شبكة الصحة بجامعة والية Colorado
يشرح ھذا اإلشعار كيفية استخدام معلومات الصحة الطبية والعقلية الخاصة بك وكيفية الكشف عنھا ووصولك إليھا .الرجاء مراجعته بعناية.
قامت ك ٌل من مصلحة الخدمات الصحية بـ  Hartshornومركز االستشارات الجامعي بدمج خدماتھما مع شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoبداية من األول من
يوليو عام  .٢٠٠٨ويتعاون مقدمو الرعاية الصحية الطبية والعقلية لتقديم رعاية صحية شاملة .وكذلك يتم مشاركة المعلومات إلى المدى الذي يتناسب مع تقديم
الرعاية لك.
وتتعھد ك ٌل من إدارة الخدمات الصحية واإلنسانية وشبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoبحماية المعلومات الطبية المتعلقة بك .ويلزم القانون شبكة الصحة بجامعة والية
 Coloradoبالحفاظ على سرية المعلومات الصحية الشخصية المتعلقة بك بموجب بنود أحدث إصدار من إشعار ممارسات الخصوصية ،ويلزمھا أيضًا بتزويدك بإشعار
يتضمن واجباتھا القانونية وممارسات الخصوصية لديھا فيما يتعلق بالمعلومات الصحية الخاصة بك .وتحتفظ شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoبحق تغيير بنود إشعار
الخصوصية ھذا ووضع أي شروط إشعار جديدة تسري على جميع المعلومات الطبية المحمية )المعروفة اختصارًا بـ " .("PHIوسوف تُبلغ شبكة الصحة بجامعة والية
 Coloradoالمرضى بالتغييرات الحادثة بھذا اإلشعار من خالل مطالبة جميع المرضى بقراءة إشعار الخصوصية الجديد وال ُمح ﱠدث والتوقيع عليه في كل مرة يحدث فيھا تغيير
بالمحتوى )خالل زيارة المريض التالية(.

 .Iقواعد سرية المعلومات واستخداماتھا
يجوز لشبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoالوصول إلى المعلومات الطبية واستخدامھا وتبادلھا:
 .١العالج .يجوز استخدام المعلومات الطبية المحمية خالل فترة الرعاية الصحية التي تحصل عليھا وكشفھا لمقدمي الرعاية الصحية الطبية والعقلية حسب مقتضى الحال/
الضرورة لضمان جودة واستمرار الرعاية التي تتلقاھا .على سبيل المثال :إذا كان ھناك مقدم رعاية آخر يتولى عالجك؛ فيمكن أن نناقش خطة عالجك لتنسيق الرعاية بيننا
وبينه .وفي ھذه الحالة ،يجوز أن تتضمن أنواع معلومات الرعاية الصحية الخاصة بك التي يمكن الكشف عنھا؛ تشخيص المرض وتقارير األشعة السينية ونتائج التحاليل
المعملية وغير ذلك.
 .٢المستحقات المالية .يجوز لنا استخدام المعلومات الصحية الخاصة بك والكشف عنھا للحصول على مستحقات مالية مقابل الخدمات التي قدمناھا نحن لك أو قدمھا مقدم خدمة
آخر .وقد يتضمن ھذا أنشطة محددة قد تتولى خطة التأمين الصحي الخاصة بك إجراءھا قبل موافقتھا على خدمات الرعاية التي نوصي بحصولك عليھا ،أو تسديدھا للمستحقات
المتعلقة بھا ،مثل :الفصل في ثبوت األھلية أو تغطية مزايا التأمين ،ومراجعة الخدمات المقدمة لك بنا ًء على الضرورة الطبية ،وإجراء أنشطة مراجعة االنتفاع .على سبيل
المثال :إذا ذھبت لشبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoجراء إصابتك بالتھاب الحلق ،فيمكن دفع أي رسوم أو تقديم أية معلومات طبية ترتبط بحالتك ليتم توقيع الكشف
عليك.
 .٣عمليات الرعاية الصحية .يجوز لنا استخدام المعلومات الصحية المحمية أو الكشف عنھا ،إذا لزم األمر ،من أجل دعم األنشطة التجارية المتعلقة بممارسة مقدمي الخدمة لك.
تتضمن ھذه األنشطة على سبيل المثال ال الحصر ،أنشطة تقييم الجودة ،وأنشطة استعراض حالة الموظف وتدريب الطالب الطبيين ،والترخيص وأنشطة جمع التبرعات وإجراء
األنشطة التجارية األخرى وإعدادھا .وسوف نتبادل المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك مع "الشركاء التجاريين" اآلخرين ممن يقومون بأنشطة مختلفة )تقديم نصائح
الرعاية وأعمال الفواتير ،ونسخ البيانات( عن ممارستنا .ومتى ُوجد ترتيب بين مكتبنا وبين أحد "الشركاء التجاريين" ينطوي على استخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة
بك أو كشفھا ،سيكون لدينا عقد مكتوب يتضمن شروطًا تحمي خصوصية ھذه المعلومات الخاصة بك .على سبيل المثال :يمكن أن تضطلع الھيئات التنظيمية التي تراقب معامل
التحاليل الطبية السريرية على المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك خالل إجراءات ضمان الجودة االعتيادية.
 .٤تُقدﱠم المعلومات إليك مباشرة أو تُرسل إليك بالبريد .يمكن أن يمنحك مقدم الرعاية الخاص بك نسخة من نتائج التحاليل المعملية أو يمكنك الحصول على فاتورة مرسلة على
عنوانك المدوﱠن بالملف ألي أرصدة مستحقة.
 .IIالكشف عن المعلومات الذي ال يتطلب الحصول على إذن
 .١يجوز لنا الكشف عن معلومات الصحية الخاصة بك إلخطار أحد أفراد أسرتك أو المساعدة في إخطاره ،أو جھة اتصال الطوارئ الخاصة بك أو أي شخص آخر مسؤول
عن رعايتك ،لتعريفھم بموقعك أو بحالتك العامة أو في حالة وفاتك .ورغم ذلك ،إذا كنت قادرًا ومتاحًا إلبداء الموافقة أو الرفض ،فسوف نمنحك فرصة القيام بذلك قبل إجراء
ھذا اإلخطار .ولكن إذا كنت غير قادر أو غير متاحًا إلبداء الموافقة أو الرفض ،سوف يعتمد االختصاصيون الصحيون لدينا على أفضل القرارات لديھم في االتصال بأفراد
أسرتك أو غيرھم.
 .٢ما يشترطه القانون .يجوز لنا استخدام المعلومات الصحية الخاصة بك وكشفھا طبقًا لما يشترطه القانون.
 .٣الصحة العامة .يجوز لنا ،طبقًا لما يشترطه القانون ،الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك لسلطات الصحة العامة لألغراض المتعلقة بالوقاية من األمراض أو التحكم
في انتشارھا ،واإلصابة أو اإلعاقة ،واإلخبار عن واقعة إساءة معاملة ضد األطفال أو إھمالھم ،واإلخبار بوقائع العنف المنزلي ،واإلخبار عن مشكالت إدارة األغذية واألدوية
) (FDAفيما يتعلق بالمنتجات والتفاعل مع األدوية ،واإلخبار عن التعرض لمرض أو عدوى.
 .٤أنشطة مراقبة الصحة .يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك للھيئات الصحية خالل عمليات التدقيق المالي والتحقيق والتفتيش والترخيص وغيرھا من
اإلجراءات.
 .٥اإلجراءات القضائية واإلدارية .يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك أثناء حدوث أي إجراءات قضائية أو إدارية.
 .٦إنفاذ القانون .يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك لمسؤولي إنفاذ القانون ألغراض مثل التعرف على ھوية أحد المشتبه بھم أو الھاربين أو شھود العيان أو
األشخاص المفقودين ،أو تحديد موقعه ،وكذلك امتثاالً ألمر محكمة أو استدعاء مثول أمام القضاء وغير ذلك من أغراض إنفاذ القانون.
 .٧معلومات الشخص المتوفى .يجوز الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك لألطباء الشرعيين أو المكلفين بإجراء الفحوصات الطبية أو مديري الجنازات.
 .Organ Donation .٨يجوز الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك للمنظمات العاملة في توريد األعضاء واألنسجة ،أو جمعھا أو زراعتھا.
 .٩البحث يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك للباحثين الذين يجرون بحثًا موافقًا عليه.
 .١٠السالمة العامة .يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك لألفراد المناسبين لمنع أو الحد من أو تنسيق رد فعل تجاه تھديد خطير ووشيك يھدد صحة/سالمة فرد
معين أو مجتمع الجامعة أو العامة.
 .١١الوظائف الحكومية المتخصصة .يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك للجيش و/أو األمن الوطني و/أو المخابرات و/أو خدمات حماية الرئيس واستحقاقات
السجناء أو االستحقاقات الحكومية التي يشترطھا القانون.
 .١٢تعويض العمال .يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة حسب الضرورة لتمتثل مع قوانين تعويض العمال.

 .١٣المراجعة القانونية.في بعض الحاالت ،يجوز لنا نشر المعلومات الصحية الخاصة بك حسب قانون الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )قانون الواليات المتحدة.
١٢٣٢؛ رقم  ،٢٠قانون اللوائح الفيدرالية  ،٣٤الجزء  (٩٩بموجب استشارة المستشار القانوني لشبكة الصحة لتسھيل عمليات شبكة الصحة بالجامعة.

 .IIIالكشف عن المعلومات الذي يتطلب الحصول على إذنك
 .١التسويق .يجوز لنا االتصال بك لتزويدك برسائل تذكير بموعد أو لمنحك معلومات حول عالجات أخرى أو مستحقات وخدمات تتعلق بالصحة مما قد ترغب في
االطالع عليھا.
 .٢جمع التبرعات .يجوز لنا االتصال بك لدعوتك للمشاركة في أنشطة جمع التبرعات بالتعاون مع شبكة الصحة بجامعة والية .Colorado
 .٣بيع المعلومات الصحية المحمية
 .٤نشر مالحظات العالج النفسي
 .٥عمليات النشر األخرى غير المحددة في إشعار ممارسات الخصوصية
 .IVحقوقك في التمتع بالخصوصية
لن تستخدم شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoالمعلومات الصحية الخاصة بك ولن تكشفھا دون الحصول على تفويض كتابي منك؛ وذلك باستثناء ما ُوصف في إشعار
ممارسات الخصوصية .وفي حالة قيامك بتفويض شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoالستخدام المعلومات الصحية الخاصة بك أو الكشف عنھا لغرض آخر ،يجوز لك
إلغاء التفويض كتابيًا في أي وقت .عالوةً على ذلك ،فإن شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoلديھا إجراءات لمساعدتك فيما يتعلق بحقوقك المرتبطة بالمعلومات الطبية
الخاصة بك .ويجوز لك مطالبة فريق العاملين بشبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoبمنحك نسخة مطبوعة من اإلشعار في أي وقت .وتوجد أيضًا نسخة إلكترونية من ھذا
اإلشعار على موقعنا على اإلنترنت على .http://www.health.colostate.edu/
وينبغي تقديم أي طلب إلى شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoكتابيًا ،وھذا بما يتضمن الشكاوى .جميع النماذج المطلوبة متوفرة في مكتب نشر السجالت الطبية .يحق لك:
 .١طلب فرض قيود على استخدامات محددة للمعلومات الصحية الخاصة بك أو على عمليات كشف معينة عنھا .وال يتعين على شبكة الصحة بجامعة والية Colorado
الموافقة على القيد الذي طلبت فرضه.
 .٢مطالبة شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoاالتصال بك بواسطة البريد اإللكتروني أو الفاكس من خالل عنوان محدد أو رقم فاكس معين.
 .٣فحص المعلومات الطبية الخاصة بك )دون تكاليف( والحصول على نسخة منھا .في حالة طلب الحصول على نسخ؛ يجوز مطالبتك بتكاليف النسخ إلى جانب أي رسوم
مصاحبة تتعلق باإلرسال بالبريد .في حالة تقديم أي ملخصات تخطيطية ،يجوز تقدير الرسوم مقابل ھذه الخدمة والمطالبة بھا.
 .٤تغيير المعلومات بالسجالت الخاصة بك أو إضافتھا .ورغم ذلك ،ال يجوز لشبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoتغيير المستندات "األصلية".
 .٥تتحمل شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoمسؤولية قيامھا بأي عمليات كشف عن المعلومات الصحية الخاصة بك .ومع ذلك ،ال تتحمل شبكة الصحة بجامعة والية
 Coloradoمسؤولية عمليات الكشف عن المعلومات المتعلقة بالعالج وسداد المستحقات المالية وعمليات الرعاية الصحية ،والمعلومات ال ُمق ﱠدمة للمريض أو الوظائف الحكومية
المتخصصة ،وعمليات الكشف عن المعلومات بموجب التفويض الممنوح من المريض.
 .٦يحظر الكشف عن المعلومات الصحية المحمية إلى الخطط الصحية ،وذلك في حالة سداد الرسوم الالزمة للحصول على الخدمة بالكامل وقت الحصول على الخدمة.
 .٧إشعار بالحقوق المستحقة في حالة انتھاك الحقوق المتعلقة بالمعلومات الصحية المحمية.
 .Vالشكاوى
 .١في حالة الرغبة في الحصول على مزيد من المعلومات أو كان لديك شكاوى أو شعرت بتعرض حقوق الخصوصية المتعلقة بك لالنتھاك؛ يُرجى االتصال بـ:
Allis Gilbert
شبكة الصحة بجامعة والية Colorado
8031 Campus Mail
Fort Collins, CO 80523-8031
في حالة عدم الرضا عن معالجة شبكة الصحة بجامعة والية  Coloradoلمشكلتك؛ يمكن التقدم بشكوى رسمية لـ:
إدارة الخدمات الصحية واإلنسانية  -مكتب الحقوق المدنية
200 Independence Avenue, S.W., Room 509F,
HHH Building, Washington, DC 20201.
في حالة التقدم بشكوى ،لن نتخذ أي إجراء ضدك ولن تتغير طريقة معاملتنا لك بأي شكل.

