THÔNG BÁO CHUNG VỀ THỰC HÀNH QUYỀN RIÊNG TƯ
Chúng tôi có trách nhiệm:
Duy trì tính riêng tư của thông tin y tế cá nhân.
Cung cấp Thông báo Chung về Thực hành Quyền riêng tư.
Cho phép các yêu cầu về hạn chế sử dụng hay tiết lộ thông tin y tế và thông báo cho bạn
nếu chúng tôi không thể tuân theo yêu cầu hạn chế.
• Đáp ứng các yêu cầu hợp lý để liên lạc với bạn tại địa chỉ hay địa điểm thay thế.
• Tạo điều kiện cho bạn (hay con của bạn) thực thi quyền tiếp cận và sửa chữa hồ sơ y tế
và được giải thích về những tiết lộ nhất định đối với thông tin y tế.
Chúng tôi sẽ không sử dụng hay tiết lộ thông tin y tế của bạn (hay con bạn) mà không có sự cho
phép của bạn, trừ khi được mô tả trong Thông báo Chung về Thực hành Quyền riêng tư. Ngoài
ra, chúng tôi có quyền thay đổi các hoạt động thực tiễn về quyền riêng tư của mình và đưa ra
những điều khoản mới có hiệu lực đối với thông tin y tế mà chúng tôi duy trì. Nếu các hoạt động
thực hành quyền riêng tư của chúng tôi thay đổi, thông bảo sửa đổi sẽ được đăng trên khu vực
đăng ký và trên trang web của chúng tôi.
•
•
•

“Chúng tôi” có nghĩa là và thông báo này áp dụng cho Rady Children’s Hospital – San Diego
(RCHSD), bao gồm Rady Children’s Specialists of San Diego, A Medical Foundation (RCSSD),
Helen M. Bernardy Center for Medically Fragile Children, Rady Children’s Homecare và các địa
điểm vệ tinh được vận hành bởi RCHSD và RCSSD; các nhà cung cấp Rady Children’s Health
Network (RCHN), bao gồm Children’s Physicians Medical Group (CPMG) và Nhà cung cấp Cấp
1*; Children’s Specialists of San Diego, A Medical Group, Inc.; UCSD Pediatric Associates, bao
gồm UCSD Developmental Behavioral Pediatrics; các Bác sĩ (Nhân viên Y tế), y tá và những
nhân viên khác của các tổ chức này.

* Xin vui lòng truy cập trang web Rady Children’s tại www.rchsd.org/privacy để biết danh sách các Nhà cung
cấp RCHN Cấp 1.
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THÔNG BÁO NÀY ÁP DỤNG CHO:
• Rady Children’s Hospital – San Diego (RCHSD), bao gồm:
o 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 Các địa điểm vệ tinh được vận hành bởi RCHSD và RCSSD
• Các nhà cung cấp Rady Children’s Health Network (RCHN) bao gồm Children’s Physicians Medical Group
(CPMG) và Nhà cung cấp Cấp 1*
• Children’s Specialists of San Diego, A Medical Group, Inc.
• UCSD Pediatric Associates, bao gồm UCSD Developmental Behavioral Pediatrics
• Bác sĩ (Nhân viên y tế), y tá và nhân viên khác của những tổ chức này
THÔNG TIN LIÊN LẠC:
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
Cán bộ Quyền riêng tư:
(858) 576-1700 ext. 222827
Hồ sơ Y tế:
(858) 966-5904
Trang web: www.rchsd.org
Children’s Specialists of San Diego, A Medical Group, Inc.
Cán bộ Quyền riêng tư:
(858) 576-1700 ext. 222827
Hồ sơ Y tế:
(858) 966-5904
Trang web: www.childrensspecialists.com
Children’s Physicians Medical Group, Inc. và Nhà cung cấp Cấp 1*
Cán bộ Quyền riêng tư:
(858) 502-1186
Hồ sơ Y tế:
(858) 966-5904
Trang web: www.cpmgsandiego.com
UCSD Pediatric Associates và UCSD Developmental Behavioral Pediatrics
Cán bộ Quyền riêng tư:
(858) 502-1186
Hồ sơ Y tế:
(858) 636-4300
Trang web: www.health.ucsd.edu

* Xin vui lòng truy cập trang web Rady Children’s tại www.rchsd.org/privacy để biết danh sách các Nhà cung
cấp RCHN Cấp 1.
___________________________
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MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG BÁO NÀY
Các nhà cung cấp tham gia vào thông báo này
(được gọi là “chúng tôi”) cam kết bảo vệ tính riêng
tư của thông tin y tế. Thông báo này sẽ cho bạn biết
về các cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin y
tế về bạn (nếu bạn là bệnh nhân của chúng tôi)
hoặc con của bạn (nếu con bạn là bệnh nhân của
chúng tôi), và mô tả quyền và nghĩa vụ của bạn liên
quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin y tế.
Thông báo này áp dụng cho mọi hồ sơ chăm sóc
của bạn được tạo ra bởi các địa điểm Rady
Children’s Hospital hoặc nhóm y tế được nêu tên
trong thông báo này.
Chúng tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ thông
tin y tế của bệnh nhân. Theo luật pháp, chúng tôi
phải duy trì tính riêng tư của thông tin y tế của bệnh
nhân và cung cấp cho bạn thông báo về các hoạt
động thực hành quyền riêng tư cũng như nghĩa vụ
của chúng tôi. Chúng tôi phải tuân theo các điều
khoản trong thông báo quyền riêng tư hiện tại của
mình.
Nếu bạn, có thể là bố mẹ hay người giám hộ hợp
pháp, nhận được thông báo này, hãy hiểu rằng khi
chúng tôi nói “bạn” hay “của bạn” trong thông báo,
chúng tôi đang nói đến thông tin y tế của bạn hoặc
con bạn.
CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ
THÔNG TIN Y TẾ CỦA BỆNH NHÂN NHƯ THẾ
NÀO
Các mục sau đây mô tả những cách khác nhau mà
chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của
bệnh nhân. Với mỗi loại sử dụng và tiết lộ, chúng tôi
sẽ giải thích ý định của mình và đưa ra ít nhất một
ví dụ về việc chúng tôi có thể sử dụng hay tiết lộ
thông tin y tế của bệnh nhân như thế nào. Không
phải mọi hoạt động sử dụng hoặc tiết lộ đều được
liệt kê. Tuy nhiên mọi cách sử dụng và tiết lộ thông
tin y tế của bệnh nhân mà chúng tôi được phép
thực hiện sẽ nằm trong một trong các loại.
Tiết lộ theo Yêu cầu của bạn - Chúng tôi có thể
tiết lộ thông tin y tế của bệnh nhân khi bạn yêu cầu.
Tiết lộ theo yêu cầu của bạn có thể cần bạn phải
cung cấp giấy ủy quyền.
Để Điều trị - Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ
thông tin y tế để cung cấp các dịch vụ và trị liệu y tế.
Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y tế cho bác
sĩ, y tá, kỹ thuật viên, học sinh, bác sĩ nội trú, các
nhà cung cấp dịch vụ y tế khác, bệnh viện hay cơ
quan y tế tại nhà khác để họ có thể tiến hành chăm
sóc hoặc điều phối để tiếp tục chăm sóc.
Trao đổi Thông tin Y tế Toàn Cộng đồng - Chúng
tôi, cùng với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y

tế khác trong khu vực, tham gia vào trao đổi thông
tin y tế toàn cộng đồng (HIE). HIE là hệ thống thông
tin y tế toàn cộng đồng cho phép chia sẻ thông tin y
tế giữa các bác sĩ, bệnh viện và nhà cung cấp dịch
vụ y tế khác để điều phối chăm sóc của bạn. Nếu
bạn yêu cầu được điều trị bởi một nhà cung cấp
dịch vụ y tế tham gia vào HIE nhưng chưa có hồ sơ
y tế hay thông tin y tế của bạn, nhà cung cấp dịch
vụ y tế đó có thể sử dụng hệ thống để thu thập
thông tin y tế của bạn để chữa trị cho bạn. Ví dụ: họ
có thể lấy xét nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc
xét nghiệm khác đã được thực hiện hoặc tìm hiểu
về (những) điều trị mà bạn đã nhận. Chúng tôi sẽ
cung cấp thông tin y tế của bạn trong hệ thống này.
Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin y tế của
mình với HIE (không lựa chọn) hay đã hủy bỏ việc
tham gia HIE trước đây va fmuoons chia sẻ thông
tin với HIE (lựa chọn), vui lòng thông báo cho nhân
viên đăng ký tại địa điểm Rady Children’s nơi bạn
đang được chăm sóc y tế.
Để Thanh toán - Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ
thông tin y tế để các điều trị và dịch vụ mà bạn nhận
tại hay từ các tổ chức y tế của chúng tôi có thể
được lập hóa đơn và thu tiền. Ví dụ: chúng tôi có
thể cần cung cấp thông tin y tế về phẫu thuật được
tiến hành tại Bệnh viện để chương trình y tế hay
công ty bảo hiểm của bạn chi trả cho chúng tôi hoặc
bồi hoàn lại chi phí phẫu thuật cho bạn. Chúng tôi
cũng có thể thông báo cho chương trình y tế về
điều trị mà bạn sẽ nhận để được phê duyệt trước
hoặc xác định xem chương trình y tế hay công ty
bảo hiểm của bạn có chi trả cho điều trị hay không.
Để Tiến hành Hoạt động Y tế - Chúng tôi sử dụng
và tiết lộ thông tin để điều hành các tổ chức y tế của
mình và để bảo đảm tất cả bệnh nhân của chúng tôi
đều nhận được những dịch vụ toàn diện và chăm
sóc chất lượng. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng và
tiết lộ thông tin y tế cho các hoạt động bảo đảm
chất lượng, ví dụ như các cuộc gọi sau khi xuất
viện để theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân;
tiến hành các chương trình đào tạo mà trong đó học
viên, người được đào tạo hay bác sĩ học tập dưới
sự giám sát để thực hành hay cải thiện kỹ năng của
họ với tư cách là những nhà cung cấp dịch vụ y tế;
đào tạo các chuyên gia phi y tế; cấp đặc quyền
nhân viên y tế cho nhân viên là bác sĩ và không
phải là bác sĩ; các hoạt động quản trị, bao gồm lập
kế hoạch và phát triển kinh doanh và tài chính,
chứng nhận, cấp phép, cấp bằng, sắp xếp đánh giá
y tế, dịch vụ pháp lý, các chức năng thanh tra, hay
để nhận hoặc duy trì bảo hiểm; các hoạt động dịch
vụ bệnh nhân, bao gồm điều tra khiếu nại; giáo dục
y tế; và cung cấp cho bạn thông tin về những cơ hội
sử dụng dịch vụ và chăm sóc mới hoặc được củng
cố; hoặc cho bạn biết về hoặc giới thiệu cho bạn
những lựa chọn điều trị hay phương án thay thế

phù hợp có thể mang lại lợi ích cho bạn. Chúng tôi
cũng có thể sử dụng một phần nhỏ thông tin về bạn
để thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của bệnh
nhân.
Trong số Người tham gia - Chúng tôi cũng có thể
chia sẻ thông tin với người khác, nếu cần, để tiến
hành điều trị, thanh toán hay thực thi hoạt động y tế
liên quan đến sắp xếp y tế đã được tổ chức của
chúng tôi.
Để Nhắc nhở Lịch khám - Chúng tôi có thể sử
dụng và tiết lộ thông tin y tế để liên lạc với bạn và
nhắc nhở bạn về lịch khám điều trị hoặc chăm sóc y
tế tại tổ chức y tế của bạn.
Để Cung cấp Thông tin về Sản phẩm hay Dịch
vụ Liên quan đến Sức khỏe - Chúng tôi có thể sử
dụng và tiết lộ thông tin y tế để thông báo cho bạn
về những sản phẩm hay dịch vụ liên quan đến sức
khỏe có thể mang lại lợi ích cho bạn.
Tầm soát/Ngày hội Sức khỏe - Chúng tôi có thể
sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về kết
quả tầm soát. Chúng tôi có thể lưu giữ bản sao các
tầm soát của bạn để xác nhận rằng bạn bạn đã
thực hiện tầm soát tại một ngày hội sức khỏe.
Ngày hội Bệnh nhân - Đôi khi, chúng tôi tài trợ cho
nhiều nhóm khác nhau, ví dụ như những bệnh nhân
kết thúc Chăm sóc Sơ sinh Chuyên sâu, để chúc
mừng họ chữa trị thành công. Nếu bạn xuất viện từ
chương trình như vậy, chúng tôi có thể sử dụng
thông tin của của bạn để liên lạc và mời bạn đến
ngày hội.
Thông tin Thư mục - Chúng tôi có thư mục thông
tin về những bệnh nhân nhập viện, trong đó bao
gồm các thông tin: (1) tên: (2) địa điểm hay số
phòng; (3) tình trạng chung (“nghiêm trọng, bình
thường, tốt, v.v.”); và (4) tôn giáo (chỉ cung cấp cho
tu sĩ). Trừ khi bạn từ chối cung cấp thông tin này
trong thư mục này, các thông tin trên sẽ được sử
dụng để cho phép khách thăm tìm phòng của bạn,
cho phép người bán hoa gửi hoa đến cho bạn hay
trả lời những câu hỏi về tình trạng chung của bạn.
Các Cá nhân Liên quan đến Chăm sóc hay Chi
trả cho Chăm sóc - Trừ khi bạn đã có chỉ dẫn
trước yêu cầu chúng tôi không làm như vậy, nếu
không chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y tế cho bạn
bè hay thành viên gia đình liên quan đến chăm sóc
hay giúp chi trả cho chăm sóc của bạn, hoặc thông
báo cho gia đình hay bạn bè của bạn về tình trạng
của bạn và rằng bạn đang ở trong bệnh viện. Ngoài
ra, chúng tôi còn có thể tiết lộ thông tin y tế cho các
tổ chức tham gia nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại thảm họa
(ví dụ như Red Cross) để gia đình bạn có thể được
thông báo về tình trạng, điều kiện và vị trí của bạn.

Gây quỹ - Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ
những thông tin nhất định về bạn để liên lạc với bạn
về hoạt động gây quỹ. Thông tin mà chúng tôi có
thể sử dụng bao gồm tên, địa chỉ, tuổi tác, giới tính,
ngày sinh, số điện thoại và thông tin liên lạc khác (ví
dụ như địa chỉ email) của bạn, ngày tháng bạn
được chăm sóc tại Rady Children’s, tên của bác sĩ
điều trị, khoa dịch vụ chung và tình trạng bảo hiểm
y tế của bạn để liên lạc với bạn nhằm gây quỹ cho
các tổ chức y tế của chúng tôi và hoạt động của họ,
và để cải thiện các dịch vụ và chương trình mà
chúng tôi cung cấp cho cộng đồng. Bạn có thể nhận
được các cuộc gọi, thư tín hay hình thức liên lạc
khác từ Rady Children’s Hospital Foundation trong
đó mời bạn cân nhắc về việc quyên góp. Nhờ các
ngân khoản từ hoạt động gây quỹ này, chúng tôi có
thể hỗ trợ cho các tiến bộ trong chăm sóc, nghiên
cứu và giáo dục về nhi khoa và cung cấp các dịch
vụ đặc biệt cho bệnh nhân và cộng đồng. Bất kỳ
liên lạc nào về hoạt động gây quỹ mà bạn nhận
được từ Rady Children’s đều sẽ có thông tin về
cách bạn có thể từ chối nhận những liên lạc này.
Quyết định từ chối của bạn sẽ không ảnh hưởng gì
đến việc điều trị hay thanh toán dịch vụ của bạn.
Nếu bạn không muốn được liên lạc về hoạt động
gây quỹ, xin vui lòng thông báo cho the Rady
Children’s Hospital Foundation qua email tại địa chỉ
nocommunication@rchsd.org, hoặc qua số điện
thoại 858-966-7878.
Thư/Hình ảnh/Thiệp Cảm ơn của Bệnh nhân Chúng tôi có thể chia sẻ thư, hình ảnh, thiệp cảm
ơn, v.v. mà chúng tôi nhận được từ những bệnh
nhân và gia đình dành cho nhân viên của chúng tôi
và từ những người tới khám tại phòng khám hoặc
khoa của chúng tôi.
Nghiên cứu - Trong những hoàn cảnh nhất định,
chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế cho
các mục đích y tế. Ví dụ: một dự án nghiên cứu có
thể liên quan đến việc so sánh tình trạng sức khỏe
và mức độ phục hồi của những bệnh nhân đã sử
dụng một loại thuốc với những bệnh nhân khác mắc
căn bệnh như vậy đã sử dụng loại thuốc khác. Tất
cả dự án nghiên cứu đều phải thông qua quy trình
phê duyệt đặc biệt. Quy trình này đánh giá dự án
nghiên cứu được đề xuất dựa trên những cân nhắc
đặc biệt về vấn đề bảo vệ thông tin y tế ca snhaan.
Trước khi chúng tôi sử dụng hay tiết lộ thông tin y
tế cho nghiên cứu, dự án sẽ được phê duyệt thông
qua quy trình phê duyệt nghiên cứu này, nhưng
chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y tế về bạn cho
những người đang chuẩn bị tiến hành dự án nghiên
cứu. Ví dụ: chúng tôi có thể cung cấp cho những
người nghiên cứu này thông tin để giúp họ xác định
các loại bệnh nào có thể phù hợp cho nghiên cứu,
với điều kiện thông tin y tế đó không được phép tiết

lộ ra ngoài cơ sở hay văn phòng của chúng tôi và
người nghiên cứu đồng ý bảo vệ thông tin y tế đó.
Tiếp thị và Bán hàng - Việc sử dụng và tiết lộ
thông tin y tế cho các mục đích tiếp thị và việc tiết lộ
nhằm mục đích bán thông tin y tế phải có sự cho
phép của bạn.
Theo yêu cầu của luật pháp - Chúng tôi sẽ tiết lộ
thông tin y tế về bạn theo yêu cầu của luật pháp địa
phương, tiểu bang và liên bang.
Hiến tạng và Mô - Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin
y tế mà không cần có sự cho phép của bạn cho các
tổ chức tiến hành việc mua bán nội tạng hay cấy
ghép nội tạng, mắt hoặc mô, hoặc cho ngân hàng
hiến tạng khi cần để sắp xếp việc hiến tặng và cấy
ghép nội tạng, mắt hoặc mô. Việc tiết lộ thông tin
này không đồng nghĩa với việc bạn cam kết hiến
tạng, mắt hoặc mô.
Quân nhân - Nếu bạn là thành viên của lực lượng
vũ trang the United States hay nước ngoài, chúng
tôi có thể tiết lộ thông tin y tế về bạn theo yêu cầu
của quân lệnh hay cơ quan chính phủ.
Bồi thường cho Người lao động - Chúng tôi có
thể tiết lộ thông tin y tế cho chương trình bồi thường
cho người lao động hay chương trình tương tự nếu
bạn bị thương trong khi làm việc. Những chương
trình này cung cấp quyền lợi cho những người lao
động bị thương do công việc.
Để Ngăn chặn Mối đe dọa Nghiêm trọng cho
Sức khỏe hoặc Sự an toàn - Chúng tôi có thể tiết
lộ thông tin y tế khi cần thiết để ngăn chặn mối đe
dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự an toàn
của bạn hay sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng
hay người khác. Tuy nhiên, thông tin phải được tiết
lộ cho người có khả năng giúp đỡ ngăn chặn tổn
hại cho sức khỏe hay sự an toàn của bạn, người
khac shay cộng đồng.
Hoạt động Giám sát Y tế - Chúng tôi có thể tiết lộ
thông tin y tế cho cơ quan giám sát y tế đối với các
hoạt động được pháp luật cho phép hay yêu cầu. Ví
dụ: các hoạt động giám sát y tế này có thể bao gồm
thanh tra, điều tra, kiểm tra và cấp phép. Những
hoạt động này là cần thiết để chính phủ kiểm soát
hệ thống y tế và các chương trình của chính phủ,
cũng như để tuân thủ luật dân quyền cũng như
những bộ luật khác.
Hoạt động Y tế Công cộng - Chúng tôi có thể tiết
lộ thông tin y tế cho các hoạt động y tế công cộng.
Nhìn chung, những hoạt động này bao gồm:
•
•
•

Ngăn chặn hoặc kiểm soát bệnh tật, thương tích
hay khuyết tật.
Báo cáo tỷ lệ sinh và tử.
Báo cáo tình trạng lạm dụng hay bỏ bê trẻ em.

•
•
•
•

Báo cáo các phản ứng với thuốc, các vấn đề với
sản phẩm hoặc những tác dụng bất lợi khác.
Thông báo cho mọi người để thu hồi những sản
phẩm mà họ có thể đang sử dụng.
Thông báo cho người có thể đã phơi nhiễm với
một căn bệnh hay có nguy cơ mắc hay lây lan
một căn bệnh hay tình trạng.
Thông báo cho cơ quan chính quyền phù hợp
nếu chúng tôi tin rằng bệnh nhân là nạn nhân
của hành vi lạm dụng (bao gồm cả lạm dụng trẻ
em), bỏ bê hay bạo lực gia đình. Chúng tôi sẽ
chỉ thực hiện việc tiết lộ này nếu bạn đồng ý
hoặc khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

Sổ đăng ký Tiêm chủng - Chúng tôi có thể sử
dụng và tiết lộ thông tin tiêm chủng về bạn để giúp
duy trì sổ đăng ký tiểu bang và khu vực giúp hỗ trợ
cho quá trình chia sẻ thông tin vắc-xin. Nếu bạn
không muốn văn phòng bác sĩ chia sẻ thông tin tiêm
chủng của con mình với những người khác trong sổ
đăng ký, hãy thông báo cho bác sĩ và tải về “Đơn
Yêu cầu Thông tin/Từ chối hoặc Bắt đầu Chia sẻ”
từ
trang
web
CAIR
tại
địa
chỉ
(http://cairweb.org/cair-froms/). Bạn có thể gửi đơn
qua fax hoặc email đến Bộ phận Hỗ trợ CAIR qua
số điện thoại 1-888-436-8320 hoặc địa chỉ
CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov.
Bằng chứng Tiêm chủng cho Trường học - Theo
yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ tài liệu
cho trường hợp, bao gồm hầu hết các cơ sở giữ trẻ,
để chứng minh con bạn đã được tiêm chủng theo
yêu cầu của luật pháp.
Kiện tụng và Tranh chấp - Nếu bạn có liên quan
đến một vụ kiện tụng hay tranh chấp pháp lý, chúng
tôi có thể tiết lộ thông tin y tế theo lệnh của cơ quan
có thẩm quyền hoặc tòa án. Chúng tôi có thể tiết lộ
thông tin y tế theo trát hầu tòa, yêu cầu điều tra hay
quy trình hợp pháp khác của người tham gia giải
quyết tranh chấp pháp lý. Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ
thông tin này sau khi đã cố gắng thông báo cho bạn
về yêu cầu (có thể bao gồm việc gửi giấy thông báo
cho bạn) để cho phép bạn xin lệnh bảo vệ thông tin
được yêu cầu hoặc nếu chúng tôi nhận được lệnh
bảo vệ thông tin của tòa án.
Thực thi Luật pháp - Chúng tôi có thể tiết lộ thông
tin y tế nếu được nhân viên thực thi luật pháp yêu
cầu vì những lý do sau:
•
•
•

Theo yêu cầu của luật pháp để báo cáo các loại
thương tích nhất định;
Để tuân theo lệnh tòa án hay bảo lãnh theo lệnh
tòa án, trát hầu tòa, lệnh triệu tập hay quy trình
tương tự;
Để cung cấp những thông tin nhất định nhằm
xác định hay định vị nghi can, người bỏ trốn,

•
•
•
•

người làm chứng quan trọng hay người bị mất
tích;
Về nạn nhân của một tội phạm nếu trong những
trường hợp nhất định, chúng tôi không thể liên
lạc để xin ý kiến đồng ý của họ;
Về trường hợp tử vong mà chúng tôi tin rằng có
thể là kết quả của hành vi phạm tội;
Về hành vi phạm tội tại một cơ sở của chúng tôi;
và
Trong trường hợp khẩn cấp về y tế để báo cáo
tội phạm, vị trí của tội phạm hay nạn nhân, hay
danh tính, mô tả hoặc địa điểm của người có
thể đã thực hiện hành vi phạm tội.

Điều tra viên, Nhân viên giám định Y tế và Giám
đốc Nhà Tang lễ - Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin
y tế cho điều tra viên hoặc nhân viên giám định y tế
nhằm mục đích xác định người đã qua đời, xác định
nguyên nhân tử vong hay những nhiệm vụ khác
theo yêu cầu của luật pháp. Chúng tôi cũng có thể
tiết lộ thông tin y tế về bệnh nhân tại cơ sở của
chúng tôi cho giám đốc nhà tang lễ nếu cần để họ
thực hiện nghĩa vụ của mình.
Các Hoạt động Tình báo và An ninh Quốc gia Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y tế cho nhân viên
liên bang được ủy quyền cho các hoạt động tình
báo, phản tình báo và an ninh quốc gia khác được
cho phép theo luật pháp.
Dịch vụ Bảo vệ cho Tổng thống và Yếu nhân Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y tế cho các nhân
viên liên bang được ủy quyền để họ có thể thực
hiện việc công tác bảo vệ cho Tổng thống, người
được ủy quyền khác hoặc lãnh đạo nhà nước nước
ngoài hoặc để tiến hành các hoạt động điều tra đặc
biệt.
Tù nhân - Nếu bạn là tù nhân của một cơ sở cải
huấn hay đang chịu sự giám sát của một nhân viên
thực thi luật pháp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y
tế về bạn cho cơ sở cải huấn hay nhân viên thực thi
pháp luật. Chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu thông
tin y tế là cần thiết để: cung cấp dịch vụ y tế; bảo
đảm sức khỏe và sự an toàn của bạn hay sức khỏe
và sự an toàn của người khác; hay bảo đảm sự an
toàn và an ninh của cơ sở cải huấn.
Các Loại Thông tin Đặc biệt - Trong một số
trường hợp, thông tin y tế có thể bị hạn chế, theo đó,
một số mục đích sử dụng hay tiết lộ được mô tả
trong thông báo này sẽ không được áp dụng cho
thông tin đó. Ví dụ: có một số hạn chế đặc biệt cho
việc tiết lộ hoặc sử dụng các loại thông tin nhất định,
ví dụ như điều trị lạm dụng chất kích thích và đồ
uống có cồn, kết quả xét nghiệm HIV/AIDS và điều
trị sức khỏe thần kinh.

Hầu hết các mục đích sử dụng và tiết lộ đối với ghi
chú tâm lý trị liệu cần phải có giấy ủy quyền của
bạn.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y tế cho nhóm nhân
viên đa ngành liên quan đến việc ngăn chặn, xác
định, quản lý hay điều trị cho trẻ bị lạm dụng hay bố
mẹ của trẻ bị lạm dụng.
Các Hoạt động Sử dụng Thông tin Y tế Khác Các hoạt động sử dụng và tiết lộ thông tin y tế khác
không được nêu trong thông báo này hay được quy
định bởi luật pháp mà chúng tôi phải tuân thủ sẽ chỉ
được thực hiện khi có giấy cho phép của bạn. Nếu
bạn cho phép chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông
tin y tế, bạn có thể hủy bỏ sự cho phép đó bằng
cách gửi thông báo bất cứ lúc nào. Nếu bạn hủy bỏ
sự cho phép, việc này sẽ chấm dứt mọi hoạt động
sử dụng hay tiết lộ thông tin y tế cho các mục đích
được nêu trong giấy cho phép của bạn, trừ khi
chúng tôi đã hành động theo ủy quyền của bạn.
Chúng tôi không thể đảo ngược bất kỳ hoạt động
tiết lộ nào mà chúng tôi đã thực hiện dưới sự cho
phép của bạn.
QUYỀN CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN
Y TẾ MÀ CHÚNG TÔI LƯU GIỮ VỀ BẠN/CON
CỦA BẠN
Bạn có quyền:
1. Yêu cầu hạn chế các hoạt động sử dụng và tiết
lộ nhất định đối với thông tin y tế của bạn. Bạn
có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế thông tin y
tế mà chúng tôi sử dụng hay tiết lộ về bạn cho
hoạt động điều trị, thanh toán hay chăm sóc y tế.
Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế thông tin y
tế mà chúng tôi tiết lộ về bạn với người liên
quan đến chăm sóc hay thanh toán cho chăm
sóc của bạn, ví dụ như thành viên gia đình hay
bạn bè. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu chúng tôi
không sử dụng hay tiết lộ thông tin về phẫu
thuật của bạn. Chúng tôi không phải đồng ý với
yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi đồng ý, chúng
tôi sẽ tuân theo yêu cầu của bạn, trừ khi thông
tin là cần thiết để cung cấp cho bạn điều trị cấp
cứu. Để yêu cầu hạn chế, bạn phải gửi giấy yêu
cầu cho nhân viên Quản lý Thông tin Y tế của
Bệnh viện hay người liên lạc của nhóm y tế.
Trong yêu cầu, bạn phải thông báo cho chúng
tôi (1) bạn muốn hạn chế thông tin nào; (2) bạn
muốn hạn chế việc sử dụng hay tiết lộ hay cả
hai; và (3) người mà bạn muốn hạn chế, ví dụ
như hạn chế tiết lộ cho ông của bạn.
2. Nhận bản sao Thông báo Chung về Thực hành
Quyền riêng tư này theo yêu cầu. Bạn có quyền
nhận bản sao dạng giấy của thông báo này. Bạn
có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn
thông báo này bất cứ lúc nào. Ngay cả khi bạn

đồng ý nhận thông báo này bằng phương tiện
điện tử, bạn vẫn có quyền nhận bản sao dạng
Giấy của thông báo này. Bạn có quyền nhận
bản sao của thông báo này trên bất kỳ trang
web nào. Để nhận bản sao dạng giấy của thông
báo này, hãy liên lạc Nhân viên Quyền riêng tư
của Bệnh viện hay người liên lạc của nhóm y tế.
3. Kiểm tra và yêu cầu bản sao hồ sơ y tế của bạn
với một khoản chi phí. Bạn có quyền kiểm tra và
nhận bản sao thông tin y tế có thể được sử
dụng để đưa ra quyết định y tế về chăm sóc của
bạn. Thông thường, thông tin này bao gồm hồ
sơ y tế và thanh toán, và cũng có thể bao gồm
một số thông tin sức khỏe tâm thần. Để kiểm tra
và nhận bản sao thông tin y tế, bạn phải gửi
giấy yêu cầu cho nhân viên Quản lý Thông tin Y
tế của Bệnh viện hay người liên lạc của nhóm y
tế lưu trữ hồ sơ của bạn. Nếu bạn yêu cầu bản
sao thông tin y tế, chúng tôi có thể thu một
khoản phí sao chép, gửi thư hay vật tư khác liên
quan đến yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể từ
chối yêu cầu của bạn trong những trường hợp
hãn hữu. Nếu bạn bị từ chối tiếp cận thông tin y
tế, bạn có thể yêu cầu đánh giá từ chối đó. Một
chuyên gia y tế có giấy phép hoạt động khác
được Bệnh viện hay nhóm y tế lựa chọn sẽ
đánh giá yêu cầu và từ chối này. Người tiến
hành đánh giá sẽ không phải là người đã từ
chối yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ tuân theo
kết quả đánh giá.
4. Yêu cầu sửa đổi hồ sơ y tế của bạn nếu bạn
cảm thấy thông tin không chính xác hay hoàn
chỉnh. Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi với điều
kiện thông tin được lưu giữ bởi nhóm y tế hay
Bệnh viện. Để yêu cầu sửa đổi, bạn phải gửi
yêu cầu bằng văn bản cho nhân viên Quản lý
Thông tin Y tế của Bệnh viện hay người liên lạc
của nhóm y tế lưu trữ hồ sơ mà bạn muốn sửa
đổi và trong đó bạn phải đưa ra lý do cho yêu
cầu của mình. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu
của bạn nếu yêu cầu đó không được đưa ra
bằng văn bản hay không nêu lý do cho yêu cầu
đó. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu
của bạn nếu bạn yêu cầu chúng tôi sửa đổi
thông tin: (1) không được tạo ra bởi Bệnh viện
hay nhóm y tế, trừ khi bạn cung cấp cho chúng
tôi thông tin rằng người hay pháp nhân đã tạo
thông tin đó không còn có khả năng yêu cầu
việc sửa đổi; (2) không phải là một phần trong
thông tin được lưu giữ bởi hay cho cơ sở của
chúng tôi; (3) không phải là một phần trong
thông tin mà bạn được quyền kiểm tra và sao
chép; hay chính xác và hoàn chỉnh. Nếu chúng
tôi từ chối yêu cầu sửa đổi của bạn, bạn có
quyền gửi văn bản tuyên bố không đồng ý về
bất kỳ mục hay câu nào trong hồ sơ của bạn mà

bạn tin rằng là không chính xác hay không hoàn
chỉnh. Chúng tôi sẽ gửi văn bản tuyên bố không
đồng ý của bạn hay tóm tắt về thông tin này
cùng với mọi hoạt động tiết lộ thông tin y tế của
bạn sau đó. Nếu bạn gửi văn bản nói rõ rằng
bạn muốn yêu cầu sửa đổi của bạn và hồi đáp
của chúng tôi được đưa vào thông tin y tế của
bạn, chúng tôi sẽ gửi thông tin hay tóm tắt của
thông tin này cùng với mọi hoạt động tiết lộ
thông tin y tế của bạn sau đó.
5. Nhận giải trình về việc tiết lộ thông tin y tế của
bạn. Bạn có quyền yêu cầu danh sách hoạt
động tiết lộ mà chúng tôi đã thực hiện đối với
thông tin y tế về bạn ngoài mục đích điều trị,
thanh toán hay tiến hành hoạt động y tế hay
được bạn hay luật pháp cho phép. Để yêu cầu
danh sách hay giải trình về các tiết lộ từ Bệnh
viện hoặc một trong các nhóm y tế trong thông
báo này, bạn có thể gửi văn bản yêu cầu cho
nhân viên Quản lý Thông tin Y tế của Bệnh viện.
Yêu cầu của bạn phải nêu rõ khoảng thời gian,
không quá sáu năm trước ngày yêu cầu. Danh
sách đầu tiên được yêu cầu trong khoảng thời
gian 12 tháng được cung cấp miễn phí. Đối với
những danh sách khác trong khoảng thời gian
12 tháng, chúng tôi có thể thu phiscung cấp
danh sách đó. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho
bạn về chi phí và cho bạn cơ hội rút lại hay thay
đổi yêu cầu của mình.
Chúng tôi sẽ tự động thông báo cho bạn sau khi
xảy ra sự cố rò rỉ thông tin y tế không an toàn
của bạn.
6. Yêu cầu giao tiếp bảo mật bằng phương tiện
hay tại địa điểm khác. Bạn có quyền yêu cầu
chúng tôi giao tiếp với bạn về các vấn đề y tế
theo một cách nhất định hay tại một địa điểm
nhất định. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu chúng tôi
chỉ liên lạc với bạn ở nơi làm việc hay qua thư.
Để yêu cầu giao tiếp bảo mật, bạn phải gửi giấy
yêu cầu cho nhân viên Quản lý Thông tin Y tế
của Bệnh viện hay người liên lạc của nhóm y tế.
Chúng tôi sẽ không hỏi bạn lý do cho yêu cầu
đó và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý. Yêu cầu
của bạn phải nêu rõ bạn muốn được liên lạc
như thế nào và ở đâu.
7. Hạn chế các tiết lộ thông tin y tế nhất định cho
chương trình y tế khi bạn tự chi trả toàn bộ chi
phí sản phẩm hay dịch vụ y tế, trừ khi theo yêu
cầu của luật pháp.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN VÀ TRẺ VỊ THÀNH
NIÊN
Trong hầu hết trường hợp, phụ huynh, người giám
hộ và/hoặc người khác có trách nhiệm theo luật
pháp đối với trẻ vị thành viên (trẻ dưới 18 tuổi) có

thể thực thi các quyền trong Thông báo này thay
cho trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, có các tình huống
trong đó trẻ vị thành niên có thể tự mình thực hiện
các quyền trong Thông báo này. Theo yêu cầu,
chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về
các quyền của trẻ vị thành viên theo luật tiểu bang.
THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY
Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản của
thông báo này và áp dụng các điều khoản được
sửa đổi cho những thông tin y tế mà chúng tôi có về
bạn cũng như bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi
nhận được trong tương lai. Bản sao của thông báo
hiện tại sẽ được đăng tải ở Bệnh viện, các địa điểm
bệnh viện và văn phòng y tế cũng như trang web
của chúng tôi. Thông báo này cũng sẽ được cung
cấp ở khu vực đăng ký của Bệnh viện hay văn
phòng y tế.
KHIẾU NẠI
Nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của bạn đã bị xâm
phạm, bạn có thể nộp khiếu nại cho Bệnh viện hoặc
nhóm y tế bằng cách gọi đến Phòng Tuân thủ và
Quyền riêng tư của Rady Children’s qua số 858966-8541 hoặc người liên lạc của nhóm y tế. Chúng
tôi tôn trọng quyền nộp khiếu nại của bạn và chăm
sóc và điều trị của bạn sẽ không bị ảnh hưởng và
bạn sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào cho
việc làm như vậy. Bạn cũng có thể nộp khiếu nại
cho Văn phòng Dân quyền, Ban Dịch vụ Nhân sinh
và Y tế Hoa Kỳ (OCR). Bạn có thể tìm thông tin về
cách nộp khiếu nại cho OCR tại trang
hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/ hoặc địa chỉ 1-800-3681019.
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