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اعالميه
حفظ
حريم خصوصی
اين اعالميه نحوه استفاده و افشای اطالعات پزشکی شما را توضيح می دھد و اينکه چگونه می توانيد به اين اطالعات
دسترسی داشته باشيد.
لطفا ً با دقت آن را مطالعه نماييد.

تاريخ اجرا 29 :ژوئيه 2013

اگر درباره اين اعالميه سوالی داريد،
لطفا ً با ) Privacy Officerمسئول حفظ حريم خصوصی( ما به شماره  425 899 1939تماس بگيريد.
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چه اطالعاتی محافظت می شوند
اطالعات پزشکی اطالعاتی درباره شماست ،از جمله اطالعات جمعيت شناسی ،که ھويت شما را نشان می دھد و به
شرايط جسمی و روحی گذشته ،حال و آينده شما ،مراقبت ھای ارائه شده يا پرداخت ھای گذشته ،حال يا آينده برای مراقبت
ھای پزشکی شما مربوط است.
افراد تابع اين اعالميه چه کسانی ھستند
 ھمه بخش ھا و خدمات  ،EvergreenHealthاز جمله ھمه کارمندان ،کارکنان و ساير پرسنل مجاز اين
مؤسسات و اعضای گروه داوطلبی که مجازند زمانی که خدماتی را از امکانات  EvergreenHealthيا در
آنجا دريافت می کنيد به شما کمک کنند.
 اعضای کارکنان پزشکی و ساير ارائه دھندگان مراقبت ھای بھداشتی مستقلی که در استخدام EvergreenHealth
نيستند ولی با استفاده از امکانات ما خدمات مراقبت ھای بھداشتی ارائه می دھند از جمله افرادی که طبق قانون
آنھا را به عنوان افراد مجاز در "برنامه مراقبت ھای بھداشتی سازمان يافته" وارد کرده ايم.
 ساير متخصصين مراقبت ھای بھداشتی و کارکنان آنھا که مجازند به اطالعات نگھداری شده شما در
 EvergreenHealthدسترسی داشته باشند .با توجه به استفاده و افشای اطالعات پزشکی ايجاد شده شما
در دفتر يا کلينيک ارائه دھندگان مستقل مراقبت ھای بھداشتی ممکن است اعالميه ھا و سياست ھای حفظ
حريم خصوصی آنھا متفاوت باشد و اين بر عھده شماست که درباره اين سياست ھا با اين افراد يا مؤسسات
صحبت کنيد.
نحوه استفاده و افشای اطالعات پزشکی شما توسط ما به چه صورت است درمان ما از اطالعات پزشکی شما برای ارائه
خدمات يا درمان پزشکی شما استفاده می کنيم .ما اطالعات پزشکی شما را در اختيار پزشکان ،پرستاران ،تکنسين ھا،
دانشجويان پزشکی يا ساير افراد مجازی که در مراقبت ھای پزشکی شما نقش دارند قرار می دھيم .برای مثال ،ممکن
است پزشکی که پای شکسته شما را درمان می کند بخواھد بداند آيا شما ديابت داريد زيرا ديابت روند درمان را کند می
کند .بخش ھای مختلف  EvergreenHealthنيز ممکن است به اطالعات پزشکی شما دسترسی داشته باشند تا در
خدمات مورد نياز شما از جمله نسخه ھای تجويز شده ،برنامه ھای آزمايشگاه و عکسبرداری با اشعه ايکس ھماھنگی
ايجاد کنند.
پرداخت با استفاده و افشای اطالعات پزشکی شما می توانيم اطالعات مربوط به پرداخت ھای درمانی و خدماتی که از
 EvergreenHealthدريافت می کنيد را از شما ،شرکت بيمه شما يا ساير اشخاص ثالث جمع آوری کنيم .برای مثال،
ممکن است الزم باشد اطالعات جراحی که داشتيد در اختيار برنامه درمانی يا بيمه سالمت شما قرار دھيم تا ھزينه اين
جراحی به ما پرداخت شده يا به شما بازپرداخت شود .ھمين طور شايد اطالعات مربوط به درمانی را که در حال حاضر
دريافت می کنيد در اختيار برنامه درمانی يا بيمه سالمت شما قرار دھيم تا تأييد قبلی را به دست آوريم يا تعيين کنيم آيا
برنامه بيمه آن را پوشش خواھد داد.
عملکردھای مربوط به مراقبت پزشکی ما برای اھداف عملکردی از اطالعات پزشکی شما استفاده و آنھا را افشا می کنيم.
اين استفاده و افشا برای اجرای کارآمد و مؤثر برنامه ھای  EvergreenHealthو برای اطمينان از اينکه ھمه بيماران
ما مراقبت ھای با کيفيتی دريافت می کنند الزم است .برای مثال ،ما از اطالعات پزشکی شما برای بررسی و بھبود
مراقبت ھايی که دريافت می کنيد ،برای ارائه آموزش ،برای کمک به تصميم گيری در مورد خدماتی که ما ارائه می دھيم
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و نرخ ھزينه ھا استفاده می کنيم .ھمينطور ممکن است اطالعات پزشکی شما را با افراد )مانند مشاورين و وکال( و
سازمان ھايی که به ما در فعاليت ھای کاريمان کمک می کنند به اشتراک بگذاريم .اگر برای اين ھدف اطالعات پزشکی
شما را با ساير سازمان ھا به اشتراک بگذاريم آنھا بايد موافقت کنند طبق قانون از حريم خصوصی شما محافظت کنند.
تحقيق تحت شرايط خاص و به شرطی که کارھای خاصی برای محافظت از حريم خصوصی شما در جريان باشد ما
اطالعات پزشکی شما را برای اھداف تحقيقاتی استفاده و آنھا را افشا کرده و به اشتراک می گذاريم .در اين موارد يک
ھيأت بازرسی تحقيقاتی روند تحقيقات را مورد بررسی و تأييد قرار می دھد تا اطمينان حاصل شود که محافظت کافی از
حريم خصوصی به عمل می آيد .برای مثال ،روند تحقيقات ممکن است شامل مقايسه سالمت و بھبود ھمه بيمارانی شود که
برای شرايط مشابه در دو گروه قرار دارند و از دو نوع دارو استفاده می کنند.
تماس با شما از اطالعات پزشکی برای تماس با شما استفاده می شود .ممکن است با شما تماس گرفته شود يا نامه ارسال
شود تا به شما يادآوری کنيم که يک وقت مالقات داريد يا در مورد گزينه ھای درمانی ممکن يا روش ھای جايگزين به
شما توصيه شود .ھمين طور ممکن است درباره مزايای مربوط به سالمت ،خدمات يا کالس ھای آموزشی مراقبت ھای
پزشکی يا امور بھداشتی که مورد عالقه شماست از اين طريق اطالع دھيم.
ايمنی و سالمت عمومی ممکن است برای فعاليت ھای مربوط به بھداشت عمومی اطالعات پزشکی شما را افشا کنيم .اين
فعاليت ھا بطور کلی شامل موارد زير می شود:







جلوگيری يا کنترل بيماری ،آسيب يا ناتوانی
گزارش آمار زاد و ولد يا مرگ و مير
گزارش سوء استفاده مشکوک ،غفلت يا خشونت ھای خانگی به مقامات دولتی مربوطه
گزارش واکنش ھا به داروھا يا مشکالت مربوط به محصوالت
گزارش مربوط به آسيب يا بيماری مربوط به کار برای کارفرمايان
اطالع به فردی که ممکن است در معرض بيماری باشد يا در خطر گسترش و انتشار بيماری يا شرايطی قرار
داشته باشد

استفاده ھا و افشاسازی ھای مجاز ديگر برای محافظت از ايمنی بيمار ،اطمينان از اينکه امکانات و کارکنان ما طبق
استانداردھای تأييد شده و دولتی عمل می کنند و موارد ديگری که طبق قانون مجاز است ،ممکن است از اطالعات
پزشکی شما استفاده و يا آنھا را افشا کنيم .برای مثال ،در موارد زير ما اطالعات را ارائه يا افشا می کنيم:







اگر طبق قوانين فدرال ،قوانين ايالتی يا محلی الزم باشد
برای افراد يا آژانس ھای مقتضی ،زمانی که اعتقاد داريم الزم است از تھديدھای جدی نسبت به سالمت يا ايمنی
يا آسيب ھای جدی جلوگيری شود
برای سازمان ھای تھيه عضو که برای تسھيل در اھداء و پيوند عضو يا بافت الزم است
برای يک آژانس نظارت بر بھداشت جھت بازرسی ،تحقيق ،بررسی و مجوز جھت اطمينان از مطابقت با قوانين
مراقبت بھداشتی
برای پزشک قانونی ،بازرسان پزشکی و مسئوالن مراسم تدفين
در پاسخ به حکم دادگاه ،احضاريه ،درخواست کشف يا ساير اھداف قانونی
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برای مجريان قانون زمانی که طبق قانون مجاز بوده يا الزم است
برای جبران خسارت کارگران يا برنامه ھای مشابه جھت رسيدگی به يک ادعا
برای مقامات دولتی زمانی که طبق قانون برای فعاليت ھای امنيت ملی الزم است

نيروھای مسلح اگر عضو نيروھای مسلح ھستيد ،ممکن است در صورت درخواست مقامات فرماندھی نظامی ،اطالعات
پزشکی را در اختيار آنھا قرار دھيم .ھمچنين ممکن است اطالعات پزشکی پرسنل نظامی خارجی را در اختيار مقامات
نظامی خارجی مربوطه قرار دھيم.
استفاده ھا و افشاسازی ھايی که حق اعتراض به آنھا را داريد فھرست تسھيالت ممکن است زمانی که در بيمارستان
 EvergreenHealthبستری ھستيد اطالعات محدود و خاصی از شما را در يک فھرست تسھيالت قرار دھيم .اين
اطالعات شامل نام ،محل و شرايط کلی شما )مانند خوب ،ثابت يا بحرانی( می شود .ممکن است اين اطالعات را در
اختيار کسانی که شما را با نام می شناسند نيز قرار دھيم .اگر وابستگی مذھبی خود را عنوان کنيد ،می توانيم نام و شماره
اتاق شما را در اختيار مقام روحانی با اين وابستگی مذھبی قرار دھيم .اگر نمی خواھيد در اين فھرست تسھيالت قرار
داشته باشيد ،بايد به پرستار يا پرسنل ثبت بيمار اطالع دھيد.
فعاليت ھای خيريه ای ممکن است اطالعات خاصی را در اختيار مؤسسه خيريه خود قرار دھيم تا بتوانند با شما تماس
بگيرند و در جھت کمک به اجرای مأموريت  EvergreenHealthامکان استفاده از کمک ھای مالی را در اختيار شما
قرار دھند .اطالعات منتشر شده می تواند نام ،آدرس ،شماره تلفن ،تاريخ تولد ،سن ،جنسيت ،وضعيت بيمه ،تاريخ ھايی
که خدمات و درمان از ما دريافت کرديد ،بخش خدمات ،درمان توسط پزشک و نتيجه شود .اگر نمی خواھيد مؤسسه
خيريه ما در اين باره با شما تماس بگيرد با ) Privacy Officerمسئول حفظ حريم خصوصی( ما تماس بگيريد.
افشای اطالعات برای خانواده ،دوستان و ساير افراد اگر اعتراضی از طرف شما وجود نداشته باشد ،ارائه دھنده مراقبت
ھای بھداشتی شما از تصميم گيری تخصصی خود برای ارائه اطالعات پزشکی مربوطه به اعضای خانواده ،دوستان و
ساير افراد استفاده خواھد کرد .اين فرد ھمان کسی است که اعالم می کنيد در درمان يا پرداخت ھزينه مراقبت ھای
بھداشتی از شما سھيم است يا کسی است که الزم است ديگران را از مکان و شرايط عمومی شما مطلع سازد.
اھداف امدادرسانی
ما مکان و شرايط عمومی شما را در اختيار يک مؤسسه عمومی يا خصوصی مجاز قانونی )مانند سازمان مديريت بحران
فدرال ) (FEMAيا صليب سرخ( که در امور امدادرسانی فعاليت دارند قرار می دھيم تا به خانواده شما اطالع دھند.
استفاده ھا و افشاسازی ھا بدون اجازه شما مجاز نيست اطالعات روان درمانی بدون مجوز کتبی از طرف شما ،ما از
اطالعات روان درمانی شما استفاده نمی کنيم و آنھا را افشا نمی سازيم.
بازاريابی بدون در اختيار داشتن مجوز کتبی از طرف شما ،ما از اطالعات پزشکی شما برای اھداف بازاريابی و ھمين
طور افشاسازی ھايی که منجر به فروش اطالعات پزشکی می شود استفاده نمی کنيم يا آنھا را افشا نمی سازيم.
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اطالعات محافظت شده ويژه
قوانين ويژه فدرال يا ايالتی برای گروه ھای خاصی از اطالعات سالمت بيمار اعمال می شود .برای مثال ،ممکن است در
مورد اطالعات مربوط به بيماری ھايی که از طريق رابطه جنسی منتقل می شوند ،گزارش ھای درمانی مربوط به سوء
مصرف مواد مخدر و الکل ،گزارش ھای بھداشت روانی و اطالعات  HIV/AIDSمحافظت بيشتری اعمال شود .طبق
قانون و قبل از انتشار اين نوع اطالعات ما از شما کسب اجازه خواھيم کرد.
تعھدات ما
طبق قانون EvergreenHealth ،موظف است حريم خصوصی اطالعات پزشکی شما را حفظ کند ،درباره نقض
اطالعات پزشکی نامطمئن به شما اطالع دھد ،و اعالميه وظايف حقوقی و حفظ حريم خصوصی خود را در اختيار شما
قرار دھد .اين اعالميه نحوه استفاده و يا افشای اطالعات پزشکی شما را در صورت مجاز بودن يا الزم بودن از طرف
قانون توضيح می دھد .ھمين طور حقوق شما برای دسترسی و کنترل اطالعات پزشکی خود را نيز توضيح می دھد .ما
متعھد ھستيم که شرايط اين اعالميه را رعايت کنيم .اطالعات پزشکی شما استفاده نمی شود يا افشا نخواھد شد مگر در
مواردی که در اين اعالميه عنوان شده است و ما حق تغيير شرايط اين اعالميه را در ھر زمانی برای خود محفوظ می
داريم .اعالميه جديد برای ھمه اطالعات پزشکی که در زمان تغيير از آنھا نگھداری می کنيم قابل اعمال خواھد بود .يک
نسخه فعلی از اين اعالميه برای مکان ھايی که ثبت بيمار را انجام می دھند و در وب سايت ما به آدرس
 www.evergreenhealth.comارسال شده است.
حقوق شما

نکته :می توانيد ھر کدام از حقوق توضيح داده شده در زير را استفاده کنيد يا اگر در مورد اين حقوق سوالی داريد از
طريق تماس با شماره  425.899.1939سوال کنيد .خط تلفن مترجم رايگان در اختيار شماست و ھزينه ای ندارد .برای
دسترسی 1.866.680.2593 ،را شماره گيری کنيد ،برای زبان اسپانيايی ) ،(1زبان روسی ) ،(2زبان چينی ) ،(3زبان
ويتنامی ) (4و برای ساير زبان ھا ) (0را فشار دھيد .در صورت تقاضا برای يک تماس  3طرفه با ،425.899.1939
يک مترجم شما را در طول تماس ھمراھی می کند.
حق داريد:
 درخواست محدوديت کنيد و از ما بخواھيد روش استفاده يا افشاسازی اطالعات پزشکی شما را برای درمان،
پرداخت يا عملکردھای مربوط به مراقبت ھای پزشکی محدود کنيم .ھمين طور می توانيد از ما بخواھيد
اطالعاتی را که در اختيار افراد قرار می دھيم مانند افرادی که در درمان شما نقش دارند ،از جمله اعضای
خانواده يا دوستان محدود کنيم .الزم نيست با درخواست شما موافقت کنيم .اگر موافق باشيم ،محدوديت شما را
محترم می شماريم مگر اينکه يک موقعيت اضطراری باشد .از شما می خواھيم درخواست خود را به صورت
کتبی ارائه دھيد.
 محدود کردن افشاسازی برای برنامه درمانی اگر خود شما يا فردی ديگر به جای شما ھزينه خدمات را بطور
کامل پرداخت کرده باشد .الزم است با درخواست شما موافقت کنيم و از شما می خواھيم درخواست خود را به
صورت کتبی ارائه دھيد.
 درخواست ارتباط ما با شما به روشی ديگر جھت حفظ محرمانه بودن اطالعات .برای مثال ،اگر بخواھيد ما با
آدرس و شماره تلفن ديگری با شما در ارتباط باشيم ،در صورت منطقی بودن اين کار ما معموالً به درخواست
شما توجه می کنيم .از شما می خواھيم درخواست خود را به صورت کتبی ارائه دھيد.

صفحه  5از 6
اعالميه حفظ حريم خصوصی
EvergreenHealth.com

Farsi/Persian









درخواست دسترسی يا در اختيار داشتن يک نسخه از اطالعات پزشکی خود به فرمت الکترونيکی يا روی کاغذ.
از شما می خواھيم درخواست خود را به صورت کتبی و مشخص ارائه دھيد .برای تھيه و ارسال کپی ھا يک
ھزينه مناسب در نظر می گيريم .در شرايط خاص ،ممکن است درخواست شما را رد کنيم و دليل اين رد کردن
را ھم برای شما بيان کنيم .در برخی شرايط ،اين حق را داريد که تقاضا کنيد اين رد کردن بررسی شود.
درخواست اصالح و تجديدنظر در اطالعات پزشکی خود در گزارشاتی که فکر می کنيد نادرست يا ناکامل است.
درخواست شما برای اصالح بايد به صورت کتبی بوده و دليل اين درخواست نيز ارائه شود .در شرايط خاصی
ممکن است اين درخواست شما را رد کنيم .در اين صورت ،به صورت کتبی به شما اطالع می دھيم .می توانيد
يک بيانيه کتبی عدم موافقت با ما پر کرده و درخواست کنيد تا اين بيانيه به اطالعات پزشکی شما ضميمه شود.
درخواست صورت حساب برای موارد افشاسازی می توانيد از طريق درخواست کتبی ليستی از موارد افشاسازی
که از اطالعات پزشکی شما تھيه کرده ايم ،به جز افشاسازی برای درمان ،پرداخت ،عملکردھای مربوط به
مراقبت ھای پزشکی ،اطالعات ارائه شده به شما ،ليست فھرست تسھيالت و عملکردھای دولتی خاص
درخواست کنيد .می توانيد درخواست خود را حداکثر برای شش سال گذشته تنظيم کنيد و برای ھر سال يک
ليست به طور رايگان دريافت کنيد .اگر ليست ديگری در طی ھمان سال درخواست کنيد ،ھزينه مناسبی را در
نظر می گيريم.
دريافت يک نسخه کاغذی از اين اعالميه در ھر زمانی .اولين بار که برای درمان يا خدمات مراقبت ھای
پزشکی در  EvergreenHealthثبت نام می کنيد يا به آنجا مراجعه می کنيد ،يک نسخه از اين اعالميه در
اختيار شما قرار داده می شود .ھمچنين می توانيد يک نسخه از جديدترين تجديدنظرھای اين اعالميه را در وب
سايت ما www.evergreenhealth.com ،دريافت کنيد.

استفاده ھای ديگر از اطالعات پزشکی
موارد ديگر استفاده و افشاسازی اطالعات پزشکی که تحت پوشش اين اعالميه يا قوانينی که بر ما اعمال می شود نباشد،
فقط با کسب اجازه کتبی از طرف شما انجام می شود .اگر برای استفاده يا افشاسازی اطالعات پزشکی خود مجوزی به ما
ارائه دھيد ،ھر زمان که بخواھيد می توانيد به صورت کتبی آن را باطل کنيد .اگر اجازه خود را باطل کنيد ،ما به داليلی
که در مجوز کتبی خود عنوان کرده ايد ديگر از اطالعات پزشکی شما استفاده نکرده يا آنھا را افشا نمی کنيم .توجه داشته
باشيد که ما نمی توانيم مواردی را که طبق اجازه شما و تا قبل از اين ابطال افشا کرده ايم برگردانيم ،و تحت ھر شرايطی
بايد گزارشات مربوط به مراقبت ھايی که به شما ارائه داده ايم را نگھداری کنيم.
شکايات
اگر فکر می کنيد حقوق حريم خصوصی شما نقض شده است ،می توانيد با شماره  425.899.1939با Privacy
) Officerمسئول حفظ حريم خصوصی( تماس بگيريد يا شکايت خود را به صورت کتبی به آدرس Privacy Officer,
 EvergreenHealth MS #49, 12040 NE 128th Street, Kirkland, WA 98034ارسال نماييد .اگر
نتوانستيم مشکل شما را حل کنيم ،می توانيد با وزير بھداشت و خدمات انسانی تماس بگيريد .به خاطر طرح شکايت جريمه
نخواھيد شد.
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