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إشعار ممارسات الخصوصية
يصف ھذا اإلشعار كيف يمكن استخدام المعلومات الطبية الخاصة بك والكشف عنھا وكيف يمكنك الوصول إلى تلك
المعلومات .الرجاء االطالع عليه بكل عناية.
يتم توفير ھذا اإلشعار لك نيابة عن نظام  Verityالصحي.
إذا كانت لديك أية استفسارات حول ھذا اإلشعار ،فالرجاء االتصال بمسئول الخصوصية في المستشفى حيث تلقيت الخدمات.
ويمكن الحصول على اسم مسئول الخصوصية من خالل االتصال بالرقم الرئيسي للمستشفى.
من الذي يلتزم بھذا اإلشعار:
يصف ھذا اإلشعار ممارسات المستشفى ،والتي تتعلق بما يلي:
 أي مسئول رعاية صحية مصرح له بإدخال المعلومات في مخطط المستشفى الخاص بك.
 كل إدارات ووحدات المستشفى.
 أي عضو في مجموعة تطوعية نسمح لھا بمساعدتك أثناء تواجدك في المستشفى.
 كل الزمالء وأفراد فريق العمل وغيرھم من موظفي المستشفى.
التزامنا بخصوص المعلومات الطبية
إننا ندرك أن المعلومات الطبية الخاصة بك وبصحتك ھي معلومات شخصية .ونحن نلتزم بحماية المعلومات الطبية الخاصة
بك .ونحن نقوم بعمل سجل بالرعاية والخدمات التي تتلقاھا في المستشفى .ونحن نحتاج إلى ھذا السجل لكي نوفر لك الرعاية
عالية الجودة وااللتزام بالمتطلبات القانونية السارية .ويسري ھذا اإلشعار على كل السجالت الخاصة بالرعاية التي يقوم
المستشفى بعملھا ،سواء من خالل موظفي المستشفى أو من خالل الطبيب الشخصي الخاص بك .يمكن أن تكون لدى الطبيب
الشخصي الخاص بك سياسات مختلفة أو إشعار مختلف فيما يتعلق باستخدام الطبيب وكشفه عن المعلومات الطبية الخاصة بك
التي يتم التوصل إليھا في مكتب أو عيادة الطبيب.
وسوف يطلعك ھذا اإلشعار على الطرق التي يمكن من خاللھا استخدام المعلومات الطبية الخاصة بك والكشف عنھا .كما أننا
نصف كذلك حقوقك وبعض االلتزامات المحددة المفروضة علينا فيما يتعلق باستخدام وكشف المعلومات الطبية.
يفرض القانون علينا ما يلي:
 التحقق من أن المعلومات الطبية التي تشير إلى ھويتك يتم االحتفاظ بھا بخصوصية.
 منحك ھذا اإلشعار الخاص بالمھام القانونية وممارسات الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات الطبية المرتبطة بك.
 االلتزام بشروط اإلشعار السارية حاليًا.

السياسة  :11.03.00إشعار ممارسات الخصوصية
تاريخ المراجعة :الثالث والعشرون من أغسطس 2013 ،
الصفحة  2من 9

كيف يمكننا استخدام وكشف المعلومات الطبية المتعلقة بك
تصف الفئات التالية الطرق المختلقة التي نستخدمھا من أجل استخدام والكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك .بالنسبة لكل
ولن يتم سرد كل
فئة من فئات عمليات االستخدام والكشف ،سوف نشرح ما نعنيه كما سنقوم بتوفير أمثلة عليھا كذلك.
استخدام وكل كشف في كل فئة .ومع ذلك ،تأتي كل الطرق المسموح لنا فيھا باستخدام المعلومات والكشف عنھا في واحدة من
الفئات .ولن يتم عمل االستخدامات وعمليات الكشف األخرى غير الموضحة في ھذا اإلشعار إال من خالل موافقة مكتوبة توقع
أنت عليھا ،ويمكنك سحبھا في أي وقت.
 بالنسبة للعالج .يمكن أن نستخدم المعلومات الطبية الخاصة بك من أجل توفير العالج الطبي أو الخدمات لك .ويمكن أن
نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك لألطباء أو الممرضات أو الفنيين أو طالب الطب أو غيرھم من أفراد
المستشفى المشاركين في توفير الرعاية لك في المستشفى .على سبيل المثال ،قد يحتاج الطبيب الذي يعالجك من كسر في
الساق إلى معرفة ما إذا كنت تعاني من السكري أم ال ألن السكري يمكن أن يبطئ من عملية االلتئام .باإلضافة إلى ذلك،
قد يحتاج الطبيب إلى إخبار طبيب تغذية إذا كنت تعاني من السكري حتى يمكننا ترتيب الوجبات المناسبة لك .كما يمكن
أن تقوم إدارات المستشفى كذلك بمشاركة المعلومات الطبية الخاصة بك من أجل تنسيق األشياء المختلفة التي تحتاج
إليھا ،مثل الوصفات الطبية وأعمال المعامل واألشعة السينية .كما يمكن أن نقوم كذلك بالكشف عن المعلومات الطبية
الخاصة بك لألشخاص العاملين خارج إطار المستشفى الذين قد يشاركوا في توفير الرعاية الطبية لك بعد مغادرة
المستشفى ،مثل الرعاية المنزلية وأفراد األسرة ورجال الدين أو غيرھم ممن نستخدمھم لتوفير الخدمات التي تمثل جزءًا
من الرعاية لك.
 بالنسبة للدفع.يمكن أن نستخدم ونكشف المعلومات الطبية الخاصة بك حتى يتسنى فوترة العالج والخدمات التي تتلقاھا في
المستشفى وتحصيل األموال المدفوعة منك أو من شركة تأمين أو من طرف ثالث .على سبيل المثال ،قد نحتاج إلى منح
خطة الرعاية الصحية الخاصة بك معلومات حول الجراحة التي تم تنفيذھا عليك في المستشفى بحيث تدفع الخطة الصحية
الخاصة بك المقابل لنا أو تعيد ما دفعته لك مقابل الجراحة .كما يمكن أن نقوم كذلك بإخبار خطة الرعاية الصحية
الخاصة بك بالعالج الذي سوف تتلقاه من أجل الحصول على الموافقة المسبقة أو لتحديد ما إذا كانت الخطة الخاصة بك
تغطي العالج أم ال .ويمكن أن نقوم باستخدام المعلومات الطبية الخاصة بك والكشف عنھا لمحترفي الرعاية الصحية
اآلخرين المشاركين في رعايتك من أجل تمكين ھؤالء المحترفين من الحصول على المدفوعات مقابل الخدمات التي
قاموا بتوفيرھا لك.
 بالنسبة لعمليات الرعاية الصحية .يمكن أن نقوم باستخدام المعلومات الطبية الخاصة بك والكشف عنھا من أجل عمليات
المستشفى .وتعد ھذه االستخدامات وعمليات الكشف ضرورية إلدارة المستشفى والتحقق من أن كل المرضى يتلقون
الرعاية عالية المستوى .على سبيل المثال ،قد نستخدم المعلومات الطبية من أجل مراجعة العالج والخدمات وتقييم أداء
الموظفين لدينا فيما يتعلق برعايتك ،وتشتمل بعض إدارات المستشفى ذات الصلة على إدارة الجودة وإدارة االستخدام /
إدارة الحاالت ،وإدارة المخاطر والسيطرة على العدوى والتخطيط للصرف من المستشفى والخدمات االجتماعية .يمكن
أن نقوم كذلك بضم المعلومات الطبية الخاصة بعدد من مرضى المستشفى لتحديد الخدمات اإلضافية التي يجب أن تقوم
المستشفى بتوفيرھا والخدمات غير المطلوبة وما إذا كانت ھناك وسائل عالجية معينة أكثر فاعلية .كما يمكن أن نقوم
كذلك بالكشف عن المعلومات لألطباء والممرضات والفنيين وطالب الطب وغيرھم من موظفي من أجل مراجعتھا
وألغراض تعليمية .كما يمكن أن نقوم كذلك بضم المعلومات الطبية الخاصة بنا مع المعلومات الطبية الواردة من
المستشفيات األخرى من أجل مقارنة الكيفية التي نعمل بھا ورؤية األماكن التي يجب أن نقوم بعمل التحسينات بھا في
مجال الرعاية والخدمات التي نقوم بتوفيرھا .ويمكن أن نقوم بإزالة المعلومات التي تحدد ھويتك من مجموعة المعلومات
الطبية تلك بحيث يمكن أن يستخدمھا اآلخرون لدراسة توفير الرعاية الطبية والرعاية الصحية بدون الكشف عن ھوية
المرضى بدقة.
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 الخدمات الروحانية .فيما يتعلق بالرعاية باالحتياجات الروحية ،قد نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك
إلدارة الخدمات الروحانية لدينا ،ويمكن أن تتم زيارتك من قبل أحد القساوسة .إذا لم تكن ترغب في أن تتم زيارتك من
قبل أحد القساوسة ،يمكن أن تقوم بإبالغنا بذلك ،وسوف يتم احترام رغباتك.
 التذكيرات بالمواعيد .يمكن أن نقوم باستخدام والكشف عن المعلومات الطبية من أجل االتصال بك لتذكيرك بأنك لديك
موعد للعالج أو الرعاية في المستشفى.
 البدائل العالجية .يمكننا استخدام أو كشف المعلومات الطبية إلخبارك بالخيارات أو البدائل العالجية أو التوصية بھا والتي
يمكن أن تكون ذات أھمية لك.
 االمتيازات والخدمات المتعلقة بالصحة .يمكننا استخدام وكشف المعلومات الطبية إلخبارك باالمتيازات أو الخدمات
المتعلقة بالرعاية الصحية والتي يمكن أن تكون ذات أھمية لك.
 أنشطة تجميع التبرعات .يمكن أن نستخدم المعلومات الطبية الخاصة بك لالتصال بك أثناء سعينا لتجميع األموال من أجل
المستشفى والعمليات التي يقوم بھا .ويمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية لمؤسسة متعلقة بالمستشفى بحيث
يتسنى لتلك المؤسسة االتصال بك من أجل تجميع األموال ألغراض المستشفى .ولن نقوم بالكشف إال عن معلومات
االتصال ،مثل االسم والعنوان ورقم الھاتف وتواريخ تلقي العالج أو الخدمات في المستشفى .إذا لم تكن ترغب في أن
ً
كتابة.
يقوم المستشفى باالتصال بك في إطار جھود تجميع التبرعات ،يجب أن تقوم بإبالغ مؤسسة المستشفى بذلك
 دليل المستشفى .قد نقوم بتضمين معلومات محدودة حولك في دليل المستشفى أثناء تواجدك للعالج به .وقد تشتمل تلك
المعلومات على اسمك وموقعك في المركز الديني المحلي للرعاية الصحية والحالة العامة لك )على سبيل المثال ،عادية،
مستقرة ،أو ما إلى ذلك( باإلضافة إلى االنتماء الديني .ويتم الكشف عن تلك المعلومات بحيث يمكن ألفراد أسرتك
وأصدقائك ورجال الدين زيارتك في المستشفى ومعرفة حالتك بصفة عامة .ما لم يكن ھناك طلب خاص مكتوب منك
يشير إلى خالف ذلك ،يمكن أن يتم كذلك الكشف عن معلومات الدليل تلك لألشخاص الذين يستفسرون عنك باالسم.
 األشخاص الذين تحدد أنھم يشاركون في الرعاية الصحية أو دفع مقابل الرعاية الصحية لك وفي حاالت اإلغاثة في حالة
الكوارث .يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية ذات الصلة الخاصة بك بشكل مباشر لصديق أو ألحد أفراد
األسرة ممن يشاركون في توفير الرعاية الطبية لك .يمكن أن نقوم كذلك بتوفير المعلومات إلى شخص يساعد في دفع
مقابل الرعاية لك .ما لم يكن ھناك طلب خاص مكتوب منك يشير إلى خالف ذلك ،يمكن كذلك أن نخبر أفراد عائلتك أو
أصدقائك بحالتك وبأنك موجود في المستشفى .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة
بك إلى أي كيان يساعد في جھود اإلغاثة في حاالت الكوارث بحيث يمكن إبالغ أسرتك بإصابتك وحالتك وموقعك.
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 األبحاث .في ظل ظروف محددة ،يمكن أن نستخدم أو نكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك من أجل أغراض
األبحاث .على سبيل المثال ،يمكن أن يشتمل مشروع األبحاث على مقارنة المستوى الصحي ونسبة شفاء المرضى الذين
يتلقون عالجً ا ما في مقابل أولئك الذين يتلقون عالجً ا آخر لعالج نفس المرض .ومع ذلك ،فإن كل المشروعات البحثية
تكون عرضة لعملية موافقة خاصة .وتھدف ھذه العملية إلى تقييم مشروع أبحاث مقترح واستخدامه للمعلومات الطبية،
في محاولة لتحقيق التوازن بين االحتياجات البحثية واحتياجات المرضى فيما يتعلق بخصوصية المعلومات الطبية
الخاصة بھم .قبل أن نقوم باستخدام أو الكشف عن المعلومات الطبية من أجل األبحاث ،يجب أن يكون المشروع قد تمت
الموافقة عليه من خالل عملية الموافقة على األبحاث تلك ،ورغم ذلك ،قد نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك
لألشخاص الذين يجھزون إلجراء مشروع بحثي ،على سبيل المثال ،من أجل مساعدتھم على البحث عن المرضى الذين
تكون لھم احتياجات طبية خاصة ،طالما أن المعلومات الطبية التي يقومون بمراجعتھا ال تغادر المستشفى .وفي الغالب،
سوف نستفسر عن اإلذن الخاص إذا كان الباحث يرغب في الوصول إلى اسمك أو عنوانك أو أي معلومات أخرى تكشف
عن ھويتك ،أو إذا كان سيشارك في رعايتك في المستشفى.
 حسب متطلبات القانون .سوف نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك كما ھو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي
أو قانون الوالية أو القانون المحلي .ويشتمل ذلك ،دون الحصر ،على المعلومات المتعلقة بتشخيص اإلصابة بالسرطان
إلدارة الخدمات الصحية في كاليفورنيا لسجل السرطان في كاليفورنيا الذي يمكن أن يتصل بك بخصوص تشخيص
اإلصابة بالسرطان أو بغرض المشاركة في دراسات بحثية تم اإلقرار بأنھا مفيدة ألغراض الصحة العامة ،وإبالغ إدارة
الخدمات الصحية ببعض األمراض وإبالغ برنامج العيوب الخلقية في كاليفورنيا بالعيوب الخلقية المحددة.
 لتجنب تھديد خطير للصحة أو للسالمة .يمكننا استخدام وكشف المعلومات الطبية الخاصة بك عندما يلزم األمر لمنع
اإلصابة بتھديد خطير لصحتك وسالمتك أو صحة وسالمة العامة أو األشخاص اآلخرين .ومع ذلك ،فإن أي كشف عن
تلك المعلومات سيكون فقط ألشخاص قادرين على المساعدة على منع التھديد.
المواقف الخاصة للكشف عن المعلومات
 التبرع باألعضاء واألنسجة .إذا كنت ترغب في التبرع باألعضاء ،يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية
للمنظمات التي تقوم باالستحواذ على األعضاء المتبرع بھا أو إجراء عمليات زرع األعضاء أو العيون أو األنسجة أو
لبنك التبرع باألعضاء حسب الضرورة من أجل تسھيل عمليات التبرع باألعضاء أو األنسجة أو زراعتھا.
 العسكريون والمحاربون القدماء .إذا كنت فر ًدا من أفراد القوات المسلحة ،فقد نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة
بك حسب الضرورة إلى سلطات القيادة العسكرية .كما يمكن أن نقوم كذلك بالكشف عن المعلومات الطبية حول
العسكريين األجانب إلى السلطة العسكرية األجنبية المناسبة.
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 تعويض العمال .يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك من أجل برنامج تعويض العمال أو البرامج
المشابھة .توفر ھذه البرامج االمتيازات لإلصابات أو األمراض المرتبطة بالعمل.
 مخاطر الصحة العامة .يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك من أجل أنشطة الصحة العامة .تشتمل
تلك األنشطة بصفة عامة على ما يلي:
 منع أو السيطرة على األمراض أو اإلصابات أو اإلعاقات
 اإلبالغ عن المواليد والوفيات
 اإلبالغ عن إساءة التعامل مع األطفال والكبار والبالغين المعالين أو إھمالھم
 اإلبالغ عن ردود الفعل لألدوية أو المشكالت المتعلقة بمنتجات بعينھا
 إبالغ األشخاص بعمليات استدعاء المنتجات التي ربما يستخدمونھا
 إبالغ شخص ربما يكون قد تعرض لمرض أو ربما يكون معرضًا لخطر اإلصابة باألمراض أو نشرھا
 يمكن أن نقوم بإبالغ السلطات الحكومية المناسبة إذا كنا نرى أن المريض قد تعرض كضحية إلساءة التعامل أو
اإلھمال أو العنف المنزلي .ولن نقوم بالكشف عن ذلك إال بعد موافقتك أو عندما يفرض القانون ذلك أو يسمح به.
 أنشطة اإلشراف على الصحة .يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية لوكالة لإلشراف على الصحة لألنشطة التي
ينظمھا القانون .وتشتمل أنشطة اإلشراف تلك ،على سبيل المثال ،على عمليات المراجعة والتحقيقات والفحوصات
والترخيص .وھذه األنشطة ضرورية للحكومة من أجل مراقبة نظام الرعاية الصحية والبرامج الحكومية وااللتزام
بقوانين الحقوق المدينة.
 القضايا والنزاعات .إذا كنت طر ًفا في قضية أو نزاع ،يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك استجابة
ألمر من المحكمة أو ألمر إداري .كما يمكن أن نقوم كذلك بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك استجابة ألمر
محكمة أو أمر كشف أو غير ذلك من العمليات المشروعة من خالل شخص آخر طرف في النزاع ،ولكن لن يتم ذلك إال
إذا تم بذل الجھود الالزمة إلخبارك بالطلب )قد يشتمل ذلك على اإلشعار المكتوب( أو للحصول على طلب من المحكمة
لحماية المعلومات التي يتم طلبھا.
 فرض القانون :يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية ،إذا طلب أحد مسئولي فرض القانون ذلك:
ً
استجابة ألمر محكمة أو مذكرة استدعاء للمحكمة أو أمر تفتيش أو أمر استدعاء أو ما شابه ذلك من اإلجراءات،

 ولتحديد أو التعرف على موقع متھم أو ھارب أو شاھد عيان أو شخص مفقود،
 وفيما يتعلق بضحية جريمة ما ،إذا لم نتمكن ،في ظروف محددة ومحدودة ،من الحصول على موافقة الشخص،
 وفيما يتعلق بحالة وفاة نعتقد أنھا يمكن أن تكون ناجمة عن سلوك إجرامي،
 وفيما يتعلق بالسلوكيات اإلجرامية في المستشفى،
 وفي حاالت الطوارئ ،لإلبالغ عن الجرائم أو موقع الجريمة أو الضحايا أو ھوية أو وصف أو موقع الشخص الذي
ارتكب الجريمة.
 الطب الشرعي وأطباء الطب الشرعي .يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية لألطباء العاملين في مجال الطب
الشرعي .وقد يكون ذلك ضروريًا ،على سبيل المثال ،لتحديد ھوية شخص توفي أو تحديد سبب الوفاة.
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 أنشطة األمن واالستخبارات القومية .يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك للمسئولين الفيدراليين
المصرح لھم من أجل أنشطة االستخبارات واالستخبارات المضادة وغير ذلك من أنشطة األمن القومي المصرح بھا من
قبل القانون.
 الخدمات الوقائية للرئيس واآلخرين .يمكن أن نقوم بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك للمسئولين الفيدراليين
المصرح لھم حتى يمكنھم توفير الحماية للرئيس أو األشخاص اآلخرين المصرح لھم بذلك أو رؤساء الدول األخرى أو
للقيام بعمليات التحقيق الخاصة.
 السجناء .إذا كنت نزيالً في مؤسسة إصالحية أو كنت تحت وصاية أحد مسئولي فرض القانوني ،يمكن أن نقوم
بالكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بك للمؤسسة اإلصالحية أو لمسئول فرض القانون .وقد يكون ھذا الكشف
ضروريًا ) (1للمؤسسة لكي توفر لك الرعاية الصحية ،أو ) (2لحماية صحتك وسالمتك أو صحة وسالمة اآلخرين ،أو
) (3لسالمة وأمن المؤسسة اإلصالحية.
حقوقك فيما يتعلق بالمعلومات الطبية الخاصة بك
لديك الحقوق التالية فيما يتعلق بالمعلومات الطبية الخاصة بك التي نحتفظ بھا:
 الحق في الفحص والنسخ .لديك الحق في فحص والحصول على نسخة )بما في ذلك نسخة إلكترونية( من المعلومات
الطبية الخاصة بك التي يمكن استخدمھا التخاذ القرارات المرتبطة بالرعاية الخاصة بك .في الغالب ،يشتمل ذلك على
السجالت الطبية وسجالت الفوترة ،إال أنه ال يمكن أن يشتمل على بعض المعلومات الخاصة بالصحة العقلية.
لفحص ونسخ المعلومات الطبية التي يمكن استخدامھا التخاذ القرارات المتعلقة بك ،يجب أن تقوم بتقديم طلب مكتوب.
يمكنك االتصال بإدارة المعلومات الصحية  /إدارة السجالت الطبية من أجل الحصول على المزيد من المعلومات أو
لطلب الحصول على نموذج .إذا طلبت الحصول على نسخة من المعلومات ،يمكن أن نفرض تكلفة تتعلق بتكاليف النسخ
أو اإلرسال بالبريد أو غير ذلك من األمور المتعلقة بالطلب الخاص بك.
ويمكن أن نرفض طلبك لفحص ونسخ المعلومات في بعض الحاالت المحدودة .فإذا رفضنا طلبك للوصول إلى المعلومات
الطبية ،يمكن أن تطلب أن تتم مراجعة ھذا الرفض .يقوم أحد محترفي الرعاية الصحية اآلخرين المرخصين الذين يتم
اختيارھم من خالل المستشفى بمراجعة طلبك والرفض .ولن يكون الشخص الذي يقوم بتنفيذ ھذه المراجعة ھو نفس
الشخص الذي رفض الطلب المبدئي .وسوف نلتزم بنتائج المراجعة.
 الحق في طلب فرض القيود على استخدامات وعمليات كشف معينة .لديك الحق في أن تطلب أن نقصر االستخدامات
وعمليات الكشف الخاصة بالمعلومات الطبية الخاصة بك بطرق معينة .على سبيل المثال ،يمكن أن تطلب أال يتم استخدام
أو الكشف عن تلك المعلومات من أجل المساعدة في عمليات العالج أو الدفع أو عمليات الرعاية الصحية الخاصة بنا.
ً
مرتبطا بخطة الرعية الصحية الخاصة بك )بما في ذلك
ونحن غير ملزمين بالموافقة على طلبك ،إال إذا كان الكشف
 Medicareوغيرھم من دافعي التكاليف الحكوميين( فيما يتعلق بالرعاية التي يتم دفع تكاليفھا بشكل كامل أو "من جيبك
بشكل مباشر" ،سواء من خالل المريض أو من خالل شخص آخر ينوب عنه .وسوف نخبرك بقرارنا كتابة.
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 الحق في التعديل .إذا كنت ترى أن المعلومات الطبية التي نحتفظ بھا عنك غير صحيحة أو غير مكتملة ،يمكن أن تطلب
منا تعديل تلك المعلومات .ويمكنك االتصال بإدارة المعلومات الصحية  /إدارة السجالت الطبية من أجل الحصول على
المزيد من المعلومات أو لطلب الحصول على نموذج .ولك الحق في طلب إجراء تعديل طالما تم االحتفاظ بالمعلومات من
خالل المستشفى أو لصالحه.
ولطلب تعديل ،يجب أن تقوم بتقديم طلب مكتوب إلى إدارة المعلومات الصحية  /إدارة السجالت الطبية .وإضافة إلى
ذلك ،ينبغي أن تسجل السبب الذي يدعم طلبك.
يمكن أن نرفض طلبك إلجراء تعديالت إذا لم يكن مكتوبًا أو إذا لم يكن يشتمل على سبب لدعم الطلب .وباإلضافة إلى
ذلك ،يمكن أن نرفض طلبك إذا طلب منا تعديل معلومات:
 ال تمثل جزءًا من المعلومات الطبية التي يتم االحتفاظ بھا من قبل المستشفى أو له ،أو
 ال تمثل جزءًا من المعلومات المسموح لك بفحصھا ونسخھا.
 الحق في الحصول على قائمة بعمليات الكشف .لديك الحق في طلب "قائمة بعمليات الكشف" تسري على عمليات الكشف
للمعلومات الصحية الخاصة بك والتي يتم الكشف عنھا خارج نطاق المستشفى ،مع وجود استثناءات محددة.
للحصول على قائمة بعمليات الكشف ،يجب أن تقوم بتقديم طلب مكتوب .ويجب أن يحدد طلبك فترة زمنية ،يجب أال
تتجاوز ستة أعوام .يجب أن يشير طلبك إلى الصيغة التي تحتاج إلى الحصول على القائمة بھا )على سبيل المثال ،على
الورق أو بصيغة إلكترونية( .يمكنك االتصال بإدارة المعلومات الصحية  /إدارة السجالت الطبية من أجل الحصول على
المزيد من المعلومات أو لطلب الحصول على نموذج .وتكون القائمة األولى التي تطلبھا خالل فترة  12شھرً ا مجانية.
للحصول على قوائم إضافية ،يمكن أن نفرض عليك تكاليف توفير القائمة .وسوف نبلغك بالتكاليف المطلوبة ويمكن أن
تختار االنسحاب أو تعديل طلبك في ھذا الوقت قبل أن يتوجب عليك دفع أي تكاليف.
 الحق في تقديم طلبات خاصة لتلقي االتصاالت السرية .لديك الحق في طلب التواصل معك فيما يتعلق باألمور الطبية
بطريقة معينة أو في موقع معين .على سبيل المثال ،يمكن أن تطلب أن نتصل بك فقط على عنوان العمل الخاص بك أو
عبر البريد فقط.
لتقديم طلبات خاصة تتعلق باالتصاالت السرية بعد رعايتك ،يجب أن يكون طلبك مكتوبًا وأن يحدد كيف وأين ترغب في
االتصال بك .يمكنك االتصال بإدارة المعلومات الصحية  /إدارة السجالت الطبية من أجل الحصول على المزيد من
المعلومات أو لطلب الحصول على نموذج .لن نطلب منك تحديد السبب وراء ھذا الطلب .وسوف نقوم بتنفيذ كل الطلبات
المقبولة.
 الحق في الحصول على نسخة ورقية من ھذا اإلشعار .يحق لك طلب نسخة ورقية من ھذا اإلشعار .ويمكن أن تطلب منا
إعطاء نسخة من ھذا اإلشعار في أي وقت .حتى إذا وافقت على تلقي ھذا اإلشعار بشكل إلكتروني ،ما زال يحق لك
الحصول على نسخة ورقية من ھذا اإلشعار .يمكنك الحصول على نسخة من ھذا اإلشعار من خالل موقع الويب الخاص
بنا.
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للحصول على نسخة ورقية من ھذا اإلشعار ،قد ترغب في الحصول على نسخة بشكل شخصي من أي من مناطق
الدخول إلى المستشفيات أو التسجيل أو في إدارة المعلومات الصحية  /إدارة السجالت الطبية أو مسئول الخصوصية
خالل ساعات العمل النظامية.
 الحق في أن يتم إبالغك بعد خرق معلومات الصحة المحمية غير المؤمنة.
إذا كنت قد تأثرت بحدوث خرق للمعلومات الصحية المحمية غير المؤمنة الخاصة بك ،يحق لك ،وسوف ،تحصل على
إشعار بھذا الخرق .والمعلومات الصحية المحمية غير المؤمنة ھي المعلومات الصحية التي لم يتم تأمينھا من خالل
استخدام التقنيات ،مثل التشفير ،لجعل المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك غير قابلة لالستخدام أو غير قابلة للقراءة
أو غير مفھومة لألشخاص غير المرخص لھم باالطالع عليھا.
التعديالت على ھذا اإلشعار
نحن نحتفظ بالحق في إجراء التغييرات على ھذا اإلشعار .كما نحتفظ بالحق في تفعيل النسخة المراجعة أو المعدلة على
المعلومات الطبية التي نمتلكھا بالفعل والمتعلقة بك باإلضافة إلى أي معلومات نتلقاھا في المستقبل .وسوف نقوم بنشر نسخة
من اإلشعار الحالي في المستشفى .وسوف يحتوي اإلشعار على تاريخ السريان .وباإلضافة إلى ذلك ،في كل مرة تقوم فيھا
بالتسجيل في المستشفى أو يتم إدخالك إليھا للحصول على عالج جديد أو دورة عالج طبيعي كمريض في العيادات الخارجية
أو العيادات الداخلية ،فسوف نوفر لك نسخة من اإلشعار الحالي الساري.
الشكاوى
إذا كنت ترى أن حقوق الخصوصية الخاصة بك قد تم انتھاكھا ،يمكنك تقديم شكوى إلى المستشفى أو إلى وزارة الصحة
والخدمات البشرية .لتقديم شكوى متعلقة بخصوصية مريض إلى المستشفى ،يمكنك االتصال بمسئول الخصوصية في
المستشفى .ويمكنك الحصول على اسم مسئول الخصوصية ومعلومات االتصال به من خالل االتصال بالرقم الرئيسي للموقع
ً
كتابة .كما يمكن أن تقوم كذلك بتقديم شكواك إلى مسئول مسئولية
الذي تلقيت الخدمات به .ويجب أن يتم تقديم كل الشكاوى
الشركات في نظام  VHSالصحي أو مسئول الخصوصية في نظام  VHSالصحي ،على العنوان Southgate 1500
.Ave, Ste 102, Daly City, CA 94015
إذا كنت ترى أن طبيبك أو أي موفر آخر عبارة عن مقاول مستقل قد انتھك خصوصيتك ،يرجى االتصال بھذا الموفر بشكل
مباشر لتقديم شكواك .ال يحق للمستشفى التحقيق في انتھاكات الخصوصية الناجمة عن ھؤالء المؤفرين.
ولن تتعرض للعقاب بسبب تقديم شكوى.
اإلذن بإجراء االستخدامات األخرى للمعلومات الصحية
لن يتم تنفيذ االستخدامات وعمليات الكشف األخرى للمعلومات الطبية التي ال تخضع لھذا اإلشعار أو القوانين التي تسري
علينا إال بعد الحصول على إذن مكتوب منك .وغالبًا ما يكون التصريح مطلوبًا لالستخدامات أو عمليات الكشف التالية،
باستثناء حاالت محدودة للغاية (1) :استخدام وكشف مالحظات العالج النفسي ،و) (2استخدامات وكشف المعلومات الصحية
المحمية ألغراض تسويقية ،و) (3الكشف عن المعلومات الصحية المحمية التي تعد بمثابة بيع لھا.
وسوف نوفر لك نموذج ترخيص لكي تستخدمه يھدف إلى التصريح لنا باستخدام أو الكشف عن المعلومات الصحية المحمية
المحددة في النموذج .وال يجب عليك التوقيع على النموذج كشرط للحصول على العالج أو دفع تكاليف الرعاية الخاصة بك.
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ً
كتابة في أي وقت .إذا قمت بسحب اإلذن الخاص بك ،فلن نستخدم أو نكشف
إذا قمت بالتوقيع على الترخيص ،يمكنك سحبه
عن المعلومات الطبية الخاصة بك بعد ذلك لألسباب الواردة في الترخيص المكتوب الذي قدمته .يجب أن تفھم أننا غير قادرين
على استعادة عمليات الكشف التي قمنا بعملھا بالفعل أثناء الحصول على إذن منك ،وأننا مطلوب مننا االحتفاظ بالسجالت
الخاصة بنا ألغراض الرعاية التي قمنا بتوفيرھا لك.
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