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 2020نوفمبر  16التاریخ الفعلي: 
 

بك والكشف عنھا وكیف یمكنك الوصول إلى ھذه المعلومات.  الخاصةكیف یمكن استخدام المعلومات  یصف ھذا اإلشعار 
 بعنایة.اإلشعار یرجى مراجعة ذلك 

 
الذي یوضح خصوصیة المعلومات الصحیة المحمیة، وتزویدك بھذا اإلشعار نحن مطالبون بموجب القانون بالحفاظ على 

 واجباتنا القانونیة وممارسات الخصوصیة فیما یتعلق بالمعلومات الصحیة المحمیة.
 

 بموظف، أو االتصال الیوم ؤیتھستحضر لرقشتھا مع الطبیب الذي ، فیرجى منات لدیك أي أسئلة حول ھذا اإلشعارإذا كان
 الخصوصیة لدینا.

 
استخدام معلوماتك  ة تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیةسات الخصوصیة ھذا كیف یجوز لشركإشعار ممار یوضح

، وألغراض أخرى مسموح عالج أو الدفع أو الرعایة الصحیةالصرف  میة واإلفصاح عنھا إلجراء عملیاتالصحیة المح
حقوقك في  ھذا اإلشعار كما یوضح. وفي الوالیةالفیدرالیة  قوانین خصوصیة المعلومات الصحیة مطلوبة بموجببھا أو 

 وتتضمن، خاصة بكالوصول إلى معلوماتك الصحیة المحمیة والتحكم فیھا. "المعلومات الصحیة المحمیة" ھي معلومات 
حالتك الجسدیة أو العقلیة السابقة أو الحالیة أو المستقبلیة  التي تحدد ھویتك وتتعلق بصحتك أو ،المعلومات الدیموغرافیة

 وخدمات الرعایة الصحیة ذات الصلة أو الدفع مقابل ھذه الخدمات.
 

ائح الفیدرالیة المعلومات الصحیة المحمیة لقیود إضافیة بموجب القوانین واللو واإلفصاح عنستخدامات االقد تخضع بعض 
فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز.  عالج حالةفي وتي تنطبق على عالج تعاطي المخدرات ، مثل تلك الالوالیةوقوانین 

حمایة سبل لمحمیة معلوماتك الصحیة اعلى  الوالیةھذه القوانین الفیدرالیة وقوانین  ستضیف، بعض الحاالت الخاصةفي 
تتلقى خدمات عالج تعاطي ، إذا كنت المثالفي ھذا اإلشعار. على سبیل ھو موصوف  والتي تزید عما إضافیة للخصوصیة

، فإن المعلومات التي من شأنھا أن تحدد ھویتك كشخص یتلقى المساعدة بشأن مشكلة تعاطي المخدرات محمیة المخدرات
ة بإدمان الكحول بموجب مجموعة منفصلة من اللوائح الفیدرالیة المعروفة باسم "سریة سجالت المرضى المتعلق

 .2الجزء  من قانون اللوائح الفیدرالیة، 42ادة الم ،والمخدرات"
 

في تغییر شروط إشعارنا، في أي  بحقناتفظ نحن مطالبون بااللتزام بشروط إشعار ممارسات الخصوصیة الساریة حالیًا. نح
الحالي  سیكون اإلشعار جمیع المعلومات الصحیة المحمیة التي نحتفظ بھا.على  جعل أحكام اإلشعار الجدید ساریةً بوقت و
، في أي موعد. یمكنك طلب إرسال إشعار منقّح إلیك عبر البرید. اإلشعار الحالي متاح أیًضا ، عند الطلبمن أجلكمتاًحا 

 .نا في مابل وودز. ویتم نشره في بھو مكتبwww.tri- countymhs.org اإللكترونيعلى موقعنا 
 

 ، وعملیات الرعایة الصحیة:والدفع ،عالجالتلقي  من أجلح عن المعلومات ستخدامات واإلفصااال .1
ر. بمجرد بأنك تلقیت ھذا اإلشعا تصریحللموافقة على العالج. سیحتوي ھذا النموذج على  نموذجسیُطلب منك التوقیع على 
، كما ھو موضح في ھذا اإلشعار. عنھا واإلفصاحماتك الصحیة المحمیة ، سنبدأ في استخدام معلوتوقیعك على ھذا النموذج

تقدیم خدمات  من أجلالمشتركین في رعایتك  تراي كاونتيقد یتم استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة من قبل موظفي 
مقابل  للحصول على المدفوعاتأیًضا استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة واإلفصاح عنھا  یجوزالرعایة الصحیة لك. 

 تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة. ولدعم عملیات شركة الخدمات التي تلقیتھا
 

غیر ھادفة للربح تعمل إلدارة الصحة السلوكیة ، وھي منظمة CommCareھي عضو في مجموعة تسمى  تراي كاونتي
 إلى خدمات الصحة السلوكیة استمراریة إتاحة الوصولبالتعاون مع مراكز الصحة السلوكیة المجتمعیة المحلیة لتحسین 

، األزمات، وخدمات تعاطي المخدراتإدارة في تنسیق خدمات  CommCareعالیة الجودة وبأسعار معقولة. قد تساعد 
المعلومات الصحیة  الكشف عناألطفال. قد یتم  تدعیموالخدمات السكنیة المتخصصة للشباب التي تعد جزًءا من برنامج 

 ووكالئھا المتعاقد معھم من أجل تنسیق وإدارة الرعایة. CommCareالمحمیة إلى 
 

تعتبر ھذه . ال بإجرائھافیما یلي أمثلة على أنواع االستخدامات واإلفصاح عن معلوماتك الصحیة المحمیة التي یُسمح لنا 
 قد یقوم بھا مكتبنا. التي واإلفصاحوصف أنواع االستخدامات تھدف إلى  ھا، ولكنشاملة األمثلة

 



خدمات عنھا لتوفیر أو تنسیق أو إدارة الرعایة الصحیة وال ونُفصح: قد نستخدم معلوماتك الصحیة المحمیة لعالجض غرل
إلى الطبیب النفسي  للطبیب عند إتمام إجراءات الدخول، قد نقدم المعلومات التي تقدمھا لذات الصلة. على سبیل المثا

 .بصورة أفضلوالممرضة من أجل تقییمك ومعالجتك 
 

والذین قد یتم تحویلك إلیھم  تراي كاونتي معأیًضا عن معلوماتك الصحیة المحمیة لمقدمي الخدمات المتعاقدین  نُفصحقد 
ذین قد یشاركون في رعایتك التراي كاونتي إلى مقدمي الرعایة الصحیة اآلخرین خارج  وأللحصول على الخدمات 

، أو مقدمي الرعایة الصحیة اآلخرین (بما في ذلك ةالصحیة المنزلیأو مقدمي الرعایة ، مثل األطباء اآلخرین ،الصحیة
عن الحد األدنى من المعلومات الضروریة  اإلفصاحسیتم  ن) لتنفیذ ودعم عالجك.واآلخر النفسیةخدمات الصحة  ومقدم
 فقط.

 
ن اختیارك والتي ستصبح ممحدودة إلى مختبر أو صیدلیة المحمیة الصحیة المعلومات بعض ال، قد نوفر باإلضافة إلى ذلك

 في رعایتك من خالل تقدیم المساعدة في الرعایة الصحیة أو التشخیص أو العالج. مشاركة
 

لكتروني اإل الوصفات العالجیةالخاص بك من خالل استخدام نظام العالجیة  بجمع ومراجعة تاریخ األدویةقد نقوم 
الذي تمت مناقشتھ معك. كما أنك تمنح الصیدلیات العالجیة استبدال تاریخ األدویة  وال یُعنى بھ توضیحي الستخدامھ كدلیل

في أي صیدلیة أو التي تغطیھا أي  صرفھاالتي تم  العالجیةعن معلومات حول الوصفات  باإلفصاحوخطتك الصحیة اإلذن 
نقص المناعة البشریة واألدویة / فیروس الموصوفة لعالج اإلیدزالعالجیة صحي. ویشمل ذلك األدویة التأمین للخطة 

 المستخدمة لعالج حاالت الصحة العقلیة وتعاطي المخدرات. ستصبح ھذه المعلومات جزًءا من سجلك الطبي.
 

، إذا كنت . على سبیل المثالحاالت العالج الطارئةعن معلوماتك الصحیة المحمیة في  اإلفصاحیجوز لنا استخدام أو 
، فسنقدم كن من إعطاء الموافقة بسبب حالتكإلى مستشفى من الوكالة ولم تتم كتشفى أو نقلعالج في مستلقي البحاجة إلى 

 .لمتابعة العالجمعلومات كافیة إلى الشخص المسؤول عن عالجك الحالي 
 

، كبیر. على سبیل المثال تواصلقد نكشف عن معلوماتك الصحیة المحمیة لطرف ثالث سیساعد في التغلب على عائق 
 مترجم.الفوري أو لامترجم ال
 
مقابل خدمات الرعایة  لتحصیل المدفوعات، حسب الحاجة استخدام معلوماتك الصحیة المحمیةیمكن  لدفع:غرض ال

عنھا لشركة التأمین  نفصح، قد نستخدم معلوماتك الصحیة المحمیة أو ل. على سبیل المثاالتي تلقیتھاالصحیة الخاصة 
تلقیتھا حتى تتمكن شركة التأمین الخاصة بك من الدفع لنا أو تعویضك مقابل الخدمة. قد التي خدمة ال إلیضاحالخاصة بك 

خدمة ما لتحدید ما إذا كانت شركة التأمین لتلقیك نطلب أیًضا من شركة التأمین الخاصة بك الحصول على إذن مسبق 
التي تلقیتھا. باإلضافة  خیصك والخدمات، باإلضافة إلى تشومات المقدمة معلومات تحدد ھویتكستغطیھا. قد تتضمن المعل

كالي في مقاطعة  وصندوق الضریبة المفروضة على الصحة النفسیة، في میسوري النفسیةالصحة  إدارةن ، فإإلى ذلك
، تراي كاونتيإلى  المقدمة لخدماتا نظیر تمویًال  نیوفرو كالي وصندوق خدمات األطفال في مقاطعة ،رايوت یبالو

 .وألغراض التدقیق العامةویمكن الوصول إلى المعلومات من قبل ھذه الكیانات أو وكالئھا للحصول على إذن الدفع 
 

معلوماتك الصحیة المحمیة من أجل دعم عملیات  عن ،، حسب الحاجةنفصحقد نستخدم أو  لعملیات الرعایة الصحیة:
لمثال ال الحصر، أنشطة تحسین الجودة، وأنشطة مراجعة ذه األنشطة، على سبیل االرعایة الصحیة لدینا. تشمل ھ

 ، وإجراء بعض األنشطة التجاریة.الموظفین، وتدریب الطالب، وأنشطة الترخیص واالعتماد
 

 على سبیل المثال:
 من رعایتك. عند االشتراك في جزء سریریةسجلك الطبي للطالب الذین تم تكلیفھم بمسؤولیات  نُتیحقد 

 
حدد ھویتك عندما تأتي لحضور المواعید. قد تس يتوالورقة تسجیل الدخول في مكتب االستقبال یع على التوققد نستخدم 

 في مناطق االنتظار. عبر مناداة اسمك أثناء تواجدكأیًضا  نستدعیك
 

 الوثائقإتالف ، مثل من أجلنامعلوماتك الصحیة المحمیة مع شركاء األعمال الذین یؤدون أنشطة مختلفة  یجوز لنا مشاركة
یحتوي على معھم  امكتوبً  اعقدً  سنبرمواالستشارة القانونیة والتخزین خارج الموقع والمراجعة السریریة وما إلى ذلك. 

 خصوصیة معلوماتك الصحیة المحمیة.شروط من شأنھا حمایة 
 



أو  أجل تراي كاونتي منمعلوماتك الصحیة المحمیة مع المجموعات التي تؤدي وظائف التدقیق المالي  یجوز لنا مشاركة
 مالیًا. تراي كاونتي التي تدعموكاالت مع ال

 

 
إمكانیة االستخدامات واإلفصاحات المصرح بھا والمطلوبة التي قد یتم إجراؤھا بدون تصریح منك أو  .2

 االعتراض
 

 منك. تشمل ھذه المواقف: تصریحعنھا في المواقف التالیة دون  اإلفصاحمعلوماتك الصحیة المحمیة أو  یجوز لنا استخدام
 
عنھا وفقًا لما یقتضیھ القانون أو أمر  اإلفصاح: یجوز لنا استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة أو بموجب القانون ةمطلوبال

على  وسیكون مقتصًرا أمر المحكمةوفقًا للقانون أو  اإلفصاح عنھاأو  استخدام معلوماتك الصحیة المحمیةالمحكمة. سیتم 
 القانون ذات الصلة.متطلبات 

 
عن معلومات كافیة للسماح بالدخول إلى نظام معلومات  اإلفصاح، قد یتم : ألغراض الدفعوالمرافق النفسیةقسم الصحة 

 .لضرورة الطبیةل وفقًایریة السجالت السر الكشف عنقد یتم كما ، المطالبة متوقعة. ألغراض العالج القسم إذا كانت
 

الصحة العامة المخولة بموجب  ھیئةعن معلوماتك الصحیة المحمیة إلى  نفصح یجوز لنا أن اإلھمال:سوء المعاملة أو 
عن معلوماتك الصحیة المحمیة إذا  نفصح، قد ال أو إھمالھم. باإلضافة إلى ذلكالقانون لتلقي تقاریر عن إساءة معاملة األطف

قي ھذه نف المنزلي إلى الكیان أو الوكالة الحكومیة المخولة بتلاعتقدنا أنك وقعت ضحیة لسوء المعاملة أو اإلھمال أو الع
 بما یتفق مع متطلبات القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المعمول بھا. اإلفصاح، سیتم المعلومات. في ھذه الحالة

 
، أو الوصي الوصایةتحت قاصر مریض  ألحد والدين المعلومات ، یجوز لنا الكشف على طلبھم: بناًء عالممثل القانوني

 .الشرعيأمره ولي ، أو علیھ القانوني
 

عن معلوماتك الصحیة المحمیة إذا كنا  نفصح، قد لیة وقوانین الوالیة المعمول بھا: وفقًا للقوانین الفیدراالنشاط اإلجرامي
عن أیًضا  نكشفقد  أو الجمھور. الفردتھدید خطیر وشیك على صحة أو سالمة  إخمادضروري لمنع أو  اإلفصاحنعتقد أن 

 .المكلف بمراقبة اإلفراج المشروط الخاص بك القضائيعلومات إلى مراقب الحالة م
 

داریة (مثل االستجابة اإلقضائیة والجراءات غراض اإلعن معلوماتك الصحیة المحمیة أل نفصح: قد إجراءات المحكمة
 ألمر محكمة أو للدفاع ضد دعوى قضائیة).

 
حقیقات الجنائیة. عن معلوماتك الصحیة المحمیة ألغراض إنفاذ القانون أو الت اإلفصاح: یجوز لنا استخدام أو إنفاذ القانون

عن المعلومات  اإلفصاحعلى الموافقة على  اقادرً  ولم تكن ،ضحیة لجریمةأو یُحتمل أن تكون ، إذا كنت لعلى سبیل المثا
 ن معلوماتك إذا شعرنا أن ذلك في مصلحتك.ع نفصح، فقد أو ظروف طارئة أخرى أھلیتكبسبب عدم 

 
 لھاعن معلوماتك الصحیة المحمیة ألنشطة وأغراض الصحة العامة إلى ھیئة صحة عامة یسمح  نفصحقد  الصحة العامة:

 المرض أو اإلصابة أو اإلعاقة. مكافحةالقانون بجمع المعلومات أو تلقیھا. سیتم اإلفصاح لغرض 
 

المعلومات الصحیة المحمیة إلى الطبیب الشرعي أو الفاحص  نكشف عن: قد والفاحصون الطبیوناألطباء الشرعیون 
 ، لتحدید ھویة الشخص المتوفى أو لتحدید سبب الوفاة.ھذا ضروریًا، على سبیل المثال الطبي. قد یكون

 
، طة المصرح بھا بموجب القانونألنشعن المعلومات الصحیة المحمیة لوكالة الرقابة الصحیة ل فصحقد ن الرقابة الصحیة:

وكاالت الرقابة التي تسعى للحصول على ھذه المعلومات الوكاالت تشمل . والفحصمثل عملیات التدقیق والتحقیقات 
، برامج التنظیمیة الحكومیة األخرى، والالحكومیة االستحقاقاتتي تشرف على نظام الرعایة الصحیة، وبرامج الحكومیة ال

 لمدنیة.وقوانین الحقوق ا
 

أو مسؤولي الصحة  المفوضینمعلوماتك الصحیة المحمیة إلى مسؤولي إنفاذ القانون الفیدرالي  نفصح عن: قد األمن القومي
، بما في ذلك توفیر خدمات الحمایة إلى الرئیس أو غیره من األشخاص أنشطة األمن القومي واالستخباراتالعامة للقیام ب

 المصرح لھم قانونًا.



 
وزیر الصحة  ھا من قبلطلب عندما یتم، الخاصة بكاإلفصاح عن بعض المعلومات ب نلتزم، : بموجب القانوناالمتثال

قانون نقل  خصوصیةتحدید امتثالنا لمتطلبات لوائح أو  لتقصيإلى مكتب الحقوق المدنیة  لتقدیمھا یةوالخدمات اإلنسان
 لمعلوماتك الصحیة المحمیة غیر اآلمنة.، بما في ذلك أي خرق )HIPAA( مین الصحي والمساءلةأالت
 

معلومات إذا شعر طبیبك أو ممرضك الممارس أنك تستوفي بعض العن  نفصحقد  :وخدمات كبار السنالصحة  وزارة
 معاییر الشخص المؤھل وتحتاج إلى خدمات وقائیة.

 
: عندما یقرر فراد المعنیون اآلخروناآلباء واألوصیاء القانونیون والمتخصصون في العالج وموظفو إنفاذ القانون واأل

 من احتمالیة االنتحار. تحدعن معلومات یمكن أن  نفصح، قد الخطرمستوى معین من ل معرضةسالمتك فریق العالج أن 
 

 طلب تقییًدا:تالتي قد ت المقررةاالستخدامات أو اإلفصاحات  .3
عنھا ألي من األغراض الموضحة في ھذا القسم ما لم تعترض بشكل قاطع  نفصحسنستخدم معلوماتك الصحیة المحمیة أو 

 االمتثال بالوكالة. موظفقیده بطریقة أخرى. یجب تقدیم طلبك كتابیًا إلى أو تُ للمعلومات معین  كشفعلى 
  

 في تبادل المعلومات الصحیة اإللكترونیة أو شركة تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة تشترك: تبادل المعلومات الصحیة
منظمة معلومات  عبر. تسمح ھذه التقنیة لمقدم الخدمة أو الخطة الصحیة بتقدیم طلب واحد HIE ما یسمى اختصاًرا بـ

تبادل  آخرین في مشتركینللحصول على سجالت إلكترونیة لمریض معین من  HIO ما یسمى اختصاًرا بـ صحیة أو
 المعلومات الصحیةألغراض العالج أو الدفع أو عملیات الرعایة الصحیة. یُطلب من منظمات  )HIE( حیةالمعلومات الص

 المناسبة لمنع االستخدامات واإلفصاحات غیر المصرح بھا. تدابیر الحمایةاستخدام 
 

ماتك الصحیة لوصول إلى معلو، یمكنك السماح لألفراد المخولین با. أوالً بتبادل المعلومات الصحیة لدیك خیاران فیما یتعلق
 ، فلیس علیك القیام بأي شيء.ھذا الخیار استقررت على. إذا منظمة المعلومات الصحیة اإللكترونیة من خالل

 
). إذا (باستثناء ما یقتضیھ القانون منظمة المعلومات الصحیة معلوماتك من خالل جمیع، یمكنك تقیید الوصول إلى ثانیًا

، یجب علیك إرسال المعلومات المطلوبة إما عبر اإلنترنت على الوصولكنت ترغب في تقیید 
http://www.KanHIT.org  أو عن طریق إكمال نموذج وإرسالھ بالبرید. ھذا النموذج متاح على
http://www.KanHIT.org. غي أن یكون اختیارك إما السماح ال یمكنك تقیید الوصول إلى معلومات محددة فقط؛ وینب

 أو تقیید الوصول بشكل كلي على جمیع معلوماتك.
 

، یرجى زیارة HIOs منظمات المعلومات الصحیة أو HIE تبادل المعلومات الصحیة إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص
http://www.KanHIT.org .للحصول على معلومات إضافیة 

 
: قد نتصل بالشخص (األشخاص) الذي قمت بإدراجھ على أنھ "جھة اتصال الطوارئ" جھة اتصال الطوارئ الخاصة بك

في حالة الطوارئ. قد نتصل أیًضا بالشخص الذي أدرجتھ على أنھ "جھة اتصال الطوارئ" في ورقة معلومات العمیل أو 
ة إلى الوصول إلیك للتأكد من في خطة األمان الخاصة بك في حالة عدم تمكننا من االتصال بك وتقرر سریریًا أننا بحاج

 حصولك على العالج المناسب.
 

عنھا لالتصال بك وتذكیرك بأن لدیك موعدًا للعالج أو  نفصح: قد نستخدم معلوماتك الصحیة المحمیة أو تذكیرات المواعید
 الرعایة الطبیة أو أنك فاتك أي موعد من ھذا القبیل.

 
إلیك روابط حتى تتمكن من تسجیل الدخول إلى مواعید الخدمات الصحیة عن : قد نرسل روابط الخدمات الصحیة عن بُعد

 لرسائل النصیة.تلقي ابُعد الخاصة بك إذا زودتنا بعنوان برید إلكتروني أو رقم ھاتف محمول ل
 

 : قد نرسل إلیك نماذج إلكمالھا والتوقیع علیھا إلكترونیًا إذا زودتنا بعنوان برید إلكتروني.إكمال النموذج
 

عنھا لتزویدك بمعلومات أو توصیات بشأن  نفصحمعلوماتك الصحیة المحمیة أو  یجوز لنا أن نستخدم :بدائل العالج
 خیارات العالج أو البدائل الممكنة التي قد تھمك.

 

http://www.kanhit.org/


تي قد عنھا إلبالغك بالمزایا أو الخدمات الصحیة ال ونفصحمعلوماتك الصحیة المحمیة  یجوز لنا أن نستخدم: خدمات العالج
 تھمك.

 
لالتصال بك في محاولة لجمع األموال  الخاصة بكنستخدم المعلومات الصحیة المحمیة  یجوز لنا أن: جمع التبرعات

، والتي تتضمن اسمك وعنوانك ورقم التواصلمعلومات تراي كاونتي  بـ. قد تتلقى مؤسسة مرتبطة تراي كاونتيلصالح 
تلقي ھذا النوع من االتصاالت عن  یحق لك عدم المشاركة في. تراي كاونتيھاتفك والتواریخ التي تلقیت فیھا الخدمات من 

 طلب كتابي.تقدیم طریق 
 

مرخص لھ  إلى كیان عام أو خاص الخاصة بكمحمیة الصحیة المعلومات العن  نفصح: قد اإلغاثة في حاالت الكوارث
، بغرض إخطار ، مثل الصلیب األحمر األمریكيي جھود اإلغاثة في حاالت الكوارثبموجب القانون أو میثاقھ للمساعدة ف

 وحالتك. تواجدكمكان حول / أو األصدقاء العائلة و
 

لشركة نقل إذا طلبت منا المساعدة في تأمین  الخاصة بكمحمیة الصحیة المعلومات بعض العن  نفصح: قد المساعدالنقل 
شركة سیارات األجرة اسمك وعنوانك حتى یتمكنوا من  یجوز لنا إعطاء، . على سبیل المثالمن أجلك وسیلة نقل

وسیلة  رتبتموعد إذا كنت قد ال نتحقق من وجودأن أیًضا  یجوز لنا. تراي كاونتيفي  كاصطحابك وإحضارك إلى موعد
 .)Medicaid( بالتأمین الصحي عبر الخدمات اإلنسانیة والصحیة خالل النقل من نقل مساعدة

 

 
 كتابي من قبلك تفویض اعتماًدا علىالمعلومات الصحیة المحمیة  واإلفصاح عناستخدامات  .4

 
 ، ما لم یسمحكتابي منك بتفویضصحیة المحمیة إال االستخدامات واإلفصاحات األخرى لمعلوماتك الب التصریحلن یتم 
، باستثناء الحد الذي تكون فویض، في أي وقت، كتابیًابخالف ذلك كما ھو موضح أعاله. یمكنك إلغاء الت أو ینصالقانون 

 فیھ الوكالة قد اتخذت بالفعل إجراًء باالعتماد على تفویضك السابق.
 

، ات العالج النفسيالحظم إفصاح عن: یجب أن نتلقى تفویًضا منك ألي استخدام أو مالحظات سریة العالج النفسي
وعند ؛ أو الرقابة الصحیة غرض األنشطة العالجیةمالحظات العالج النفسي ل كاتبمن قبل  عند استخدامھاباستثناء: 
برامج التدریب الخاصة بھا والتي یتعلم صالح ل تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیةأو اإلفصاح عنھا من قبل  استخدامھا

 المشورةتحت إشراف لممارسة أو تحسین مھاراتھم في  النفسیةأو الممارسون في مجال الصحة فیھا الطالب أو المتدربون 
تراي كاونتي لخدمات الصحة أو اإلفصاح عنھا من قبل  وعند استخدامھا؛ المشتركة أو العائلیة أو الفردیةالجماعیة أو 

أو تحدید  للتقصيالمطلوب  بالقدر؛ اتخاذھا من قبلكیتم في دعوى قانونیة أو إجراءات أخرى  كیانھاللدفاع عن  النفسیة
الذي یكون فیھ  بالقدر؛ )HIPAA( قانون نقل التأمین الطبي والمساءلة للوائح تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیةامتثال 

الصلة لھذا ت ذات مع المتطلبا اإلفصاح متوافقًااالستخدام أو  یكون مطلوبًا بموجب القانون وأن اإلفصاحھذا االستخدام أو 
واإلفصاح ؛ مالحظات العالج النفسي كاتبأنشطة الرقابة الصحیة فیما یتعلق باإلشراف على والقانون ویقتصر علیھا؛ 

الشخص المتوفى أو تحدید سبب الوفاة أو الواجبات  التعرف علىإلى الطبیب الشرعي أو الفاحص الطبي لغرض  عنھا
من وجود تھدید خطیر ووشیك على صحة أو  الحدضروریًا لمنع أو  اإلفصاحذا كان األخرى التي یصرح بھا القانون أو إ

التھدید، بما في  الحد منعلى منع أو  مقبوللشخص أو أشخاص قادرین بشكل  ویتم اإلفصاح، عامةالأو  ما سالمة شخص
  التھدید. الشخص المستھدف بھذاذلك 

 
والذي معلوماتك الصحیة المحمیة  إفصاح عنیجب أن نتلقى تفویًضا منك ألي  ):PHIبیع المعلومات الصحیة المحمیة (

تراي كاونتي  تعویض سینتج عنھاإلفصاح ھذا أن على ا التفویض ھذ وسوف ینصللمعلومات المحمیة الصحیة.  ابیعً  یُعد
 لخدمات الصحة النفسیة.

 
 حقوقك .5

 
 . لدیك الحق في:تعود إلیك، لكن المعلومات ـ تراي كاونتيسجلك الطبي ھو ملكیة مادیة لإن 

 الحصول على إشعار ممارسات الخصوصیة
 لدیك الحق في الحصول على نسخة ورقیة من إشعار ممارسات الخصوصیة ھذا عند الطلب. •

 تلقي اتصاالت سریة



الحصول ، وطلب لمعلومات الصحیة المحمیة، حسب االقتضاءمرتبطة بات سریة لدیك الحق في تلقي اتصاال •
معلوماتك الصحیة بوسائل بدیلة أو في مواقع بدیلة. سوف نقوم بتلبیة الطلبات مرتبطة باتصاالت على 

كیفیة التعامل مع الدفع أو تحدید  حولعن طریق طلب معلومات  التلبیةالمعقولة. قد نقوم أیًضا بشرط ھذه 
الطلب. یرجى تقدیم ھذا الطلب  رض منالغعنوان بدیل أو طریقة أخرى لالتصال. لن نطلب منك إیضاًحا عن 

 االمتثال بالوكالة. موظفكتابیًا إلى 
 قیود الطلب

معینة لمعلوماتك الصحیة المحمیة. یمكنك أن  وإفصاحاتاستخدامات  وضع قیود علىلدیك الحق في طلب  •
الدفع أو  عن أي جزء من معلوماتك الصحیة المحمیة ألغراض العالج أو اإلفصاحتطلب منا عدم استخدام أو 

 إلى من ھذا اإلشعار. یجب أن یشیر طلبك 3و 1، كما ھو موضح في القسمین عملیات الرعایة الصحیة
) 3؛ و (اأو كلیھم االستخدام أو اإلفصاح الخاص بنا) ما إذا كنت ترید تقیید 2؛ (ھي المعلومات التي ترید تقییدھا ) ما1(

 االمتثال بالوكالة. موظفھذه القیود. یجب أن یكون طلبك كتابیًا ویتم إرسالھ إلى فرض ترید  على من
 

قد تطلبھا ما لم تكن قد دفعت بالكامل مقابل عنصر أو خدمة الرعایة  فرض القیود التيلسنا مطالبین بالموافقة على 
عن معلوماتك الصحیة  فال یجوز لنا استخدام أو اإلفصاح، التقییدلى . إذا وافقنا عتلقیھاالصحیة المطلوب تقییدھا قبل 

 تكن ھناك حاجة لتوفیر عالج طارئ.المحمیة بما ینتھك ھذا التقیید ما لم 
 ونسخ المعلومات معاینة
/ أو الحصول على نسخة ورقیة أو إلكترونیة من المعلومات الصحیة المحمیة و معاینةدیك الحق في ل •

السجالت المخصصة طالما أننا نحتفظ بالمعلومات الصحیة المحمیة. تحتوي من الموجودة في مجموعة 
"مجموعة السجالت المخصصة" على السجالت الطبیة وسجالت الفواتیر. عندما یتم استالم طلب كتابي 

سخ إلكترونیة من المعلومات الصحیة المحمیة التي یتم االحتفاظ بھا إلكترونیًا في مجموعة للحصول على ن
 صیغةأو أي  ةالمطلوب بالصیغة، فسنقدم نسخة إلكترونیة بسھولة والتي یمكن استخراجھا مخصصةسجالت 

. قد )2) (2(ج) ( 146.524من قانون اللوائح الفیدرالیة  45المادة  في منصوص علیھكما ھو  أخرى مقبولة
 عبر. یتم تحدید ھذه الرسوم المقبولة والعملیقید مقدم العالج الخاص بك ھذا الحق. سیتم تطبیق تكالیف النسخ 

 قانون والیة میسوري.
 

 ؛؛ مالحظات العالج النفسينسخھا السجالت التالیة أو معاینة، ال یجوز لك ، بموجب القانون الفیدراليومع ذلك
؛ أو إجراء مدني أو جنائي أو إداري دعوىأو الستخدامھا في  ترقًبا الحتمالیة استخدامھاالمعلومات التي تم تجمیعھا 

 وبعض المعلومات الصحیة المحمیة التي یحظرھا القانون.
 

 قد یكون قرار رفض الوصولف، لظروف اآلنیةووفقًا لأجزاء من معلوماتك المحمیة،  كل أو أيإذا رفضنا الوصول إلى 
الخصوصیة  بموظف، قد یكون لك الحق في مراجعة ھذا القرار. یرجى االتصال قابالً للمراجعة. في بعض الظروف

 الوصول إلى سجلك الطبي.إمكانیة لدینا إذا كانت لدیك أسئلة حول 
 الحق في طلب التعدیل

تعدیل معلوماتك الصحیة المحمیة. ھذا یعني أنھ یمكنك طلب تعدیل المعلومات الصحیة المحمیة الخاصة  طلب •
، قد نرفض بھذه المعلومات. في حاالت معینة في مجموعة سجالت مخصصة طالما أننا نحتفظالموجودة بك 

ا لتغییر المعلومات. یمكننا أیًضا طلبك إلجراء تعدیل. یمكننا رفض طلبك إذا لم یكن كتابیًا وإذا لم یتضمن سببً 
كیان لم یعد الشخص أو ال في حالة، إال لم یتم إنشاء المعلومات بواسطتناإذا ) 1رفض طلبك لألسباب التالیة: (

یتم االحتفاظ بھ بواسطتنا المعلومات جزًءا من السجل الطبي الذي  إذا لم تكن) 2؛ (الذي أنشأ المعلومات متاًحا
إذا كنا ) 4؛ أو (ونسخھا معاینتھامات التي یُسمح لك المعلومات جزًءا من المعلوذا لم تكن إ) 3؛ (أو لصالحنا

 معارضة لقرارنا، فیحق لك تقدیم بیان أو . إذا رفضنا طلبك الخاص بالتعدیلنعتقد أن المعلومات دقیقة وكاملة
 بموظف، وسنقدم لك نسخة من ھذا الطعن. یرجى االتصال بیانك على وطعنتفنید إعداد  ویجوز لنا

 الخصوصیة لدینا إذا كانت لدیك أسئلة حول تعدیل معلوماتك الصحیة المحمیة.
 عن المعلومات المحاسبیةإفصاح  الحصول على

، مع بعض الصحیة المحمیة التي قمنا بھا إفصاح عن المعلومات المحاسبیة للمعلومات الحصول علىلدیك الحق في 
طلبك الفترة الزمنیة  یتضمنالخصوصیة. یجب أن  موظفاالستثناءات والقیود. یجب علیك تقدیم طلبك كتابیًا إلى 

. یجب علیك تضمین 2003أبریل  14تتضمن تواریخ قبل  وأال) سنوات 6عن ست ( ال یجوز أن تزیدللمحاسبة التي 
، وما إلى ذلك. یحق لك الحصول ، إلكترونیًاورقیًاسبیل المثال، لومات بھا إلیك. على المع توصیلالطریقة التي ترید 

اثني عشر  غضون) في 1( محاسبة واحدبیان إذا طلبت أكثر من . ) شھًرا12مجاني كل اثني عشر ( بیان محاسبةعلى 
الخاصة بھذا  تلك القائمة. سنخطرك بالرسوم توفیرمقابل تكالیف  مقبولةنفرض علیك رسوًما  فیجوز لنا أن، ) شھًرا12(

 أو تغییر طلبك قبل تكبد أي تكلفة. التراجع عنالطلب ویمكنك بعد ذلك اختیار 



 إبطال التفویض الخاص بك
عنھا إال بالقدر الذي تم  اإلفصاحالخاص بك الستخدام المعلومات الصحیة أو  التفویضلدیك الحق في إلغاء  •

 .كتابةً  اإلجراء بالفعل. یجب أن یتم ھذا الطلبھذا فیھ اتخاذ 
 
 
 

 الشكاوى .6
عن وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة إذا كنت تعتقد أن  / أو إلى مكتب الحقوق المدنیة نیابةً تقدیم شكوى إلینا و یجوز لك

 تقدیم شكوى إلینا عن طریق إخطار مدیر الجودة واالمتثال كما یمكنكحقوق الخصوصیة الخاصة بك قد انتھكت من قبلنا. 
 .إجراء مضاد على الشكوى المقدمةیكون ھناك  لنبشكواك.  لدینا

 
مزید من لحصول على ل 816-468-0400االمتثال لدینا على  موظفالخصوصیة لدینا أو  بموظفیمكنك االتصال 
 معالجة الشكاوى.المعلومات حول 
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