إشعار ممارسات الخصوصية المشترك
إننا مسؤولون ﻋﻣﺎ يلي:
• الحفاظ ﻋﻠﻰ خصوصية المعلومات الطبية للفرد.
• تقديم إشعار ممارسات خصوصية مشترك يصف ممارسات الخصوصية التي نتبعها.
• السماح بتقديم طلبات لفرض قيود ﻋﻠﻰ استخدام المعلومات الطبية أو اﻹفصاح عنها ،وإعﻼمك إذا لم نتمكن من تلبية أي من تلك
القيود المطلوبة.
• اﻻستجابة للطلبات المعقولة التي تلتمس التواصل معك ﻋﻠﻰ عنوان أو موقع بديل.
• تسهيل حقك )أو حق طفلك( ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ السجل الطبي وتعديله ،والحصول ﻋﻠﻰ تقرير حول حاﻻت إفصاح معينة عن
المعلومات الطبية.
لن نستخدم معلوماتك )أو معلومات طفلك( الطبية ولن ﻧﻔﺻﺢ عنها دون إذن منك ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ هو موضح ﻓﻲ إشعار ممارسات الخصوصية
المشترك .وعﻼوة ﻋﻠﻰ ذلك ،يحق ﻟﻧﺎ تغيير ممارسات الخصوصية التي نتبعها وجعل اﻷحكام الجديدة ﻓﻌﺎﻟﺔ للمعلومات الطبية التي نحتفظ
بها .وفي حال تغيير تلك الممارسات ،سيكون هناك إشعار ﻣﻧﻘﺢ ﻓﻲ مناطق التسجيل وعلى مواقعنا اﻹلكترونية.
يشير "ضمير المتكلم الجمع" إلى ،وينطبق هذا اﻹشعار ﻋﻠﻰ ،ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ Rady Children’s Hospital – San Diego
) ،(RCHSDﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك Rady Children’s Specialists of San Diego, A Medical Foundation (RCSSD),
 Helen M. Bernardy Center for Medically Fragile Children, Rady Children’s Homecareومواقع اﻷقمار
الصناعية التي تديرها  RCHSDو RCSSD؛ ومقدمي خدمات ) ،Rady Children’s Health Network (RCHNﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك
) Children’s Physicians Medical Group (CPMGومقدمي خدمات المستوى اﻷول*؛ و Children’s Specialists of
 ،San Diego, A Medical Group, Inc.; UCSD Pediatric Associatesﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك UCSD Developmental
Behavioral Pediatrics؛ واﻷطباء )الفريق الطبي( والممرضات وغيرهم من العاملين ﻓﻲ هذه المنظمات.

* ُيرجى زيارة الموقع اﻹلكتروني ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  Rady Children’sﻋﻠﻰ  www.rchsd.org/privacyللحصول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ بمقدمي خدمات المستوى اﻷول
لدى .RCHN
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:ينطبق هذا اﻹشعار ﻋﻠﻰ
: ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك،Rady Children’s Hospital – San Diego (RCHSD) •
Rady Children’s Specialists of San Diego, A Medical Foundation (RCSSD) o
Helen M. Bernardy Center for Medically Fragile Children o
Rady Children’s Homecare o
RCSSD  وRCHSD  مواقع اﻷقمار الصناعية التي تديرهاo
Children’s Physicians Medical Group (CPMG)  ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك،Rady Children’s Health Network (RCHN) • مقدمي خدمات
*ومقدمي خدمات المستوى اﻷول
Children’s Specialists of San Diego, A Medical Group, Inc. •
UCSD Developmental Behavioral Pediatrics  ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك،UCSD Pediatric Associates •
• اﻷطباء )الفريق الطبي( والممرضات وغيرهم من العاملين ﻓﻲ هذه الكيانات
:معلومات اﻻتصال
Rady Children’s Hospital - San Diego
Rady Children’s Specialists of San Diego1, A Medical Foundation
Rady Children’s Health Network
Helen M. Bernardy Center & Rady Children’s Homecare
(858) 576-1700 ext. 222827
:مسؤول الخصوصية
(858) 966-5904
:السجﻼت الطبية
www.rchsd.org :الموقع اﻹلكتروني
Children’s Specialists of San Diego, A Medical Group, Inc.
(858) 576-1700 ext. 222827
:مسؤول الخصوصية
(858) 966-5904
:السجﻼت الطبية
www.childrensspecialists.com :الموقع اﻹلكتروني
* ومقدمو خدمات المستوى اﻷولChildren’s Physicians Medical Group, Inc.
(858) 502-1186
:مسؤول الخصوصية
(858) 966-5904
:السجﻼت الطبية
www.cpmgsandiego.com :الموقع اﻹلكتروني
UCSD Developmental Behavioral Pediatrics  وUCSD Pediatric Associates
(858) 502-1186
:مسؤول الخصوصية
(858) 636-4300
:السجﻼت الطبية
www.health.ucsd.edu :الموقع اﻹلكتروني
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الغرض من هذا اﻹشعار
يلتزم مقدمو الخدمات المشاركون ﻓﻲ هذا اﻹشعار )المشار إليهم ﺑـ "ضمير
المتكلم الجمع"( بحماية خصوصية المعلومات الطبية .ويوضح لك هذا
اﻹشعار الطرق التي يمكننا من خﻼلها استخدام المعلومات الطبية الخاصة
مريضا ً
ً
مريضا ً
ً
ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻧﺎ(
ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻧﺎ( أو بطفلك )إذا كان طفلك
بك )إذا كنت
واﻹفصاح عنها ،ويصف حقوقك وواجباتنا فيما يتعلق باستخدام المعلومات
الطبية واﻹفصاح عنها .وينطبق هذا اﻹشعار ﻋﻠﻰ جميع سجﻼت رعايتك
المقدمة من قبل أيٍ من مواقع ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ Rady Children’s Hospital
أو المجموعات الطبية المدرجة ﻓﻲ هذا اﻹشعار.
وإن من واجبنا ومسؤوليتنا أن نعمل ﻋﻠﻰ حماية معلومات المريض الطبية،
وأن نلتزم بموجب القانون بالحفاظ ﻋﻠﻰ خصوصية معلومات المريض
الطبية وإبﻼغك بواجبنا وممارسات خصوصيتنا ،وأن ﻧﺗﺑﻊ شروط إشعار
خصوصيتنا الحالي.
ً
ً
قانونيا يتلقى هذا اﻹشعارُ ،فيرجى معرفة أنه عندما
وصيا
إذا كنت ًأبا أو
نذكر "ضمير مخاطب" ﻓﻲ هذا اﻹشعار ،ﻓﺈﻧﻧﺎ نقصد به إلى المعلومات
الطبية الخاصة بك أو بطفلك.
كيف يمكننا استخدام معلومات المريض الطبية واﻹفصاح عنها

موافقة ﻣﺳﺑﻘﺔ أو لتحديد ﻣﺎ إذا كانت خطتك الصحية أو شركة التأمين
ستغطي ﺗﻛﻠﻔﺔ العﻼج.
عمليات الرعاية الصحية  -إننا نستخدم المعلومات ونفصح عنها لتشغيل
منظمات الرعاية الصحية التابعة ﻟﻧﺎ وللتأكد من أن جميع مرضانا يتلقون
رعاية جيدة وخدمات ﺷﺎﻣﻠﺔ .ومثال ذلك أننا قد نستخدم ونفصح عن
معلومات طبية ﻷنشطة ضمان الجودة ،مثل المكالمات الهاتفية بعد الخروج
من المستشفى ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ الحالة الصحية للمريض؛ وعقد برامج تدريبية يتعلم
فيها الطﻼب أو المتدربون أو الممارسون ،تحت إشراف غيرهم ،ممارسة
أو تحسين مهاراتهم كمقدمي رعاية صحية؛ وتدريب ﻣﺗﺧﺻﺻﻲ الرعاية
غير الصحية؛ ومنح امتيازات الفريق الطبي لﻸطباء والممارسين غير
اﻷطباء؛ واﻷنشطة اﻹدارية ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك التخطيط والتطوير المالي
والتجاري ،واﻻعتماد ،والتصديق ،والترخيص ،والترتيب للمراجعة الطبية،
والخدمات القانونية ،ووظائف التدقيق ،أو للحصول ﻋﻠﻰ التأمين أو الحفاظ
عليه؛ وأنشطة خدمات المرضى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك التحقيق ﻓﻲ الشكاوى؛
والتثقيف الصحي؛ وتزويدك بمعلومات حول الفرص الجديدة أو المحسنة
للرعاية والخدمة؛ أو ﻹخبارك أو توصيتك بخيارات العﻼج الممكنة أو
ً
البدائل التي قد تهمك .ﻛﻣﺎ أننا قد نستخدم ً
محدودا من معلوماتك
قدرا
ﻹجراء استبيانات رضا المرضى.
بين المشاركين  -قد نشارك ً
أيضا المعلومات ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻧﺎ البعض ،حسب ﻣﺎ
تقتضيه الحاجة لتنفيذ عمليات العﻼج أو الدفع أو الرعاية الصحية المتعلقة
بترتيبات الرعاية الصحية المنظمة.

تصف الفئات التالية عدة طرق ﻻستخدام معلومات المريض الطبية
واﻹفصاح عنها .وفي كل ﻓﺋﺔ من هذه الفئات ،سنشرح ﻣﺎ نعنيه وسنضرب
ً
ً
واحدا ﻋﻠﻰ اﻷقل ﻋﻠﻰ كيفية استخدامنا لمعلومات المريض الطبية أو
ﻣﺛﺎﻻ
اﻹفصاح عنها .وعلى الرغم أنه لن يتم سرد جميع اﻻستخدامات أو
اﻹفصاحات ،إﻻ أن جميع الطرق المسموح ﻟﻧﺎ من خﻼلها باستخدام
معلومات المريض الطبية واﻹفصاح عنها تندرج ضمن إحدى هذه الفئات.

التذكير بالمواعيد  -قد نستخدم المعلومات الطبية ونفصح عنها لﻼتصال
بك وتذكيرك بموعد العﻼج أو الرعاية الطبية ﻓﻲ مؤسسات الرعاية
الصحية التابعة ﻟﻧﺎ.

اﻹفصاح
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طلبك  -قد ﻧﻔﺻﺢ عن معلومات المريض الطبية ﻣﺗﻰ
ً
تطلبها .وقد يتطلب هذا اﻹفصاح ً
ً
كتابيا منك.
إذنا

المنتجات أو الخدمات الصحية  -قد نستخدم المعلومات الطبية ونفصح
عنها ﻹعﻼمك ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ أو خدماتنا الصحية التي قد تهمك.

العﻼج  -قد ﻧﺳتخدم المعلومات الطبية ونفصح عنها لتوفير العﻼج
والخدمات الطبية .ومثال ذلك أننا قد ﻧﻔﺻﺢ عن تلك المعلومات لﻸطباء أو
الممرضات أو الفنيين أو الطﻼب أو المقيمين أو غيرهم من مقدمي الرعاية
الصحية أو المستشفيات اﻷخرى أو وكاﻻت الصحة المنزلية ليتمكنوا من
تقديم الرعاية أو تنسيق الرعاية المستمرة.

المعارض/الفحوصات الصحية  -قد نستخدم معلوماتك لﻼتصال بك
وإبﻼغك ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ الفحوصات .وقد نحتفظ ﺑﻧﺳﺧﺔ من تلك الفحوصات للتأكد
من أنك قد خضعت للفحص ﻓﻲ معرض ﺻﺣﻲ.

تبادل المعلومات الصحية ﻋﻠﻰ نطاق المجتمع  -إننا ،بالتعاون ﻣﻊ مقدمي
الرعاية الصحية اﻵخرين ﻓﻲ المنطقة ،نشارك ﻓﻲ تبادل المعلومات
ً
ً
معلوماتيا
نظاما
الصحية ) (HIEﻋﻠﻰ نطاق المجتمع .ويعتبر هذا التبادل
ً
مجتمعيا يسمح بمشاركة المعلومات الطبية بين اﻷطباء والمستشفيات
ومقدمي الرعاية الصحية اﻵخرين لتنسيق الرعاية المقدمة لك .فإذا احتجت
إلى عﻼج من مقدم رعاية صحية يشارك ﻓﻲ نظام تبادل المعلومات
الصحية وﻻ يملك سجﻼتك الطبية أو معلوماتك الصحية ،فيمكن لمقدم
الرعاية الصحية هذا استخدام النظام ﻟﺟﻣﻊ معلوماتك الصحية من أجل
عﻼجك .ومثال ذلك أن مقدم الرعاية الصحية قد يتمكن من معرفة
اﻻختبارات المعملية أو غير المعملية التي أ ُجريت بالفعل أو العﻼج
)العﻼجات( الذي تلقيته بالفعل .وأما نحن فسندرج معلوماتك الصحية ﻓﻲ
هذا النظام .فإذا كنت تفضل عدم مشاركة ﻣﻌلوماتك ﻣﻊ نظام تبادل
المعلومات الصحية )إلغاء اﻻشتراك( أو إذا كنت قد ألغيت اشتراكك ﻓﻲ
ً
ً
مجددا،
ﻣﺳﺑﻘﺎ وترغب ﻓﻲ مشاركة معلوماتك ﻣﻊ النظام )اشتراك(
النظام
ُيرجى إخطار فريق التسجيل ﻓﻲ موقع  Rady Children’sالذي تحصل
فيه ﻋﻠﻰ الرعاية الصحية.
الدفع  -يمكننا استخدام المعلومات الطبية واﻹفصاح عنها ﻹعداد فواتير
العﻼجات والخدمات التي يتم تلقيها ﻓﻲ أو من مؤسسات الرعاية الصحية
التابعة ﻟﻧﺎ وتحصيل المدفوعات .ومثال ذلك أننا قد نحتاج إلى تقديم
معلومات طبية حول جراحة معينة أ ُجريت ﻓﻲ المستشفى ،ﻛﻲ تدفع ﻟﻧﺎ
خطتك الصحية أو شركة التأمين الخاصة بك التكاليف أو تعوضك عن
الجراحة .ﻛﻣﺎ قد نخبر خطتك الصحية عن عﻼج ستتلقاه للحصول ﻋﻠﻰ

لم شمل المرضى  -إننا ﻓﻲ بعض اﻷحيان ندعم حاﻻت لم الشمل
لمجموعات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ مثل خريجي برنامج الرعاية المركزة لحديثي الوﻻدة
لﻼحتفال بنجاحهم .فإذا كنت من خريجي هذا البرنامج ،ﻓﺈﻧﻧﺎ قد نستخدم
معلوماتك لﻼتصال بك ودعوتك إلى لم الشمل.
دليل المعلومات  -لدينا دليل معلومات عن المرضى المقيمين ﻓﻲ المستشفى
يتضمن (1) :اسمك؛ و ) (2موقعك أو رقم غرفتك؛ و ) (3حالتك العامة
)"خطيرة ،معتدلة ،جيدة ،غير ذلك"(؛ و ) (4اﻻنتماء الديني )متاح لرجال
الدين فقط( .وما لم ترفض أنت إدراج هذه المعلومات ﻓﻲ دليلنا ﻋﻠﻰ وجه
التحديد ،فسيتم استخدام هذه المعلومات للسماح للزائرين بإيجاد غرفتك
والسماح ﻟﺑﺎﺋﻌﻲ الزهور بإيصال الزهور إليك أو الرد ﻋﻠﻰ أسئلة حول
حالتك العامة.
اﻷشخاص المشاركون ﻓﻲ الرعاية أو الدفع مقابل الرعاية  -ﻣﺎ لم تخبرنا
ً
ﻣﺳﺑﻘﺎ وعلى وجه التحديد بعدم اﻹفصاح عن المعلومات الطبية لصديق أو
فرد أسرة يشارك ﻓﻲ رعايتك أو يساعد ﻓﻲ دفع تكاليف رعايتك أو عدم
إخبار أسرتك أو أصدقاءك عن حالتك وأنك ﻓﻲ المستشفى ،ﻓﺈﻧﻧﺎ قد نقوم
بذلك .وباﻹضافة إلى ذلك ،ﻓﺈﻧﻧﺎ قد ﻧﻔﺻﺢ عن المعلومات الطبية للمنظمات
التي تساعد ﻓﻲ جهود اﻹغاثة ﻓﻲ حاﻻت الكوارث )مثل (Red Cross
ﱡ
للتمكن من إخبار أسرتك عن حالتك الصحية وغير الصحية وموقعك.
ﺟﻣﻊ التبرعات  -قد نستخدم ونتبادل معلومات معينة عنك لﻼتصال بك
بشأن أعمال ﺟﻣﻊ التبرعات التي نقوم بها .وتتضمن المعلومات التي قد
نستخدمها اسمك وعنوانك وعمرك ونوعك وتاريخ ميﻼدك ورقم هاتفك
ومعلومات اﻻتصال اﻷخرى )مثل عنوان البريد اﻹلكتروني( والتواريخ
التي تلقيت فيها الرعاية ﻓﻲ  Rady Children’sواسم الطبيب المعالج

لك وإدارة الخدمات العامة التي تتبعها وحالة تأمينك الصحي لﻼتصال بك
ﻟﺟﻣﻊ اﻷموال لمؤسسات الرعاية الصحية التابعة ﻟﻧﺎ وأنشطتها ولتحسين
الخدمات والبرامج التي نقدمها ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻛﻣﺎ أنك قد ﺗﺗﻠﻘﻰ مكالمات أو
رسائل أو مراسﻼت أخرى من Rady Children’s Hospital
 ،Foundationتطلب منك النظر بعين اﻻعتبار ﻓﻲ التبرع .ونحن نعتمد
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ التبرعات لدعم التقدم ﻓﻲ مجال رعاية اﻷطفال والبحث والتعليم
وتقديم خدمات ﺧﺎﺻﺔ لمرضانا والمجتمع .وستتضمن أية اتصاﻻت تخص
ﺟﻣﻊ التبرعات وتتلقاها من  Rady Children’sمعلومات حول كيفية
إلغاء اﻻشتراك ﻓﻲ هذه اﻻتصاﻻت .ولن يكون لقرار إلغاء اﻻشتراك أي
تأثير ﻋﻠﻰ عﻼجك أو مدفوعاتك مقابل الخدمات .فإذا كنت ﻻ ترغب ﻓﻲ
ﺗﻠﻘﻲ اتصاﻻت ﻟﺟﻣﻊ التبرعاتُ ،يرجى إبﻼغ the Rady Children’s
 Hospital Foundationعن طريق البريد اﻹلكتروني ﻋﻠﻰ العنوان
 ،nocommunication@rchsd.orgأو عبر الهاتف ﻋﻠﻰ رقم
.858-966-7878
خطابات/صور/بطاقات تقدير المريض  -قد نشارك خطابات وصور
وبطاقات تقدير المريض وغيرها عناصر التقدير التي نتلقاها من المرضى
واﻷسر ﻣﻊ موظفينا وزوار عيادتنا أو وحدتنا.
البحث  -إننا ﻓﻲ ظل ظروف معينة قد نستخدم المعلومات الطبية ونفصح
عنها ﻷغراض بحثية .ﻋﻠﻰ سبيل المثال ،قد يتضمن مشروع ﺑﺣﺛﻲ إجراء
ً
ً
معينا والذين
دواء
مقارنات بين ﺻﺣﺔ وتعافي جميع المرضى الذين تلقوا
ً
دواء آخر لنفس الحالة .وتخضع جميع المشاريع البحثية لعملية موافقة
تلقوا
ﺧﺎﺻﺔ .تقوم هذه العملية بتقييم مشروع ﺑﺣﺛﻲ مقترح ﻣﻊ مراعاة ﺧﺎﺻﺔ
لحماية المعلومات الطبية الفردية .وقبل أن نستخدم المعلومات الطبية أو
ﻧﻔﺻﺢ عنها لمشروع ﺑﺣﺛﻲ ،ستتم الموافقة ﻋﻠﻰ المشروع من خﻼل عملية
الموافقة هذه ،ولكننا قد ﻧﻔﺻﺢ عن معلوماتك الطبية لﻸشخاص الذين
يستعدون ﻹجراء مشروع ﺑﺣﺛﻲ .ومثال ذلك أننا قد نزود الباحث بمعلومات
لمساعدته ﻋﻠﻰ تحديد أنواع مشاكل المرضى التي قد تكون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ للدراسة
طالما أن المعلومات الطبية ﻻ تخرج عن نطاق ﻣﻧﺷﺄﺗﻧﺎ أو ﻣﻛﺎﺗﺑﻧﺎ ويوافق
الباحث ﻋﻠﻰ حمايتها.
التسويق والبيع  -إن حاﻻت استخدام المعلومات الطبية واﻹفصاح عنها
ﻷغراض التسويق وحاﻻت اﻹفصاح التي تشكل ً
بيعا للمعلومات الطبية
تتطلب ً
إذنا منك.
ً
وفقا ﻟﻣﺎ يقتضيه القانون  -ﺳﻧﻔﺻﺢ عن معلومات طبية عنك ﻣﺗﻰ ﺗﻘﺗﺿﻲ
القوانين الفيدرالية أو الوﻻئية أو المحلية ذلك.
التبرع ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء واﻷنسجة  -قد ننشر معلومات طبية دون إذنك لمنظمات
شراء اﻷعضاء أو زرع اﻷعضاء أو العين أو اﻷنسجة ،أو لبنك تبرع
ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء حسب الضرورة لتنظيم عمليات التبرع ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء أو العين أو
ً
التزاما منك بالتبرع ﺑﺄﻋﺿﺎء أو
اﻷنسجة وزرعها .وﻻ ُيعد نشر المعلومات
عين أو أنسجة.
ً
عضوا ﻓﻲ  the United Statesأو
اﻷفراد العسكريون  -إذا كنت
ً
القوات المسلحة اﻷجنبية ،فقد نقوم بنشر معلومات طبية عنك وفقا ﻟﻣﺎ
تقتضيه القيادة العسكرية أو السلطات الحكومية.
تعويض العمال  -قد ننشر المعلومات الطبية للحصول ﻋﻠﻰ تعويض عمال
أو برامج ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ إذا كانت لديك إصابة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ بالعمل .تقدم هذه البرامج
مزايا لﻺصابات المرتبطة بالعمل.
لتجنب تهديد خطير ﻋﻠﻰ الصحة أو السﻼمة  -قد نستخدم المعلومات
الطبية ونفصح عنها عند الضرورة ﻟﻣﻧﻊ تهديد خطير ﻋﻠﻰ صحتك
وسﻼمتك أو ﺻﺣﺔ وسﻼمة الجمهور أو أي شخص آخر .ومع ذلك ،ﻓإن
أي إفصاح سيكون لشخص قادر ﻋﻠﻰ المساعدة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻹضرار
بصحتك أو سﻼمتك أو ﺻﺣﺔ وسﻼمة أي شخص آخر أو الجمهور.
أنشطة الرقابة الصحية  -قد ﻧﻔﺻﺢ عن المعلومات الطبية إلى وكالة رقابة
صحية من أجل أنشطة مصرح بها أو مطلوبة بموجب القانون .ومثال ذلك

أن أنشطة الرقابة قد تتضمن عمليات تدقيق وتحقيق وتفتيش وترخيص.
ُ
وتعد هذه اﻷنشطة ضرورية للحكومة لمراقبة نظام الرعاية الصحية
والبرامج الحكومية واﻻمتثال للحقوق المدنية والقوانين اﻷخرى.
أنشطة الصحة العامة  -قد ﻧﻔﺻﺢ عن المعلومات الطبية من أجل أنشطة
الصحة العامة .وتشمل هذه اﻷنشطة ﻣﺎ يلي بشكل عام:
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻧﻊ مرض أو إصابة أو إعاقة أو السيطرة عليها.
اﻹبﻼغ عن الوﻻدات والوفيات.
اﻹبﻼغ عن سوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷطفال أو إهماله.
اﻹبﻼغ عن التفاعﻼت تجاه اﻷدوية أو مشاكل المنتجات أو اﻵثار
السلبية اﻷخرى.
إخطار اﻷشخاص بسحب المنتجات التي قد يكونوا يستخدمونها.
إخطار شخص ربما قد تعرض لمرض أو قد يكون عرضة لخطر
اﻹصابة بمرض أو ﺣﺎﻟﺔ مرضية أو عرضة لخطر انتشار مرض أو
ﺣﺎﻟﺔ مرضية.
ً
مريضا قد وقع
إخطار السلطة الحكومية المختصة إذا ﻛﻧﺎ نرى أن
ضحية لسوء المعاملة )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذلك سوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷطفال( أو اﻹهمال
أو العنف المنزلي .ولن ﻧﻔﺻﺢ عن هذه المعلومات الطبية إﻻ إذا
وافقت أنت ﻋﻠﻰ ذلك أو إذا تطلب القانون ذلك أو ﺳﻣﺢ به.

سجل التطعيم  -قد نستخدم معلومات تطعيم ﺧﺎﺻﺔ بك ونفصح عنها
للمساعدة ﻋﻠﻰ اﻻحتفاظ بسجل إقليمي وحكومي يدعم تبادل معلومات
اللقاح .فإذا كنت ﻻ ترغب ﻓﻲ أن يشارك مكتب طبيبك معلومات التطعيم
الخاصة بطفلك ﻣﻊ مستخدمي السجل اﻵخرين ،فأخبر طبيبك بذلك أو قم
بتنزيل "نموذج رفض أو بدء مشاركة/طلب معلومات" من موقع CAIR
اﻹلكتروني ﻋﻠﻰ ) .(http://cairweb.org/cair-froms/ويمكنك
إرسال هذا النموذج بالفاكس أو بالبريد اﻹلكتروني إلﻰ مكتب مساعدة
 CAIRﻋﻠﻰ الرقم  1-888-436-8320أو البريد اﻹلكتروني
.CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov
ً
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طلبك ،قد نشارك بعض
إثبات التطعيم ﻓﻲ المدرسة  -إننا،
الوثائق ﻣﻊ المدارس ،ﺑﻣﺎ فيها معظم مرافق رعاية الطفل ،ﻹثبات أنك قد
حصلت ﻋﻠﻰ التطعيم ً
وفقا ﻟﻣﺎ يقتضيه القانون.
ً
طرفا ﻓﻲ دعوى أو نزاع قانوني ،ﻓﺈﻧﻧﺎ قد
الدعاوى والنزاعات  -إذا كنت
ً
ﻧﻔﺻﺢ عن المعلومات الطبية ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ أو أمر إداري .وقد ﻧﻔﺻﺢ
ً
استجابة ﻻستدعاء أو طلب اكتشاف أو أي عملية قانونية أخرى يقوم
عنها
بها شخص آخر مشارك ﻓﻲ النزاع القانوني .ولن نكشف عن هذه
ً
إشعارا
المعلومات إﻻ إذا ُبذلت جهود ﻹعﻼمك بالطلب )الذي قد يتضمن
ً
مكتوبا لك( للسماح لك بالحصول ﻋﻠﻰ أمر يحمي المعلومات المطلوبة أو
إذا تلقينا ً
أمرا من المحكمة يحمي المعلومات.
إنفاذ القانون  -قد ﻧﻔﺻﺢ عن المعلومات الطبية إذا طلب مسؤولو إنفاذ
القانون ﻣﻧﺎ ذلك لﻸسباب التالية:
•
•
•
•
•
•
•

اﻹبﻼغ عن أنواع معينة من اﻹصابات ً
وفقا ﻟﻣﺎ يقتضيه القانون؛
استجابة ﻷمر ﻣﺣﻛﻣﺔ أو مذكرة بأمر ﻣﺣﻛﻣﺔ أو أمر استدعاء أو
مذكرة حضور أو عملية ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ؛
توفير معلومات محدودة ومعينة لتعريف أو تحديد مكان شخص
مشتبه فيه أو هارب أو شاهد مادي أو ﻣﻔﻘود؛
إذا كان اﻷمر يتعلق بضحية جريمة ولم نتمكن ﻓﻲ ظل ظروف معينة
من الحصول ﻋﻠﻰ موافقة الشخص؛
إذا كان اﻷمر يتعلق ﺑﺣﺎﻟﺔ وفاة نعتقد أنها قد تكون نتيجة لسلوك
إجرامي؛
إذا كان اﻷمر يتعلق بسلوك إجرامي ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄﺗﻧﺎ؛ و
اﻹبﻼغ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ الطوارئ الطبية عن جريمة أو موقع الجريمة أو
الضحايا أو هوية أو وصف أو مكان الشخص الذي ارتكب الجريمة.

قضاة الوفيات واﻷطباء الشرعيون ومسؤولو ﻣﺑﺎﻧﻲ الجنازات  -قد ﻧﻔﺻﺢ
عن المعلومات الطبية إلى ﻗﺎﺿﻲ وفيات أو طبيب شرعي لغرض تحديد
هوية شخص متوفى أو تحديد سبب وفاة شخص ﻣﺎ أو واجبات أخرى ﻋﻠﻰ
ً
أيضا معلومات طبية عن
النحو المطلوب بموجب القانون .وقد نصدر
المرضى ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄﺗﻧﺎ إلى مسؤولي ﻣﺑﺎﻧﻲ الجنازات عند الضرورة ﻷداء
واجباتهم.
أنشطة اﻷمن القومي واﻻستخبارات  -قد ﻧﻔﺻﺢ عن المعلومات الطبية
للمسؤولين الفيدراليين المعتمدين لﻼستخبارات وأنشطة اﻻستخبارات
المضادة وأنشطة اﻷمن القومي اﻷخرى التي يجيزها القانون.
خدمات حماية الرئيس وغيره  -قد ﻧﻔﺻﺢ عن المعلومات الطبية
للمسؤولين الفيدراليين المعتمدين ليتمكنوا من توفير الحماية للرئيس أو
اﻷشخاص المصرح لهم أو رؤساء الدول اﻷجنبية أو ليتمكنوا من إجراء
تحقيقات ﺧﺎﺻﺔ.
ً
نزيﻼ ﻓﻲ منشأة إصﻼحية أو كنت تحت حراسة أحد
النزﻻء  -إذا كنت
مسؤولي إنفاذ القانون ،قد ﻧﻔﺻﺢ عن معلومات طبية ﺧﺎﺻﺔ بك إلى المنشأة
اﻹصﻼحية أو مسؤول إنفاذ القانون .ولكننا لن نفعل ذلك إﻻ إذا كانت
المعلومات الطبية ضرورية من أجل :توفير الرعاية الصحية؛ أو من أجل
ﺻحتك وسﻼمتك أو ﺻﺣﺔ وسﻼمة اﻵخرين؛ أو ﺳﻼﻣﺔ وأمن المؤسسة
اﻹصﻼحية.
فئات المعلومات الخاصة  -قد ﺗﺧﺿﻊ المعلومات الطبية ﻓﻲ بعض الحاﻻت
لقيود قد تحد أو ﺗﻣﻧﻊ بعض حاﻻت اﻻستخدام أو اﻹفصاح الموضحة ﻓﻲ
هذا اﻹشعار .ومثال ذلك أن هناك قيود ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ استخدام فئات ﻣﻌﻠومات
معينة أو اﻹفصاح عنها ،مثل العﻼج من تعاطي المخدرات والكحول
ونتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية واﻹيدز وعﻼج الصحة
العقلية.
تتطلب معظم حاﻻت استخدام مﻼحظات العﻼج النفسي واﻹفصاح عنها
الحصول ﻋﻠﻰ إذن ﻛﺗﺎﺑﻲ منك.
قد ﻧﻔﺻﺢ عن المعلومات الطبية إلى فريق موظفين متعدد التخصصات فيما
يخص حماية أو معرفة هوية أو إدارة ﺣﺎﻟﺔ أو عﻼج طفل معتدى عليه أو
والديه.
اﻻستخدامات اﻷخرى للمعلومات الطبية  -لن يتم استخدام معلوماتك الطبية
غير المشمولة بهذا اﻹشعار أو القوانين التي تنطبق علينا ولن يتم اﻹفصاح
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ
عنها إﻻ بإذن ﻛﺗﺎﺑﻲ منك .فإذا ﻣﻧﺣﺗﻧﺎ هذا اﻹذن ،فيجوز لك إلغائه
أي وقت .وإذا ألغيته ،لن يتم استخدام معلوماتك الطبية أو اﻹفصاح عنها
لﻸغراض التي يشملها إذنك الكتابي ،إﻻ إذا تصرفنا بالفعل باﻻعتماد ﻋﻠﻰ
هذا اﻹذن .إذ إننا ﻻ نستطيع سحب أية حاﻻت إفصاح سبق وأن أجريناها
بإذن منك.
حقوقك فيما يتعلق بالمعلومات الطبية التي نحتفظ بها عنك/عن طفلك
يحق لك:
 .1طلب فرض قيود ﻋﻠﻰ بعض حاﻻت استخدام معلوماتك الطبية
والكشف عنها .ويحق لك طلب فرض قيود أو وضع حدود ﻋﻠﻰ
معلوماتك الطبية التي نستخدمها أو ﻧﻔﺻﺢ عنها للعﻼج أو المدفوعات
أو ﻋﻣليات الرعاية الصحية .ﻛﻣﺎ يحق طلب وضع حدود ﻋﻠﻰ
المعلومات الطبية التي ﻧﻔﺻﺢ عنها لشخص مشارك ﻓﻲ رعايتك أو
مدفوعات الرعاية ،كأحد أفراد العائلة أو صديق .ومثال ذلك أنه
يمكنك أن تطلب ﻣﻧﺎ عدم استخدام معلومات حول عملية جراحية
أ ُجريت لك أو عدم اﻹفصاح عن هذه المعلومات .ولكننا ﻟﺳﻧﺎ مطالَبين
بالموافقة ﻋﻠﻰ طلبك .فإذا وافقنا عليه ،سنلتزم به ﻣﺎ لم تكن المعلومات
مطلوبة لتوفير العﻼج ﻓﻲ حاﻻت الطوارئ .ولطلب فرض قيود،
يجب عليك تقديم طلب ﻛﺗﺎﺑﻲ إلى مكتب إدارة المعلومات الصحية
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو مسؤول اﻻتصال بالمجموعات الطبية .ويجب ﻋليك

إخبارنا ﻓﻲ الطلب ) (1بالمعلومات التي تريد فرض حدود عليها؛ و
) (2ﺑﻣﺎ إذا كنت تريد الحد من استخدامنا للمعلومات أو إفصاحنا عنها
أو كليهما؛ و ) (3لمن تريد تطبيق الحدود ،ﻋﻠﻰ سبيل المثال ،إقصار
اﻹفصاح ﻋﻠﻰ الجد.
 .2الحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ورقية من إشعار ممارسات الخصوصيﺔ
المشترك هذا عند الطلب .إذ يحق لك الحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ورقية من
هذا اﻹشعار .ويمكنك أن تطلب ﻣﻧﺎ هذه النسخة ﻓﻲ أي وقت .وحتى
ً
إلكترونيا ،فيظل من حقك الحصول
إذا وافقت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ هذا اﻹشعار
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ورقية منه .ﻛﻣﺎ يمكنك الحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ من هذا
اﻹشعار من أي من مواقعﻧﺎ اﻹلكترونية .وللحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ورقية
من هذا اﻹشعار ،اتصل بمسؤول الخصوصية ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو مسؤول
اﻻتصال بالمجموعات الطبية.
 .3فحص سجلك الطبي وطلب ﻧﺳﺧﺔ منه مقابل رسوم .إذ يحق فحص
المعلومات الطبية التي يمكن استخدامها ﻻتخاذ قرارات بشأن
ً
وعادة
رعايتك ،ويحق لك الحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ من هذه المعلومات.
ﻣﺎ تتضمن هذه المعلومات سجﻼت الصحة والفواتير ،وقد تتضمن
ً
أيضا بعض معلومات الصحة العقلية .ولفحص معلوماتك الطبية
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ إلى مكتب
والحصول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ منها ،يجب عليك تقديم طلبك
إدارة المعلومات الصحية ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو مسؤول اﻻتصال ﺑﺎﻟﻣﺟموعة
الطبية التي تحتفظ بسجلك .وإذا طلبت ﻧﺳﺧﺔ من المعلومات الطبية،
ً
رسوما ﻋﻠﻰ تكاليف النسخ أو اﻹرسال بالبريد أو
فقد نفرض عليك
اللوازم اﻷخرى المرتبطة بطلبك .وقد نرفض طلبك ﻓﻲ ظل ظروف
معينة ومحدودة للغاية .وفي ﺣﺎﻟﺔ رفض وصولك إلى المعلومات
الطبية ،يمكنك طلب ﻣراجعة الرفض .وسيقوم أخصائي رعاية صحية
آخر مرخص تختاره المستشفى أو المجموعة الطبية بمراجعة الطلب
والرفض .ولن يكون الشخص الذي يجري المراجعة هو الشخص
الذي رفض طلبك .وسنلتزم بنتيجة هذه المراجعة.
 .4طلب تعديل لسجلك الصحي إذا شعرت أن المعلومات غير صحيحة
أو غير ﻛﺎﻣﻠﺔ .إذ يحق لك طلب تعديل ﻣﺎ دامت المستشفى أو
المجموعات الطبية تحتفظ بالمعلومات .ولطلب تعديل ،يجب تقديم
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ وإرساله إلى مكتب إدارة المعلومات الصحية ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
طلبك
أو مسؤول اﻻتصال بالمجموعات الطبية التي لديها السجل الذي تريد
تعديله ،ويجب تقديمه ﻋﻠﻰ نحو داعم له .وقد نرفض طلبك إذا لم يكن
مكتوبا أو ﻻ يتضمن ً
ً
ﺳﺑﺑﺎ لدعم الطلب .وباﻹضافة إلى ذلك ،قد
نرفض طلبك إذا طلبت ﻣﻧﺎ تعديل معلومات (1) :لم تنشئها المستشفى
أو المجموعات الطبية ،إﻻ إذا زودتنا بمعلومات تفيد بأن الشخص أو
ً
ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻹجراء التعديل؛ ) (2ليست
الكيان الذي أنشأ المعلومات لم يعد
حتفظ بها مرفقنا أو ُي َ
جزءا من المعلومات التي َي َ
ً
حتفظ بها ﻷجله؛ )(3
ً
جزءا من المعلومات التي ُيسمح لك بفحصها ونسخها؛ أو
ليست
الدقيقة والكاملة .إذا رفضنا طلب التعديل الذي قدمته ،فيحق لك تقديم
بيان اعتراض مكتوب حول أي بند أو بيان ﻓﻲ سجلك تعتقد أنه غير
ُ
وسنرفِق هذا البيان أو ملخص هذه المعلومات
كامل أو غير صحيح.
ً
ﻣﻊ أي إفصاح ﻻحق لمعلوماتك الطبية .وإذا أشرت ﻛﺗﺎﺑﺔ بوضوح
ً
جزءا من
إلى أنك تريد أن يكون طلب التعديل الذي قدمته واستجابتنا
معلوماتك الطبية ،فسنقوم بتضمين هذه المعلومات أو ملخص هذه
المعلومات ﻣﻊ أي إفصاح ﻻحق لمعلوماتك الطبية.
 .5معرفة عدد مرات اﻹفصاح عن معلوماتك الطبية .إذ يحق لك طلب
ﻗﺎﺋﻣﺔ بحاﻻت إفصاحنا عن معلومات طبية تخصك ،بخﻼف العﻼج أو
المدفوعات أو عمليات الرعاية الصحية أو حسب ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ به أنت أو
حسب ﻣﺎ يسمح به القانون .ولطلب هذه القائمة أو لمعرفة عدد مرات
اﻹفصاح من المستشفى أو إحدى المجموعات الطبية المدرجة ﻓﻲ هذا
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ إلى مكتب إدارة المعلومات
اﻹشعار ،يجب عليك تقديم طلبك
الصحية ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .ويجب أن يحدد طلبك فترة زمنية ،ﻻ تزيد عن
ست سنوات قبل تاريخ الطلب .وستكون القائمة اﻷولى المطلوبة
ً
شهرا مجانية .وفي ﺣﺎﻟﺔ طلب قوائم إضافية
خﻼل فترة قوامها 12

ً
شهرا ،قد نفرض عليك دفع ﺗﻛﻠﻔﺔ هذا اﻷمر.
خﻼل فترة قوامها 12
ً
ُ
ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وسنتيح لك فرصة لسحب طلبك أو تغييره.
وسنعلِمك

ً
وبناء ﻋﻠﻰ طلب مقدم منك ،سنوافيك بمعلومات
اﻹشعار بشكل مستقل.
صر ﻓﻲ قانون الوﻻية.
إضافية حول حقوق القُ ﱠ

ُ
ً
تلقائيا بعد خرق معلوماتك الطبية غير المحمية.
وسنعلِمك

تغيير شروط هذا اﻹشعار

 .6طلب التواصل معك ً
سرا عن طريق وسائل أو مواقع بديلة .إذ يحق
لك أن تطلب ﻣﻧﺎ التواصل معك بشأن اﻷمور الطبية بطريقة معينة أو
ﻓﻲ مكان محدد .ومثال ذلك أنه يمكنك أن تطلب ﻣﻧﺎ اﻻتصال بك فقط
ﻓﻲ العمل أو عبر البريد .ولطلب التواصل معك ً
سرا ،يجب عليك
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ إلى مكتب إدارة المعلومات الصحية ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو
تقديم طلبك
إلى مسؤول اﻻتصال بالمجموعات الطبية .ولن نطلب منك بيان سبب
طلبك وسنقبل جميع الطلبات المعقولة .ولكن يجب أن يحدد طلبك
الطريقة أو المكان الذي ترغب ﻓﻲ أن نتصل بك فيه.
 .7قصر بعض حاﻻت اﻹفصاح عن المعلومات الطبية ﻋﻠﻰ خطة صحية
ﻣعينة عند دفع التكلفة الكاملة لعنصر أو خدمة الرعاية الصحية،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ يقتضيه القانون.
صر والممثلون الشخصيون
القُ ّ
يجوز ﻓﻲ معظم الحاﻻت ﻟﻶﺑﺎء وأولياء اﻷمور وغيرهم ممن يتحملون
صر )اﻷطفال الذين تقل أعمارهم عن ً 18
ﻋﺎﻣﺎ(
مسؤوليات قانونية تجاه القُ ﱠ
صر .ومع ذلك،
ممارسة الحقوق الموضحة ﻓﻲ هذا اﻹشعار نيابة عن القُ ﱠ
صر ممارسة الحقوق الموضحة ﻓﻲ هذا
فإن ﺛﻣﺔ حاﻻت يمكن فيها للقُ ﱠ

الم ﱠ
يحق ﻟﻧﺎ ﺗﻐيير شروط هذا اﻹشعار وجعل الشروط ُ
عدلة سارية المفعول
للمعلومات الطبية التي نمتلكها بالفعل عنك وكذلك أية معلومات نتلقاها ﻓﻲ
المستقبل .وسيتم نشر ﻧﺳﺧﺔ من اﻹشعار الحالي ﻓﻲ المستشفى ومواقع
المستشفيات والمكاتب الطبية ومواقعنا ﻋﻠﻰ اﻹنترنت .وسيكون هذا
ﻣﺗﺎﺣﺎ ً
ً
أيضا ﻓﻲ منطقة تسجيل المستشفى أو المكاتب الطبية.
اﻹشعار
الشكاوى
إذا كنت تعتقد أن حقوق خصوصيتك قد ا ُ ُنتهكت ،فيمكنك تقديم شكوى إلى
المستشفى أو المجموعات الطبية عن طريق اﻻتصال بإدارة اﻻمتثال
والخصوصية لدى  Rady Children’sﻋﻠﻰ رقم ،858-966-8541
أو مسؤول اﻻتصال ﻓﻲ المجموعات الطبيةُ .
ويرجى العلم ﺑﺄﻧﻧﺎ نحترم حقك
ُ
ﻓﻲ تقديم شكوى ،ولن تتأثر رعايتك وعﻼجك بذلك ،ولن تعاقب ﻋﻠﻰ ذلك.
ﻛﻣﺎ يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الصحة والخدمات اﻹنسانية اﻷمريكية،
مكتب الحقوق المدنية ) .(OCRويمكنك اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ معلومات حول
كيفية تقديم شكوى إلى  OCRﻋﻠﻰ hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
ﻓﻲ قسم الشكاوى ،أو عن طريق اﻻتصال ﻋﻠﻰ رقم 1-800-368-
.1019
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