1500 S. Main Street
Fort Worth, Texas 76106
jpshealthnet.org

JPS Privacy Officer:
866-485-2896
compliance@jpshealth.org

أشعار املامرسات الخصوصية
معلوماتك.
حقوقك.
مسؤلياتنا.

يصف هذا األشعاركيفية أستخدام املعلومات الطبية
الخاصة بك والكشف عنها وكيفية الوصول اىل هذة
املعلومات.
برجاء م راجعتها بعناية.

حقوقك
عند تعلق األمر مبعلوماتك الصحية ،فلديك حقوق محددة .يرشح هذا الجزء تلك الحقوق و املسؤليات ملساعدتك.
الحصول عىل نسخة
الكرتونية أو ورقية من
سجلك الطبى

ميكنك طلب الحصول أو رؤية نسخة الكرتونية أو ورقية من سجلك الطبى و
املعلومات الصحية األخرى لدينا عنك .أسألنا عن كيفية القيام بذلك.
سنوفر نسخة أو ملخص اً ملعلوماتك الصحية عادة ىف خالل  30يوم اً من طلبك.
قد نفرض رسوم معقولة عىل أساس التكلفة.

اطلب منا تصحيح
سجلك الطبى

ميكنك أن تطلب من تصحيح املعلومات الصحية الخاصة بك و التى تعتقد أنها
غري دقيقة أو غري كاملة .أسألنا عن كيفية القيام بذلك.

أشعار املامرسات الخصوصية

قد نقول “ال” لطلبك لكننا سنخربك كتابي اً بسبب الرفض ىف خالل  60يوم اً.

حقوقك (تكملة)
طلب اإلتصاالت الرسية

ميكنك أن تطلب منا أن نتصل بك بطريقة معينة (عىل سبيل املثال ،عرب هاتف
املنزل أو املكتب) أو بأرسال بريد إىل عن وان آخ ر.سنقول “ نعم” لكل الطلبات
املعق ولة.

أطلب منا تحديد ما
نستخدمة أو نشاركة

ميكنك أن تطلب منا عدم أستخدام أو مشاركة بعض معلوماتك الصحية للعالج،
للدفع ،او لعملياتنا.
لسنا مطالبني بامل وافقة عىل طلبك ،ميكن أن يكون ج وابنا “أل” إذا كان ذلك
سيؤثرعىلرعايتك.
إذا كنت ستقوم بالدفع بالكامل مقابل الخدمة أوأى خدمة رعاية صحية ،ميكنك
أن تطلب منا عدم مشاركتنا مبعلوماتك لسبب الدفع أو عملياتنا مع رشكة
التأمني الخاصة بك.
سيكون ج وابنا “ نعم” مامل يتطلب القانون منا مشاركة معلوماتك.

الحصول عىل قامئة مبن
نشاركهاملعلومات

ميكنك طلب قامئة (محاسبة) بعدد امل رات التى شاركنا مبعلوماتك الصحية ستة
سن وات سابقه لتاريخ طلبك ،مع من شاركناها ،و ملاذا.
سنعضد طلبك بقامئة األفصحات التى شاركنا فيها مبعلوماتك بأستثناء تلك
املتعلقة بعالجك ،و الدفع املايل ،و عمليات الرعاية الصحية ،و إفصاحات معينة
أخرى ( مثل أى منها قد طلبت منا عملها) .سنوفر حساب واحد ىف السنة مجان اً
لكن هناك رسوم معقولة ،عىل اساس التكلفة ىف حالة طلب أخر ىف خالل  12شه راً.

الحصول عىل نسخة من
هذا األشعار

ميكن طلب نسخة ورقية من هذا األشعار ىف أى وقت (حتى لو وافقت عىل
حصولك عىل نسخة الكرتونية) سوف نوفر لك نسخة ورقية ايض اً.

أخرت شخص اً يترصف
نيابة عنك

إذا اعطيت شخص اً توكي الً طبي اً أو اذا كان شخص ما ال واىص القانوىن لك ،فيمكن
لهذا الشخص مامرسة حقوقك وإتخاذ الق رارات بشأن معلوماتك الصحية.
سنتأكد من أن هذا الشخص لدية السلطة و ميكنة الترصف نيابة عنك قبل أن
نتخذ أى ق رار.
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حقوقك (تكملة)
أرسل شكوى إذا كنت
شعرت أن حقوقك قد
انتهكت

يحق لك أن تقدم شك واك إذا كنت تشعر أن حقوقك قد انتهكت باألتصال بنا
بأستعامل املعلومات بالصفحة األوىل.
ميكنك أن تحرر شكوى عرب مكتب وزارة الصحة األمريكية و الخدمات البرشية
للحقوق املدنية بأرسالك خطاب اىل:
lndependence Avenue, S.W., Washington, D.C. 2020

األتصال:
زيارة املوقع الألكرتوىن

1-877-696-6775
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hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

لن نتخذ أى إج راء عقاىب ضدك بسبب تقدميك شكوى.

أختياراتك
بالنسبة لبعض املعلومات الصحية بأمكنك ان تطلعنا عىل خيارات ىف كيفية مشاركتها .إذ لديك أى خيار واضح عن
مشاركتنا ملعلوماتك من امل واقف امل واضحة أدناه برجاء أخبارنا بذلك .أعلمنا مبا تريد منا و سنتبع تعليامتك.

ىف هذة الحاالت ،لديك
الحقوق و األختيار أن
تعلمن ا:

ال نشارك مبعلوماتك ابداً
ىف هذة الحاالت ،اال إذا
اعطيتنا إذن كتاىب:
أشعار املامرسات الخصوصية

مشاركة معلوماتك مع عائلتك أو األصدقاء املقربني أو األخرين املشرتكني ىف الرعاية.
مشاركة املعلومات لألغاثة ىف حاالت الك وارث
املشاركة مبعلوماتك ىف دليل املشفى
األتصال بك لجهود جمع األم وال
إذا مل تكن قادرا ً عىل إخبارنا مبا تفضله (عىل سبيل املثال ،إذا كنت فاقدا ً الوعى) قد
نقوم مبشاركة معلوماتك إذا اعتقدنا أن ذلك ىف مصلحتك .يجوز لنا ايض اً مشاركة
معلوماتك عند الحاجة لتقليل تهديد خطري ووشيك لصحتك.
خدمات التسويق
بيعمعلوماتك
معظم التبادل ملالحظات العالج النفىس

أختياراتك (تكملة)
ىف حالة جمع أموال:

Your Choices
قد نتصل بك لجهود جمع األم وال ،رغم ذلك بأمكانك إخبارنا عدم األتصال مرة أخرى.

استخدامتنا و اق رارتنا
كيف نستخدم او نشارك عادة مبعلوماتك الصحية؟ عادة نستخدم و نشارك معلوماتك الصحية بالطريقة اآلتية.

معالجت ك.

ميكنا استخدام معلوماتك الصحية
ومشاركتها مع املتخصصني األخرين
الذين يقومون بعالجك.

مثال :طبيب يعالجك من إصابة يسأل
طبيب أخرعن حالتك الصحية العامة.

ألدارة مؤسساتنا.

ميكنا أستخدام ومشاركة معلوماتك
الصحية ألدارة عملياتنا ،تحسني جودة
الرعاية ،واألتصال بك عند الرضورة.

مثال :نستخدم معلوماتك الصحية
ألدارة العالج و الخدمات الخاصة بك.

الدفع مقابل
الخدمات.

ميكنا استخدام ومشاركة املعلومات الصحية
للمطالبة بالدفع و الحصول عىل املدفوعات
من الخطط الصحية اوالجهات األخرى.

مثال :نعطى معلوماتك الصحية لرشكة
التأمني الخاصة بك من اجل السداد
مقابل خداماتك.

كيف ميكنا ايض اً استخدام او مشاركة معلوماتك الصحية؟ يسمح لنا او يطلب منا مشاركة معلوماتك بطرق أخرى (
غالب اً ذات صلة بالصالح العام) ،مثل الصحة العامة و األبحاث .ينبغى تلبية العديد من الرشوط ال واردة ىف القانون قبل
مشاركتنا مبعلوماتك لهذة األغ راض .ملزيد من املعلومات قم بزيارة املوقع الألكرتوىن:
hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html

مساعدة الصحة العامة و
قضايا السالمة

أشعار املامرسات الخصوصية

ميكن أن نشارك معلوماتك الصحية ىف م واقف معينة منها:
الوقاية من املرض
املساعدة ىف تنبيهات إعادة املنتج.
األبالغ عن التفاعالت املضادة لألدوية
األبالغ عن إساءة املعاملة املشتبه بها ،أوأهامل ،أو عنف عائىل
منع أو تخفيض أى تهديد خطري عىل سالمة أو صحة أى شخص

استخدامتنا و اق رارتنا
القيام باألبحاث.

ميكننا أستخدام معلوماتك أو مشاركتها ىف البحوث الصحية.

األلت زام بالقانون.

سنشارك مبعلوماتك إذا طلب قانون الوالية أو القانون الفيدراىل أن نفعل ذلك.
(مث الً ،إدارة الخدمات الصحية واألنسانية ىف حالة رغبتها ىف األطالع عىل أننا منتثل
لقانون الخصوصية الفيدراىل).

األستجابة لطلبات التربع
باألعضاء و األنسجة

ميكننا مشاركة معلوماتك الصحية مع منظمة توفري األعضاء.

العمل مع الطبيب
الرشعي و متعهد دفن
املوىت

ميكننا مشاركة معلوماتك الصحية مع الفاحص الطبى ،الطبيب الرشعي ،ومتعهد
دفن املوىت ،عند وفاة شخص ما .

معالجة تعويض العامل،
تطبيق القانون ،و طلبات
حكومية أخرى

ميكننا إستخدام ومشاركة معلوماتك الصحية:
ملطالبات تعويض العامل
ألغ راض تطبيق القانون أو مع مسؤويل تنفيذ القانون
مع وكاالت الرقابة الصحية لألنشطة املرصح بها من قبل القانون
للوظائف الحكومية الخاصة مثل العسكرية ،و األمن القومى  ،و خدمات
الحاميةالرئاسية

األستجابةللدعاوي
القضائية و األج راءات
القانونية

ميكننا مشاركة املعلومات الصحية الخاصة بك ردا ً عىل أمر محكمة أو أمر أداري،
أو ردا ً عىل أستدعاء محكمة.

املؤوسسات األصالحية ،إذا كنت نزي الً ،ميكن لجون بيرت سميث  JPSاألفصاح عن املعلومات الصحية الخاصة بك
ملؤسستك األصالحية بسبب العالج أو لضامن سالمتك و سالمة األخرين.
الطالب و املتدربني .قد نفصح عن معلوماتك الصحية لألطباء ،و املمرضات ،و الفنييني ،و األطباء املقيمني ( مبا ىف ذلك
املقيمني و املتمرنني) ،و طالب الطب ،و طالب الرعاية الصحية األخرين ،و موظفي جون بيرت سميث  JPSاألخرين
ألج راء ب رامج التدريب و التعليم.
أشعار املامرسات الخصوصية

رشكاء عمل .تتعاقد جون بيرت سميث  JPSمع رشكاء عمل ألداء الخدمات نيابة عنا و قد نفصح عن املعلومات الصحية
لرشكاء العمل .يحق لرشكاء العمل أيض اً جمع املعلومات الصحية ،استخدامها  ،أو األفصاح عنها نيابة عنا .يجب عىل
رشكاء العمل توفري نفس إج راءات حامية الخصوصية التى نقدمها.
متطلبات والية تكساس .يجب أن تتبع جون بيرت سميث  JPSجميع قوانني وقواعد خصوصية املرىض لوالية
تكساس .ذلك بأمكانة التأثريعىل معلوماتك الصحية املحمية و كيف تم أنشاءها ،أو أستخدامها ،أو تخزينها أو
األفصاح عنها أو تعديلها أو إتالفها.
تحسني الرعاية .قد نتواصل مبارشة معك بشأن الهدايا الرتويجية ذات القيمة الرمزية ،أو تذك ريات ألعادة تعبئة
الوصفات الطبية ،معلومات الصحة العامة أو اتصاالت حول منتجات ذات صلة بالصحة أو الخدمات التى
نقدمها ،أو التى ترتبط أرتبط اً مبارشا ً بعالجك.

مسؤولياتنا
نحن مطالبون مبوجب القانون بالحفاظ عىل خصوصية و أمن معلوماتك الصحية املحمية.
سنخربك فورا ً ىف حالة حدوث أى خرق رمبا قد يرض بخصوصية أو أمن معلوماتك.
يجب علينا أتباع األلت زامات ومامرسات الخصوصية املوضحة ىف هذا األشعار وتقديم نسخة لك.
لن نستخدم معلوماتك أو نشاركها بخالف ماتم رشحة هنا مامل تبلغنا بذلك كتابي اً .إذا بلغتنا انه ميكنا ذلك،
بأمكانك تغيري رأيك ىف أى وقت  .بلغنا كتابي اً ىف حالة تغيري رأيك.
ملزيد من املعلومات زور املوقع الألكرتوىن:

hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html

التغي ريات ىف رشوط هذا األشعار
ميكننا تغري رشوط هذا األشعار ،ستنطبق التغ ريات عىل جميع معلوماتك التى لدينا .سيكون األشعار الجديد متاح اً
حسب الطلب ،ىف مكتبنا ،او عىل موقعنا الألكرتوىن.
التاريخ الفعيل لهذا األشعار 05/02/2022

ينطبق إشعار مامرسات الخصوصية عىل املنظامت التالية:
ىف جميع الجوانب و الخدمات ،سواءاملقدمة بشكل مبارشأو غري مبارش  ،من خالل أو نيابة عن مشفى تارنت
كاونتى  Tarrant County Hospital Districtو مجموعة األطباء بأكليم ( Acclaim Physician Groupمبا ىف ذلك
من خالل برنامج العالج املخفض لجون بيرت سميث )JPS
أشعار املامرسات الخصوصية

أتصل مبسؤول جون بيرت سميث  JPSللخصوصية  866-485-2896أو

compliance@jpshealth.org

