
تحت ظروف معينة ، قد يكشف النظام العائلة واالصدقاء :    .20
لفرد من عائلتك ، أحد االقرباء ، صديق  شخصي مقرب ، أو شخص 
اخر يتم تحديده من قبلك ،  عن معلوماتك الصحية المحمية ذات 
صلة مباشرة بإشتراك مثل هذا الشخص في رعايتك أو مستحقات 

د يستخدم أو يكشف عن معلوماتك الدفع لرعايتك . النظام أيضاً ق
الصحية المحمية  لألفراد المذكورين سابقاً بأالضافة لجهة عامة أو 
خاصة مخولة من قبل القانون أو دستوره  للمساعدة في جهود 
إغاثة الكوارث إلبالغ أو المساعدة باالبالغ ) بما يشمل التعرف أو 

شخص اخر  تحديد مكان ( فرد من العائلة ، ممثل شخصي ، أو أي
مكانك ، الحالة العامة أو الوفاة .  ومع ذلك ،  مسؤول عن رعايتك ،

 سوف تطبق الشروط التالية : 
  

 

 .a      أذا كنت متواجد أو حاضر قبل األستخدام أو الكشف
عن  معلوماتك الصحية المحمية ، النظام قد يستخدم أو 

أو يكشف عن معلوماتك الصحية المحمية إذا كنت موافقاً ، 
إذا استنتج النظام منطقياً من الظروف ، اعتماداً على 
ممارسة حكمه المهني ، بأنك لن تكون معترضاً على 

 االستخدام أو الكشف عن هذه المعلومات .
 

b.      أذا كنت غير متواجد أو غيرقادر  على الموافقة أو
االعتراض حول  إستخدام كشف المعلومات بسبب عجز أو 

نظام سوف ، بممارسة حكمه المهني ، حالة طوارئ ، ال
يحدد فيما لو  كان االستخدام أو كشف البيانات  في 
مصلحتك و ، في هذه الحالة ، يكشف فقط عن المعلومات 
الصحية المحمية ذات صلة مباشرة بإشتراك الشخص في 

 رعايتك .  
 

باألضافة إلى هذه اإلستخدامات و بما يقتضيه القانون.     .  21
شف المعلومات  المدرجة أعاله ، قد نستخدم و نكشف حاالت ك

عن معلوماتك الصحية المحمية إذا تطلب ذلك وإلى الحد المطلوب 
 بما يقتضيه القانون  . 

 

   C  : لديك الحقوق التالية فيما يتعلق بمعلوماتك الصحية حقوقك
    المحمية :

 

خطياً ,  يمكنك القيام بإلغاء تصريحالحق في إلغاء التصريح .  .1
في أي وقت .  لغرض طلب إلغاء ، يجب تقديمك طلب خطي 

 لمسؤول خصوصية النظام ، معلومات األتصال به مدرجة أدناه .
 

. الحق في طلب وضع قيود على اإلستخدامات و / أو 2
يمكنك طلب وضع قيود على االستخدام و/ كشف المعلومات   .  

الج ، الدفع أو شؤون أو الكشف عن معلوماتك الصحية المحمية للع
عمليات الرعاية الصحية . لغرض طلب وضع قيود ، يجب تقديمك 
طلب خطي لمسؤول خصوصية النظام . في طلبك الخطي ، ينيغي 
تحديد القيود المطلوب وضعها  .  إال في ظروف محددة ،  فأن 
النظام غير ملزم بالموافقة على أي من القيود المطالب بها . أذا 

على القيود المطالب بها من قبلك ، قد ال نستخدم أو  وافق النظام
نكشف عن معلوماتك الصحية المحمية ألنتهاك هذا القيود ما لم 
يكن هناك حاجة لذلك لتقديم معالجة طارئة لك . تحت ظروف 

 معينة ، قد نقوم بأنهاء موافقتنا على قيد  معين .  
 

ومات  لخطة الطلبات المقدمة خطياً لوضع قيود على كشف المعل
صحية ألغراض تتعلق بالمدفوعات  أو شؤون عمليات الرعاية 
الصحية سيكون مرحب بها شريطة أن تكون المعلومات متعلقة فقط 
بعناصر الرعاية الصحية  أو خدمة مدفوعة من الجيبة الخاصة من 

 قبل الفرد مالم يحظر القانون مثل هذا الكشف . 

 

يمكنك طلب رية .  الحق في طلب طرق تواصل س   .  3
طرق تواصل سرية أليصال معلوماتك الصحية المحمية عن طريق 
طرق بديلة أو في أماكن بديلة .   يجب تقديم طلبك  لمسؤول 
خصوصية النظام .  النظام سيقوم بتلبية جميع الطلبات المنطقية .  
ستكون تلبيتنا لهذه الطلبات بشرط تزويدك لنا بمعلومات عن  

ل مع الدفع أو بتحديد عنوان بديل أو أي طريقة أخرى كيفية التعام
 للتواصل  معك . لن تتم مطالبتك  بتقديم أي توضيح لطلبك .

 

الحق في تفحص والحصول على نسخ من    .  4
 المعلومات . 

وفقا للضوابط الفيدرالية، یمکنك بشکل عام تفحص وحصول علی 
ها في نسخة من معلوماتك الصحية المحمية التي نحتفظ ب

مجموعة ملفات مخصصة . "مجموعة الملفات المخصصة" هي 
مجموعة من الملفات التي تتضمن السجالت الطبية وسجالت 
الفواتير  أو السجالت األخرى التي يستخدمها النظام التخاذ قرارات 
بشأنك. بموجب الضوابط الفيدرالية، مع ذلك ،  ال يحق لك تفحص أو 

عينة، بما في ذلك مالحظات الحصول على نسخ  من ملفات م
العالج النفسي، والمعلومات التي تم جمعها بسبب  توقعات 
منطقية  للمقاضاة . يرجى مالحظة أن قوانين الصحة النفسية 
وقانون الصحة العامة  لوالية نيويورك قد يوفر لك حقوق مستقلة 
لتفحص والحصول على نسخ  لمثل هذه المعلومات. إذا لم يسمح 

ن الفدرالي بتفحص أو نسخ معلومات معينة، مثل لك القانو
مالحظات العالج النفسي، ولكن قانون الوالية يسمح لك بتفحص و 
الحصول على نسخ هذه المعلومات، سيستجيب النظام لطلبك 
للوصول إلى هذه المعلومات وفقا لقانون والية نيويورك . قد نرفض 

لصحية طلبك لتفحص أو الحصول على نسخ من المعلومات ا
المحمية الخاصة بك . وفقا للظروف، يحق لك أو ال يحق لك الطعن 
في قرارنا برفض طلبك . لتفحص أو  الحصول على نسخ  من 
معلوماتك الصحية المحمية ، يجب تقديمك طلب خطي إلى قسم 
إدارة المعلومات الصحية أو هيئة أدارة الرعاية الطويلة األمد . إذا 

قد نقوم بفرض رسوم مقابل تكلفة  طلبت نسخة من معلوماتك،
نسخ معلوماتك وإرسالها بالبريد، وتكاليف أخرى فقط وفقا لما 

 يسمح به القانون.
 

إذا تم الحفاظ على معلوماتك الصحية المحمية في السجل الصحي 
( بناء على طلبك الخطي ، على شرط  عدم EHRاإللكتروني )

إلكترونية من  تطبيق أي قيود أخرى، يمكنك الحصول على نسخة
هذه المعلومات وطلب إرسال  مثل هذه النسخة مباشرة إلى 
هيئة أو شخص محدد من قبلك .   قد يتم فرض رسوم على هذه 

 الخدمة كما يسمح به القانون . 
 

يمكنك تقديم الحق في تعديل المعلومات الخاصة بك .    .  5
ي طلب لتعديل معلوماتك الصحية المحمية التي نحتفظ بها ف

مجموعة الملفات المخصصة . لطلب التعديل، يجب تقديمك لطلب 
خطي، إلى جانب سبب يدعم طلبك إلى مسؤول  الخصوصية لدينا 
. في بعض الحاالت ، قد نرفض طلبك  لتعديل معين . إذا رفضنا 
طلبك لتعديل، لديك الحق في تقديم بيان لعدم التوافق معنا . ذا 

د نقوم بإعداد إعتراض على  البيان قمت بتقديم مثل هذا البيان، ق
 الخاص بك وسوف نزودك بنسخة من أي إعتراض من هذا القبيل .

 
يمكنك أن الحق في إستالم إعالم عن كل واقعة  .    .  6

تطلب أعالمك بحاالت معينة من كشف معلوماتك الصحية المحمية  
. نحن غير ملزمين 2003أبريل ،  14التي قام بها النظام بعد 

األعالم عن واقعة لبعض حاالت الكشف عن المعلومات  ، بما في ب
ذلك تلك التي يتم تقديمها للعالج ، الدفع أو شؤون عمليات الرعاية 
الصحية. باإلضافة إلى ذلك، نحن غير ملزمين بتزويدك بإعالم عن 
واقعة لحاالت الكشف عن المعلومات  التي تخول بها أو  حاالت 

التي يسمح لنا بإجراءها بدون تخويل منك  الكشف عن المعلومات  
.  يجب أن تتقدم بطلب خطي لمسؤول الخصوصية للتصريح بواقعة 
معينة وتحدد المدة الزمنية المغطاة تحت هذه الواقعة . يخضع حقك 
في الحصول على هذه المعلومات إلستثناءات أضافية ، قيود 

 وتحديدات . 
 

بناء على اإلشعار . الحق في الحصول على نسخة  من  .   7
 طلبك، سنزودك بنسخة ورقية من إشعار الخصوصية هذا.

 

الحق في اإلعالم عن خرق غير آمن غير مصرح به.   .   8
في حالة خرق غير امن  للمعلومات الصحية المحمية ، سيتم 
إبالغك أو  ابالغ أقرب أقاربك )إذا كان الفرد متوفيا( عن طريق البريد 

 وني إذا تم تحديد االخير حسب تفضيلك . أو البريد اإللكتر
 

لديك الحق في تقديم شكوى الحق في تقديم شكوى .    .9
إلى النظام أو إلى سكرتير وزارة الصحة والخدمات البشرية إذا كنت 
تعتقد أن حقوق الخصوصية الخاصة بك قد انتهكت . يمكنك تقديم 

نظام ، شكوى إلى النظام عن طريق االتصال بمسؤول خصوصية ال
وذلك عن طريق معلومات االتصال أدناه . لن تعاقب أو  تتعرض 

 .من األشكال من جراء تقديمك  شكوىألعمال انتقامية بأي شكل 
 

بناء على طلبك أو  الحق في أستالم تقارير المختبر .   .10
طلب ممثلك الشخصي، بأمكان المختبر تزويدك أو ممثلك 

 CFR 45  164.524 (c)  الشخصي، واألشخاص المحددين بموجب
(3) (ii حسب االقتضاء، مع إمكانية الوصول إلى تقارير االختبار ،)

الكاملة،  باستخدام سير عملية مصادقة المختبر، يمكن التعرف 
 على أنها عائدة لك .

 

D. : الشخص الذي يتم  التصال به في النظام  خصوصية األتصال
وقك بموجب معايير لجميع القضايا المتعلقة بخصوصية المريض وحق

الخصوصية الفيدرالية هو مسؤول الخصوصية . يجب توجيه األسئلة 
المتعلقة بالمسائل المشمولة بهذا اإلشعار إلى مسؤول 

 الخصوصية. يمكنك التواصل مع مسؤول  الخصوصية على :
 

Leonardo Sette-Camara, Esq. 
Corporate Compliance & Privacy Officer 
Administrative & Regional Training Center 
144 Genesee St, Legal Services, 6th Floor 
Buffalo, New York, 14203 
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 نظام كاثولك الصحي 

 إشعار الخصوصية 
 2003نيسان / أبريل  14اعتبارا من 

  

  Notice of Privacy Practice (Arabic) 
 

هذا األشعار يصف كيف بإالمكان استخدام  والكشف عن 
معلومات طبية تخصك وكيف يمكنك الوصول على هذه 

 المعلومات . الرجاء مراجعة ذلك بعناية .
 

A.  سياستنا فيما يتعلق بمعلوماتك الصحية 
 

نحن ملزمون بالحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الصحية 
شعار الخصوصية هذا كيف يمكن لنظام كاثولك الخاصة بك. يصف إ

الصحي  )"النظام"( إستخدام , والكشف عن معلوماتك الصحية 
المحمية  وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها . كما أنه يصف 
حقوقك فيما يتعلق بمعلوماتك الصحية المحمية . تتضمن 

نية "معلوماتك الصحية المحمية " معظم المعلومات عن صحتك البد
والعقلية، مثل أألعراض ، العالج ، نتائج االختبار،  والبيانات 
الديموغرافية، والتي تحتوي على تفاصيل يمكن استخدامها للتعرف 
عليك، نحن مطالبون بموجب القانون بالحفاظ على خصوصية  
"المعلومات الصحية المحمية" الخاصة بك وتزويدك  بهذا اإلشعار 

ممارسات الخصوصية . وسيمتثل  معظم لواجباتك القانونية وال
مكونات النظام  لهذا اإلشعار، بما في ذلك مستشفيات النظام  ، 
الرعاية األولية  ، الرعاية الطويلة األمد  ، الرعاية المنزلية ، الرعاية 
المتنقلة ، المختبرات ، التأهيل الكيميائي والبدني ، أسس وأعضاء 

وعون . باإلضافة إلى ذلك، فإن القوة العاملة، بما في ذلك المتط
جميع مقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون خدمات للنظام وداخل 
مرافق النظام سوف يمتثلون لهذا اإلشعار وسيشاركون معلوماتك 
الصحية المحمية ألغراض العالج  ، الدفع و شؤون عمليات الرعاية 

 الصحية )على النحو المحدد هنا(.
 

غيير هذا اإلشعار وجعل اإلشعار المنقح نحن نحتفظ بالحق في ت
فعاال لجميع المعلومات الصحية المحمية التي نحافظ عليها في 
ذلك الوقت وأي معلومات قد نتلقاها في المستقبل. سنقوم بنشر 
نسخة من اإلشعار الحالي في فروعنا وسنجعل أي إشعار منقح 

م بشروط في الفروع  متاح لك لطلب نسخة . نحن مطالبون بااللتزا
هذا اإلشعار ما زال ساري المفعول، على النحو المطلوب أو 

 المفوض به من قبل القانون .
 

B.   االستخدامات وكشف المعلومات  مع وبدون تفويض منك 
 

يجب علينا الحصول على إذن خطي منك أو "تفويض" الستخدام أو 
الكشف عن معلوماتك الصحية المحمية إال في الحاالت المحدودة 

 ذكورة أدناه، والتي ال تتطلب تفويض خطي منك:الم
 

سوف نستخدم ونكشف عن معلوماتك الصحية العالج . . 1
المحمية وذلك لتوفير، تنسيق و إدارة رعايتك الصحية  أو الخدمات 
المتعلقة بها  . قد نكشف عن معلوماتك الصحية المحمية  

تسبين لمقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك المقدمين غير المن
للنظام ، حتى يمكنهم تقديم  العالج لك . على سبيل المثال، قد 
نصرح عن  معلوماتك الصحية المحمية  للصيدلية لصرف وصفة 
طبية،  للمختبر لطلب اختبار، أو أخصائي للتشاور.



 
سنستخدم ونكشف عن معلوماتك الصحية المحمية ، الدفع .   . 2

عات لخدمات الرعایة حسب الحاجة ، للنظام  لتحصيل المدفو
الصحية التابعة لنا . على سبيل المثال، قد نصرح عن المعلومات 
الصحية المحمية  لشركة التأمين الصحي الخاصة بك حتى نتمكن 
من الحصول على موافقة مسبقة لعملية جراحية ، لتحديد ما إذا 
 كنت مؤهال للحصول على مساعدات أو لتحديد ما إذا كانت خدمة
معينة مشمولة في الخطة الخاصة بك . قد نكشف عن معلوماتك 
الصحية المحمية  إلى مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين، الخطط 
الصحية، ومراكز تبادل الرعاية الصحية ألنشطة الدفع الخاصة بهم . 

على سبيل المثال، قد نص عن المعلومات الصحية المحمية  
ا من تحصيل المدفوعات  لقاء لمقدمي رعاية التخدير حتى يتمكنو

 خدماتهم .
 

سنستخدم ونكشف عن شؤون عمليات الرعاية الصحية  . 3 
معلوماتك الصحية المحمية  لشؤون عمليات الرعاية الصحية 
الخاصة بنا  . على سبيل المثال، قد نستخدم معلوماتك الصحية 
المحمية  لتقييم أداء  طاقم موظفي النظام وتنفيذ التراخيص ، 

لتدريب و أنشطة االعتماد . في بعض الحاالت، قد نكشف أيضاً عن  ا
معلوماتك الصحية المحمية لمقدم  رعاية صحية آخر،  خطة صحية  
، أو مركز لتبادل الرعاية الصحية له أو كان له عالقة بك ، لغرض  
شؤون عمليات الرعاية الصحية في هذا الكيان، طالما أن المعلومات 

تخص عالقتك مع هذا الكيان. على سبيل  الصحية المحفوظة
المثال، قد يكشف النظام عن معلوماتك الصحية المحمية  للسماح 
لكيان آخر بالقيام بأنشطة لتحديد ما إذا كانت قد قدمت خدمات 
عالية الجودة، لمراجعة أداء ومؤهالت مقدمي الرعاية الصحية، 

التراخيص ، أو   لتنفيذ برامج التدريب، وتنفيذ االعتماد، الشهادات
 أنشطة اإلعتماد . 

 

قد نكشف عن معلوماتك الصحية أغراض تنفيذ القانون. . 4
المحمية  لموظفي تنفيذ القانون تحت ظروف معينة عندما يطلب 
منا أو يسمح لنا  بموجب القانون بالكشف عن هذه المعلومات. 
على سبيل المثال، قد نكشف عن معلوماتك الصحية المحمية  إذا 

نا مطالبين بالقانون  اإلبالغ عن نوع معين من الجروح أو إصابة، ك
مثل جرح من أثر طلق ناري . قد نكشف عن معلوماتك الصحية 
المحمية بموجب أمر أو مذكرة تفتيش  أو أمر استدعاء أو أمر صادر 
من موظف قضائي . تحت ظروف معينة، قد نكشف  عن  معلوماتك 

ات اإلدارية المتعلقة بأغراض تنفيذ الصحية المحمية  بموجب الطلب
القانون . قد نكشف  عن معلومات صحية محمية  محدودة لموظفي 
لتنفيذ القانون بناء على طلبهم لمساعدتهم في التعرف على أو 

 تحديد مكان مشتبه به ، هارب ، شاهد مادي أو  شخص مفقود .
 

باإلضافة إلى ذلك، تحت ظروف معينة قد نصرح عن معلوماتك 
الصحية المحمية عند طلب مسؤول تنفيذ القانون ذلك  حول ضحية 
جريمة أو من أجل إثبات دليل على تصرف إجرامي وقع في مباني 

 تابعة لنا .
 

قد يكشف النظام عن معلوماتك أنشطة الصحة العامة .    .  5 
الصحية المحمية  لبعض سلطات الصحة العامة وغيرها وفقا لضوابط  

ى أنشطة الصحة العامة . على سبيل المثال،  محددة تنطبق عل
قد يكشف النظام عن معلوماتك الصحية المحمية لسلطات الصحة 
العامة أو سلطات حكومية أخرى مخولة بموجب القانون للحصول 
على مثل  هذه المعلومات ألغراض الوقاية أو السيطرة على 

ال أو االمراض ، إصابة ، عجز ، أو إساءة معاملة الطفل أو إهم
إجراءات إشراف  الصحة العامة ، التحقيقات والمداخالت .  قد 
نكشف عن معلوماتك الصحية المحمية  لبعض األفراد الخاضعين 

، FDAلقانون منتجات  أو فعاليات إدارة منظمة  األغذية والعقاقير  
لبعض األفراد الذين قد يكونون في خطر إلتقاط أو نشر مرض أو 

عينة  لصاحب عملك  إذا قدمنا لك الرعاية حالة، وتحت  ظروف م
 الصحية بناء على طلب صاحب العمل .

 

قد يصرح النظام  عن معلوماتك أنشطة الرقابة الصحية.     . 6  
الصحية المحمية  إلى وكالة مراقبة صحية ألنشطة الرقابة بما 
يسمج به  القانون، بما في ذلك تدقيق الحسابات؛  التحقيقات أو 

ات المدنية ، اإلدارية ،  الجنائية؛ التفتيش؛ الترخيص أو اإلجراء
اإلجراءات التأديبية؛ وغيرها من األنشطة الالزمة للرقابة المناسبة 
على نظام الرعاية الصحية والرقابة على بعض البرامج والكيانات بما 

 يسمح به القانون .
 

ماتك قد نكشف عن معلواإلجراءات القضائية واإلدارية.      .  7 
الصحية المحمية في سياق أي إجراء قضائي أو إداري استجابة 
ألمر صادر عن محكمة أو محكمة إدارية على النحو الذي يسمح به 
التصريح بمثل هذا األمر . في ظروف معينة، قد نكشف عن 
معلوماتك الصحية المحمية ردا على أمر استدعاء ، طلب 

د المسموح به من قبل اسكتشاف أو عملية قانونية أخرى إلى الح
قانون الوالية إذا تلقينا تأكيدات مقنعة  من الطرف الذي يطلب 
معلوماتك بأنه قد تم إعالمك بالطلب أو بأنهم بذلوا جهودا معقولة 
للحصول على أمر حماية مؤهل . أمر حماية مؤهل هو أمر من 
محكمة أو هيئة قضائية يمنع استخدام أو الكشف عن معلوماتك 

المحمية ألي غرض آخرعدا غرض اإلجراء الذي طلب ألجله  الصحية 
والذي سيطالب إعادة  المعلومات الصحية المحمية  إلى النظام 

 في نهاية اإلجراء . 
 

وفي ظروف معينة، المهام  الحكومية المتخصصة.       .  8
تصرح الضوابط الفيدرالية للنظام باستخدام و / أو الكشف عن 

محمية  لمهام حكومية متخصصة . إذا كنت معلوماتك الصحية ال
عضوا في القوات المسلحة، قد يقوم النظام بإستخدام و الكشف 
عن معلوماتك الصحية المحمية  وفقا لتوجيهات سلطات عسكرية 
مختصة . قد نكشف عن معلوماتك الصحية المحمية للمسؤولين 

ارات الفيدراليين المعتمدين ألنشطة  معينة لألمن قومي واألستخب
، ولحماية رئيس الواليات المتحدة وكبار الشخصيات األخرى . قد 
يكشف النظام أيضاً عن معلوماتك الصحية المحمية لموظفي تنفيذ 
القانون أو  لمؤسسة إصالحية إذا كانت مثل  هذه المعلومات 
مطلوبة لصحة وسالمة السجناء ، موظفي تنفيذ القانون ، األفراد 

،  أو األفراد المسؤولين عن نقل السجناء  في المؤسسة اإلصالحية
أو إذا كان  مثل ذلك فإن المعلومات مطلوبة للحفاظ على السالمة  

 ، القانون والنظام في مؤسسة إصالحية .

 

إشتباه في إساءة أو إهمال أو عنف منزلي .     .  9
سيكشف النظام لسلطة حكومية عن المعلومات الطبية التي 

ك  ضحية سوء معاملة ، إهمال أو عنف منزلي  تكشف إحتمالية كون
إذا كان النظام مطالباً  بموجب القانون بهذا التصريح  . على سبيل 
المثال، يطالب  قانون الوالية من العاملين في مجال الرعاية الصحية 
اإلبالغ عن حاالت اإلشتباه ، بإساءة معاملة األطفال أو سوء 

، ولكن ليس مطالباً، بموجب القانون المعاملة . إذا كان النظام مخوال
للكشف عن أدلة اشتباه في إساءة ، إهمال أو عنف منزلي، فإنه 
سوف يفعل ذلك فيمل لو يعتقد أن اكشف المعلومات ضروري 
لتفادي ضرر خطير، أو إذا كنت عاجزا، ومسؤولي الحكومة في 

 حاجة لمثل هذه المعلومات للقيام بنشاط فوري لتنفيذ القانون .
 

قد يقوم النظام، لتجنب تهديد خطير للصحة أو السالمة .   . 10
وفقا للقانون المعمول به ومعايير السلوك األخالقي، بإستخدام أو 
الكشف عن المعلومات الصحية المحمية  إذا كنا نعتقد بحسن نية 
أن مثل هذا االستخدام أو الكشف ضروري لتفادي أو تقليل تهديد 

المة أو شخص أو العامة ، ويتم التصريح خطير ووشيك  لصحة أو س
 لفرد قادر منطقياً على منع التهديد أو تخفيفه .

 

قد نستخدم ونكشف عن معلوماتك الصحية البحث .    . 11 
المحمية ألغراض البحوث طالما أن هذه البحوث قد تمت الموافقة 
عليها من قبل مجلس مراجعة مؤسسية أو مجلس خصوصية الذي 

البحث وأسس بروتوكوالت للحفاظ على خصوصية  راجع اقتراح
معلوماتك الصحية المحمية  . على سبيل المثال، قد يتضمن 
مشروع بحثي مقارنة صحة مرضى  تلقوا عالج   بمرضى  تلقوا 

عالج من نوع ثاني لنفس الحالة . قبل استخدام أو الكشف عن  
ع المعلومات الصحية المحمية ألغراض البحوث، سيخضع المشرو

البحثي لعملية مراجعة واعتماد خاصة . ولكن حتى بدون الحصول 
على موافقة خاصة، قد نسمح للباحثين بمراجعة معلوماتك الصحية 
المحمية إذا كان ذلك ضروريا لمساعدتهم للتحضير  لمشروع 
بحثي، طالما أنهم لن يقوموا بإزالة  أو أخذ نسخ  من أي معلومات 

 صحية محمية .
 

قد  .اء جنائيين ، مديري الجنازات، والتبرع باألعضاءأطب   .  12
يكشف النظام  عن معلوماتك الصحية المحمية  لطبيب جنائي 
ألغراض تحديد الهوية ، لتحديد سبب الوفاة أو ألغراض أخرى 
يسمح بها القانون . قد نكشف أيضاً عن معلوماتك الصحية المحمية  

لقانون، للسماح لمدير لمدير جنازة، على النحو الذي يسمح به ا
الجنازة للقيام بواجباته أو واجباتها . باإلضافة الى ذلك ، قد 
يستخدم النظام ويكشف عن معلوماتك الصحية المحمية لغرض 
 الترتيب لتبرع و زرع  عضو مستحصل من جثة ، عين ، أو نسيج .  .

 

قد تصرح المؤسسة عن معلوماتك  تعويضات العاملين .  .  13 
المحمية ، على النحو المسموح به وامتثاال لقوانين تعويض الصحية 

 العاملين .
 

قد يقوم النظام من وقت إلى اخر  تذكيرات بالمواعيد .      .  14
بإستخدام أو الكشف عن معلوماتك الصحية المحمية  لإلتصال بك 

للتذكير بالمواعيد  أو  إعطاء معلومات عن بدائل عالج أو منافع  
قة بالصحة  التي نعتقد أنها قد تهمك .  قد يقوم وخدمات متعل

النظام بتذكيرك بمواعيدك عن طريق إرسال بطاقة بريدية  على 
العنوان المحدد من قبلك  أو عن طريق االتصال بالهاتف بمنزلك  
وترك رسالة على جهاز الرد  االلي  أو مع الشخص الذي يرد على 

بخصوص هذه المواعيد   الهاتف. لن يصرح  النظام عن أي معلومات
 باستثناء اسمك ، عنوانك ووقت وتاريخ ومكان موعدك .

 

قد يستخدم النظام  معلومات صحية جمع التبرعات  .    .  15
محمية  محدودة ألغراض جمع التبرعات وقد يصرح  عن هذه 
المعلومات لشركائه في مجال العمل والشركات ذات الصلة 

لتبرعات للنظام . قد يقوم النظام بالمؤسسة  للمساعدة في جمع ا
باالتصال بك لغرض جمع  تبرعات األموال للنظام، ولكن لديك الحق 
في اختيار عدم تلقي اتصاالت لجمع التبرعات .      أي اتصاالت 
بشأن  التبرعات ستتضمن معلومات عن كيفية إختيار المستلم 

 لعدم تلقي إتصاالت من هذا النوع في المستقبل . 
 

قد یقوم النظام بإلغاء تعريف معلومات ملغية التعريف  .     . 16  
معلوماتك الصحية المحمية  وفقا لقوانين فيدرالية معينة حتی تكون 
هذه المعلومات غير قادرة على تحديد هويتك وال یمکن استخدامها 

عن معلوماتك ملغية  يكشفرف عليك . قد يستخدم النظام وللتع
لنظام أيضا بإلغاء تعريف معلوماتك الصحية التعريف  . وقد يقوم ا

المحمية بشكل  جزئي عن طريق حذف  اسمك  ، عنوانك ، رقم 
هاتفك والعديد من عوامل التعريف األخرى إلنشاء "مجموعة بيانات 
محدودة" يمكن استخدامها والكشف عنها ألغراض البحوث . لن يتم 

"مجموعة الكشف عن معلوماتك الصحية المحمية  إال في شكل 
بيانات محدودة" للمستلمين  الذين يوقعون اتفاقا الستخدام 
معلوماتك الصحية المحمية ألغراض محددة وفقا للقانون ويوافقون 

 على عدم التعرف عليك .
 

ما لم تعترض، قد يستخدم النظام إسمك دليل المريض .    .  17
دليل ، عنوانك ،  الحالة العامة واالنتماء الديني للحفاظ على 

المريض في النظام ، وقد يصرح عن هذه المعلومات ألعضاء رجال 
الدين و )باستثناء االنتماء الديني( لألفراد الذين يسألون عنك 

 باإلسم .
 

قد يكشف النظام عن معلوماتك الصحية شركاء العمل .     .  18
إذا حصلنا على ضمان خطي مقنع  المحمية  لشريك عمل للنظام 

ون المعمول به، أن شريك العمل  سوف يصون  بشكل ، وفقا للقان
" هي منشأة شريك عمل المحمية . " الصحيةمناسب معلوماتك 

لقيام ببعض تقدم خدمات معينة للنظام أو تساعد النظام في ا
داد الفواتير التي تساعد النظام في تقديم عالمهام ،  مثل شركة إ

منية التي تسري مطالبات الدفع لشركات التأمين . األحكام األ
 قانونياً على النظام يتم تطبيقها  أيضا على شركائنا في العمل .

 

قد يكشف النظام عن معلوماتك الممثلين الشخصيين .    .  19
الصحية المحمية ل أو وفقا التجاه شخص له الحق ، بموجب 
القانون ، في  تمثيلك في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتك . علی 

قد نكشف عن معلوماتك الصحية المحمية  إلی  سبيل المثال،
وکيل قمت بتخويله من خالل إستمارة توكيل  للرعایة الصحية 
التخاذ قرارات الرعایة الصحية  بالنيابة عنك في حالة عدم قدرتك 

 علی اتخاذ قرارات الرعایة الصحية  بنفسك .
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