ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻣﺎل از2020/14/10 :

ﺧﻼﺻﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺻول ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ  ،PHELPS HEALTH MEDICAL GROUP ،PHELPS HEALTHو
) PHELPS HEALTH HOMECAREﮐﮫ ﺑﮫ ھر دو ﻋﻧوان " "PHELPS HEALTHاطﻼق ﻣﯽ ﺷود(
در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼطور اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرد ،و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﯾن
اطﻼﻋﺎت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺧﻼﺻﮫ "اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺻول ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ" )"اﻋﻼﻣﯾﮫ"( ﺗوﺳط  Phelps Healthدر ﺻﻔﺣﮫ اول ﭘﯾوﺳت ﺷده اﺳت .ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻣل ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎﯾﺗﺎن در
راﺑطﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﮐل اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ
ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•

ﺣﻖ درﺧواﺳت اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾت ﺑر ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎ از اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﻣﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺣوه اﻓﺷﺎی آﻧﮭﺎ )اﺷﺗراک ﮔذاری ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن(؛

•

ﺣﻖ درﺧواﺳت ﻧﺣوه درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ از طرف ﻣﺎ؛

•

ﺣﻖ ﺑررﺳﯽ و درﯾﺎﻓت ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺧودﺗﺎن؛

•

ﺣﻖ درﺧواﺳت اﯾﺟﺎد اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯾﯾرات از طرف ﻣﺎ در اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺎن؛

•

ﺣﻖ اطﻼع از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﭼطور اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم؛

•

ﺣﻖ ﻣطﻠﻊ ﺷدن از اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻏﯾراﯾﻣن ﺷﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾری روی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذارد ﯾﺎ ﻧﮫ؛ و،

•

ﺣﻖ اﻧﺻراف از اﯾﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﺗﺎن در ﭼرﺧﮫ ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت ﻗرار ﺑﮕﯾرد.

ﻣﺎ ﺑدون اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ از اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯾﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم و آﻧﮭﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎﯾرﯾن ﻗرار ﻧﻣﯽ دھﯾم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗوﺻﯾف ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺗﻌﮭدات و اﻟزاﻣﺎت ﻣﺎ
ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﺋل زﯾر ﻣﺳﺋول ھﺳﺗﯾم:
•

ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﻣﺎ؛

•

اراﺋﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ؛ و،

•

ﺗﺑﻌﯾت از اﺻول ﻋﻧوان ﺷده در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ.

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﺻول ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺗوﺻﯾف ﺷده در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم .اﮔر ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و آن را در
ﻣراﮐز ﺧود و در وﺑﺳﺎﯾت ﺑﮫ اﯾن آدرس ﭘﺳت ﺧواھﯾم ﮐرد .www.phelpshealth.org :اﮔر ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﯾﺎ اﮔر ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره
 (573) 458-7613ﺑﺎ ﻣﺳﺋول اﻣور ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ درﯾﺎﻓت اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺻول ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ PHELPS HEALTH
ﻣن ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺻول ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ  PHELPS HEALTHرا درﯾﺎﻓت ﮐرده ام.
ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ_____________________________________ :
ارﺗﺑﺎط )اﮔر ﻓردی ﺑﺟز ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد(______________________________ :
ﺗﺎرﯾﺦ____________________________ :


ﺑﯾﻣﺎر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﻧداﺷت/ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﻧﺑود.
دﻟﯾل___________________________________ :
ﺣروف اول ﻧﺎم ﭘرﺳﻧل_________________________ :

ﺗﺎرﯾﺦ:

___________________

*

*

اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺻول ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼطور اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرد ،و اﯾﻧﮑﮫ
ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑرای  ،PHELPS HEALTH MEDICAL GROUP ،PHELPS HEALTHو
) PHELPS HEALTH HOMECAREﮐﮫ ﺑﮫ ھر دو ﻋﻧوان " "PHELPS HEALTHاطﻼق ﻣﯽ ﺷود( ﮐﺎرﺑرد دارد
 Phelps Healthﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت از ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد ،و از اھﻣﯾت ﺣﻔظ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣطﻠﻊ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﻠزم ھﺳﺗﯾم
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ )ﮐﮫ ﺑﮫ آن "اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده" ﯾﺎ " "PHIﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود( را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم ،و اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را در
اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ در آن وظﺎﯾف ﺣﻘوﻗﯽ و اﺻول ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺎ ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ  PHIﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﻣﻠزم ھﺳﺗﯾم
از اﺻول ﻓﻌﻠﯽ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﺻول ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺗوﺻﯾف ﺷده در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم ،و اﺻول
ﺟدﯾدی را ﺑرای ھﻣﮫ ﻣوارد  PHIﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾم اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾم .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ،اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و آن را در ﻣراﮐز
ﺧود و در وﺑﺳﺎﯾت ﺑﮫ اﯾن آدرس ﭘﺳت ﺧواھﯾم ﮐرد.www.phelpshealth.org :
ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده از  PHIو اﻓﺷﺎی آﻧﮭﺎ ﺑدون اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ:
ﺑرای درﻣﺎن :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﺟﺎم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎ ،و ﻣدﯾرﯾت آن از  PHIﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ﯾﺎ آن را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار دھﯾم.
ﻣﺛﻼً ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ از  PHIﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﭘزﺷﮑﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎرھﺎ ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺣﺎﺿر در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣراﻗﺑت ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ،و ﺳﺎﯾر ﭘرﺳﻧﻠﯽ ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ در روﻧد ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ ﺣﺿور دارﻧد.
ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،از  PHIﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ﯾﺎ آن را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار دھﯾم .ﻣﺛﻼً ﻣﻣﮑن اﺳت  PHIﺷﻣﺎ
را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﻗرار دھﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره درﻣﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط
ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺎن اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﺗﺄﯾﯾد اوﻟﯾﮫ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ طرح ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺎن ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﺧﯾر
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم.
ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اﻣور ﺗﺟﺎری ،از  PHIﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ﯾﺎ آن را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار دھﯾم .ﭼﻧﯾن
ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑرای اھداف ﺗﺟﺎری ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻻزم اﺳت ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﺑﯾﻣﺎراﻧﻣﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت
ﻣﻧﺎﺳب درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺛﻼً ﻣﻣﮑن اﺳت از  PHIﺑرای ﺑررﺳﯽ ﮐﯾﻔﯾت درﻣﺎن و ﺧدﻣﺎت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﭘرﺳﻧل ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن دارای ﻗرارداد ،و داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
ﻣوارد اﻟزاﻣﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ :ﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﻓدرال ،اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﯾﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﻻزم و ﺿروری ﺑﺎﺷد ،از  PHIﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و آن را در اﺧﺗﯾﺎر
دﯾﮕران ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم.
ﻣوارد اﻟزاﻣﯽ از طرف ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣت :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﺗﺑﻌﯾت ﻣﺎ از اﻟزاﻣﺎت ﻗواﻧﯾن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻋﻧوان ﺷده در
"اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓراد" ﻻزم ﺑﺎﺷد  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗرار دھﯾم.
ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار دھﯾم ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣوارد اﺷﺗراک ﮔذاری
اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﯾﺎ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ھﺳﺗﻧد )ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و
دارو(.
ﻧظﺎرت ﺑر ﺳﻼﻣت :ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺟﺎز ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺗﻔﺣص ،و ﺑررﺳﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑر ﺳﻼﻣت
ﻗرار دھﯾم .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ،ﺷﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣزاﯾﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری
دوﻟﺗﯽ ،و ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ را ﺗﺣت ﻧظﺎرت دارﻧد.
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﻏﻔﻠت :اﮔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣوارد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ،ﻏﻔﻠت ،ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑوده اﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ  PHIﺷﻣﺎ را در
اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﻗرار دھﯾم .ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﻣﻣﮑن اﺳت  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﺎز
ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮔزارش ﻣوارد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﮐودﮐﺎن ﯾﺎ ﻏﻔﻠت در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد.
روﻧدھﺎی اﺟراﯾﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺣﮑم دادﮔﺎه ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﺟراﯾﯽ )ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺻراﺣﺗﺎ ً ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد(  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎﯾرﯾن
ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ،و در ﺑﻌﺿﯽ ﺷراﯾط ﺧﺎص در ﻣوارد ﺻدور اﺣﺿﺎرﯾﮫ ،درﺧواﺳت اﻧﺟﺎم ﺗﻔﺣص ،ﯾﺎ دﯾﮕر روﻧدھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم
ﮔﯾرد.
اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون :ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﻋﺎﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻣوارد اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون ،ﻣﺎﻧﻧد اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ،ﻣﻣﮑن اﺳت
اطﻼﻋﺎت  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار دھﯾم.
دﺳﺗور ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺳﺋول اﻣور ﺗدﻓﯾن :اﮔر ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺋول اﻣور ﺗدﻓﯾن ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻣﺟﺎز ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ  PHIﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
اﯾن اطﻼﻋﺎت در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷود.
اھدای ﻋﺿو :اﮔر اھداﮐﻧﻧده ﻋﺿو ﺑﺎﺷﯾد ،در ﺻورت ﻟزوم و ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ اھدا ﯾﺎ ﭘﯾوﻧد ﻋﺿو ،ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت  PHIﺷﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن اھدای ﻋﺿو ﻗرار داده ﺷود.

ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت :در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﺧﺎص ﻣﻣﮑن اﺳت  PHIرا در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣﻘﻘﯾﻧﯽ ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﺷﺎن ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺑررﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،و ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻻزم اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗﺎ در ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﻣوﺟود ،ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ  PHIﺣﻔظ ﺷود.
ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﺑرای ﺳﻼﻣت ﯾﺎ اﯾﻣﻧﯽ :اﮔر ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز ﺗﮭدﯾد ﺟدی و ﻓوری ﺑرای ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻻزم اﺳت  PHIرا در
اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار دھﯾم ،اﯾن اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺗﯾﺎر ﻓردی ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧطﻘﯽ ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ از ﺑروز ﺗﮭدﯾد ﺷود ﯾﺎ آن را
ﮐﺎھش دھد.
اﻗداﻣﺎت ﺧﺎص دوﻟﺗﯽ :در ﺻورت وﺟود ﺷراﯾط ﻻزم ،ﻣﻣﮑن اﺳت  PHIرا ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار
دھﯾم ،ﻣﺛﻼً ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ﺗوﺳط "ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ﻧظﺎﻣﯽ".
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت  PHIﺷﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﺳروﯾس ھﺎی ﺧﺑری :ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت
ِ
را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺄﻣوران رﺳﻣﯽ ﺳروﯾس ھﺎی ﺧﺑری ،ﺿد ﺟﺎﺳوﺳﯽ ،ﻣﺣﺎﻓظت از رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺟﺎز ،و رھﺑران ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻗرار دھﯾم.
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﺎرﮔری :ﺑرای ﺗﺑﻌﯾت از ﻗواﻧﯾن ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﺎرﮔری و ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران
ﻗرار دھﯾم.
اﻓراد زﻧداﻧﯽ و ﻣﺣﺑوس :اﮔر در ﻣرﮐز اﺻﻼح زﻧداﻧﯽ ﺑﺎﺷﯾد و  PHIﺷﻣﺎ را در روﻧد اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت
از  PHIﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﯾﺎ آن را در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕران ﻗرار دھﯾم.
ھﻣﮑﺎران ﺗﺟﺎری :ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر اﻓرادی ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﯾﺎ ﺳروﯾس دھﯽ ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣﺎ ﯾﺎ از طرف ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ اﻓﺷﺎی  PHIوﺟود دارد .ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ ،ﻻزم اﺳت ھﻣﮑﺎران ﺗﺟﺎری ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از اطﻼﻋﺎﺗﺗﺎن
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.
ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده از  PHIو اﻓﺷﺎی آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود:
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن :ﻣﮕر در ﻣواردی ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،اﻗوام ،دوﺳت ﻧزدﯾﮏ ،ﯾﺎ ھر
ﻓرد دﯾﮕری ﮐﮫ ھوﯾﺗش را ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد ﻗرار دھﯾم ،ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در راﺑطﮫ ﺣﺿور اﯾن ﻓرد در اﻣر ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣورد اﺷﺗراک ﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﻣواﻓﻘت ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﯾد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﺧود ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد .ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺿوی از ﺧﺎﻧواده ،ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻓرد ،ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،و ﯾﺎ ھر ﻓرد دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯽ ﺷﻣﺎ اﺳت PHI ،را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯽ ﮔذارﯾم.
ﻓﮭرﺳت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ :وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺳﺗری در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺣﺿور دارﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌﺿﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد
ﻧﺎم ،ﻣﺣل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﺗوﺻﯾف ﮐﻠﯽ وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ )ﺧوب ،ﺛﺎﺑت ،ﺑﺣراﻧﯽ و ﺳﺎﯾر وﺿﻌﯾت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ( ،و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻣذھﺑﯽ را در ﻓﮭرﺳت اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﻟﺣﺎظ ﮐﻧﯾم .ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﻧﺎﻣﺗﺎن در ﻓﮭرﺳت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درج ﻧﺷود .اﮔر درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﻧﺎﻣﺗﺎن از ﻓﮭرﺳت
ﺧﺎرج ﺷود ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﻣورد ﺣﺿورﺗﺎن ،ﻣﺣل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اطﻼﻋﯽ ﺑدھﯾم.
ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده از  PHIو اﻓﺷﺎی آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود:
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ :ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺑرای اﮐﺛر ﻣوارد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﻓروش  :PHIﺑرای اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت  PHIﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻓروش  PHIﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد از ﺷﻣﺎ ﻣﺟوز درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم.
ﺳﺎﯾر ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده :ﺳﺎﯾر ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎی  PHIﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺻﯾف ﻧﺷده اﺳت ،ﻓﻘط ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت )ﻣﮕر در
ﻣواردی ﮐﮫ از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﺎز ﯾﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷد( .در ھر زﻣﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣﺟوز را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد ،ﺑﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺟوز
ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ ،اﻗداﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﯾم.
ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ :PHI
ﺷﻣﺎ ﺣﻘوق ﺧﺎﺻﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ  PHIدارﯾد ﮐﮫ در زﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ارﺳﺎل درﺧواﺳﺗﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای ﻣﺳﺋول اﻣور ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﻣﺎل اﯾن ﺣﻘوق اﻗدام ﮐﻧﯾد.
ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  :PHIﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ  PHIﻣوﺟود در ﺳواﺑﻖ ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﺗﺎن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ
ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از آن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﻧﺳﺧﮫ ای از ﺧﻼﺻﮫ  PHIﻣﻌﻣوﻻً  30روز ﺑﻌد از درﺧواﺳﺗﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرای ھر ﺻﻔﺣﮫ
ﮐﭘﯽ ﺷده و ﭘﺳت ﺷده ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ھزﯾﻧﮫ ای از ﺷﻣﺎ ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد .در ﺑﻌﺿﯽ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣﻣﮑن اﺳت درﺧواﺳﺗﺗﺎن ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  PHIرا
رد ﮐﻧﯾم.
ﺣﻖ درﺧواﺳت اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾت :ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑر ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎ از  PHIﯾﺎ اﻓﺷﺎی آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد .در
درﺧواﺳﺗﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﺣدودﯾت ﺧﺎﺻﯽ را درﺧواﺳت ﮐرده اﯾد ،و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺣدودﯾت در ﻣورد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﻋﻣﺎل ﺷود .ﻣﺎ اﻟزاﻣﯽ ﺑﮫ ﭘذﯾرش
درﺧواﺳت اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾت ﺷﻣﺎ ﻧدارﯾم ،ﻣﮕر در اﯾن ﻣوارد ﮐﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻠزم ﺑﺎﺷﯾم  PHIﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر طرح ﺳﻼﻣﺗﺗﺎن ﻗرار ﻧدھﯾم (1) :ﺑرای ﭘرداﺧت
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت ﮐﮫ از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و ) (2در راﺑطﮫ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﺷﺧﺻﺎ ً ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎ را
ﭘرداﺧت ﮐرده اﯾد .اﮔر ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی درﺧواﺳﺗﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻧﻘض اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ از  PHIﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾم و آن را ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﻧﮕذارﯾم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای درﻣﺎن ھﺎی اورژاﻧﺳﯽ اﯾن ﮐﺎر ﺿروری ﺑﺎﺷد.
ﺣﻖ درﺧواﺳت ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ :ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد از ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﺑﮫ روﺷﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ درﺧواﺳت ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ﺗﺎن ،از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾم اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺣوه ﭘرداﺧت
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،آدرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﯾﺎ روش دﯾﮕری ﺑرای ﺗﻣﺎس را در اﺧﺗﯾﺎرﻣﺎن ﻗرار دھﯾد.

ﺣﻖ اﯾﺟﺎد اﺻﻼح و ﺗﻐﯾﯾرات :اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ  PHIﮐﮫ در دﺳﺗرس ﻣﺎ ﻗرار دارد اﺷﺗﺑﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﻗص اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد اطﻼﻋﺎت
ﻣوﺟود در ﺳواﺑﻖ ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﺗﺎن را اﺻﻼح ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن درﺧواﺳت را رد ﮐﻧﯾم ،ﻣﺛﻼً اﮔر  PHIﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣل و ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد.
اﮔر درﺧواﺳﺗﺗﺎن را رد ﮐﻧﯾم ،ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺗﺑﯽ ﺑراﯾﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯾم ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻋدم رﺿﺎﯾﺗﺗﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑراﯾﻣﺎن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
اﮔر درﺧواﺳﺗﺗﺎن را ﺑرای اﺻﻼح اطﻼﻋﺎت ﺑﭘذﯾرﯾم ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ،ازﺟﻣﻠﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرﯾد اطﻼع دھﯾم ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده
اﺳت ،ﺗﺎ در ﻣوارد ﺑﻌدی اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ،ﻣوارد اﺻﻼح ﺷده در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮔزارش :ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد درﺑﺎره ﻣوارد ﺧﺎص اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت  ،PHIﮔزارﺷﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺣﻖ درﯾﺎﻓت اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﻧوط
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ،و اﻟزاﻣﺎﺗﯽ ﺧﺎص اﺳت .درﺧواﺳﺗﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص را ﺷﺎﻣل ﺷود و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر از  6ﺳﺎل ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣدت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﺗر را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ھر  12ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﯾﮏ درﺧواﺳت راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ در ﺻورت اراﺋﮫ
درﺧواﺳت ھﺎی ﺑﻌدی در ھﻣﺎن ﻣدت  12ﻣﺎه ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ ﮐﺳر ﺷود .در ﺻورت ﮐﺳر ھرﮔوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ،و ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﻗﺑل از ﮐﺳر ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ درﺧواﺳﺗﺗﺎن را ﺑرای اﻧﺻراف ﯾﺎ اﺻﻼح درﺧواﺳت ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
ﺣﻖ ﻣطﻠﻊ ﺷدن در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﻧﻘض :اﮔر ﻧﻘض اطﻼﻋﺎت  PHIﻣﺣﺎﻓظت ﻧﺷده ﺷﻣﺎ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﺑدھد ،ﺣﻖ دارﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣطﻠﻊ
ﺷوﯾد.
ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﻏذی اﻋﻼﻣﯾﮫ :از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﻏذی از اﻋﻼﻣﯾﮫ را از طرف ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺣﻖ اﻧﺻراف از ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾم .از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد
ﮐﮫ از درﯾﺎﻓت اﯾن ﭘﯾﺎم ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ اﻧﺻراف دھﯾد.
ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت
 Phelps Healthدر ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از روﻧدھﺎی ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣت ) (HIEﺣﺿور و ﻣﺷﺎرﮐت دارد HIE .ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺑﺎ ھدف اﻧﺟﺎم
اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اھداف ﻣﺟﺎز PHI ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم ،ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺳﺎﯾر اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ھدف  HIEﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر ،ﻣؤﺛرﺗر ،و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺗری را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾم.
ﺑﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن اﻧﺻراف ﻣﯽ دھﯾد PHI ،ﺷﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮫ اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت ﮐﮫ در  HIEﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﺿور دارﻧد ﯾﺎ
ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد ،ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎﯾر اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت ﺑﺗواﻧﻧد از طرﯾﻖ  HEIدﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻻزم
ﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ و ﻋدم اﻧﺻراف دھﯽ ،ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ  PHIاز طرﯾﻖ روﻧدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ) HIEازﺟﻣﻠﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ،ﺗﺳت ژﻧﺗﯾﮏ ،ﺳوء ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر/اﻟﮑل ،ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺗﯽ ،ﺗﺳت /HIVاﯾدز ،ﺳواﺑﻖ ﺑﺎرداری و ﺳﻘط ﺟﻧﯾن،
و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎس( در دﺳﺗرس ﻗرار ﺑﮕﯾرد .اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد  PHIﺷﻣﺎ از طرﯾﻖ روﻧدھﺎی  HIEدر اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎﯾر اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از
ﺳﻼﻣت ﻗرار ﺑﮕﯾرد ،ﺑﺎﯾد اﻧﺻراف دھﯾد.
ﺑرای اﻧﺻراف از ھرﮔوﻧﮫ روﻧد  HIEﯾﺎ ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره روﻧدھﺎی  HIEﮐﮫ درﺣﺎل ﺣﺎﺿر در آﻧﮭﺎ ﺷرﮐت دارﯾم ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺳﺋول اﻣور
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ:
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺎ ﺣﻘوق ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﻘض ﮐرده اﯾم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋول اﻣور ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را طرح ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .در ﺻورت طرح ﺷﮑﺎﯾت ،ھﯾﭻ اﻗدام ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ای را
ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھﯾم داد.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
ﺑﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ دﯾﮕر ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑرای اﺣﻘﺎق ھرﮐدام از ﺣﻘوق ﺗوﺻﯾف ﺷده در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ،و ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ
ﺑرای طرح ﺷﮑﺎﯾت ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺳﺋول اﻣور ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  573-458-7613ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﯾﺎ درﺧواﺳﺗﺗﺎن را ﺑﮫ اﯾن آدرس ﭘﺳت ﮐﻧﯾد:
.Phelps Health, Corporate Compliance and Privacy Officer; 1000 West 10th Street; Rolla, MO 65401
اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  2020/14/10ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت.

