P.O. Box 997413 MS 4721
Sacramento, CA 95899-7413
(866) 866-0602 or (877) 735-2929 TTY/TTD
http://dhcs.ca.gov/privacyoffice

املعلومات اخلاصة بك.
احلقوق اليت تؤول إليك.
املسؤوليات املفروضة
علينا.

يوحض هذا اإلشعار كيف ميكن استخدام املعلومات
الطبية اخلاصة بك والكشف عهنا وكيفية الوصول إىل
تلك املعلومات.
بمتعن وعناية.
يرىج مراجعته
ُّ

احلقوق اليت تؤول إليك.
رشحا هبذه احلقوق وبعض
عندما يتعلق األمر مبعلوماتك الصحية ،فإن لديك عدة حقوق بعيهنا .يف هذا الفصل ،ستجد
ً
املسؤوليات املفروضة علينا ملساعدتك.
احلصول عىل نخسة من
الجسالت الصحية واملطالبات
اخلاصة بك

• ميكنك أن تطلب االطالع عىل الجسالت الصحية واملطالبات اخلاصة بك ،أو احلصول عىل
ً
فضال عن املعلومات الصحية األخرى اليت توجد لدينا بصددك .اسألنا عن طريقة
نخسة مهنا،
القيام بذلك.

طلب تصحيح الجسالت
الصحية واملطالبات

• ميكنك أن تطلب منا تصحيح الجسالت الصحية واملطالبات اخلاصة بك إذا كنت تعتقد أهنا غري
حصيحة أو غري اكملة .اسألنا عن طريقة القيام بذلك.

طلب املُراسالت الرسية

• ميكنك أن تطلب منا االتصال بك عرب طريقة حمددة (عىل سبيل املثال ،هاتف املزنل أو املكتب)
أو إلرسال الربيد إىل عنوان خمتلف.

• سنعمل عىل تقدمي نخسة أو ملخص بالجسالت الصحية واملطالبات اخلاصة بك ،عادة يف غضون
يوما من تقدميك للطلب .وقد يمت فرض رسوم معقولة عىل أساس التلكفة.
ً 30

كتابيا يف
• ميكننا أن “نرفض” الطلب املقدم منك ،ويف تلك احلالة سنخربك بالسبب
ً
يوما.
غضون ً 60

بينت لنا اخلطر الذي سيقع
• سوف نعاجل اكفة الطلبات املعقولة ،وسنعمل عىل “قبوهلا” إذا ما َّ
عليك يف حالة عدم القبول.

يتبع يف الصفحة التالية
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احلقوق اليت تؤول إليك تابع
احلد مما
اطلب منا
ّ
نستخدمه أو نشاركه

• ميكنك أن تطلب منا عدم استخدام أو مشاركة معلومات حصية بعيهنا تتعلق بالعالج أو الدفع
أو العمليات اخلاصة بنا.

احلصول عىل قامئة
باجلهات اليت مقنا مبشاركة
املعلومات معها

• ميكنك أن تطلب منا قامئة (حماسبة) باملرات اليت مقنا فهيا مبشاركة املعلومات الصحية
اخلاصة بك لفرتة ست سنوات قبل تارخي الطلب ،واجلهات اليت مقنا مبشاركة املعلومات معها
والسبب يف ذلك.

احلصول عىل نخسة من
إشعار اخلصوصية هذا

• ميكنك طلب احلصول عىل نخسة ورقية من هذا اإلشعار يف أي وقت ،حىت لو كنت قد وافقت
إلكرتونيا .سنقدم لك نخسة ورقية عىل وجه الرسعة.
عىل تليق اإلشعار
ً

اختيار خشص للترصف
بالنيابة عنك

• إذا كنت قد منحت خشص ما توكي ً
ال طب ًيا أو إذا اكن خشص ما هو الويص القانوين عليك،
فميكن هلذا الخشص ممارسة احلقوق اخلاصة بك واختاذ القرارات فميا يتعلق باملعلومات الصحية
اخلاصة بك.

تقدمي شكوى إذا كنت
تشعر بأن حقوقك قد انهتكت

• ميكنك تقدمي شكوى إذا كنت تشعر أننا مقنا بانهتاك حقوقك وذلك عن طريق االتصال بنا
باستخدام املعلومات الواردة يف الصفحة .1

• حنن لسنا ملزمني بقبول طلبك ،وميكننا أن “نرفض” إذا اكن ذلك سيؤثر عىل رعايتك.

• سنقوم بتضمني مجيع حاالت الكشف باستثناء تلك املتعلقة بالعالج والدفع ومعليات الرعاية
الصحية ،وبعض حاالت الكشف األخرى (مثل تلك اليت تطلبون منا القيام هبا) .سنقوم بتقدمي
هشرا،
عام حماسبة واحد بدون مقابل ،أما إذا طلبت احلصول عىل واحد آخر يف غضون 12
ً
سيمت فرض رسوم معقولة عىل أساس التلكفة.

• سنحرص عىل التأكد من أن الخشص ميتلك هذه السلطة وميكنه الترصف بالنيابة عنك قبل أن
نتخذ أي إجراء.

• ميكنك تقدمي شكوى إىل وزارة الصحة األمريكية ومكتب اخلدمات اإلنسانية للحقوق املدنية عن
طريق إرسال خطاب إىل
،200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201
أو االتصال عىل اهلاتف رمق  ،1-877-696-6775أو زيارة املوقع
.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

• ولن نتعرض لك باالنتقام بسبب تقدمي الشكوى.
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اختياراتك
ميكنك أن ختربنا باختياراتك بصدد ما نكشف عنه من معلومات حصية بعيهنا .فإذا اكن لديك تفضيل واحض للكيفية
اليت نكشف هبا عن املعلومات اخلاصة بك يف املواقف املبينة أدناه ،فريىج إخبارنا به .وأخربنا مبا تريد منا أن نقوم به ،وسوف نلزتم
بالتعلميات اخلاصة بك.
يف هذه احلاالت ،أنت متلك
احلق واالختيار إلخبارنا بأن:

• نكشف عن املعلومات إىل عائلتك أو أصدقائك املقربني أو غريمه من الذين يسامهون يف دفع
تاكليف رعايتك
• نكشف عن املعلومات يف حالة اإلغاثة من الكوارث

• نتصل بك بشأن جهود مجع التربعات

فاقدا للويع ،فقد منيض
إذا تعذر عليك إخبارنا باالختيار الذي تفضله ،عىل سبيل املثال إذا كنت
ً
قد ًما ونكشف عن املعلومات اخلاصة بك إذا كنا نعتقد أن ذلك يف مصلحتك .مكا جيوز لنا الكشف
خطريا ووشي ًاك عىل الصحة أو السالمة.
يدا
عن املعلومات اخلاصة بك عند احلاجة لتخفيف هتد ً
ً

يف هذه احلاالت حنن ال نعمد
أبًدا إىل الكشف عن املعلومات
اخلاصة بك إال إذا منحتنا
مكتوبا:
ترصحيا
ً
ً

• أغراض التسويق

• بيع املعلومات اخلاصة بك

استخداماتنا وكشوفاتنا
ً
عادة معلوماتك الصحية أو نكشف عهنا؟ نقوم عادة باستخدام معلوماتك الصحية أو الكشف عهنا من خالل
كيف نستخدم
الطرق التالية.
مثال :طبيب يرسل لنا معلومات حول التخشيص
وخطة العالج اخلاصة بك حبيث نمتكن من الرتتيب
للخدمات اإلضافية.

املساعدة عىل إدارة
عالج الرعاية الصحية
الذي تتلقاه

• ميكننا استخدام املعلومات الصحية اخلاصة
بك والكشف عهنا لألخصائيني الذين يقومون
مبعاجلتك.

تشغيل منمظتنا

• ميكننا استخدام املعلومات اخلاصة بك والكشف مثال :نستخدم املعلومات الصحية اخلاصة بك
عهنا لتشغيل منمظتنا واالتصال بك عند الرضورة .لتطوير اخلدمات بشلك أفضل بالنسبة لك.
• ال جيوز لنا استخدام املعلومات الوراثية
لنقرر ما إذا كنا سمننحك التغطية اخلاصة
بك وسعر هذه التغطية .ال ينطبق ذلك عىل
خطط الرعاية طويلة األمد.

دفع تاكليف اخلدمات
الصحية اخلاصة بك

• ميكننا استخدام املعلومات الصحية اخلاصة بك
والكشف عهنا طاملا كنا ندفع تاكليف اخلدمات
الصحية اخلاصة بك.

مثال :نكشف املعلومات اخلاصة بك إىل برناجم
األسنان لرتتيب دفع تاكليف رعاية األسنان
اخلاصة بك.

إدارة خطتك التأمينية

• قد نكشف املعلومات الصحية اخلاصة بك
إىل متعهد رعاية اخلطة الصحية وذلك هبدف
إدارة اخلطة.

مثال :عقود رشكتك معنا لتقدمي خطة حصية ،وحنن
نزود رشكتك ببعض البيانات اإلحصائية لتوضيح
األقساط اليت نقوم بدفعها.
يتبع يف الصفحة التالية
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ً
أيضا استخدام معلوماتك الصحية أو اإلفصاح عهنا؟ جيوز لنا أو يلزم علينا الكشف عن املعلومات
كيف ميكننا
اخلاصة بك بطرق أخرى – عادة بالطرق اليت تسامه يف الصاحل العام ،مثل الصحة العامة واألحباث .جيب علينا االلزتام
بالعديد من أحاكم القانون قبل أن نمتكن من الكشف عن املعلومات اخلاصة بك هلذه األغراض .ملزيد من املعلومات ،راجع:

.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html

املساعدة يف قضايا
الصحة العامة والسالمة

• ميكننا الكشف عن املعلومات الصحية اخلاصة بك يف حاالت بعيهنا مثل:
• الوقاية من مرض ما
• املساعدة عىل حسب منتج ما
• اإلبالغ عن التفاعالت العكسية لألدوية
• اإلبالغ عن أي اشتباه يف وقوع إيذاء أو إمهال أو عنف مزنيل
خطريا ميس حصة أي خشص أو سالمته
هتديدا
• منع أو تقليل
ً
ً

إجراء البحوث

• ميكننا استخدام املعلومات اخلاصة بك أو الكشف عهنا ألغراض البحث اليحص.

االمتثال للقانون

• سنقوم بالكشف عن املعلومات اخلاصة بك إذا تطلبت قوانني الدولة أو القوانني االحتادية ذلك،
ويكون ذلك لوزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية إذا ما أرادت

الرد عىل طلبات التربع باألعضاء
واألنجسة والعمل مع الطبيب
الرشيع أو مدير مرامس اجلنازة

• ميكننا الكشف عن املعلومات الصحية اخلاصة بك إىل منمظات تدبري األعضاء.

معاجلة طلبات تعويض
العامل وإنفاذ القانون وطلبات
احلكومة األخرى

• ميكننا استخدام املعلومات الصحية اخلاصة بك أو الكشف عهنا:
• ملطالبات تعويض العامل
• ألغراض إنفاذ القانون أو ألحد مسؤويل إنفاذ القانون
• لواكالت الرقابة الصحية لألنشطة املُرصح هبا من قبل القانون
• لوظائف حكومية خاصة مثل خدمات اجليش واألمن القويم واحلرس الرائيس

الرد عىل الدعاوى
واإلجراءات القانونية

• ميكننا كشف املعلومات الصحية اخلاصة بك استجابة ألمر حممكة أو أمر إداري ،أو
استجابة ألمر استدعاء.

إجراء التوعية وااللتحاق وتنسيق
الرعاية وإدارة احلالة

• ميكننا الكشف عن املعلومات اخلاصة بك إىل براجم التأمني احلكومية األخرى مثل برناجم
“ ”Covered Californiaألسباب مثل التوعية وااللتحاق وتنسيق الرعاية وإدارة احلالة.

الطعن عىل قرار إدارة خدمات
الرعاية الصحية DHCS

• ميكننا الكشف عن املعلومات اخلاصة بك إذا مقت أنت أو املتعهد اخلاص بك بالطعن عىل
قرار إدارة  DHCSحول الرعاية الصحية اخلاصة بك.

التقدمي للحصول عىل برناجم
 Medi-Calاكمل

• إذا تقدمت للحصول عىل منافع برناجم  Medi-Calالاكمل ،فيجب علينا التحقق من حالة
اهلجرة اخلاصة بك مع خدمات املواطنة واهلجرة بالواليات املتحدة ).(USCIS

االنضامم إىل خطة
رعاية ُمدارة

• إذا كنت يف سبيلك لالنضامم إىل خطة رعاية ُمدارة جديدة ،ميكننا الكشف عن املعلومات
اخلاصة بك هلذه اخلطة ألسباب مثل تنسيق الرعاية وللتأكد من أنه ميكنك احلصول عىل
اخلدمات يف الوقت احملدد

• ميكننا الكشف عن املعلومات الصحية لقايض التحقيق يف الوفيات أو الطبيب الرشيع أو
مدير مرامس اجلنازة عند وفاة الفرد.

يتبع يف الصفحة التالية
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إدارة براجمنا

• ميكننا الكشف عن املعلومات اخلاصة بك إىل رشاكئنا املقاولني والوكالء الذين يساعدوننا
عىل إدارة براجمنا.

االمتثال للقوانني اخلاصة

• هناك قوانني خاصة محتي بعض أنواع املعلومات الصحية مثل خدمات الصحة النفسية
وعالج اضطرابات تعايط املخدرات واختبار فريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز وعالجه.
سنعمل عىل االلزتام هبذه القوانني يف حالة كوهنا أكرث رصامة من هذا اإلشعار.

أبدا بتسويق أو بيع معلوماتك الخشصية.
لن نقوم ً

املسؤوليات املفروضة علينا
• حنن مطالبون من قبل القانون باحلفاظ عىل رسية وأمن املعلومات الصحية احملمية اخلاصة بك.

خطرا عىل خصوصية أو أمن املعلومات اخلاصة بك.
• سنقوم بإخبارك عىل وجه الرسعة يف حالة حدوث أي خرق قد يشلك
ً
• جيب أن نلزتم بالواجبات وممارسات اخلصوصية املبينة يف هذا اإلشعار وأن نعطيك نخسة منه.

كتابيا .وإذا رصحت لنا بذلك ،فميكنك
• لن نستخدم معلوماتك أو نكشف عهنا بأية طريقة خالف ما ورد هنا ما مل ترصح لنا بذلك
ً
غريت رأيك.
تغيري رأيك يف أي وقت .يرىج إعالمنا
ً
كتابيا يف حالة ما إذا ّ
ملزيد من املعلومات ،راجع.www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html :

التغيريات اليت ُترى عىل بنود هذا اإلشعار

متاحا عند
ميكننا تغيري بنود هذا اإلشعار ،وسترسي التغيريات عىل مجيع املعلومات اليت منتلكها بصددك .سيكون اإلشعار اجلديد
ً
الطلب ،عىل موقعنا اإللكرتوين ،وسرنسل نخسة إليك عرب الربيد.
تارخي النفاذ 23 :سبمترب 2013

يرسي هذا اإلشعار اخلاص مبامرسات اخلصوصية عىل املنمظات التالية.

• يرسي هذا اإلشعار عىل مجيع براجم إدارة  ،DHCSمبا يف ذلك برناجم  .Medi-Calللحصول عىل قامئة اكملة بالرباجم اليت تعمل
حاليا بواسطة إدارة  ،DHCSيرىج زيارة موقعنا اإللكرتوين عىل .www.dhcs.ca.gov/services
ً

ملزيد من املعلومات

يرىج االتصال بنا لطلب نخسة من هذا اإلشعار بلغات أخرى أو للحصول عىل نخسة يف تنسيق آخر ،مثل أحرف الطباعة الكبرية أو
طريقة برايل.

ً
نخسا اكملة من الجسالت الطبية اخلاصة بك .إذا كنت ترغب يف االطالع عىل جسالتك الطبية أو احلصول عىل
ال متتلك إدارة DHCS
ً
أوال.
نخسة مهنا أو تغيريهاُ ،يرىج االتصال بطبيبك أو بطبيب األسنان أو باخلطة الصحية

مسؤول اخلصوصية لدى إدارة DHCS

هاتف ،(866) 866-0602 :اخليار  ،1أو  (877) 735-2929اهلاتف النيص

P.O. Box 997413 MS 4721
Sacramento, CA 95899-7413

فاكس(916) 440-7680 :
بريد إلكرتوينprivacyofficer@dhcs.ca.gov :
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