.
التفويض الكتابي من قبلك :االستخدامات واإلفصاحات األخرى عن معلوماتك الصحية التي لم تتم تغطيتها في هذا
البيان ،أو التي يحكمنا فيها القانون ،سوف تتم فقط من خالل تفويض كتابي من قبلك .يتضمن ذلك بيع معلوماتك
الصحية ،استخدام معلوماتك الصحية ألغراض التسويق أو إفصاحات معينة متعلقة بالعالج النفسي .يمكنك سحب
ال
تفويضك الكتابي في أي وقت ،وسوف نتوقف عن االستخدامات واإلفصاحات عن معلوماتك الصحية مستقب ً
لألسباب التي يشملها التفويض من قبلك .ال يمكننا إرجاع أي إفصاحات تمت بالفعل بتفويض من قبلك ،ونحن
مطالبين باالحتفاظ بسجالت الرعاية المقدمة إليك.

حقوق الخصوصية الخاصة بك المتعلقة بمعلوماتك الصحية
الحق في الحصول على نسخة من بيان ممارسات الخصوصية هذا
سوف نقوم بنشر نسخة من بياننا الحالي في منشآتنا وعلى موقعنا اإللكتروني  .MatldtrratSde.groسوف
يكون هناك نسخة متاحة من بياننا الحالي في أماكن التسجيل الخاصة بنا أو عند الطلب .لطلب نسخة من بيان
ممارسات الخصوصية الحالي لدينا ،يرجى االتصال برقم ( 188-133-1133االتصال المجاني).
الحق في االطالع والحصول على نسخة من سجلك الصحي
يحق لك االطالع والحصول على نسخة من سجلك الصحي أو فاتورتك .للقيام بذلك ،يرجى االتصال بالمنشأة التي
تلقيت العالج بها أو مكتب الخصوصية في  .cHI a l eH ratقد يطلب منك تقديم طلبك مكتوبًا.
قد تقوم بطلب نسخة إلكترونية من هذه المعلومات ،ونحن سوف نقوم بتوفير الدخول للنموذج والتصميم اإللكتروني
إذا كان جاهزًا لإلصدار بالتتنسيق المطلوب .أما إذا لم يكن ،فسوف نناقش األمر معك ونوفر نسخة بتنسيق ونموذج
إلكتروني قابل للقراءة عند التوافق فيما بيننا ،بناء على المعلومات وإمكانيتنا في وقت الطلب .قد تقوم أيضًا بطلب أن
نقوم بإرسال المعلومات الصحية مباشرة لشخص معين من قبلك إذا كان طلبك الكتابي موقعًا ،كتابيًا ،ويحدد بوضوح
كال من الشخص المعين والعنوان المرسل إليه المعلومات المطلوبة.
إذا رغبت في الحصول على نسخة من سجلك الصحي ،فقد يتم تطبيق رسوم لتكلفة النسخ وإرسال السجل بالبريد
(والوسائط اإللكترونية إذا كان الطلب هو تقديم المعلومات على وسائط إلكترونية محمولة) ،كما هو مصرح بموجب
القانون.
سوف نقوم بتقديم نسخة من سجلك الصحي خالل  03يومًا عادةً .وفي مواقف معينة قد نرفض طلبك .إذا قمنا بذلك،
فسوف نخبرك ،كتابيًا ،بأسباب الرفض ونفسر حقك في الحصول على مراجعة للرفض.
الحق في تحديث سجلك الصحي
إذا كنت تعتقد أن هناك معلومات هامة مفقودة من سجلك الصحي ،فيحق لك طلب أن نقوم بإضافة تعديل لسجلك.
يجب أن يكون طلبك مكتوبًا ،ويجب أن يتضمن سبب طلبك .لتقديم طلبك ،يرجى االتصال بالمنشأة التي تلقيت

العالج بها أو مكتب الخصوصية في  .cHI a l eH rat deMسوف نبذل قصارى جهدنا إلتمام طلبك خالل 03
يومًا عادةً .قد نرفض طلبك بتعديل سجلك إذا لم تكن المعلومات المطلوب تعديلها تم إنشائها بواسطتنا ،أو إذا كنا
متأكدين أن المعلومات دقيقة وكاملة بالفعل ،أو إذا كانت المعلومات غير موجودة في السجالت المصرح لك قانونًا
االطالع عليها ونسخها .إذا قمنا برفض طلبك ،فسوف يتم إخطارك كتابيًا خالل  03يومًا عادةً .حتى إذا قبلنا
تعديلك ،فلن نقوم بحذف أي معلومات موجودة بالفعل في سجلك.
الحق في الحصول على قائمة باإلفصاحات التي قمنا بها
يحق لك طلب الحصول على قائمة باإلفصاحات عن معلوماتك الصحية التي قمنا بها .ال تستلزم هذه القائمة إدراج
اإلفصاحات التي تمت بخصوص العالج والسداد وعمليات الرعاية الصحية واستثناءات معينة أخرى لإلفصاحات.
يجب أن يكون طلبك كتابيًا ويوضح الشكل المطلوب عليه هذه القائمة (على سبيل المثال ،ورقية أو إلكترونية).
لطلب قائمة اإلفصاحات ،يرجى االتصال بالمنشأة التي تلقيت العالج بها أو مكتب الخصوصية في
 .cHI a l eH rat deMالقائمة األولى التي تطلبها خالل فترة  21شهر تكون مجانية .وللقوائم اإلضافية ،قد
نطلب الحصول على رسوم كما هو مسموح بموجب القانون.
الحق في طلب تقييد استخدامات أو إفصاحات معينة
يحق لك طلب تقييد كيفية استخدام أو اإلفصاح عن معلوماتك الطبية الخاصة بالعالج ،والسداد وعمليات الرعاية
الصحية ،وألفراد معينين من العائلة أو أصدقاء محددين من قبلك مشتركين في عملية رعايتك أو السداد مقابل
رعايتك .نحن غير مطالبين بالموافقة على طلبك ،وسوف نخبرك إذا لم نتمكن من الموافقة .يجب أن يكون طلبك
مكتوبًا ويجب أن ( )2يصف المعلومات التي تريد تقييدها؛ ( )1ما إذا كنت ترغب في تقييد االستخدام أو اإلفصاح
أو كالهما و( )0لمن ترغب في تطبيق التقييد .في بعض الحاالت ،قد تقوم باختيار أن تدفع ألحد عناصر أو خدمات
الرعاية الصحية نقدًا بدلًا من تقديم مطالبة لشركة التأمين الخاصة بك .قد تقوم بطلب أال نقوم بتقديم معلوماتك الطبية
للبرنامج الصحي أو شركة التأمين الخاصة بك ،أو شخص ما لصالحك ،يدفع مقابل العالج أو الخدمات نقدًا بالكامل.
لطلب هذا التقييد ،يجب عليك القيام بالطلب كتابةً قبل العالج أو الخدمة .يجب أن تخبرنا في طلبك ( )2أي
المعلومات التي تريد تقييدها ( )1ألي برنامج صحي تريد تطبيق هذا التقييد.
الحق في خرق اإلخطار
يحق لك بموجب قانون نقل ومحاسبة التأمين الصحي ،أو كما يلزم بموجب القانون ،أن يتم إخبارك بأي خرق
لمعلوماتك الطبية غير المؤمنة .إذا كان ذلك مطلوبًا ،فسيتم إخبارك إلكترونيًا.
الحق في اختيار ممثل ينوب عنك
يحق لك اختيار شخص ما يعمل بالنيابة عنك .إذا قمت بإعطاء شخص ما صالحيات النيابة الطبية عنك أو إذا كان
شخص ما هو الحارس القضائي لك ،فإن هذا الشخص يستطيع ممارسة حقوقك واتخاذ االختيارات الخاصة
بمعلوماتك الصحية .سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان أن الشخص المعين من قبلك يمتلك هذه الصالحية ويمكنه
التصرف من أجلك قبل اتخاذ أي إجراء.
الحق في اختيار كيفية حصولك على معلوماتك الصحية
يحق لك طلب أن نقوم باالتصال بك بطرقة معينة ،مثل البريد أو الفاكس ،أو في موقع معين ،مثل عنوان المنزل أو
صندوق البريد .سوف نحاول احترام طلبك إذا كان باستطاعتنا .يجب أن يكون طلبك كتابيًا ،ويجب أن يحدد كيف أو
أين ترغب باالتصال بك .لتقديم طلب ،يرجى االتصال بالمنشأة التي تلقيت العالج بها أو مكتب الخصوصية في
.cHI a l eH rat deM

مسؤول االتصال
إذا رأيت أنه تم التعدي على حقوق الخصوصية الخاصة بك ،فيمكنك االتصال أو تقديم شكوى كتابية لمكتب الخصوصية
الخاص بـ  .cHI a l eH rat deMأو قسم الصحة والخدمات البشرية (يرجى مراجعة بيانات االتصال أدناه) .لن
نقوم باتخاذ أي إجراءات انتقامية ضدك إذا قمت بالشكوى بخصوص ممارسات الخصوصية الخاصة بنا.

مسؤول الخصوصية
شركة .cHI a l eH rat deM
5565 Sterrett Place
كولومبياcM 12322 ،
 188-122-0222االتصال المجاني
privacyofficer@medstar.net
وزارة الصحة األمريكية
مكتب الحقوق المدنية
 133مبنى االستقالل.
 ، .W.واشنطن العاصمة 13132
 877-696-6775االتصال المجاني
HHS.gov/OCR/Privacy/HIPPA/Complaints
إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص البيان أو ترغب في ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك ،يرجى
االتصال بالمنشأة التي تلقيت العالج بها أو مكتب خصوصية .cHI a l

التغييرات التي تطرأ على بيان ممارسات الخصوصية هذا
نحتفظ بحق تغيير هذا البيان .نحتفظ بالحق في جعل البيان الذي تمت مراجعته فعالًا فيما يخص معلومات الطبية التي
لدينا بالفعل ،وكذلك أي معلومات نتلقاها في المستقبل .سوف نقوم بنشر نسخة من البيان الحالي في كل من منشأة
 .cHI a l eH rat deMوعلى موقعنا اإللكتروني .عالوة على ذلك ،في كل مرة تقوم فيها بالتسجيل
سنقدم لك نسخة من بياننا الساري حاليًا ،عندما تصرح لك المستشفى للعالج أو خدمات الرعاية الصحية كمريض
داخلي أو خارجي.
هامش :تقع شركة  .cHI a l eH rat deMفي كولومبيا ،ماريالند ،وهي مؤسسة رعاية صحية مجتمعية غير
ربحية تقدم خدماتها لمنطقة ماريالند وواشنطن العاصمة .تم تشكيل النظام الصحي من عدد من متعهدي الرعاية
الصحية البارزين وهيئات رعاية صحية متنوعة أخرى .في حين تقوم هذه الهيئات بالعمل بصورة مستقلة ،فهي
أيضًا تعمل بمهمة وقيم مشتركة .تتمثل مهمة  cHI a lفي خدمة المرضى ،الذين تقوم برعايتهم ومجتمعنا،
ورؤيتنا أن نصبح شركة رائدة محل ثقة في مجال الرعاية باألشخاص وتقديم الخدمات الصحية .وعملًا لبلوغ هذا
الهدف ،فإن ذلك هو مسؤولية كل من هيئات  cHI a lفي تطبيق سياساتها المتعلقة بالخصوصية ،واتخاذ
اإلجراءات التأديبية أو اإلجراءات األخرى تجاه الموظفين المخالفين .يرجى مالحظة أنه ألغراض بيان ممارسات
الخصوصية هذا ،فسوف تتم اإلشارة للشركة األم  .cHI a l eH ratوكل شركاتها التابعة على أنها
" ."cHI a l eH ratألغراض الخصوصية فقط ،تم تنظيم  .cHI a l eH rat deMكهيئة مغطاة تابعة،
كما هو موضح في )45 CFR §164.504(d)(1؛ قد تقوم هيئات منفصلة قانونيًا تم دمجها بتعيين نفسها كهيئة
مغطاة منفردة.
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