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   الخصوصيةاتاشعار بممارس

  .23/09/2013 تاريخ  اعتباراً منتسري

 

  . الحصول عليها يمكنك عنها وكيفافشائها  و الخاصة بكالمعلومات الطبيةكيفية استخدام يشرح هذا االشعار 

    . ذلك بعنايةاءةيرجى قر  

  )PHI(المعلومات الصحية المحمية تتحمل الوكالة المسؤوليات التالية فيما يخص : بموجب معيار الخصوصية الفدرالي الوكالة مسؤوليات 

 هـذه افـشاء و والكـشف الخـصوصية، هـذه مثـل تـنظم التـي واللـوائح والقواعـد القـانون إطـار فـي بـك، الخاصـة المحميـة الـصحية المعلومات خصوصية على المحافظة 
     .ماتالمعلو 

 المعلومات الصحية المحمية  ابالغك عن كيف من الممكن استخدام ) PHI( فشائهاا أو بك ةالخاص. 
 ميـةالمعلومـات الـصحية المحوكـشف  وٕافشاء باستعمال يتعلق فيما حقوقك عن أإلبالغ PHI تقـديم كيفيـة ذلـك فـي بمـا ،يـة قيامـك بممارسـة حقوقـكوكيف بـك، ةالخاصـ 

 .شكوى
 والتـي تقـوم الوكالـة علـى  فـردي بشكل عليها التعرف يمكنالتي  صحيةال بالمعلومات يتعلق فيما الخصوصية ةوممارس الوكالة القانونية بواجباتعار  هذا االشيطلعك 

 هــذا اجــراءات متابعــة الوكالــة يجــب علــى. اإلشــعار هــذا اســتالم تــاريخ مــن منــك خطــي اعتــراف علــى للحــصول نيــة بحــسن جهــدا وتبــذلواالحتفــاظ  بهــا عنــك  هــاجمع
 فـيها نـشر  عبـر حـافظت المعلومـات الـصحية المحميـة كمـا لجميـع فعالـةسـارية و  جديـدة  أحكـام وضـعو  اإلشـعار هذا شروط تغيير حقعلى  تتحفظ الوكالة . اإلشعار
 .الطلب عند متاحةلتكون  المنقحة اإلشعار من نسخ عمل أو) www.bhsj.org (الويب موقع على أو الوكالة مكتب

  والسرية موظفي الوكالة على الخصوصية تدريب. 
  

 الرعايـة وعمليـات والـدفع، العـالج، نفيـذلت الـصحية معلوماتـك سـتخداما للوكالـة يـسمح : الـصحية الرعايـة وعمليـات والـدفع، للعـالج، او كشف المعلومات / مااستخد
 المعلومـات عـن والكـشف اسـتخدام ويمكـن للوكالـة . األغراض هذه من لكل بك ةالخاص لمعلوماتا استخدام يمكن التي لكيفيةعن ا أمثلة يلي فيما. األخرى الصحية

  :حالة التي يتم فيها استخدام البيانات الخاصة بك لعن ا أمثلة يلي وفيما. أدناه المذكورة حاالتال فيخذ موافقة منك أ دونالصحية المحمية عنك 
 بك الخاص السجل في المعلومات تسجيل  تقوم على الصحة وزارة يموظف من غيرها أو ممرضة بيب،ط:  مثالعلى سبيل ال: لك الصحية والرعاية العالج توفير •
 ويمكن. اآلخرين مع بك الخاصة الرعاية وٕادارة وتنسيق العالج ألغراض الصحة وزارة داخل أخرى برامج مع مشتركة تكون قد السجل هذا.  والعالج التشخيص دعن

 أو الـسينية األشـعةخـالل  المعمـل، فـي العمـلخـالل  طبيـة، وصـفة الـى حاجةب  تكونعندما عنها واإلفصاحة المحمية الخاصة بك البيانات الصحي تستخدم أن أيضا
  .االخرى الصحية الرعاية لمقدمياثناء تقديمك  عنك PHI عن والكشف استخداميمكن للوكالة  ذلك، إلى وباإلضافة. الصحية الرعاية خدمات من غيرها

 العــالج لــدفع المعينــة الحــاالت  مــن غيرهــا أو بــك، الخاصــة الــصحي التــأمين وشــركة الفــاتورة، لــك  الوكالــة ترســل قــد: مثــالعلــى ســبيل ال :الخــدمات مقابــل الــدفع• 
 تغطيــة دتحديــ أجــل مـن صــحتك خطــة مــع الخـدمات هــذه حــول المعلومـات تبــادل يمكــن للوكالــة  ، المنتظمـة الخــدمات علــى تحــصل أن قبـل. تلقيتهــا التــي والخـدمات
 مــن أجــزاء مــشاركة أيــضا كمــا يمكنهــا. تقــديم الخــدمات مــن قبــل الوكالــة  قبــل الــدفع علــى الموافقــة  الغــرض منهــا  عامــة سياســة أو خطــة إطــار فــي الــصحية الرعايــة

 التغطيـة لـك ذين يوفرون ال وعمالئهم لصحيةا والخطط التأمين وشركات جمع وكاالت أو وٕادارة الفواتير، داراتا: الجهات التالية  مع بك الخاصة الطبية المعلومات
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علـى  بالكامـل، فاتورتك دفعت قد كنت إذا بك الخاص الصحي التأمينعن  الفراجل بعدم وجود بيانات صحية محمية  طلب يمكنك. جهات اخرى تتولى الدفع  أو ،
  .الوكالة  قبل من المقدمة الخدمات تكاليف ،حسابك الخاص 

  
 لتحــسين المــستلمة والخــدمات PHI بــك الخــاص البيانــات الــصحية المحميــة  مراجعــة يمكــن : علــى ســبيل المثــال  ):التجاريــة األنــشطة (ةالــصحي الرعايــة عمليــات• 

 الرعايــة روتــوفي لمــوظفينا لتقيــيملو  والمراجعــة لتــدريبل تــستخدم أن أيــضا ويمكــن,  التــي تــم تقــديما مــن قبــل الوكالــة لــك أو لعمــالء اخــرين   والتكلفــة والكفــاءة الجــودة
 والمحاسـبين، (الرعايـة مـن تهـاجود تقيـيم أو الخارجية التي تقوم بمراجعة انشطة الوكالـة  للوكاالت عنها واإلفصاح المعلومات تستخدم أن أيضا ويمكن. بك الخاصة
 والواجبـات األعمـال إدارة  اثنـاء   عنهـا كشفالو  بك الخاصة PHI تستخدم أن أيضا ويمكن). الخ القانوني، المستشار الجودة، تحسين وموظفي االعتماد، ومفوضي
 قـد كنـت إذا بـك الخـاص الـصحي التـأمينعـن  الفـراجل بعـدم وجـود بيانـات صـحية محميـة  طلـب يمكنـك. بهـا المعمول للقوانين االمتثال  حال في أو العامة اإلدارية
  .الوكالة  قبل من المقدمة الخدمات تكاليف ،على حسابك الخاص  بالكامل، فاتورتك دفعت

 خـالل مـن والخـدمات التشخيـصية، فحوصـاتال وبعـض الخـدمات، بعـضتقدم الوكالة :مثالعلى سبيل ال: مؤسسة شريكة  قبل من / خالل من الخدمات توفير يتم •
 تعاقـد التـي) وظائفـه (وظيفـة أداء مـن نيـتمك حتـى المتعاقـد صـحية معلوماتـك عن الكشفيمكن للوكالة  ، الخدمات هذه تستخدم الوكالة عندما. المختبر خارج عقود
ــ يمكــن الحــاالت، بعــض فــي. المقدمــة الخــدمات لقــاء بــك الخاصــة التــأمين شــركة  قبــلمــن  لعمــل لتقــيم حالتــك   الوكالــة همعــ  جمــع ء الوكالــة التجــاريين مــنشركال

 مـن يطلـب. مناسـب بـشكل بـك الخاصـة المعلومـات لحمايـة جاريـةالت األعمـال فـي شـركائها قد تطلب الوكالة من. عن الوكالة  نيابة بك الخاصة الصحية المعلومات
  . يتم تطبيقها من قبل الوكالة التي العقوبات لنفس وتخضع واللوائح القواعد نفس تباعبا الباطن من والمقاولين األعمال ساعدم

.   إذن على الحصول دون بك الخاصة الصحية المعلومات عن الكشف في أيضا للوكالة  يسمح ، حياناال بعض في:  االخرى للبيانات االفشاءاتو  / استخدامات 
 أمثلـة يلـي وفيمـا. بـك الخاصـة المعلومـات صاح عـناإلفـ علـى االعتـراض لـك يجـوز الو  ،يـةنجهـات قانو  قبل من ذلك يتم  كان إذا. الكشف على االعتراض يمكنكو 

  : فيها بك الخاصة المعلومات تستخدم أن يمكن التي لكيفيةعن ا
  .األخرى اإلدارية أو القضائية اإلجراءات قانون أو حافظةالم أو الدولة قبل من الكشف يطلب عندما : القانون قبل من ب ذلك اذا طل• 

رة ادا: علـى سـبيل المثــال  (القانونيـة الـسلطات أو العامـة الــصحة علـى الـصحية معلوماتـك عـن تكـشفيمكـن للوكالــة ان  ،وطبقـًا للقـانون  : العامـة الـصحة أنـشطة •
فـي  عنهـا الكـشف يـتم يمكـن ان بـك الخـاص البيانـات الـصحية المحميـة . اإلعاقـة أو اإلصـابة أو المـرض على السيطرة أو منعب المكلفة ) ميشجن لصحة المجتمع 

  .حالة أو مرض انتشار أو اإلصابة خطر اثناء وجود ذلك خالف  أو معد مرضل حال تعرضك

  .اإلهمال و بهم المشتبه معاملة إساءة عن باإلبالغ القانون بموجب الصحة وزارةفي حال الطلب من :  زليالمن العنف أو اإلهمال أو االعتداء •

 غيــر ســلوك فــي انخــرط للوكالــة أن نيــة بحــسن يعتقــدشــريك عمــل أو  للوكالــة العاملــة ىقــو ال فــي عــضوا كــان إذا : العامــة الــصحة ســلطات و الــصحية الرقابــة أنـشطة •
 أو / و الــصحية الرقابــة لوكــاالت صــحتك معلومــات تكــشف قــد فإنهــا ، االخــرين للخطــر  تعــرض أن يحتمــل التــي و الــسريرية أو المهنيــة اييرلمعــل تنتهــك أو قــانوني
 بهـا أذن التـي االتحاديـة أو للدولـة التابعـة الـصحية الرقابـة وكالـة إلـى قـد بـك الخـاص يمكن ان يتم الكشف عن البيانات الـصحية المحميـة  . العامة الصحة سلطات
  .الوكالة  عمليات على لإلشراف القانون

  .إدارية محكمة أو محكمة عن صادر أمر على ردا كالخاصة ب عن البيانات الصحية المحمية  تكشف يمكن للوكالة ان:  واإلدارية القضائية اإلجراءات •

 اســتجابة أو القــانون بموجــب مطلــوب هــو كمــا لقــانونل الزاميــة وفقــاً  ألغــراض الــصحية المعلومــات عــن تكــشف يمكــن للوكالــة ان:  لقــانونل الزاميــة وفقــاً  أغــراض •
  .الستدعاء 

  
 حمايـةل والخـصوصية األمـن قواعـد. لمعرفة أسباب الوفـاة   الشرعي الطبيب إلى كعن البيانات الصحية الخاصة ب تكشفيمكن للوكالة ان : األشخاص المتوفين • 

 الكـشف ،)ب (164.510 للفقـرة وفقـا ،للوكالـة  حـقي. عاما 50 من أكثر منذمتوفين ال األشخاص من المحمية / فردي شكلب تحديدها  والتي يتمالصحية المعلومات
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  للمعنـي المحميـة الـصحية المعلومـات , يعـرف الـشخص   آخـر شـخص أي أو للفـرد، شخصي صديق أو ،ألحد اقربائة  أو العائلة أفراد ألحد المتوفي معلومات عن
  . لسداد عن الحالة الصحية الخاصة بالمعني  أو للفرد الصحية الرعاية مع  ذهلهبشكل مباشر 

 تكشف ان يمكن للوكالة  . الطبية لبحوثوذلك بغرض ا كب البيانات الصحية المحمية الخاصة  تكشفيمكن للوكالة ان  ، معينة ظروف تحت:  الطبية األبحاث• 
  .بك الخاصة الصحية المعلومات خصوصية لضمان قواعد وضعت التي المؤسسية المراجعة مجلس قبل من ثهمأبحا على الموافقة تمت اذا للباحثين المعلومات

 

  .بواجباتهم القيام من لتمكينهم به المعمول القانون مع يتفق بما الجنازات مديري ل الصحية المعلومات عن الكشف  يمكن للوكالة :  الجنازات مديري •

 سـالمة أو صـحة علـىتـي تـؤثر ال أو خطيـرا تهديدا تقليل أو لمنع كالخاصة ب  عن المعلومات الصحية كشفال يمكن للوكالة :  لسالمةا أو للصحة خطيرا تهديدا •
  .الجمهور أو شخص أي

 ، الـوطني مخـابراتال و األمـن وأنـشطة ، القـدماء المحـاربين و العسكرية باألنشطة يتعلق كان إذا عنك PHI تكشف قد BHSJCHA : متخصصة حكومية وظائف •
  .الخارجية وزارة من قرارات أو الطبية مالءمتها ومدى ، رئيس لل وقائية وخدمات

 عنهـا وكالءللـ أو للمؤسـسة كـشفال  فـسمكن للوكالـة  ، إصـالحية مؤسسة من سجين كنت إذا: متحفظال القانون لتطبيق أخرى حاالت وفي اإلصالحية المؤسسات •
   .اآلخرين األفراد وسالمة وصحة لصحتك يةالضرور  الصحية المعلوماتب ،
 صـديق  ، العائلـة أفـراد ألحـد كـشفال ،الـسبل أفضل باستخدام وذلك ، الصحة وزارة موظفي فانه يمكن  ل ، باستثناء اعتراض : األسرة أفراد مع االتصال / إعالم• 

 .بك الخاصة بالرعاية المتعلقة الدفع أو رعايتك عن  الشخص عن إلى الصلة ذات الصحية لمعلوماتعن ا ، معروف  آخر شخص أي أو ، مقرب شخصي
 بالــصحة الــصلة ذاتاألخــرى  والخــدمات المزايــا أو العــالج بــدائل عــن معلومــات أو تــذكيرك ببيانــات التعيــين لتــستطيع الوكالــة التواصــل معــك :  الرعايــة اســتمرارية •
 .لكم مفيدة  تكون قد التيو 
 الرعايـة تنـسيق أو إلدارة المعلومـات الـصحية  عـن الكـشف أو / و ماسـتخديمكـن للوكيـل ا : الـصحية الرعايـة مقـدمي أو منتجـاتو  خدمات / العالج عن معلومات •

 أو / و اسـتخدام أيـضا كمـا يمكـن لهـا  . الـصحية الرعايـة مقـدمي مـن غيـرهم أو / و والمنتجـات والخدمات العالجات عن تخبرك  أن ويمكن . بك الخاص الصحية
 .صغيرةه قيمذات  هدايا لتعطيك المعلومات الصحية  نع الكشف

 واألدوية الغذاء في يتعلق فيما عراض األ / الضارة اآلثار إلى بالنسبة والعقاقير االغذية دارةال الصحية المعلومات عن كشفيمكن للوكالة ال : والدواء الغذاء إدارة •
  .استبدال أو ، والتصليح  المنتج مواعيد مراقبةل االخرى التسويقية المعلومات أو ، المنتجات عيوب أو المنتجات و الغذائية، المكمالت و

 أو العمــال تعـويضب المتعلقـة للقـوانين لالمتثـال الــالزم بالقـدر و بـلق مـن بـه المــسموح الحـد إلـى الـصحية المعلومـاتعــن  كـشفال يمكـن للوكالـة :  العمـال تعـويض •
  .القانون عليها ينص التي المشابهة البرامج من غيرها

 بـك الخاصـة الـصحية المعلومـات عـن اإلفـصاح  على الوكالة يجب ، الخصوصية معايير إطار في:  " ) DHHS ( " البشرية الخدمات و االتحادية الصحة وزارة •
  .المعايير تلك معمتثال الوكالة ا مدى تحديد ل الالزمة DHHS ل

 فــي اإلغاثــة ألغــراض كبــ بالمعلومــات الــصحية الخاصــة ) األمريكــي األحمــر الــصليب أي (خاصــة أو عامــة وكالــة مــع كاشــتر يمكــن للوكالــة اال:  الكــوارث اغاثــة •
   .طارئة ظروفبأي  ضروريا ذلك كان إذا ،وستقوم الوكالة على إشراك المعلومات الصحية  ، كضاعتر ا في حال  حتى . الكوارث حاالت

 ممثـل أو منـك خطـي إذن وسـتقوم الوكالـة باخـذ . حـاالت تتعلـق بقـسم الرعايـة الـصحية لجمـع االمـوال  بخـصوص تستطيع الوكالة التواصل معـك  : األموال جمع• 
 الــديمغرافي التــواريخ و المعلومــات علــى يقتــصرو  التبرعــات لجمــع  ذلــك  كــان إذا عــدا مــا  بــك الخاصــةالمعلومــات الــصحية  عــن الكــشف أو اســتخدام قبــل شخــصي
 لمعظـم الشخـصية ممثـل أو منـك خطـي إذن علـى الحـصول يجـب: مالحظـات    .النفـسي العـالج وقـت أي فـي االتـصال هـذا مـن باالنسحا طلب يمكنك . للخدمة

 مجـال فـي العـاملين وتـدريب ،عـن ذلـك  فـضال الـصحية، الرعايـة عمليات أو الدفع و العالج، إلجراء عدا ما ، النفسي العالج مذكرات عن الكشف أو االستخدامات
  .القانون يقتضيه كما أو اإلجراءات أو القانونية إلجراءاتل وفقاً  ةالعقلي الصحة
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  الــبالغ كــان إذا إال ، للتــسويقللمعلومــات الــصحية  إفــشاء أو اســتخدام أي عــن بــك الخــاص الشخــصي الممثــل أو منــك خطــي إذن علــى الحــصول يجــب: التــسويق •
 للوكالـة ل ماليـة مكافـأة علـى ينطـوي التـسويق كـان إذا . الوكالـة تقـدمها التـي االسـمية القيمـة من ةترويجي هدية أوالوكالة  معك  قبل من لوجه وجها االتصال شكلب

  .المعنية المكافأة هذه أن على نصي التفويض ويظل ، ثالث طرف من
. كتــابي إذن   الشخــصي كممثلــ وأ منــك تتطلــب قابــل مــن الوكالــة م علــى للحــصول المعلومــات الــصحية  عــن الكــشف / اســتخدام أي: المعلومــات الــصحية  بيــع •

 .وقت أي في الترخيص هذا إلغاء يجوز
  .االكتتاب ألغراض صحيةال خطةال يتعلق فيما االكتتاب لألغراض الوراثية المعلوماتعن  كشفال او ماستخدا ال يحق للوكالة  :الوراثية المعلومات •

  .في الوكالة  القادمة ديعامو الب لتذكيركيمكن للوكالة التواصل معك  :التعيين تذكير •
-279-517 للوكالـة  الخـصوصية ضابطبـ االتـصال يرجـى ،المعلومات الشخصية الخاصة بك  عن والكشف الوكالة  استخدام على االعتراض في ترغب كنت إذا

 إلغاء  نموذج وتحميل www.bhsj.org: ترنتاالن على موقعنا زيارة أيضا يمكنك. 143. تحويلة في الوقاية خدمات في الوكالة  أو 107 المدير. تحويلة ،9561
 أو آخــر اســتخدام أي. اإللكترونــي البريــد أو البريــد طريــق عــن الوكالــة  إلــى وٕاعادتــه عليــه والتوقيــع بــك الخاصــة  المعلومــات الــصحية عــن اإلفــراج مــن االنــسحاب أو

 .  خطي إذن يتطلب كب للمعلومات الصحية الخاصة إفشاء
 

 انكـ إذا. كالخاصـة بـ  عن المعلومات الصحية كشف أو ماستخد الوكالة عند ا قبل خطي إذن يتطلب اي اجراء  أعاله، المذكورة لكت غير أخرى ظروف أي تحت
 قمـت إذا .  كتابيـًا الحـق وقـت فـي ء هـذا التـرخيص إلغـا يمكنـك معينـة، حالـة فـي كالخاصـة بـ المعلومـات الـصحية عـن بالكـشف لنـا يـسمح خطي إذن على التوقيع
  .غاء الترخيص القيها تل قبل معالجتها يتم التي المعلومات باستثناء ،فان الوكالة سوف لن تكشف المعلومات الصحية بعد االلغاء  ،كتابيًا  الخاص ترخيص اءبإلغ
  

 لــديك ،قــدم لهـذه الخدمـة الم الـصحية الرعايـة مقــدم مـن فيزيائيـة خاصــية هـي بـك الخاصــة الـصحية الـسجالت أن مــن الـرغم علـى:  الخاصـة بــك الخـصوصية قحقـو 
تــم للمعلومــات الــصحية  خــرق هنــاك كــان إذا. كتابيــاً  تقــدم أن يجــب أدنــاه المــذكورة حقوقــكب تتعلــق طلبــات أي. الــسجل هــذا فــي لمعلومــاتبا يتعلــق فيمــا معينــة حقــوق

 :التي إ الصحة وزارة طلب في الحق لديك. ذك طلباتنماقديم ت الصحة وزارةل يمكن. إعالمك سيتم ،الخاصة بك 
  
يجـب  ذلـك، ومـعوال تقـوم بهـا الوكالـة  ،. الصحية الرعاية وعمليات والدفع، العالج، لتلقي بك الخاصة الصحية المعلومات عن االفشاءاتو  االستخدامات من الحد• 

 تلــك مثــل ترخيـصا، تتطلــب ال التـي حاإلفــصاو  سـتخدامبا لــك يـسمح االفــشاءات إلـى يمتــد ال اسـتخدام تقييــد طلـب فــي الحـق. هـذا الــشرط  علــى الموافقـةعلـى الوكيــل 
 .القانون بموجب المطلوبة االفشاءات

. طلبـك  يمكن للوكالة الموافقـة علـى  ،منطقي الطلب كان وٕاذا ،)مختلف عنوان أو هاتف رقم استخدام المثال، سبيل على (أخرى وسيلة طريق عن معك التواصل •
 .لتواصل ل االخرى سيلةالو و  البديل عنوانال من بك الخاصة المواصفات مع التعامل وسيتم وجدت، إن ،الدفع كيفية حول معلوماتالب تزويدنا عليك يجب

 علـى اإلشـعار هـذا أيـضا الوكالـة نـشرت وقـد.  االولـى الخـدمات  تقـديمعنـد إشـعارات توزيـع وسـيتم. المعلومـات اسـتخدام عـن اإلشـعار هـذا من أخرى نسخة ىتعط •
 .إضافية نسخ على للحصول بنا االتصال كنكيم أو www.bhsj.orgها موقع

 أن يجـب. عنـك القـرارات تخـاذال اسـتخدمت التـي األخرى والسجالت والفواتير السريرية في الواردة بك الخاصة الصحية المعلومات نع نسخة إلى الوصول تعطيك •
عــن  كاملــة نـسخة مــع لكـم هــاتوفير  مـن بــدال. ه نـسخل  التكلفــة أسـاس علــى لـةمعقو  رســومبفـرض  لــذلك، االتهـام توجيــه فـي الحقبــ الوكالـة تحــتفظ. كتابيـاً  طلبــك يكـون

. تفــسيرال أو مــوجزال وتكلفــة شــكل علــى مقــدما وافقــت  إذا ، عــن المعلومــات الــصحية الخاصــة بــك شــرح أو ملخــص تعطيــك يمكــن للوكالــة ان ،المعلومــات الــصحية 
عـن اسـباب هـذا التقييـد  ،كتابيـًا  عليـك تقـوم الوكالـة بـالرد  وسـوف الظـروف، هـذه ظـل فـي.  بيانـات اليالوصـول رفـض للوكالـة يمكـن المعلومات، من معينة ألنواع

  :يلي ما إلى الوصول في الحق لديك ليس. والتواصل مع الوكالة  النظر إعادة طلب إلى تضطر قد حقوق يأل للبيانات 
o النفسي العالج مالحظات .  
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o إجراءات أو إدارية، أو والجنائية، المدنية دعاوىال في لالستخدام  منطقية جمعت معلومات . 

o 1988 لعام التحسين مختبرل سريرية لتعديالت خاضعة معلومات") CLIA")، 42 USC § 263A، اتاحة الوصول اليها محضور من قبل القانون  لدرجة . 

 المعقـول حـدود فـي الـى هـذه المعلومـات وصـولبطلـب ال الـسرية مـن  مـع اخـذ التـزام الـصحية لرعايـةل مقـدم غيـر آخـر شـخص مـن عليهـا الحصول يتم معلومات oو
 . المعلومات هذه مصدر عن لكشفبا

مـرة  المرخـصة المهنية وسيتم مراجعة هذه القرارات . الوصول بحظر قرار الوكالة  مراجعة طلبت , في حال نفي الوكالة وصولك الى المعلومات  أخرى، حاالت في
  : يلي ما بالنفي" للمراجعة "األسس هذه وتشمل. يوما) 60 (ستين خالل دخولالب السماح عدمب قرارها مراجعة  بعدأخرى

 الــسالمة للخطــر يعــرض والــذي  معقــول بــشكل جحار والــ وصــوللل المهنــي، الحكــم زاولــةم عنــد لمعلومــات،بنــاء علــى اجــراءات مهنيــة ل,  تحديــد يجــب ان 
 . آخر شخص أي أو لنفسك الجسدية

  للوصــول  المهنــي، الحكــماثنــاء مزاولــة  ذلــك، تحديــد تــم ولقــد) الــصحية الرعايــة مقــدم بخــالف (آخــر شــخص  التــي تخــص المحميــة الــصحية المعلومــات
 . الشخص لهذا كبيرا ضررا يسبب أن معقول بشكل والراجح

  لك كبيرا ضررا يسبب  الشخص قدللوصول الى يمثل الوصل الى المهني، الحكم ممارسة في فيها، ويتقرر شخصي ممثل طريق عن الطلب تقديم يتم 
 . آخر لشخص أو

 القرارات اتخاذ عند المستخدمة السجالت من وغيرها والفواتير ، السريرية اجراءات الوكالة على تعديالت  بعمل الحق لديك. بك الخاصة الصحية المعلومات تصحيح أو تعديل• 
 إلجــراء  رفـض الطلـب مــن قبـل الوكالـة  إذا . لـيس بالــضرورة الموافقـة علـى طلبــك مـن قبـل الوكالــة  . هاعـديلتب كتابيـًا مــع شـرح االسـباب الخاصــة  طلبـك يكــون أن يجـب . عنـك
فـي حـال الموافقـة علـى  . تقـديم شـكوى يمكـن وكيـف بـك، الخاصـة الـسجالت علـى االعتـراض بيـانوكيفيـة ارفـاق  ، ستقوم الوكالة بابالغك مع ذكر االسباب  ، تصحيح / تعديل

 عـن اسـمك واالشـخاص الـذين لـديهم  ) األشـخاص (الـشخص ذلـك فـي بما ،بالغ المعنيين عن التعديل  ستبذل الوكالة كل الجهود با، المعلومات تعديلب ل الوكالة الطلب من قب
  .تعديل إلى التي تحتاج  والمعلومات الصحية الخاصة بك  

  .وقت أي في اإلشعار هذا من ورقية نسخة طلبب الحق لديك . اإلشعار هذا من نسخة يتم اعطائك •

 سـنوات) 3 ( ثالثـة إلـى وتـصل ، اإللكترونيـة الصحية السجالت حالة في أو طلبك قبل سنوات) 6 ( ستة الى صلت بفترة بك الخاصة المعلومات عن كشف حساباتال تعطيك •
  :التي تلك ذلك في بما ، بيانات معينةالفشاء ساباتح قديمت إلى  الوكالة تحتاج ال . طلبك قبل

o شخص مخول  أو ، شخصيًا أو بطلب منك لك 

o محاسبة طلبيت قد اإللكتروني الصحي السجل استخدام تم إذا ، ذلك ومع العالج، للحصول. 
o  يتطلب محاسبة  قد اإللكتروني الصحي السجل استخدام تم إذا ، ذلك ومع ، عالجك  دفعو  والتحصيل الفوترة  على للحصول. 
o   المحاسبة طلبيت قد اإللكتروني الصحي السجل استخدام تم إذا ، ذلك ومع ، للوكالة حيةالص الرعاية لعمليات. 
o  االفشاءات أو / و بها المسموح الستخداماتل  ثانوي كمنتج تحدث التي للحاالت. 
o تحاديةاال الخصوصية ئحةال من 164،510 § في عليها المنصوص اإلخطارفي  أخرى ألغراض أو رعايتك فيالمشاركين  شخاصألل 

o القـانون إنفاذ و اإلصالحية المؤسسات الى يشير أو المتخصصة الحكومية الوظائف عضبب المتصلة الكشف أو / و استخدام عند القانون به يسمح ما 
 . احترازيكإجراء أخرى حاالت في

o  هويتك حددت أن شأنها منوالتي  معينة معلومات على تحتوي ال التي المعلومات عن محدودة مجموعة من وكجزء 

o  2003 أبريل 14 قبل وقعت التي.  
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 رسـوم تتحمـل الوكالـة سـوف ذلـك، بعـد. مجانيـة فتـرة شـهرا) 12 ( عـشر اثنـي خـالل يـةاألول حـساباتال . طلبـك مـن يومـا) 60 ( سـتين خـالل حساباتال ميتقد الوكالة  على يجب
 :اليةالت المعلومات على المحاسبة تشمل أن ويجب . التكلفة أساس على معقولة

o اإلفصاح كل  تاريخ 

o  المحمية الصحية المعلومات على حصل الذي الشخص أو المنظمة)  وجد إن (عنوان و اسم 

o  إلفصاحا أساس أو / و من والغرض ، هاكشفالتي تم  للمعلومات موجز وصف 
  

 9561 -279-517 علــى  الخــصوصية بمــسؤول االتــصال يرجــى ت،طلبــا أو أســئلة أي لــديك كــان إذا  : مــشكلة عــن لإلبــالغ أو المعلومــات مــن مزيــد علــى الحــصول كيفيــة
     0143 #  مدير الخدمات الوقائية على تحويلةأو ،0107#تحويلة 

 الـصحة وزيـر المجتمـع صـحة وكالـة جوزيـف. سـانت هيلزديـل فـرع مـن اي إلـى شـكوى تقـديمب الحـق لـديك فـان  انتهكـت، قـد بـك الخاصـة الخـصوصية حقوق بأن تشعر كنت إذا.
  .اإلنسانية الخدماتو 

 الخــصوصية حــق انتهــاك صــف بو الــشكوىيجــب ان تكــون . الوقايــة خــدمات مــدير أو الخــصوصية مــسؤول إلــى  جوزيــف لــصحة المجتمــع  كتابيــا وكالــة جوزيــف رســلت أن يجــب
 عـشرة غـضون فـي كتابيـا الـشكاوى جميـع علـى الـرد وسـيتم. ن ورقـم التلفـو  والعنـوان، االسـم وتـشمل الـشكوى  علـىتوقيـعال يـتم أن يجـب. التي حـدثت  تاريخ انتهاك الخصوصية و 
  : على ان ترسل المطالبة على عنوان الوكالة او عبر االيميل  .استالم تاريخ من عمل أيام) 10(

Branch‐Hillsdale‐St. Joseph Community Health Agency 

570 Marshall Rd. 

Coldwater, MI 49036 

  بالخصوصية عناية ضابط االلتزام الخاص 

 

 

 .لصحة المجتمع  جوزيف وكالة.سانت هيلزديل فرع من مقدمةال الخدمات جودة على التاثير أو االنتقام من خوف دون شكوى تقديم لألفراد يمكن 

  


