اطالػیَ ػولکشد حشین
خصْصی

دفتش ُوبٌُگی ششکت
خیبثبى عبًتب آًیب S۰۸۸
 ۶۰۸۸۹کبلیفشًیب ،آسکبدیب
تلفي)۹۴۹(۵۸۸۸-۴۵۲ :
خو ّیژٍ ُوبٌُگی)۹۴۹(۵۸۶۲-۴۵۲ :
سایبًبهَcompliance@pacificclinics.org:
تبسًوبwww.pacificclinics.org:

ایي اطالػیَ ًحٍْ اعتفبدٍ ّ افشبی اطالػبت عالهت جغوی ّ سّاًی شوب ّ ُوچٌیي ًحٍْ دعتشعی شوب ثَ ایي اطالػبت سا ششح هی
دُذ.
لطفب ایي اطالػیَ سا ثَ دلت هطبلؼَ کٌیذ
کلیٌیک ُبی الیبًْط آسام( )Pacific clinicsهتِْذ ثَ دفٌ دشین ؽخقی هشاجْیي اعت .هب دك ؽوب ثشای دسیبفت تْمیذبت دس خقْؿ
چگًْگی اعتفبدٍ ّ افؾبی اىالّبت دفبٍت ؽذٍ عالهت( )PHIجِت دسهبى ،پشداخت ُضیٌَ ّ هشادل دسهبًی سا هذفًْ هی داسین.
اص ىشیك ایي اىالّیَ ،ؽوب سا ًغجت ثَ دمْق خْد ّ ٍّبیف لبًًْی هب دس ساثيَ ثب  PHIؽوب آگبٍ هی عبصین.
حمْق شوب
ؽوب دمْق هؾخقی سا دس هْسد  PHIخْد ،داسا ُغتیذ .ایي ثخؼ ،دمْق ّ ُوچٌیي ثشخی اص هغّْلیت ُبی هب سا ثشای کوک ثَ ؽوب
تْمیخ هی دُذ.
ًغخَ ای اص  PHIخْد هطبلؼَ
ّ ًگَ داسی کٌیذ

 ثَ جض ثشخی اص اعتثٌبئبت (هبًٌذ یبدداؽت ُبی سّاى دسهبًی) ،ؽوب دك ثشسعی ّ داؽتي ًغخَ
ای اص  PHIهب اص هشالجت دسهبًی خْد سا داسیذ.
 ثشای دسیبفت ًغخَ ای اص پشًّذٍ یب هيبلَْ آى ،هب ثبیذ یک دسخْاعت کتجی اص عْی
ؽوبدسیبفت کٌین.
 oتْجَ :هب هْوْال یک ًغخَ ّ یب خالفَ ای اص  PHIؽوب سا ٍشف هذت  ۲۸سّص اص
تبسیخ دسخْاعت تبى اسایَ هی دُین کَ هوکي اعت هجلغی هْمْل هجتٌی ثش ُضیٌَ ُب سا
دس ثش داؽتَ ثبؽذ.
 هب هلضم ثَ هْافمت ثب دسخْاعت ؽوب ًیغتین .اگش دسخْاعت ؽوب اص عْی هب سد ؽْدً ،تیجَ آى
ثَ فْست کتجی ثَ ؽوب اىالُ دادٍ خْاُذ ؽذ.

اصالح  PHIخْد

 اگشادغبط هی کٌیذ کَ اىالّبت هْجْد دس پشًّذٍ ؽوب ًبدسعت اعت ،دك افالح  PHIخْد
سا داسیذ .ؽوب ثبیذ دسخْاعت افالدبت سا ثَ فْست کتجی ثشای هب اسعبل کٌیذ ّ ،دالیل خْد
سا ثشای اًجبم ایي تغییشات اّالم کٌیذ.
 هب هلضم ثَ هْافمت ثب دسخْاعت ؽوب ًیغتین .اگش دسخْاعت تبى اص عْی هب سد ؽْدً ،تیجَ آى
ثَ فْست کتجی ثَ ؽوب اىالُ دادٍ خْاُذ ؽذ.

اػوبل هحذّدیت ثشای اعتفبدٍ
خبص ّ افشبی  PHIخْد سا
دسخْاعت کٌیذ

 ؽوب دك داسیذ تب هذذّدیت دس اعتفبدٍ ّ افؾبی  PHIخْد سا دسخْاعت دُیذ-
 oثشای دسهبى ،پشداخت ُضیٌَ ُب ،هشالجت ُبی ثِذاؽتی یب،
 oاسایَ آى ثَ فشدی کَ دس هشالجت ؽوب ّ یب پشداخت ُضیٌَ ُبی هشالجت ثِذاؽتی ؽوب دخیل
اعت
 oثَ دّعتبى ّ خبًْادٍ ثب تْجَ ثَ هْلْیت یب ّمْیت ؽوب ّ ،دس فْست ثشّص فبجَْ ،ثَ
عبصهبى ُبیی کَ دس دیي یک فبجَْ کوک سعبًی هی کٌٌذ.
 هب هلضم ثَ هْافمت ثب دسخْاعت ؽوب ًیغتین .اگش دسخْاعت تبى اص عْی هب سد ؽْدً ،تیجَ آى
ثَ فْست کتجی ثَ ؽوب اىالُ دادٍ خْاُذ ؽذ.

ٌُگبهی کَ کلیَ ُضیٌَ ُب ثَ
طْس کبهل اص جیت شوب پشداخت
شذ ,دسخْاعت هحذّدیت کٌیذ.

 ؽوب دك داسیذ دسخْاعت افؾبی  PHIخْد سا ،ثَ فْست کتجی ،دس هْسد اسایَ ثَ یک ىشح
دسهبًی دس جِت پشداخت ُضیٌَ یب هشالجت ُبی دسهبًی خْد هذذّد کٌیذ ّ ایي دس دبلتی اعت
کَ ؽوب یب ؽخـ دیگشی ثَ ىْس کبهلُ ،ضیٌَ ُبی دسهبًی ّ خذهبت پضؽکی سا اص جیت
پشداخت هی کٌیذ.
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لغْ دعتشعی ُب

 ؽوب دك داسیذ تب اجبصٍ خْد سا ثشای اعتفبدٍ یب افؾبی  PHIخْد لغْ کٌیذ.
 oتْجَ :دسخْاعت ؽوب ثشای لغْ اجبصٍ دعتشعی ثبیذ ثَ فْست کتجی ثبؽذ .ثب ایي ّجْد،
چٌیي لغْی تبثیشی ثش اجبصٍ اعتفبدٍ یب افؾب لجل اص آى سا ًخْاُذ داؽت.

دسیبفت ثشسعی افشبی PHI
شوب

 ؽوب دك دسخْاعت ثشسعی صهبى ُبیی کَ هب  PHIؽوب سا ثَ هذت ؽؼ ( )۹عبل پیؼ اص تبسیخ
دسخْاعت ؽوب ثَ اؽتشاک گزاؽتَ این سا داسیذ.
 oتْجَ :ایي ثشسعی ؽبهل اسایَ اىالّبت هشثْه ثَ دسهبى ،پشداخت ُضیٌَ ّ یب هشالجت
ُبی پضؽکی؛ افؾبی اىالّبت ثَ ؽوب یب افشادی کَ دس فشایٌذ هشالجت پضؽکی ؽوب هؾغْل
ُغتٌذ ثشاعبط سمبیت ّ یب اجبصٍ ؽوب؛ یب اص ىشیك هجْصُبی لبًًْی دفٌ دشین
خقْفی سا ًوی ؽْد.
 هب ُش عبل یک ًغخَ سا ثذّى ُیچ ُضیٌَ ای سا ثَ ؽوب اسایَ خْاُین کشد .ثشای دسخْاعت
ًغخَ ُبی امبفی دس یک دّسٍ  ۰۴هبَُ ،هب هجلغی هْمْل هجتٌی ثش ُضیٌَ سا اّوبل خْاُین
کشد.

حك هحشهبًَ هبًذى /
استجبطبت جبیگضیي

 ؽوب دك دسخْاعت استجبه هذشهبًَ ثب هب ،ثب اعتفبدٍ ىشق استجبىی یب دس هکبى ُبی
جبیگضیي سا داسیذ.
 oتْجَ :ایي دسخْاعت ثبیذ کتجی ّ ًذٍْ ّ یب هذل استجبه هب ثب ؽوب سا ثَ ىْس خبؿ رکش
کٌذ.
 هب ُوَ دسخْاعت ُبی هْمْل سا ثشسعی خْاُین کشد ،اهب اگش ؽوب ثَ هب اّالم کٌیذ کَ اگش هب
ثب دسخْاعت ؽوب هْافمت ًکٌین جبى ؽوب دس خيش خْاُذ ثْد ,پبعخ "ثلَ" خْاُین داد.

حك داشتي یک ًغخَ کبغزی
اص ایي اطالػیَ

 ؽوب دك داؽتي ًغخَ کبغزی اص ایي اّالًیَ سا داسیذ ،دتی اگش لجال لجْل کشدٍ ایذ کَ آى سا ثَ
فْست الکتشًّیکی دسیبفت کٌیذ.
 ؽوب هی تْاًیذ ًغخَ ُبی ایي اىالّیَ سا اص سّی تبسًوبی هب دسیبفت کٌیذ ،یب هی تْاًیذ اص
ىشیك آدسط ّ ؽوبسٍ تلفي ُبی رکش ؽذٍ کلیٌیک ُبی الیبًْط آسام()Pacific clinicsدس
ففذَ  ۰ثَ آى دعت ثیبثیذ.

اًتخبة ًوبیٌذٍ

 اگش ؽوب ثَ فشدی ّکبلت پضؽکی دادٍ ایذ ،یب اگش فشدی عشپشعت لبًًْی ؽوب ثبؽذ ،ایي فشد هی
تْاًذ دمی ُوبًٌذ دك ؽوب داؽتَ ثبؽذ ّ دس هْسد اىالّبت پضؽکی ؽوب تقوین گیشی کٌذ.
 هب اىویٌبى دبفل خْاُین کشد کَ ایي ؽخـ لجل اص ایٌکَ الذاهی سا اًجبم دُذ ،فالدیت ُبی
الصهَ سا داؽتَ ثبؽذ.

شکبیت

 دس فْست توبیل ثَ داؽتي اىالّبت ثیؾتش دس هْسد دمْق دشین خقْفیً ،گشاًی اص ایي
کَ هب دمْق دشین خقْفی ؽوب سا ًمل کشدٍ این یب ثب تقویوبتی کَ هب دس هْسد دعتشعی ثَ
 PHIؽوب اتخبر کشدٍ این هخبلف ُغتیذ ثب آدسط یب ؽوبسٍ تلفي دسج ؽذٍ ثبال ثب کلیٌیک ُبی
الیبًْط آسام( )Pacific clinicsتوبط ثگیشیذ.
 ؽوب ُوچٌیي هی تْاًیذ ثب اسعبل ًبهَ ای ثَ اداسٍ ثِذاؽت ّ خذهبت اًغبًی ایبالت هتذذٍ ثشای
دمْق هذًی ثَ ىشق صیش اص هب ؽکبیت کٌیذ:
دفتش دمْق هذًی ،هٌيمَ۶
 ۰۸۸-۲خیبثبى ُفتن ۶۸کبلیفشًیب ،۶۲۰۸۲عبى فشاًغیغکّْ ،ادذ
تلفي)۰۸۸(۰۸۰۶-۲۹۰ :
استجبه ًبؽٌْایبى)۰۸۸(۵۹۶۵-۵۲۵ :
یب ثَ فْست ثش خو:
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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کلیٌیک ُبی الیبًْط آسام( )Pacific clinicsهجبص ثَ اعتفبدٍ یب افشب  PHIشوب هی ثبشذ ،یب هوکي اعت طجك لبًْى ثَ افشبی  PHIشوب
ثذّى هجْص اص عْی شوب ثشای اُذاف ریل ثبشذ:
دسهبى

 دس کلیٌیک ُبی الیبًْط آسام( ّ ،)Pacific clinicsثب ؽشکبی تجبسی خْد ،ثشای دسهبى ّ
عبیش خذهبت.
ٌُ گبهی هب ّ یکی دیگش اص اسایَ دٌُذگبى خذهت ؽوب سا ثَ ٌّْاى یک هشاجَْ کٌٌذٍ ثَ
اؽتشاک هی گزاسین کَ-
 oدسهبى ؽوب دس ؽشایو اميشاسی
ُ oوبٌُگی خذهبت
 oاسایَ هشالجت اًتمبلی فْسی ثْذ اص ایٌکَ ؽوب هب سا تشک کشدیذ

ششکبی تجبسی

 ثب ؽشکبی تجبسی خْد کَ کبس دسهبى ،پشداختّ ،ولیبت هشالجتی ّ یب دیگش خذهبت دسهبًی سا
اص ىشف هب اًجبم هی دٌُذ .ؽشکبی تجبسی هب دس لجبل لشاسدادُب هتِْذ ثَ دفٌ  PHIؽوب
ُغتٌذ.

یبدآّسی ُبی لشاسُب

 ثشای اسایَ یبدآّسی ُبی لشاس هاللبت ثب ؽوب اص ىشیك ًبهَ ،تلفي ،ایویل ّ یب پیبم هتٌی.

ُوکبسیُ ،وبٌُگی هشالجت ّ
هذیشیت پشًّذٍ

 ثشای اًجبم هشالجتُ ،وبٌُگی هشالجت ّ یب هذیشیت پشًّذٍ ّ ،یب ثب اىالّبت دس هْسد دیگش
دسهبى ُبی جبیگضیي ّ یب عبیش هضایب ّ خذهبت هشتجو ثب عالهتی کَ هوکي اعت ثشای ؽوب هِن
ثبؽذ.

پشداخت

 ثشای دسیبفت ُضیٌَ خذهبتی کَ ثَ ؽوب دادٍ هی ؽْد ،اص جولَ فْستذغبة ّ فْبلیت ُبی
پشداصػ دادٍ ُب کَ ثَ هب اجبصٍ دسیبفت ُضیٌَ خذهبت اسایَ ؽذٍ سا هی دُذ.

فشایٌذ هشالجت ُبی ثِذاشتی
دسهبًی

 ثشای هشالجت ُبی ثِذاؽتی دسهبًی خْد ،اص جولَ هذیشیت داخلی ّ فْبلیت ُبی هشثْه ثَ
ثِجْد کیفیت ّ تبثیش ُضیٌَ خذهبت.

گضاسػ عْء اعتفبدٍ/لصْس

 اگش هب ثَ ىْس ّمالًی ثبّس داؽتَ ثبؽین کَ ؽوب لشثبًی عْءاعتفبدٍ یب لقْس ُغتیذ ،ثَ همبهبت
دّلتی (ثَ ٌّْاى هثبلّ ،صاست خذهبت اجتوبّی یب عبیش عبصهبى ُبی خذهبت دوبیتی) ىجك
لبًْى هجبص ثَ دسیبفت چٌیي گضاسؽی ُغتین.
 ثشای همبهبت هشثْىَ دس هْسد کْدکبى یب ثضسگغبالى ّاثغتَ/عبلوٌذاى هؾکْک ثَ آصاس ّ ثی
تْجِی تذت لبًْى الضام آّس کبلیفشًیب.

دادگغتشی ّ اختالفبت

 اگش ؽوب دس دّْی یب اختالفی دسگیش ُغتیذ ،دس پبعخ ثَ دادگبٍ یب دکن اداسی.
 دس پبعخ ثَ ادنبسیَ ،دسخْاعت کؾف ّ ،یب ُش فشآیٌذ لبًًْی دیگشی اص عْی ؽخـ دیگش
دسگیش دس اختالف ،اهب تٌِب دس فْستی تالػ ؽْد کَ ثَ ؽوب دس هْسد دسخْاعت اىالُ دادٍ
ؽْد؛ ّ یب ،دس فْستی کَ دعتْس دفبٍت اص اىالّبت ؽوب دادٍ ؽْد.

اجشای لبًْى

 دس فْستی کَ اص عْی یک همبم سعوی اجشای لبًْى دعتْس دادٍ ؽْد-
 oثشای ؽٌبعبیی یب پیذا کشدى یک هٌَْى ،فشاسی ،ؽبُذ یب فشد هفمْد ؽذٍ
 oدس هْسد لشثبًی یک جشم ،اگش دس ؽشایو خبؿ ّ هذذّد ،هب ًتْاًین سمبیت ىشف
همبثل سا ثذعت آّسین
 oدسثبسٍ هشگی کَ هب آى سا ًتیجَ یک سفتبس جٌبیی ثذاًین
 oدسثبسٍ ُش سفتبس جٌبیی دس ُش یک اص هکبى ُبی هتلْك ثَ هب ّ ،یب دس ثشاثش ُش یک اص
پشعٌل یب اهْال هب
 oدس ؽشایو اميشاسی ثشای گضاسػ یک جشم؛هذل جشم یب لشثبًیبى؛ یب ُْیت ،ؽشح یب
هکبى ؽخـ هتِن ثَ استکبة جشم
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فؼبلیت ُبی اهٌیتی ّ اطالػبت
هلی

 ثَ همبهبت داسای هجْصاىالّبت فذسال ،مذ اىالّبت ّ عبیش فْبلیت ُبی اهٌیتی هلی کَ
تْعو لبًْى تبییذ ؽذٍ ثبؽذ.

خذهبت هحبفظتی ثشای سئیظ
جوِْس ،دیگشاى

 ثَ همبهبت فذسال هجبص دس ساعتبی اسایَ خذهبت هذبفَتی ثَ سئیظ جوِْس یب دیگش فْبلیت ُبی
اهٌیتی هلی ثَ هْجت لبًْى.

صًذاًی ُب -اطالػبت هٌتشش
شذٍ ثشای هشاکض اصالح ّ
تشثیت

 اگش دس یک هْعغَ افالح ّ تشثیت صًذاًی ُغتیذ ّ یب تذت ثبصداؽت یک هتْلی اجشای لبًْى
لشاس داسیذ ،ثَ هْعغَ افالح ّ تشثیت یب همبهبت اًتَبهی-
 oثشای هْعغَ تب ثشًبهَ هشالجتی سا ثشای ؽوب فشاُن کٌذ
 oثشای هشالجت اص عالهت ّ ایوٌی ؽوب یب عالهت ّ ایوٌی دیگشاى
 oثشای ایوٌی ّ اهٌیت هْعغَ افالح ّ تشثیت

فؼبلیت ُبی ثِذاشت ػوْهی

 ثشای فْبلیت ُبی ثِذاؽت ّوْهی کَ هوکي اعت ؽبهل-
 oگضاسػ اىالّبت ثِذاؽتی ثَ همبهبت ثِذاؽت ّوْهی ثشای پیؾگیشی یب کٌتشل ثیوبسی،
آعیت یب ًبتْاًی
 oثشای ُؾذاس ثَ فشدی کَ هوکي اعت دس هْشك یک ثیوبسی ّاگیشداس لشاس داؽتَ ثبؽذ یب
دس غیش ایي فْست هوکي اعت دس هْشك خيش جذی سؽذ یب گغتشػ ثیوبسی یب ؽشایو
آى ثبؽذ

فؼبلیت ُبی ًظبست ثش عالهت

 ثشای یک عبصهبى ًَبست ثش عالهت کَ ًبٍش ثش عیغتن ثِذاؽت ّ دسهبى اعت ّ هغئْل
دقْل اىویٌبى اص اًيجبق آى ثب لْاًیي ثشًبهَ ُبی ثِذاؽتی دّلت هبًٌذ  Medicareیب Medi-
 Calاعت.

ثشای جلْگیشی اص تِذیذ جذی
ثشای عالهتی یب ایوٌی

 دس فْست لضّم ،ثشای جلْگیشی اص تِذیذ جذی ثشای عالهتی ّ ایوٌی ّ یب ثِذاؽت ّ ایوٌی
ّوْهی یب فشد دیگشی .ثب ایي دبلُ ،شگًَْ افؾبی آى تٌِب ثَ ؽخقی اعت کَ هیتْاًذ ثَ
جلْگیشی اص تِذیذ کوک کٌذ.

پضشک لبًًْی ،ثبصسط
پضشکی ،هذیش کفي ّ دفي

 ثشای تْییي ّلت هشگ ّ ،دس فْست لضّم ،ثَ اًجبم ٍّبیف ثَ دکن لبًْى هجبص اعت.

ثشای تجبدل اطالػبت عالهت

 ثَ ٌّْاى ؽشکت کٌٌذگبى دس تجبدل اىالّبت عالهت()HIE
 oهبُ ،وشاٍ ثب عبیش اسایَ دٌُذگبى خذهبت ثِذاؽت ّ دسهبى ،هی تْاًین دس یک یب چٌذ HIE
ؽشکت کٌین .یک  HIEیک عیغتن اىالّبتی دس عشاعش جبهَْ اعت کَ اص ىشیك
هؾبسکت اسایَ دٌُذگبى هشالجت ُبی ثِذاؽتی ّ دسهبًی ثشای ثَ اؽتشاک گزاؽتي
اىالّبت عالهت خْد ثشای اُذاف دسهبًی اعتفبدٍ هی ؽْد .اص آًجب کَ فْبلیت ُبی HIE
ُوبًٌذ ؽشکبی تجبسی ّاثغتَ هب HIE ،دادٍ ُبی الکتشًّیکی  PHIدسهبى ،پشداخت ّ
یب فشایٌذُبی هشالجتی ثِذاؽتی دسیبفت ّ رخیشٍ هی کٌذ ّ ،الصم اعت کَ اص  PHIهذبفَت
ؽذٍ ّ ثَ فْست هذشهبًَ ًگَ داسی ؽْد.
 PHI oالکتشًّیکی کَ ثَ  HIEافؾب ؽذٍ اعت هوکي اعت ؽبهل تؾخیـ ُبی دغبط هبًٌذ
 ،HIV / AIDSثیوبسی ُبی لبثل اًتمبل اص ساٍ جٌغی ،اىالّبت ژًتیکی ،عْء هقشف
هْاد سّاى دسهبًی ّ غیشٍ ثبؽذ .لبًْى کبلیفشًیب دس هْسد تجبدل  PHIالکتشًّیکی هوکي
اعت هب سا هججْس ثَ دسیبفت سمبیت ؽوب ثشای چٌیي تجبدلی ثکٌذ ،یب ثَ ؽوب دك لغْ یب
هذذّد کشدى چٌیي سمبیتی سا ثذُذ.

تحمیمبت

 اگش ُیئت ًَبست ثش هْعغَ ّ یب ُش ُیئت دیگشی ثشای دفبٍت اص افشاد دسگیش دس آصهبیؾبت
اًغبًی ،دك چؾن پْؽی اص هجْص سا تبییذ کٌذ ،ثشای دفبٍت اص دشین خقْفی  PHIؽوب
موبًت ُبی خبؿ دیگشی ّجْد داسد.

دس هْالغ اضطشاس

 ثَ پشعٌل پضؽکی ثشای دسهبى یک ّمْیت اميشاسی کَ ؽوبس تِذیذ فْسی هی کٌذً ّ ،یبص
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ثَ هذاخلَ فْسی پضؽکی داسد.
همبصذ جلْگیشی اص فبجؼَ

 ثَ یک عبصهبى کوک سعبى کَ دس تالػ ثشای جلْگیشی اص فبجَْ اعت ،ثَ ًذْی کَ خبًْادٍ
ؽوب هی تْاًذ دس هْسد ؽشایوّ ،مْیت ّ هذل ؽوب هيلِ ؽْد.
 oتْجَ :هب ثَ ؽوب فشفتی خْاُین داد تب ایي افؾبگشی سا ثپزیشیذ یب سد کٌیذ ،هگش ایٌکَ
تقوین ثگیشین کَ هب ثبیذ اىالّبت ثِذاؽت دسهبًی ؽوب سا ثشای پبعخ دادى ثَ یک ؽشایو
اميشاسی افؾب کٌین.

پشعٌل ًظبهی

 ثشاعبط دکن ًیشُّبی هغلخ یب اداسٍ اهْس جبًجبصاى ،دس فْستی کَ ّنْ ًیشُّبی هغلخ
ُغتیذ.

اطالع سعبًی دس هْسد ًمض
اطالػبت

 ثَ ؽوب ثگْین کَ دس ایي اتفبق دعتشعی غیش لبًًْی ّ یب غیش هجبصی ثَ اىالّبت ثِذاؽتی ّ
دسهبًی ؽوب ّجْد داؽتَ اعت.
 oتْجَ :هب ُوچٌیي ایي ّلبیِ سا ثَ همبهبت فذسال ّ همبهبت گضاسػ خْاُین داد ّ هوکي
اعت الصم ثبؽذ کَ اص  PHIؽوب اعتفبدٍ کٌین .اگش ایي اتفبق افتبد ،هب ؽوب سا ثَ فْست
هکتْة هيلِ خْاُین کشد.

فؼبلیت ُبی جوغ آّسی پْل

 ثشای یک ثٌیبد هشثْه ثَ هب ،ثب ؽوب توبط گشفتَ هی ؽْد تب پْلی سا ثشای هب ّ ّولیبت ُبی هب
جوِ آّسی کٌین.
 oتْجَ :ؽوب دك داسیذ کَ اص دسیبفت استجبىبت هشتجو ثب جوِ آّسی کوک ُبی هبلی
اًقشاف دُیذ.

غشاهت کبسگشاى

 ثشای ججشاى خغبست کبسگشاى یب ثشًبهَ ُبی هؾبثَ کَ هضایبیی سا ثشای جشادبت یب ثیوبسی
هشثْه ثَ کبس یب ثیوبسی سا فشاُن هی کٌذ.

طجك دعتْس لبًْى

ٌُ گبهی کَ ایي کبس ىجك لبًْى فذسال ،ایبلتی یب هذلی کَ دس ایي اىالّیَ رکش ًؾذٍ اعت ،الضام
آّس ثبؽذ.

لْاًیي ّیژٍ ثشای افشبی اطالػبت سّاًپضشکی ،هصشف ثی سّیَ داسّ ّ اطالػبت هشتجط ثَ اچ آی ّی
لْاًیي ّیژٍ ای ثشای افؾبی اىالّبت دسهبًی دس هْسد ؽشایو سّاًپضؽکی ،اختالالت هقشف ثی سّیَ داسّ یب آصهبیؾبت ّ دسهبى هشتجو
ثب اچ آی ّی اّوبل هی ؽْد.هوکي اعت اجبصٍ ؽوب ثشای افؾبی اىالّبت هْسد ًیبص ثبؽذ.
اعتفبدٍ ُبی دیگش ّ افشبء
ثجض هْاسدی کَ دس ایي اىالّیَ تْمیخ دادٍ ؽذٍ یب ىجك لبًْى فذسال هجبص اّالم ؽذٍ ،هب  PHIؽوب سا ثذّى اجبصٍ ًبهَ کتجی ؽوباعتفبدٍ
ًخْاُین کشد .هب  PHIؽوب سا ًَ ثشای اُذاف ثبصاسیبثی یبافؾبگشی اعتفبدٍ ًخْاُین کشد ّ ًَ اىالّبت ثِذاؽت ّ دسهبى ؽوب سا ثذّى اجبصٍ
ؽوب ًخْاُین فشّخت .اگش هجْصی سا اهنب کشدٍ ّ ثْذ ًَش خْد سا تغییش دادیذ ،ثَ فْست کتجی ایي هْسد سا ثَ هب اىالُ دُیذ .ایي کبس
ُشگًَْ اعتفبدٍ ّ افؾبی  PHIؽوب سا هتْلف خْاُذ کشد ،اهب هب الضاهی ثَ ثبصگشداًذى ُش گًَْ اىالّبتی کَ لجال هٌتؾش ؽذٍ ًخْاُین داؽت.
هغئْلیت ُبی هب ًغجت ثَ شوب
 هب ىجك لبًْى هلضم ثَ دفٌ دشین خقْفی ّ اهٌیت  PHIؽوب ُغتین.
ٌُ گبم اعتفبدٍ ّ افؾبی  PHIهب ثبیذ اص لْاًیي فذسال ّ ایبلتی پیشّی کٌین .ثشخی اص لْاًیي هشالجت ُبی ثیؾتشی ثشای عالهت سّاى،
هقشف الکل ّ هْاد هخذس ،اچ آی ّی  /ایذص ّ اىالّبت هشثْه ثَ ثیوبسی ُبی لبثل اًتمبل اص ساٍ جٌغی سا اسایَ هی دٌُذ .دس
هْاسدی کَ لْاًیي فذسال ّ ایبلتی لْاًیي هشالجتی ؽجیَ ثَ ُن داسًذ ،هب ثَ ىْس کلی هب لبًًْی کَ هشالجت ثیؾتشی سا ثشای دمْق،
دشین خقْفی یب  PHIؽوب سا اسایَ هی دُذ سا دًجبل هیکٌین.
 هب ثبیذ ٍّبیف ّ فْبلیت ُبی دشین خقْفی تْمیخ دادٍ ؽذٍ دس ایي اىالّیَ سا اجشا ّ یک ًغخَ اص ایي اىالّیَ سا ثَ ؽوب اسایَ
دُین.
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 هب اىالّبت ؽوب سا ثَ ُش ًذْی خبسج اص آًچَ کَ دس ایي اىالّیَ تْمیخ دادٍ افؾب یب اعتفبدٍ ًخْاُین کشد هگش ایٌکَ ؽوب ثَ
فْست کتجی ثَ هب اّالم داؽتَ ثبؽیذ .اگش ؽوب ثَ هب اجبصٍ ایي کبس سا ثذُیذ ،دك تغییش ًَش خْد دس ُش صهبًی سا داسیذ .دس
فْست تغییش ًَش خْد ليفب ثَ فْست کتجی ثَ هب اىالُ دُیذ.
 دس فْست اهکبى ًمل دشین خقْفی یب ثَ خيش افتبدى اهٌیت اىالّبت ؽوب هب ثَ عشّت ایي هيلت سا ثَ ؽوب اىالُ خْاُین
داد.
ثشای اىالّبت ثیؾتش ثَ تبسًوبی صیش هشاجَْ کٌیذ:
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
تغییشات دس ششایط ایي اطالػیَ
هب دك تغییش ایي اىالّیَ سا دس ُش صهبى ثشای خْد هذفًْ هی داسین ّ تغییشات دس هْسد توبهی اىالّبتی اعت کَ هب دس اختیبس داسین.
اىالّیَ جذیذ دس تبسًوبی هب دس دعتشط خْاُذ ثْد .ؽوب ُوچٌیي هی تْاًیذ ًغخَ ای اص ایي اىالّیَ سا دس هذل خْد دسیبفت کٌیذ ّ یب ثب
کلیٌیک ُبی الیبًْط آسام ( )Pacific clinicsاص ىشیك آدسط ّ ؽوبسٍ تلفي دسج ؽذٍ دس ففذَ اّل توبط ثگیشیذ.
اطالػیَ ػذم تجؼیض
کلیٌیک ُبی الیبًْط آسام ( )Pacific clinicsهيبثك ثب لْاًیي کبسثشدی دمْق هذًی ّول خْاُذ کشد ّ ثشاعبط ًژاد ،سًگ ،کؾْس هجذا،
عيً ،بتْاًی یب جٌغیت تجْینی سا اّوبل ًخْاُذ کشد.
تْجَ :اگش ؽوب ثَ صثبى دیگشی جض صثبى اًگلیغی فذجت هی کٌیذ ،خذهبت سایگبى تشجوَ ،ثَ فْست سایگبى ثشای ؽوب دس دعتشعی اعت.
توبط .)۹۴۹(۴۴۰-۵۸۸۸
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