إشعار ممارسات الخصوصية
يصف هذا اإلشعار كيف يمكن استخدام المعلومات الطبية الخاصة بك والكشف عنها وكيف يمكنك
الوصول إليها .يرجى المراجعة بعناية.
نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال مطلوب بموجب قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل
والمحاسـبة لعام  ،1996وقانون تقنية المعلومات الصحية ألغراض الصحة االقتصادية والسريرية
(الموجود في الباب الثالث عشر من قانون اإلنعاش وإعادة االستثمار األمريكي لعام ( )2009يشار
إليها مجتمعة باسم قانون "HIPAA" ،بصيغته المعدلة من وقت آلخر ،وللحفاظ على خصوصية
معلومات صحة المريض المحددة بشكل فردي (تعتبر هذه المعلومات " معلومات صحية محمية
"ويشار إليها هنا باسم "PHI") .ويتعين علينا أيضًا تزويد المرضى بإشعار ممارسات الخصوصية
فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المحمية "PHI" .سنستخدم أو نكشف عن معلوماتك الصحية المحمية
على النحو المسموح به أو المطلوب بموجب قانون الوالية المعمول به فقط .يسري هذا اإلشعار على
معلوماتك الصحية المحمية "PHI" التي بحوزتنا بما في ذلك السجالت الطبية التي نعدها.
يدرك نظام الصحة بجامعة لويوال أن معلوماتك الصحية شخصية للغاية ،ونحن ملتزمون بحماية
خصوصيتك .يرجى قراءة إشعار ممارسات الخصوصية هذا بتمعن .حيث يصف كيفية استخدامنا
لمعلوماتك الصحية المحمية "PHI" والكشف عنها.
ينطبق هذا اإلشعار على تقديم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال والعاملين الطبيين في المستشفى
الرئيسي ،وفي العيادات الخارجية وعيادات الرعاية الصحية .وينطبق هذا اإلشعار أيضًا علىأنشطة
تقييم الجودة ومُراجعة االستخدام الخاصة بمؤسسةTrinity Health ونظام الصحة لجامعة لويوال
كعضو في مؤسسةTrinity Health ،وهو نظام رعاية صحية كاثوليكي مزود بمرافق يتواجد في
واليات متعددة في جميع أنحاء الواليات المتحدة.
1 .1االستخدام أو الكشف المسموح به
 .أاﻟﻌﻼج :سيستخدم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال معلوماتك الصحية المحمية "PHI"
ويكشف عنها لتوفير خدمات الرعاية الصحية الخاصة بك أو تنسيقها أو إدارتها والخدمات
المرتبطة بها لتأدية المهام العالجية .فيما يلي أمثلة على كيفية استخدام نظام الصحة
الخاص بجامعة لويوال لمعلوماتك الصحية المحمية "PHI" و/أو الكشف عنها:
لطبيبك المعالج ،والطبيب االستشاري (األطباء) ،ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين
الذين لديهم حاجة مشروعة لمثل هذه المعلومات الستخدامها في رعايتك وعالجك
المستمر.
لتنسيق عالجك (على سبيل المثال ،جدولة المواعيد) معنا ومع مقدمي الرعاية
الصحية اآلخرين مثل االسم والعنوان والتوظيف وشركة التأمين ،إلخ.
لالتصال بك كتذكير بأن لديك موع ًدا للعالج أو الرعاية الطبية في منشآتنا.
لتزويدك بمعلومات حول بدائل العالج أو معلومات أخرى عن الفوائد المتعلقة بالصحة
أو الخدمات.
إذا كنت سجي ًنا في مؤسسة إصالحية أو تحت حراسة موظف إنفاذ القانون ،فسيقوم
نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال بكشف معلوماتك الصحية المحمية "PHI" إلى
المؤسسة اإلصالحية أو مسؤول إنفاذ القانون.
.بالدفع:سيستخدم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال معلوماتك الصحية المحمية "PHI"
ويكشفها ألغراض الدفع .فيما يلي أمثلة على كيفية استخدام نظام الصحة الخاص بجامعة
لويوال لمعلوماتك الصحية المحمية "PHI" و/أو الكشف عنها:
لشركة تأمين أو دافع من جهة خارجية أو مسؤول جهة خارجية أو خطة صحية أو
أي مقدم رعاية صحية آخر (أو ممثليهم المفوضين رسميًا) ألغراض الدفع مثل تحديد
التغطية أو األهلية أو الموافقة المسبقة/التصريح للعالج أو الفوترة أو إدارة المطالبات
أو عمليات مراجعة حسابات المبالغ المسددة ،وما إلى ذلك.
لوكاالت التحصيل ولمتعاقدين آخرين من الباطن مشاركين في الحصول على
المدفوعات مقابل الرعاية.
 .جعمليات الرعاية الصحية: سيستخدم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال معلوماتك
الصحية المحمية "PHI" ويكشف عنها ألغراض عمليات الرعاية الصحية .فيما يلي
أمثلة على كيفية استخدام نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال لمعلوماتك الصحية المحمية
"PHI" و/أو الكشف عنها:
إلدارة الحاالت ،أو ضمان الجودة ،أو االستفادة ،أو المحاسبة ،أو مراجعة الحسابات،
أو األنشطة السكانية المتعلقة بتحسين الصحة أو الحد من تكاليف الرعاية الصحية،
والتعليم ،واالعتماد ،والترخيص ،وأنشطة االعتماد التابعة لنظام الصحة الخاص
بجامعة لويوال
لالستشاريين والمحاسبين والمراجعين والمحامين وشركات النسخ ومقدمي تكنولوجيا
المعلومات ،إلخ.
 .داستخدامات وعمليات كشف أخرى: كجزء من العالج وعمليات الدفع والرعاية الصحية،
قد يقوم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال أيضًا باستخدام معلوماتك الصحية المحمية
"PHI" لألغراض التالية:
أنشطة جمع التبرعات:سيستخدم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال معلوماتك
الصحية المحمية "PHI" ويكشف عنها لبعض أنشطة جمع التبرعات .على سبيل
المثال ،قد يكشف نظام صحة جامعة لويوال عن معلوماتك الديموغرافية ،وتواريخ
العالج الخاصة بك ،ومعلومات عن عالج الطبيب المعالج ،وعن إدارة الخدمة والنتائج
إلى جامعي التبرعات الذين قد يطلبون منك التبرع النقدي .سيسمح لك أي اتصال
لجمع األموال يتم إرساله لك بمعرفة كيف يمكنك ممارسة حقك في اختيار عدم تلقي
اتصاالت مماثلة في المستقبل.
البحث والتدريس الطبي:سيستخدم نظام الصحة بجامعة لويوال معلوماتك الصحية
المحمية "PHI" ويكشف عنها دون تصريح من الباحثين الطبيين والمربين السريريين
الذين يطلبون ذلك من أجل األبحاث الطبية المعتمدة أو غيرها من المشاريع األكاديمية/
التعليمية .يُطلب من الباحثين والمعلمين والطالب حماية جميع المعلومات التي يتلقونها.
أنشطة تحسين الصحة والمعلومات: سيستخدم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال
معلوماتك الصحية المحمية "PHI" ويكشف عنها لبعض أنشطة تحسين الصحة.
على سبيل المثال ،سيتم استخدام اسمك وعنوانك إلرسال رسالة إخبارية عامة لك أو
معلومات محددة بنا ًء على مخاوفك الصحية الخاصة.
 .هالمزيد من قوانين الوالية والقوانين االتحادية األكثر صرامة: يعد قانون والية إيلينوي
أكثر صرامة من قانونHIPAA في العديد من المجاالت .بعض القوانين االتحادية أيضًا
أكثر صرامة من قانون HIPAA .سيستمر نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال في
االلتزام بهذه القوانين االتحادية والتابعة للوالية األكثر صرامة.
1.1قوانين اتحادية أكثر صرامة:تشمل القوانين االتحادية قوانين الخصوصية المطبقة
على اإلنترنت ،مثل قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت والقوانين واللوائح
االتحادية التي تنظم سرية المعلومات الصحية المتعلقة بمعالجة تعاطي المخدرات.
2.2المزيد من قوانين الوالية الصارمة: يعتبر قانون الوالية أكثر صرامة عندما يحق للفرد
الحصول على المزيد من الفرص للوصول إلى السجالت مقارنة بقانونHIPAA.
كما أن قانون الوالية يعتبر أكثر تقيي ًدا عندما تتمتع السجالت بقدر أكبر من الحماية من
اإلفصاح بموجب قانون الوالية مقارنة بقانون HIPAA .راجع أدناه للحصول على
المزيد من إجراءات الحماية الصارمة لقانون الوالية في إيلينوي:
 .أالمعلومات الحساسة:قد يتطلب قانون والية إيلينوي مع بعض االستثناءات،
أن نحصل على إذن خطي منك ،أو في بعض الحاالت ،أمر من محكمة للكشف
عن معلومات حساسة .ويشمل ذلك المعلومات الطبية الحساسة التي قد تتضمن
االختبارات الجينية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والصحة العقلية وإدمان
الكحول والمخدرات واالعتداء الجنسي.
صر: يتمتع القُصّر في والية إيلينوي بالكثير من الحقوق التي تضمن سرية
.بالقُ ّ
وحماية معلومات معينة تتعلق بالصحة اإلنجابية والصحة السلوكية وإساءة استخدام
.H
المواد المخدرة بموجب قانون IPAA
.جالتراخيص المهنية: قد يطلب قانون والية إيلينوي تصريحً ا كتابيًا منك في حالة
استخدام معلومات طبية معينة في مختلف المراجعات واإلجراءات التأديبية
لمتخصصي الرعاية الصحية من قِبل سلطات الوالية
 .وتبادل المعلومات الصحية:سيشارك نظام الصحة لجامعة لويوال سجالتك الصحية
إلكترونيًا أو بخالف ذلك من خالل نظام تبادل المعلومات الصحية تحدده الوالية]
("HIE") حيث يتم تبادل السجالت الصحية مع أنظمة تبادل المعلومات الصحية "HIEs"
األخرى .يستخدم نظام الصحة لجامعة لويوال أي ً
ضا تقنية تبادل البيانات (مثل خدمات
المراسالت المباشرة ،ونظام منع اختراق المضيف "HIPS" ومزوِّ دي بوابات اإلنترنت)
مع سجالت الصحة اإللكترونية ("EHR") الخاص بها لمشاركة سجالتك الصحية من
أجل استمرارية الرعاية والعالج .كما تتيح أنظمة تبادل المعلومات الصحية "HIEs"
وتقنية تبادل البيانات أيضًا مشاركة سجالتك الصحية لتحسين جودة خدمات الرعاية
الصحية المقدمة لك (على سبيل المثال ،تجنب إجراء اختبار مكرر غير ضروري).
تشمل السجالت الصحية المشتركة ،إذا كان ذلك ممك ًنا ،التشخيصات الحساسة مثل
فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي
والمعلومات الوراثية وإساءة استعمال عقاقير الصحة العقلية ،وما إلى ذلك .تعمل أنظمة
تبادل المعلومات الصحية "HIEs" وتقنية تبادل البيانات كشريك لنا في العمل ،وتنوب
عنا في العمل ،سيقومون بنقل وصيانة معلوماتك الصحية المحمية "PHI" ألغراض
العالج والدفع وأغراض الرعاية الصحية .يلزم استخدام أنظمة تبادل المعلومات الصحية
"HIEs" وتقنية تبادل البيانات إلجراء الضمانات اإلدارية والبدنية والتقنية التي تحمي
بشكل معقول ومالئم سرية معلوماتك الطبية وسالمتها .قد يمنحك قانون الوالية حقو ًقا
للتقييد أو االشتراك أو إلغاء االشتراك في أنظمة تبادل المعلومات الصحية "HIEs".
للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بمسؤول الخصوصية لنظام الصحة بجامعة لويوال
على رقم .(708) 216-8351
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2االستخدام أو الكشف المسموح به مع فرصة لك للموافقة أو االعتراض عليه
 .أالعائلة/األصدقاء: سيقوم نظام الصحة بجامعة لويوال بكشف معلوماتك الشخصية إلى
صديق أو فرد من العائلة مشارك في الرعاية الطبية أو يدفع مقابلها .لديك الحق في
طلب عدم مشاركة معلوماتك الصحية المحمية "PHI" مع بعض أو جميع أفراد عائلتك
أو أصدقائك .باإلضافة إلى ذلك ،سيقوم نظام الصحة بجامعة لويوال بكشف معلوماتك
الشخصية إلى وكالة تساعد في جهود اإلغاثة في حاالت الكوارث حتى يمكن إبالغ عائلتك
عن حالتك ووضعك وموقعك.
.بدليل نظام الصحة لجامعة لويوال:سيشمل نظام الصحة بجامعة لويوال بعض المعلومات
عنك في دليل بينما أنت مريض في المستشفى في نظام صحة جامعة لويوال .ستتضمن
هذه المعلومات اسمك وموقعك في نظام الصحة لجامعة لويوال ،وحالتك العامة (على سبيل
المثال ،جيدة ،مستقرة ،حرجة ،وما إلى ذلك) وانتماءك الديني .سيتم الكشف عن معلومات
الدليل ،باستثناء االنتماء الديني الخاص بك ،لألشخاص الذين يسألون عنك باالسم .لديك
الحق في طلب عدم إدراج اسمك في دليل نظام صحة جامعة لويوال .إذا طلبت إلغاء
االشتراك في الدليل ،فال يمكننا إبالغ الزوار بحضورك أو موقعك أو حالتك العامة.
 .جالرعاية الروحية :سيتم إعطاء معلومات الدليل ،بما في ذلك المعلومات عن انتمائك
الديني ،إلى أحد أعضاء رجال الدين ،حتى لو لم يسأل عنك باالسم .مقدمو الرعاية
الروحية هم أعضاء في فريق الرعاية الصحية في نظام الصحة بجامعة لويوال ويمكن
استشارتهم فيما يتعلق برعايتكم .لديك الحق في طلب عدم إعطاء اسمك ألي عضو من
رجال الدين.
 .دالتقارير الطبية :سيقوم نظام الصحة بجامعة لويوال بإصدار معلومات دليل المؤسسة إلى
وسائل اإلعالم (باستثناء االنتماء الديني) إذا طلبت وسائل اإلعالم معلومات عنك باستخدام
اسمك وبعد أن نعطيك فرصة للموافقة أو االعتراض.
تصريحا منك
3يتطلب كل من االستخدام أو الكشف
ً
 .أالتسويق:في الحاالت التي يتلقى فيها نظام الصحة بجامعة لويوال أي مكافآت مالية
مباشرة أو غير مباشرة مقابل االتصال بك ليشجعك على شراء منتج أو خدمة أو إعطاء
معلومات عنك لطرف آخر يريد تسويق منتجاته أو خدماته لك؛ إال أن ذلك يخضع لبعض
االستثناءات المحدودة ،حيث يجب الحصول على تصريح خطي منك.
.بالبحث:سيحصل النظام الصحي لجامعة لويوال على تصريحك المكتوب الستخدام
أو الكشف عن معلوماتك الصحية المحمية "PHI" ألغراض البحث عند طلب قانون
.H
 IPAA
 .جمالحظات عن العالج النفسي:تتطلب معظم االستخدامات واإلفصاحات عن مالحظات
العالج النفسي تصريحً ا كتابيًا منك.
 .دبيع المعلومات الصحية المحمية "PHI":مع مراعاة بعض االستثناءات المحدودة،
تتطلب اإلفصاحات التي تشكل مبيعات المعلومات الصحية المحمية "PHI" تصريحً ا كتابيًا
منك.
 .هاستخدامات وإفصاحات أخرى:تتطلب أية استخدامات أو إفصاحات أخرى للمعلومات
الصحية المحمية "PHI" غير الموضحة في إشعار ممارسات الخصوصية هذا تصريحً ا
كتابيًا منك .سوف تتيح لك التصريحات المكتوبة معرفة سبب استخدامنا لمعلوماتك
الصحية المحمية"PHI" .لديك الحق في إلغاء التصريح في أي وقت.
4االستخدام أو اإلفصاح المسموح به أو المطلوب بموجب السياسة العامة أو القانون يتم بدون
تصريح منك.
 .أأغراض إنفاذ القانون:سيكشف نظام الصحة بجامعة لويوال عن معلوماتك الصحية
المحمية "PHI" ألغراض إنفاذ القانون كما هو مطلوب بموجب القانون ،مثل تحديد
شخص مشتبه به في جريمة جنائية أو شخص مفقود ،أو تقديم معلومات عن ضحية في
جريمة أو عن سلوك إجرامي.
.بمطلوب بموجب القانون:سيكشف نظام الصحة بجامعة لويوال عن معلوماتك الصحية
المحمية "PHI" عندما يطلب القانون االتحادي أو قانون الوالية أو القانون المحلي ذلك.
ومن األمثلة على تلك اإلفصاحات االستجابة ألمر محكمة/أمر االستدعاء ،أو اإلبالغ
اإللزامي للوالية (مثل الجروح الناجمة عن طلقات نارية ،أو ضحايا إساءة معاملة األطفال
أو إهمالهم) ،أو المعلومات الالزمة لالمتثال للقوانين األخرى مثل تعويض العمال أو
قوانين مماثلة .سيبلغ نظام الصحة بجامعة لويوال عن تسريب المخدرات وعن المعلومات
المتعلقة بنشاط وصفات عالج مغشوشة إلى وكاالت إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
 .جمراقبة أو سالمة الصحة العامة :سيستخدم نظام الصحة بجامعة لويوال المعلومات
الصحية المحمية "PHI" ويكشف عنها لتجنب أي تهديد خطير على صحة وسالمة
الشخص أو العامة .ومن األمثلة التي تتضمن الكشف عن معلومات الصحة المحمية
"PHI" لمحققي الوالية فيما يتعلق بنوعية الرعاية أو لوكاالت الصحة العامة فيما يتعلق
بالتطعيمات واألمراض المعدية وما إلى ذلك .سيستخدم نظام الصحة بجامعة لويوال
المعلومات الصحية المحمية "PHI" ويكشف عنها لألنشطة المتعلقة بجودة وسالمة أو
فعالية المنتجات أو األنشطة الخاضعة لرقابة إدارة األغذية والعقاقير ،بما في ذلك جمع
األحداث الضارة واإلبالغ عنها ،وتتبع وتسهيل عمليات سحب المنتجات ،إلخ.
 .دقضاة التحقيق بالوفاة ،األطباء الشرعيون ،مديرو الجنائز:سيكشف نظام الصحة
بجامعة لويوال عن المعلومات الصحية المحمية "PHI" لقضاة التحقيق بالوفاة أو األطباء
الشرعيين .على سبيل المثال ،سيكون هذا ضروريًا للتعرف على الشخص المتوفى أو
لتحديد سبب الوفاة .قد يقوم نظام الصحة بجامعة لويوال أيضًا بالكشف عن معلوماتك
الطبية إلى مديري الجنازات عند الضرورة للقيام بواجباتهم.
 .هنقل األعضاء:سيكشف نظام الصحة بجامعة لويوال عن المعلومات الصحية المحمية
"PHI" لمنظمة أو لجهة مختصة بشراء األعضاء من أجل أغراض التبرع باألعضاء أو
العين أو األنسجة.
 .والوظائف الحكومية المتخصصة :سيكشف نظام الصحة بجامعة لويوال عن معلوماتك
الصحية المحمية "PHI" فيما يتعلق بالوظائف الحكومية مثل األنشطة العسكرية
واالستخباراتية وأنشطة األمن القومي .سيستخدم نظام الصحة بجامعة لويوال المعلومات
الصحية المحمية "PHI" أو يكشف عنها لوزارة شؤون المحاربين القدامى لتحديد ما إذا
كنت مؤهالً للحصول على مزايا معينة.
 .زالتطعيمات :سيكشف نظام صحة جامعة لويوال عن إثبات حصولك على التطعيمات
للمدرسة حيث يطلبها قانون الوالية أو قانون آخر مماثل قبل قبول الطالب.
5حقوق معلوماتك الصحية
لديك الحقوق الفردية المتعلقة بمعلوماتك الصحية المحمية "PHI" التالية:
 .أالحق في الفحص والنسخ: يحق لك الوصول إلى معلوماتك الصحية المحمية "PHI"،
مع مراعاة بعض االستثناءات المحدودة ،وفحص معلوماتك الصحية المحمية ونسخها
طالما أننا نحافظ على البيانات.
إذا رفض نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال طلبك الخاص بالوصول إلى معلوماتك الصحية
المحمية "PHI" ،فسيقوم نظام الصحة بجامعة لويوال بإخطارك كتابيًا بسبب الرفض .على
سبيل المثال ،ليس لديك الحق في مالحظة العالج النفسي أو تفقد المعلومات التي تخضع
للقانون والتي يحظر الوصول إليها .قد يكون لديك الحق في مراجعة هذا القرار.
لديك أيضًا الحق في طلب معلوماتك الصحية المحمية "PHI" في شكل إلكتروني في الحاالت
التي يستخدم فيها نظام صحة جامعة لويوال السجالت الصحية اإللكترونية .يمكنك أيضًا
الوصول إلى المعلومات عبر بوابة المريض إذا توفرت من خالل نظام صحة جامعة لويوال.
سيتم فرض رسوم نسخ معقولة وف ًقا للقانون االتحادي أو قانون الوالية المعمول به.
.بالحق في التعديل: لديك الحق في تعديل معلوماتك الصحية المحمية "PHI" طالما أن نظام
الصحة الخاص بجامعة لويوال يحتفظ بالبيانات يجب عليك تقديم طلبك لتعديل معلوماتك
الصحية المحمية "PHI" كتابيًا لنظام الصحة الخاص بجامعة لويوال ،بما في ذلك سبب
دعم التعديل المطلوب.
ومع ذلك ،فإن نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال سوف يرفض طلبك الخاص بالتعديل إذا:
لم يقم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال بإنشاء المعلومات؛
أو أن المعلومات ليست جزءًا من مجموعة السجالت المعينة؛
أو أن المعلومات ليست متاحة الطالعك عليها (بسبب حالتها أو طبيعتها)؛
أو أن المعلومات دقيقة وكاملة.
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إذا رفض نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال طلبك الخاص المتعلق بالتعديالت في معلوماتك
الصحية المحمية "PHI" ،فسيقوم بإخطارك كتابيًا بسبب الرفض .وسيعلمك أيضًا بحقك في
تقديم بيان مكتوب معارض للرفض .يمكنك أن تطلب من نظام صحة جامعة لويوال تضمين
طلب التعديل والحذف في أي وقت يفصح فيه نظام الصحة لجامعة لويوال عن المعلومات التي
تريد تغييرها .قد يقوم نظام الصحة بجامعة لويوال بإعداد اعتراض لبيان عدم الموافقة الخاص
بك وسوف يقدم لك نسخة من هذا االعتراض.
 .جالحق في إِ ْجراء محاسبة :لديك الحق في تلقي حساب عن اإلفصاحات المتعلقة بمعلوماتك
الصحية المحمية "PHI" والذي يقوم به نظام صحة جامعة لويوال ،باستثناء اإلفصاحات
التالية:
المتعلقة بتلقي العالج أو بالدفع أو بعمليات الرعاية الصحية؛
أو الخاصة بك؛
أو باألشخاص المشاركين في رعايتك؛
أو بأغراض األمن القومي أو االستخبارات؛
أو بالمؤسسات اإلصالحية أو مسؤولي إنفاذ القانون.
يجب عليك تقديم طلب للحصول على حساب اإلفصاحات عن معلوماتك الصحية المحمية
"PHI" كتابيًا لنظام الصحة الخاص بجامعة لويوال.
يجب عليك تضمين الفترة الزمنية للمحاسبة ،والتي قد ال تزيد عن  6سنوات .سيقدم لك نظام
الصحة لجامعة لويوال حسابًا للكشف عن معلوماتك الصحية المحمية مجا ًنا ،في أي فترة مدتها
 12شهرً ا .سوف تخضع أي طلبات إضافية خاصة بالمحاسبة خالل تلك الفترة؛ لرسوم معقولة
إلعداد المحاسبة.
 .دالحق في طلب القيود :لديك الحق في طلب قيود على استخدامات وإفصاحات معينة خاصة
بمعلوماتك الصحية المحمية "PHI" لتلقي العالج أو للقيام بإجراءات الدفع أو وظائف
عمليات الرعاية الصحية أو لحظر مثل هذا اإلفصاح .ومع ذلك ،سيقوم نظام الصحة
الخاص بجامعة لويوال بالنظر في طلبك ولكن ليس مطالبًا بالموافقة على القيود المطلوبة.
 .هالحق في طلب قيود على خطة صحية:لديك الحق في طلب تقييد على الكشف عن
معلوماتك الصحية المحمية "PHI" فيما يتعلق بخطة صحية ما (ألغراض الدفع أو
عمليات الرعاية الصحية) في الحاالت التي ستدفع فيها من جيبك بالكامل ،للمواد التي تم
استالمها أو الخدمات المقدمة.
 .والحق في تلقي اتصاالت سرية:لديك الحق في تلقي اتصاالت سرية عن معلوماتك الصحية
المحمية "PHI" بطرق بديلة أو في مواقع بديلة .على سبيل المثال ،يمكنك أن تطلب من
نظام صحة جامعة لويوال االتصال بك في العمل أو عن طريق البريد فقط.
 .زالحق في الحصول على نسخة من هذا اإلشعار:لديك الحق في الحصول على نسخة
ورقية من إشعار ممارسات الخصوصية هذا ،عند الطلب.
6 .6خرق المعلومات الصحية المحمية "PHI" غير المؤ ّمنة
إذا حدث خرق للمعلومات الصحية المحمية "PHI" غير المؤمّنة سيؤثر عليك ،يجب على
نظام صحة جامعة لويوال أن يخطرك باالنتهاك.
7 .7المشاركة واالستخدام المشترك لمعلوماتك الصحية
في سياق تقديم الرعاية لك وتعزيز مهمة نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال لتحسين صحة
المجتمع ،سيشارك نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال معلوماتك الصحية المحمية "PHI" مع
المنظمات األخرى كما هو موضح أدناه حيث وافقت على االلتزام بالشروط الموضحة أدناه:
 .أالطاقم الطبي. يشارك الطاقم الطبي والنظام الصحي لجامعة لويوال معًا في ترتيبات
الرعاية الصحية المنظمة لتقديم الرعاية الصحية لك .وافق كل من نظام الصحة لجامعة
لويوال والطاقم الطبي على االلتزام بشروط هذا اإلشعار فيما يتعلق بمعلومات الصحة
المحمية التي تم إنشاؤها أو استالمها كجزء من تقديم الرعاية الصحية لك من قبل نظام
صحة جامعة لويوال .سيتمكن األطباء والمتخصصون في الرعاية الصحية الذين هم
أعضاء في الفريق الطبي لنظام الصحة بجامعة لويوال من الوصول إلى معلوماتك الصحية
المحمية واستخدامها ألغراض العالج والدفع وعمليات الرعاية الصحية المتعلقة برعايتك
داخل النظام الصحي لجامعة لويوال سيكشف نظام الصحة بجامعة لويوال عن معلوماتك
الصحية المحمية "PHI" للطاقم الطبي و ألصحاب مهن الصحة المساعدة لتلقي العالج
وألغراض الدفع وعمليات الرعاية الصحية.
.بالعضوية في مؤسسة Trinity Health .يشارك نظام الصحة بجامعة لويوال وأعضاء
 Tمعًا في تنظيم الرعاية الصحية المنظمة لمراجعة االستخدام
مؤسسة rinity Health
وتقييم الجودة .لقد اتفقنا على االلتزام بشروط هذا اإلشعار فيما يتعلق بمعلومات الصحة
المحمية "PHI" التي تم إنشاؤها أو استالمها كجزء من أنشطة تقييم االستخدام وتقييم
الجودة الخاصة بمؤسسةTrinity Health وأعضائها .سوف يلتزم أعضاء Trinity
Health ببنود إشعار ممارسات الخصوصية الخاص بهم فيما يتعلق باستخدام معلوماتك
الصحية المحمية "PHI" ألعراض العالج أو الدفع أو عمليات الرعاية الصحية .سيشارك
كل من نظام الرعاية الصحية الكاثوليكي الوطني ،ونظام الصحة الخاص بجامعة لويوال
ومستشفيات أخرى ،ودور رعاية المسنين ،ومقدمي الرعاية الصحية في Trinity
Health ،كجزء من مؤسسةTrinity Health ،معلوماتك الصحية المحمية "PHI"
لمراجعة االستخدام وتقييم الجودة فيTrinity Health ،أي الشركة األم ،وأعضاؤها.
يستخدم أعضاء Trinity Health أيضًا معلوماتك الصحية المحمية "PHI" لتلقي
العالج ،وإلجراءات الدفع إلى نظام الصحة لجامعة لويوال و/أو لعمليات الرعاية الصحية
التي يسمح بها قانونHIPAA فيما يتعلق بمرضانا المتبادلين.
يرجى االنتقال إلى مواقع مؤسسة Trinity Health اإللكترونية للحصول على قائمة
بالمنظمات األعضاء على موقع /http://www.trinity-health.org .أو ،بدالً من ذلك،
يمكنك االتصال بمسؤول خصوصية النظام الصحي لجامعة لويوال لطلب نفس الشيء.
 .جشركاء األعمال. سيشارك نظام الصحة بجامعة لويوال معلوماتك الصحية مع شركاء
األعمال والمتعاقدين معهم من الباطن ،أي الذين يتعاقدون معهم ألداء مهام العمل في نظام
 Tالتي تقوم ببعض وظائف
الصحة بجامعة لويوال ،بما في ذلك مؤسسة rinity Health
العمل لنظام الصحة الخاص بجامعة لويوال.
 .دمقدمو الرعاية الصحية الخاصة بك ومنسقو الرعاية .ستتلقى الرعاية من نظام صحة
جامعة لويوال الذي يتم تقديمه في إطار الرعاية المتكاملة ،حيث يتم رؤية المرضى من قبل
العديد من مقدمي الرعاية المختلفين وفي العديد من أماكن الرعاية كجزء من استمرارية
وتقديم الرعاية المنسقة .يشارك نظام الصحة بجامعة لويوال معلوماتك الصحية المحمية
"PHI" مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين ومنسقي الرعاية الذين يعملون معًا لتوفير
العالج والحصول على المبالغ المدفوعة وإجراء عمليات الرعاية الصحية .يتم مشاركة
معلوماتك الصحية اإللكترونية إلكترونيا ً بطرق متعددة مع مقدمي الخدمات المشاركين في
تقديم الرعاية وتنسيق الرعاية .يمكن مشاركة معلوماتك الصحية المحمية "PHI" عبر
اتصال مباشر بنظام السجالت الصحية اإللكترونية المتعلق بمقدمي الخدمات اآلخرين.
يمكن مشاركة معلوماتك الصحية المحمية "PHI" من خالل تبادل المعلومات الصحية
أو عبر التكنولوجيا التي تم ّكن مقدمي خدمات انتقال البيانات من الخادم ومنسقي الرعاية
من الحصول على معلوماتك .يمكن مشاركة معلوماتك الصحية المحمية "PHI" باستخدام
اإلرسال اآلمن إلى صناديق البريد الخاصة بمقدمي الخدمة اآلخرين.
8 .8التغييرات على هذا اإلشعار .سوف يلتزم نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال بأحكام اإلشعار
المعمول به حاليًا .يحتفظ نظام الصحة الخاص بجامعة لويوال بالحق في إجراء تغييرات
جوهرية على شروط إشعاره وجعل أحكام اإلشعار الجديدة سارية المفعول بالنسبة لجميع
المعلومات الصحية المحمية التي تحتفظ بها .سيقوم نظام صحة جامعة لويوال بتوزيع/بتزويدك
بإشعار منقح في زيارتك األولى بعد مراجعة اإلشعار في الحاالت التي يقوم فيها بإجراء تغيير
مادي في اإلشعار .يمكنك أيضًا أن تسأل نظام الصحة لجامعة لويوال عن إمكانية الحصول على
نسخة حديثة من اإلشعار في أي وقت.
9 .9الشكاوي .إذا كنت تعتقد أن حقوق الخصوصية الخاصة بك قد انتهكت ،يمكنك تقديم شكوى
إلى مسؤول الخصوصية لنظام الصحة الخاص بجامعة لويوال أو إلى سكرتير وزارة الصحة
والخدمات اإلنسانية .يجب تقديم جميع الشكاوى كتابيًا مباشرة إلى مسؤول خصوصية نظام
الصحة بجامعة لويوال .يؤكد نظام صحة جامعة لويوال أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات انتقامية
أن قمت بتقديم شكوى .لن يتم اتخاذ إجراءات انتقامية بسب تقديم أي شكوى.
1010مسؤول الخصوصية  -أسئلة/مخاوف/معلومات إضافية .إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف
أو ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول المشكالت التي يغطيها إشعار
ممارسات الخصوصية هذا أو تسعى للحصول على معلومات إضافية حول سياسات وإجراءات
الخصوصية الخاصة بنظام الصحة لجامعة لويوال ،يرجى االتصال بمسؤول خصوصية النظام
الصحي لجامعة لويوال على الرقم  (708) 216-8351أو عن طريق البريد على العنوان
Maywood, IL 60153،st Ave..2160 1
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