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 –OhioHealthهي نظام صحي يتضمن المستشفايات والعيادات
ومراكز الصحة فى المجتمع والعناية الصحية المنزلية والكثير من المختصين بالعناية الصحية .ينطبق هذا االشعار الخاص
بالممارسات المتعلقة بالمعلومات الشخصية في هذا المكان التابع OhioHealth
والطاقم الطبي العاملين فيه كمجموعة منظمة للعناية الطبية.
يتعاون القائمون على تقديم العناية الطبية معا لتقديم أفضل العناية لمرضاهم .فى حدود ما يسمح به القانون وحسب
الضرورة فإنه يتم تبادل المعلومات الطبية لتقديم العالج األفضل أو لتسديد الفواتير أو لتحسين كيفية تقديم العناية في
المستقبل.
الغرض من هذا التنبيه هي العالمك عن كيفية تبادل المعلومات الخاصة بك و كيف يمكنك أن تعرف المزيد عن ممارستنا
لتبادل المعلومات.
من الممكن أن تتسلم هذا التنبيه مقدما قبل زيارتك للمشفى أو أن تحصل عليها أثناء زيارتك عند الوصول .سيتم سؤالك
ضمن االسئلة الموجودة في استمارة الموافقة على العالج خالل هذه الزيارة عن استالمك لنسخة من اشعار التعامل
بالمعلومات الشخصية.
أ -علينا واجب قانوني لحماية معلوماتك الطبية.
طبقا للقانونٌ ,جب علٌنا الحفاظ معلواتك الطبٌة بشكل سري واعالمك بأننا نقوم بذلك .وهذا ٌتضمن معلوماتك الطبٌة السابقة
والحالٌة والمستقبلٌة (حالتك الصحٌة والعناٌة الطبٌة التً قمنا بها و تسدٌد الحساب) .من واجبنا اتباع شروط هذا االشعار.
واذا تم تغٌٌرها فسنقوم بتغٌٌر هذا االشعار لكً تعلم هذه التغٌٌراتٌ .مكنك الحصول على نسخة منقحة من االشعار باالتصال
بموظف المعلومات الشخصٌة لدى OhioHealth
فً مكتب اآلداب والتطبٌق )(Privacy Officer Corporate Ethics and Compliance
معلومات االتصال مدرجة فً القسم الخامس من هذا االشعار.
ب -من الممكن أن نستخدم أو نكشف (نتبادل) معلوماتك الطبية.
 .1من أجل العالج أو العناية  .بامكاننا استخدام و تبادل معلوماتك الطبٌة لمعالجتك أو العناٌة بك.
على سبٌل المثال:
■ القائمٌن على عالجك سٌستخدم االطباء و الممرضات ورجال الدٌن وموظفون أخرون من
المعلومات الموجودة فى بٌان المعلومات (السجل الطبً) حتى نتمكن من تقدٌم أفضل عناٌة طبٌة لك.
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■ فإذا كان ٌتم عالجك بسبب إصابة فى الركبة فمن الممكن تبادل معلوماتك الطبٌة مع طاقم العالج الطبٌعً حتى ٌتمكنوا
من وضع برنامج للتمرٌنات.
■ من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة مع مراكز العناٌة الطبٌة األخرى أو مع عاملٌن آخرٌن الٌعملون لدٌنا ولكنهم
ٌقومون بمعالجتك أو العناٌة بك .كمثال محدد ,اذا خرجت من مركز العناٌة الطبٌة هنا لتتلقى العناٌة الطبٌة فً منزلك,
فمن الممكن أن نتبادل معلوماتك الطب ٌة مع مؤسسة العناٌة الطبٌة المنزلٌة لكً تتمكن من تحضٌر خطة عالجك والعناٌة
بك.
■ من الممكن استخدام الصور ووسائل مرئٌة أو مسموعة خالل معالجتك الطبٌة أو من أجل عملٌات المشفى أو من أجل
تسدٌد الفواتٌر ,إال اذا تم عدم تعرٌف تلك الصور أو التسجٌالت الصوتٌة عندها ستعتبر معلومات طبٌة محمٌة.

 .2لتسديد فواتير عالجك  .بامكاننا استخدام وتبادل معلوماتك الطبٌة عند الحاجة من أجل تسدٌد الفواتٌر.
على سبٌل المثال:
■ من الممكن أن نتبادل معلومات عن فحوصاتك وعالجك مع شركة التأمٌن الصحً الخاصة بك لٌتم تسدٌد فواتٌر
الخدمات التً قدمت لك.
■ بامكاننا استخدام معلومات لتحضٌر الفاتورة الرسالها لك أو للشخص المسؤول عنك من أجل تسدٌدها.
■ من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة مع شركائنا الذٌن ٌساعدوننا فً امور تحضٌر الفواتٌر أو المطالبة بها .يجب
على هؤالء الشركات أن تحافظ على حماٌة سرٌة بٌاناتك.
■ من أجل تسدٌد الفواتٌر ,من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة مع أي جهة بها متخصصٌن طبٌٌن قد قاموا بعالجك أو
بتقدٌم خدمات طبٌة سابقة وان لم ٌكون لهم عالقة مباشرة معنا.
 .3من أجل عمليات الرعاية الطبية .من الممكن أن نستخدم ونتبادل معلوماتك الطبٌة ,حسب الضرورة وبما ٌسمح به
القانون ,لنتمكن من تحسٌن العناٌة والعمل فً المشفى (كتحسٌن العناٌة السرٌرٌة وتقٌٌم الموظفٌن وإدارة أعمالنا وأعمال
المراجعة والخدمات القانونٌة واالجازات والرخص).
على سبٌل المثال:
■ من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة لتقٌٌم العناٌة التً ٌقوم بها الموظفون.
■ من الممكن أن نضطر أن نتبادل معلوماتك الطبٌة مع شركائنا فً المهنة لكً ٌساعدونا فً عملٌات العناٌة الطبٌة.
يجب على هؤالء الشركاء حماٌة خصوصٌة معلوماتك.
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■ من الممكن أٌضا أن نتبادل معلوماتك الطبٌة مع عاملٌن آخرٌن فً الرعاٌة الطبٌة ,والمؤسسات االخرى والبرامج
الطبٌة االخرى لمساعدتهم فً تحسٌن عناٌتهم و عملٌاتهم ,ولكن فً حالة واحدة اذا كانت لهم عالقة طبٌة معك كمرٌض.
 .4من أجل جمع التبرعات .من الممكن أن نستخدم المعلومات الطبٌة لجمع التبرعات لمستشفٌاتنا أو مراكزنا .تستخدم
االموال المتبرع بها لتحسٌن ودعم العناٌة الطبٌة والبرامج التعلٌمٌة التً نقدمها للمجتمع .من الممكن أن نتصل بك لتتبرع من
أجل مساعً جمع التبرعات .من حقك أن ترفض أن ترسل لك معلومات عن جمع التبرعاتٌ .مكنك أن ترفض المشاركة بأن
ترسل اسمك وعنوانك الى هذه المؤسسة مرفقة برسالة تتضمن عدم رغبتك فى تلقً أي معلومات عن جمع التبرعاب أو أي
اتصاالت.
 . 5من أجل التذكير بالمواعيد وفوائد أو خدمات لها عالقة بالصحة .من الممكن أن نستخدم المعلومات الطبٌة الرسال تذكٌر
بالمواعٌد أو نتائج الفحوصات.
 .6سلع و خدمات طبية .من الممكن أن نستخدم المعلومات الطبٌة العالمك عن السلع و الخدمات الطبٌة المتوفرة لدٌنا
والضرورٌة للعناٌة بك والعالمك عن السلع والخدمات الجدٌدة التً نوفرها لك ولتزوٌدك بمعلومات الصحة العامة والعافٌة.
 .7من أجل تعويضات العمال .من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة مع وكاالت تعوٌضات العمال اذا كانت ضرورٌة لتحدٌد
إستحقاقك لهذه المزاٌا.
 .8عندما يتم طلب الخدمات من قبل صاحب عملك .من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة مع صاحب عملك عندمت نقدم
العناٌة لك بناء على طلب صاحب عملك .وفً معظم الحاالت فانه ٌتم اعالمك أن المعلومات تم ارسالها لصاحب عملك.

 .9من أجل بعض المناسبات المهام الحكومية .من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة عند الضرورة:
■ اذا كنت من المحاربٌن القدماء أو من العسكرٌٌن.
■ من أجل األمن القومً أو نشاطات أمنٌة ,كحماٌة رئٌس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة أو القٌام بعملٌات استخبارات.
 .11لتجنب األذى .من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة مع العاملٌن فً الشرطة أو القائمٌن على تنفٌذ القانون لتجنب
تهدٌدات خطٌرة للصحة أو األمان ألي شخص أو للعامة.
 .11من أجل البحوث .من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة من أجل البحوث عندما ٌتم الموافقة علٌها من قبل مجلس
المراجعة للمؤوسسة مع القواعد الخاصة للمحافظة على خصوصٌاتك.
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 .12من أجل التبرع باألعضاء .من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة عند الضرورة للتبرع بعضو أو أنسجة منك أو القٌام
بعملٌة زرع أعضاء لك.
 .13من أجل نشاطات المراقبة الطبية .طبقا للقانون ,فانه ٌجب علٌنا أن نتبادل معلوماتك الطبٌة وحسب الضرورة مع
الوكالة الحكومٌة التً تقوم بالمراجعة أو التحقٌق أو اجراءات مدنٌة أو جنائٌة.
على سبٌل المثال:
■ سوف نتبادل المعلومات لمساعدة الحكومة عندما تقوم بتحقٌق مع من ٌقدم العناٌة الطبٌة أو المنظمة.
 .14من أجل النشاطات الصحية العامة .من الممكن أن نتبادل معلوماتك الطبٌة من أجل النشاطات الصحٌة العامة ,كالتبلٌغ
عن األمراض ,االصابات ,الوالدات ,الوفٌات ,و البحث عن تفشً األمراض .بالنسبة للمرضى المتوفٌن ,فطبقا للقانون وعن
الضرورة ,فانه ٌجب علٌنا تبادل معلوماتك الطبٌة مع الطبٌب الشرعً ومدراء الجنازة.
 . 15من أجل القضايا القانونية أو الشرطة (على المستوى الفيدرالي ,والوالية والمحلي) .من الممكن أن نتبادل معلوماتك
الطبٌة وحسب الضرورة:
■ للتبلٌغ عن اصابات والجروح والجرائم.
■ اذا اشتبهنا اساءة معاملة أو اهمال للطفل.
■ اذا اعتقدنا أنك ضحٌة الساءة المعاملة أو االهمال أو العنف المنزلً.
■ لتبلٌغ ادارة االدوٌة )(Food and Drug Administration
والطعام عن ردود فعل حادة للدواء ,أو خلل فً منتج ,أو سحب السلع من السوق.
■ بموجب أمر قضائً.
ٌوجب قانون أوهاٌو أن نطلب األذن منك فً العدٌد من الحاالت قبل كشف المعلومات عن:
■ نتائج أو فعالٌة وجود األٌدز أو تشخٌص األٌدز أو أي حالة تتعلق باألٌدز.
■ أي معالجة للمخدرات أو الكحول حصلت علٌها من خالل برنامج للكحول أو المخدرات.
■ حصولك على أي خدمات للصحة العقلٌة.
ت -لديك فرصة لالعتراض (رفض) للكشف عن معلوماتك في الحاالت التالية:
 . 1الدليل الخاص بمؤسستنا ( للمرضى الداخليين والذين تحت المراقبة فقط) .لدٌنا دلٌل خاص ندرج فٌه اإلسم والمشفى
ورقم الغرفة ورقم هاتف الغرفة والحالة العامة و دٌانة كل مرٌض ,اذا تم تزوٌدنا بذلك .هذه المعلومات نتبادلها فقط مع رجل

الدٌن (لٌس موظفا لدٌنا) أو أشخا ص (الزوار والمتصلٌن بالهاتف) الذٌن ٌسألون عنك باالسم .لك الحق أن تطلب عدم ادراج
معلوماتك فً هذا الدلٌل.
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 . 2العائلة واألصدقاء الذين يساعدون بالعناية بك .بناء على موافقتك ,بامكاننا تبادل معلوماتك الطبٌة مع عائلتك ,وأصدقائك,
أو آخرون ٌقومون بالعناٌة بك أو تسدٌد فواتٌرالعناٌة بكٌ .مكننا تبادل معلوماتك الطبٌة لوكالة تقوم بالمساعدة خالل الكوارث
للبحث عن عائلتك أو من ٌقوم بالعناٌة بك.
 . 3كل االستخدامات األخرى والكشف عن معلومات التي تحتاج ألذن كتابي مسبق منك .فً أٌة حالة لم تذكر فً قسم ب أو
ت ,فسوف نطلب منك اذنا خطٌا قبل استخدام أو تبادل معلوماتك الطبٌة .اذا وقعت على استمارة التفوٌض فبامكانك أن تلغً
هذا التفوٌض فٌما بعد (بطلب خطً) لوقف أي استخدامات فً المستقبل.
ح .حقوقك بما يتعلق بمعلوماتك الطبية.
 .1حقك في االطالع على المعلومات الطبية الخاصة بك .لك الحق فً الحصول على نسخة و االطالع على معظم معلوماتك
الطبٌة التً نحفظها لك .ولك الحق أٌضا أن تحصل على نسخة الكترونٌة للمعلومات الطبٌة التً نحفظها الكترونٌا.
■ جميع الطلبات لالطالع أو الحصول على نسخة لمعلوماتك الطبية يجب أن تكون بطلب
خطي و موقع منك أو الممثل القانوني عنكٌ .مكنك الحصول على استمارة الطلب من قسم السجالت الطبٌة فً المركز.
■ اذا كانت هناك تكلفه فسنعلمك بذلك مقدما .من الممكن أن تدفع تكلفة نسخ المعلومات الطبٌة ,وتكلفة البرٌد (اذا ارسلت
بالبرٌد) و /أو مختصر شرح المعلومات الطبٌة.
 .2الحق في تغيير معلوماتك الطبية .اذا ظننت أن هناك خطأ فً معلوماتك الطبٌة أو أن هناك معلومات تحتاج الضافتها,
فبامكانك طلب تعدٌل (تغٌٌر) معلوماتك الطبٌة.
■ علٌك التقدم بطلب خطً وتوضٌح سبب التعدٌل لمعلوماتك الطبٌة .اتصل بقسم السجالت الطبٌة هنا للحصول على
استمارة التعدٌل.
■ اذا وافقنا على طلبك ,فسنضع طلب التعدٌل ضمن سجلك الطبً ,ونعلمك بذلك ,ونقوم باعالم االخرٌن الذٌن ٌتطلب
اعالمهم بالتعدٌل.
■ من الممكن أن نرف ض طلبك اذا كانت المعلومات الطبٌة الموجودة صحٌحة وكاملة أو اننا لم نقم بكتابها .اذا تم رفض
طلبك فسنعلمك بذلك خطٌا مع ذكرسبب أو اسباب الرفض .سنشرح لك حقك بأن تقدم بطلب خطً ٌعبر عن عدم موافقتك
للرفض.
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 .3الحق فى الحصول على قائمة تتضمن بعض حاالت الكشف عن معلوماتك الطبية .لك الحق في الحصول على قائمة
توضح متى تبادلنا معلوماتك الطبية ومع من.
هذه القائمة تتضمن األتً:
■ تارٌخ و مع من (مع العنوان اذا علم) تم تبادل المعلومات الطبٌة.
■ سبب ونوع المعلومات الطبٌة التً تم تبادلها.
هذه القائمة التتضمن المعلومات المتبادلة:
■ من أجل المعالجة ,تسدٌد الفواتٌر ,عملٌات العناٌة الطبٌة ,أو تبادلها معك شخصٌا ,مع عائلتك أو فً الدلٌل الداخلً هنا.
■ المعلومات التً وافقت علٌها خطٌا.
■ من أجل اسباب األمن القومً.
■ لموظفً المحافظة على القانون أو السجون أو
■ قبل  14نٌسان.2003,

ٌجب أن ٌكون الطلب الخطً موقعا من قبلك أو من قبل ممثلك القانونً .اتصل بقسم السجالت الطبٌة هنا لطلب استمارة
طلب المحاسبة.
■ أول طلب خالل فترة  12شهرا ٌكون مجانا .من الممكن أن تدفع عن كل قائمة اضافٌة تطلبها خالل نفس فترة ال 12
شهر.
 .4الحق بطلب وضع حدود استخدام أو تبادل معلوماتك الطبية .لك الحق بطلب وضع حدود حول كٌفٌة استخدام وتبادل
معلوماتك الطبٌة للمعالجة ,تسدٌد الفواتٌر ,أو عملٌات العناٌة الطبٌة .الٌمكنك وضع حدود استخدامها حسب ما ٌسمح به
القانون.
■ لٌس مفروضا علٌنا أن نتفق معك على طلبك ولكننا سنحاول القٌام بما طلبته.
■ نحتفظ بحقنا بانهاء التقٌٌد المتفق علٌه اذا وجدنا أنه من الضرورة إنهائه أو أنه ٌصعب القٌام بالتقٌٌد .سٌتم اعالمك
بذلك.
■ ٌمكنك انهاء التقٌٌد المتفق علٌه عن طرٌق ارسال مذكرة خطٌة بانهائه (موقعة منك أو من ممثلك القانونً) الى قسم
السجالت الطبٌة هنا.
■ اذا قمت بدفع الفاتورة بالكامل لخدمة ما من جٌبك الخاص وطلبت منا عدم ارسال المعلومات عن تلك الخدمة تحدٌدا
لشركة التأمٌن للتسدٌد ,فسنقوم بتنفٌذ ما طلبته طالما أن هذه المعلومة لٌست ضرورٌة لشرح خدمات أخرى و سٌتم إرسال
فاتورة خاصة بها لشركة التأمٌن.
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 . 5الحق في أن تختار كيف نرسل المعلومات الطبية اليك .من حقك أن تطلب ارسال المعلومات عنك الى عنوان آخر أو
بطرٌقة أخرى (على سبٌل المثال عن طرٌق التلفون ,الفاكس)ٌ .جب علٌنا الموافقة على طلبك مادام فً قدرتنا القٌام به.
خ -كيفية تقديم شكوى حول تعاملنا مع معلوماتك الشخصية.
اذا شعرت أن حقوقك حول حماٌة معلوماتك الشخصٌة قد انتهكت ,أو أنك التوافقنا بالقرار التً الذي اتخذناه بخصوص
الحصول على معلوماتك الطبٌة ,فبامكانك أن تتقدم بشكوى خطٌة أو أن تتصل ب:
■ الموظف المسؤول عن خصوصٌة المعلومات فً OhioHealth
فً مكتب اآلداب والتطبٌق )(Privacy Officer Corporate Ethics and Compliance
(انظر معلومات االتصال فً االسفل)
 (Secretaryاألم ري ك ية ال ب شري ة وال خدمات ال صحة وزارة س كرت ير■ ٌمكنك أٌضا أن تتقدم بشكوى لدى
)of the US Department of Health and Human Services
فً واشنطن دي سً خالل ٌ 180وما من وقوع االنتهاك لحقوقك .لن نقوم بأي عمل ٌؤذٌك اذا قمت بتقدٌم شكوى.

من أجل المزيد من المعلومات بخصوص هذا االشعار .اذا كان لدٌك أٌة أسئلة أو تحتاج الى المزٌد من المساعدة خاصة بهذا
االشعار فٌمكنك االتصال أو الكتابة الى موظف المعلومات الشخصٌة فً أوهاٌو هٌلث,
OhioHealth Privacy Officer, 180 East Broad Street 30th Floor, Columbus Ohio, 43215
أو االتصال بالرقم .1-811-411-1181

كمرٌض فان لك الحق أن تحصل على نسخة مطبوعة من هذا االشعارلتعاملنا مع المعلومات الشخصٌة ,حتى وان طلبت
نسخة عن طرٌق البرٌد اإللكترونً أو أي وسٌلة أخرى.
د -التصريح بأنك حصلت على هذا االشعار .سيتم سؤالك لالقرار باستالمك هذا االشعار الخاص بتعاملنا مع معلوماتك
الشخصية ضمن هذه المنظمة ضمن استمارة الموافقة العامة للعالج.

ذ -تاريخ السريان.
ٌتم سرٌان هذا االشعار عن تعاملنا مع المعلومات الشخصٌة من (أبرٌل )2003 ,14
)(Page 2, Column 4, plus copyright translation
الحفاظ على خصوصٌة معلوماتك الطبٌة المحمٌة ))PHI, Protected Health Information

ٌصف هذا االشعار كٌفٌة امكانٌة استخدام المعلومات الطبٌة وتبادلها وكٌف بامكانك االطالع على هذه المعلومات.
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