إشعار ممارسات الخصوصية

ُيقدم لك إشعار ممارسات الخصوصية هذا وف ًقا لقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة
(“ .)”AAPIHإذا أردت استالم نسخة كتابية من هذا اإلشعار في أي وقت ،اتصل ببرنامج HIPAA


للخصوصية بمكتب امتثال الشركات.
يصف هذا اإلشعار طرق استخدام المعلومات الطبية الخاصة بك واإلفصاح عنها وكيف يمكنك الوصول إلى هذه
المعلومات.
برجاء مراجعة هذا اإلشعار جي ًدا.

 .1المؤسسة
يصف هذا اإلشعار ممارسات الخصوصية الخاصة باتفاق الرعاية الصحية المنظمة بجامعة شيكاغو .وينطبق على الخدمات
التي تتلقاها في:
 .1المركز الطبي بجامعة شيكاغو ( ،)CUCUويشمل طاقم التمريض واألطباء المقيمين والمتطوعين والعاملين
اآلخرين.
 .2أقسام من جامعة شيكاغو مشاركة في أنشطة الرعاية الصحية أو تدعمها ،بما في ذلك العاملين بها من أطباء وطاقم
تمريض وطالب ومتطوعين وعاملين آخرين.
 .3أطباء المجتمع العاملين في .CUCU
توجد قائمة بمواقع الرعاية الخاصة بنا في نهاية هذا اإلشعار .ويشار إلى هذه المؤسسات مجتمعة بصيغة الجمع للمتكلم في هذا
اإلشعار .نتبادل معلوماتك الطبية مع بعضنا البعض بهدف معالجتك والحصول على المقابل المالي لما نقدمه من خدمات
وتشغيل المستشفيات والعيادات التابعة لنا كما هو مصرح به وف ًقا لبرنامج .AAPHH

 .2ممثلوك

إذا كان عمرك أقل من  11سنة ،فعادة ما يتولى أحد أبويك (أبواك) أو الوصي (األوصياء) عليك أمر خصوصيتك ومعلوماتك
الطبية نيابة عنك باستثناء بعض الحاالت.
إذا كنت بال ًغا ولديك من يقومون باتخاذ القرار نيابة عنك مثل وكيل الرعاية الصحية ،يمكنهم اتخاذ القرار بشأن خصوصيتك
ومعلوماتك الطبية.

 .3مسؤوليتنا تجاه معلوماتك الطبية
نحترم خصوصية معلوماتك الطبية .في كل مرة تقوم بزيارتنا ،نس ّجل معلومات الرعاية التي تتلقاها وتشمل المعلومات
الخارجية التي تردنا بشأن الرعاية الصحية الخاصة بك والمعلومات الالزمة للحصول على المقابل المالي لما نقدمه من خدمات
("المعلومات الطبية" الخاصة بك) .وتسمى هذه المعلومات الطبية "المعلومات الصحية المحميةُ "(PHI).تحفظ هذه
السجالت كتابة أو إلكترونيًا على الكمبيوتر أو ُتخ ّزن باستخدام وسائط أخرى.
 CUCUمطالب بموجب القانون بما يلي:








الحفاظ على خصوصية  PAAالخاصة بك.
إبالغك في حال اختراق  PAAغير المؤمنة الخاصة بك ،إذا اقتضى القانون.
تقديم هذا اإلشعار إليك ووصف الطرق الممكنة لقيامنا باستخدام  PAAالخاصة بك ومشاركتها.
إبالغك بحقوقك بشأن  PAAالخاصة بك.
اتباع الشروط الواردة بهذا اإلشعار.

نحتفظ بالحق في إجراء تعديالت على هذا اإلشعار في أي وقت وفي تطبيق ممارسات الخصوصية أو األمان الجديدة على
المعلومات الطبية لدينا .يحتوي موقع الويب الخاص بنا على أحدث إصدار من اإلشعار الخاص بنا.

يمكنك الوصول إلى اإلشعار الحالي في أي وقت على  .http://hipaa.bsd.uchicago.edu/npp.htmlيمكنك أيضًا
طلب نسخة كتابية من هذا اإلشعار من برنامج  AAPHHللخصوصية بمكتب امتثال الشركات.

 .4الطرق الممكنة لقيامنا باستخدام معلوماتك الطبية ومشاركتها
يوضح هذا اإلشعار الطرق الممكنة لقيامنا باستخدام معلوماتك الطبية ومشاركتها بهدف تقديم الرعاية الصحية والحصول على
المقابل المالي عن هذه الرعاية وتشغيل مؤسساتنا .يصف هذا القسم أيضًا العديد من الحاالت األخرى حيث يمكننا استخدام
معلوماتك الطبية ومشاركتها .ال نحتاج إلى تفويض (تصريح) منك الستخدام معلوماتك الطبية في الحاالت التالية:
 .1العالج
نحتفظ بالسجالت الخاصة بما نقدمه لك من رعاية وخدمات .يجوز لنا استخدام معلوماتك الطبية ومشاركتها مع األطباء أو
طاقم التمريض أو الفنيين أو طالب الطب أو التمريض أو أي شخص آخر يحتاج إلى هذه المعلومات للقيام برعايتك.
مثال  :1قد يحتاج طبيب يقوم بعالج مريض ما مصاب بكسر في إحدى رجليه إلى استشارة طبيب آخر إذا كان المريض
مصابًا بمرض السكري ،فهذا المرض قد يبطئ عملية شفاء الرجل المكسورة .قد يشمل هذا التحدث إلى أطباء وأفراد آخرين
غير عاملين لدينا .إذا كان هؤالء األشخاص مشتركين في الرعاية الصحية الخاصة بالمريض،يجوز لنا اإلفصاح لهم عن
المعلومات الطبية للمريض بغرض عالجه.
مثال  :2نستخدم المعلومات الطبية إلبالغك بشأن ما نقدمه من منتجات أو خدمات تتعلق بصحتك والبدائل العالجية الموصى
بها ولتقديم المعلومات حول المنافع أو الخدمات الصحية التي قد تهمك.
 .2المقابل المالي
يجوز لنا استخدام المعلومات الخاصة بك ومشاركتها حتى يمكننا نحن ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين ،الذين قدموا خدمات
لك كشركات اإلسعاف ،تلقي المقابل المالي عن هذه الخدمات.
يجوز استخدام معلوماتك للحصول على المقابل المالي منك أو من شركة التأمين الخاصة بك أو أي شخص تقوم بتحديده.
مثال :نقدّم المطالبات بشأن الخدمات المقدمة باستخدام المعلومات الطبية عن الخدمات المقدمة للحصول على المقابل المالي من
شركات التأمين وتشمل شركة  CMacideMوأفراد العائلة أو من هم مسؤولين عن سداد فاتورة المريض.
 .3عمليات الرعاية الصحية
يجوز لنا استخدام معلوماتك ومشاركتها من أجل مهام العمل الضرورية ألعمالنا وتشمل على سبيل المثال تحسين جودة
الرعاية أو تدريب فريق العمل والطالب أو تقديم خدمات للعمالء أو القيام بما هو مطلوب من واجبات تتعلق باألعمال لتقديم
خدمة أفضل للمرضى والمجتمع .يجوز لنا أيضًا مشاركة معلوماتك الطبية مع من نقوم بتعيينهم لمساعدتنا على تقديم الخدمات
والبرامج.
 .4األقرباء واألصدقاء المقربين ومقدمو الرعاية
يجوز لنا مشاركة معلوماتك الطبية مع أحد أفراد عائلتك أو أقربائك أو أصدقائك المقربين أو أي شخص آخر تقوم بتحديده في
حال عدم اعتراضك على اإلفصاح عن معلوماتك أو موافقتك على مشاركتها معهم .إذا كنت غير قادر ،لسبب ما كحالة طبية
طارئة ،على الموافقة أو الرفض ،يجوز لنا اللجوء لتقديرنا المهني لتقرير ما إذا كانت مشاركة معلوماتك في صالحك أم ال.
ويشمل ذلك المعلومات الخاصة بمكانك وحالتك العامة.
 .5االتصال بك
يجوز لنا استخدام معلوماتك الطبية ومشاركتها لالتصال بك بشأن المواعيد واألمور األخرى عن طريق البريد أو الهاتف أو
البريد اإللكتروني .عند االتصال بك على الرقم الذي أعطيته لنا بشأن مواعيدك ،يجوز لنا استخدام اسمك والعيادة والمكان
والطبيب أو مقدم رعاية آخر أنت على موعد معه في أي رسالة نتركها لك على جهاز الرد على المكالمات أو مع أي شخص
يرد على الهاتف .ونلتزم بأي طلب معقول تتقدم به لتتلقى التذكير بالمواعيد بطريقة أخرى .يجوز لنا كذلك االتصال بك
للمتابعة بشأن نتائج التحاليل أو الرعاية التي تلقيتها أو إلبالغك بشأن خيارات العالج أو المنتجات أو الخدمات الصحية التي قد
تهمك.
 .6دليل المريض
يجوز لنا تلقائيًا إدراج اسمك ومكانك بالمستشفى والحالة الصحية العامة واالنتماء الديني في دليل المرضى بالمستشفى لدينا ما
لم تخبرنا بعدم رغبتك في ذلك .يجوز مشاركة المعلومات الموجودة بالدليل في المواقف الطارئة ومع رجال الدين .ويجوز
مشاركة معلومات الدليل بخالف االنتماءات الدينية مع أي شخص يسأل عنك باالسم.

 .7جمع التبرعات
يجوز لنا استخدام معلومات محدودة عنك (مثل اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وتاريخ ميالدك وجنسك وتواريخ تلقيك الرعاية
الصحية لدينا وطبيبك المعالج والمعلومات النهائية وحالة التأمين الصحي) لالتصال بك بهدف جمع التبرعات لصالح ما نقدمه
من برامج وخدمات .يمكنك عدم قبول هذه االتصاالت في أي وقت عن طريق االتصال بمكتب التطوير لدينا عبر الهاتف على
 (773) 834--‐ 9166أو عن طريق البريد اإللكتروني .ds..oeaCUCUu.da.siMcidro.Mas da
 .8البحث
نجري األبحاث في  .CUCUيجوز للباحثين لدينا استخدام معلوماتك أو مشاركتها دون تفويض منك في حال (أ) حصولهم
على تصريح بذلك من الفريق المشرف على البحث ،أو (ب) استخدام بيانات المريض في اإلعداد لدراسة بحثية ما ،أو (جـ) إذا
كان البحث قاصرً ا على بيانات المرضى المتوفين.
 .9التصريح وااللتزام بموجب القانون
إننا مطالبون ومصرح لنا بموجب القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية والقوانين المحلية بمشاركة المعلومات الطبية مع هيئات
حكومية وجهات أخرى بعينها .فعلى سبيل المثال ،يجوز لنا مشاركة معلوماتك الطبية للقيام باآلتي:








اإلبالغ عن المعلومات إلى هيئات الصحة العامة ألغراض الوقاية من أمراض أو إصابات أو إعاقات ما أو التحكم
فيها.
اإلبالغ عن إساءة أو إهمال إلى الهيئات الحكومية ،وتشمل هيئات الخدمات االجتماعية أو خدمات الحماية.
اإلبالغ عن معلومات بشأن المنتجات والخدمات إلى إدارة الغذاء والدواء .ADH
تحذير أي شخص مُعرّض لمرض مُعدي ما أو قد يكون مع ّرضًا لخطر اإلصابة بمرض أو حالة صحية ما أو
نشرهما.
اإلبالغ عن المعلومات إلى جهة العمل الخاصة بك كما يقتضي األمر بموجب القوانين بشأن األمراض أو اإلصابات
المتعلقة بالعمل أو اإلشراف الطبي بمكان العمل.
الوقاية من خطر وشيك يهدد شخص ما لصالح الصحة أو السالمة العامة أو يهدد هيئات حكومية معينة ذات وظائف
خاصة أو الحد منه.
تقديم شهادة تطعيم الطالب إلى المدرسة أو الجامعة الخاصة بك.

يجوز لنا أيضًا مشاركة معلوماتك الطبية:
 مع هيئة إشراف حكومية تشرف على نظام الرعاية الصحية وتضمن اتباع قوانين البرامج الصحية التابعة للحكومة
والقوانين األخرى المنطبقة علينا.
 كجزء من إجراء قضائي أو إداري استجابة ألمر قانوني أو إجراء قانوني آخر.
 مع الشرطة أو مسؤولي تطبيق القانون اآلخرين مثل اإلبالغ عن بعض اإلصابات الجسدية أو الجرائم أو الضحايا أو
المرضى المجهولين.
 لصالح البرامج الحكومية الخاصة مثل البرامج المتعلقة بالمحاربين القدامى أو القوات المسلحة.
 11التبرع باألعضاء واألنسجة
يجوز لنا إعطاء معلوماتك الطبية للمنظمات التي تدير عملية التبرع باألعضاء ،واألنسجة ،والعيون وزرعها.
 .11المرضى المتوفون
يجوز لنا مشاركة المعلومات الطبية التي تخص المرضى الذين وافتهم المنية مع الطبيب الشرعي أو الطبيب أو مسؤول حفل
التأبين.

 .5االستخدامات األخرى لمعلوماتك الطبية
لن نستخدم معلوماتك الطبية أو نشاركها ألي سبب عدا األسباب المذكورة في هذا اإلشعار إال بالحصول على تفويض مكتوب
م َُوقع بواسطتك أو بواسطة ممثلك الشخصي .التفويض هو مستند تقوم بالتوقيع عليه ،ويسمح لنا باستخدام معلومات محددة أو
نشرها ألغراض معينة .على سبيل المثال ،إذا كنت ترغب في إرسال معلوماتك الطبية ألحد أفراد عائلتك ،يُطلب منك التوقيع
على تفويض.
نحصل على إذن كتابي منك:



قبل مشاركة معلوماتك شديدة الخصوصية ألي غرض غير ما يسمح القانون ،بما في ذلك المعلومات حول:









استغالل أو إهمال طفل أو شخص كبير السن أو شخص بالغ ذي احتياجات خاصة.
فحص الجينات.
اختبار فيروس  AAIAHADHأو تشخيصه أو عالجه.
اإلخصاب في المختبر (.)AIA
إعاقات الصحة العقلية والنمو.
األمراض المنقولة جنسيًا.
االعتداء الجنسي.




الستخدام معلوماتك الطبية أو نشرها لالتصال بك للتسويق لمنتجات وخدمات جهات أخرى.
لبيع معلوماتك الطبية.

لن ُتنشر مالحظات الصحة العقلية (المالحظات المًدونة من قبل مقدم خدمات الصحة العقلية الخاص بك) إال بعد الحصول على
إذن كتابي منك وبعد موافقة مُقدم خدمة الصحة العقلية.
يجوز لك تغيير رأيك حول هذا التفويض في أي وقت بإرسال "بيان إلغاء" مكتوب إلى برنامج  HIPAAللخصوصية في
مكتب امتثال الشركات .لن يتم تنفيذ اإللغاء إذا كنا قد اتخذنا إجراءات معتمدة على اإلذن الخاص بك.

 .6الحقوق الخاصة بمعلوماتك الطبية
 .1اإلطالع على معلوماتك الطبية واستالم نسخة منها
يجوز الوصول إلى ملف السجل الطبي الخاص بك واستالم نسخة منه ،وكذلك سجالت الفواتير والسجالت األخرى المشابهة
المُستخدمة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالعالج والحصول على المدفوعات مقابل الخدمات .يجوز لنا منع الوصول لقسم من
السجالت في حاالت محددة .إذا كنت ترغب في اإلطالع على سجالتك أو استالم نسخة منها ،اتصل بإدارة المعلومات
الصحية (السجالت الطبية) على  .)113( 102---1331وسيُطلب منك إكمال نموذج طلب سجل وتوقيعه وإعادته إلينا مرة
أخرى .تكون ملزمًا بدفع التكاليف المعقولة الخاصة بالنسخ واإلرسال بالبريد باللحد الذي يسمح به قانون الدولة.
 .2تلقي االتصاالت السرية
يجوز أن تطلب إرسال األوراق التي تحتوي على معلوماتك الصحية المحمية إلى مكان مختلف عن العنوان الذي أعطيته لنا،
ً
كتابة .نحاول تلبية أي طلب معقول .على سبيل المثال ،يجوز أن تطلب
أو إرسالها بطريقة خاصة .تحتاج لطلب ذلك م ّنا
إرسال نسخة من سجالتك الطبية إلى عنوان مختلف عن عنوان منزلك.
 .3تعديل سجالت محددة
يحق لك طلب تعديل (بالتصحيح أو باإلضافة) معلوماتك الطبية التي نمتلكها .إذا كنت تعتقد أن معلوماتك غير دقيقة أو غير
كاملة وكنت ترغب في تعديلها ،يجوز لك الحصول على نموذج طلب تعديل من برنامج  HIPAAللخصوصية في مكتب
امتثال الشركات .وسنقرر ما إذا كنا سنلبي طلبك أو نرفضه في حاالت محددة.
 .4استالم حساب للكشف
يجوز أن تطلب قائمة (حساب) باألشخاص أو المنظمات خارج  ،CUCUوالتي شاركنا (نشرنا) معها معلوماتك الطبية .لن
تتضمن هذه القائمة المعلومات التي كشفنا عنها:








لك
للحصول على عالجك
للحصول على المدفوعات مقابل العالج
طب ًقا للتفويض الخاص بك ،أو
حسبما ُذكر في هذا اإلشعار.

لن نلتفت لما حدث قبل ست ( )3سنوات من تاريخ تقديمك للطلب .إذا طلبت أكثر من حساب واحد في خالل اثنا
عشر---شهرً ا ،فستكون مُلزمًا بدفع التكلفة المناسبة للحساب .توجه بطلب الحساب إلى برنامج  HIPAAللخصوصية في
مكتب امتثال الشركات.
 .5تقييد الطلب
يحق لك طلب تقييد أو تحديد المعلومات الطبية التي نقوم بنشرها والخاصة بعالجك أو مدفوعاتك أو عمليات الرعاية الصحية.
ال يُطلب م ّنا الموافقة على طلبك مع وجود استثناء واحد موضح أدناه .في حال موافقتنا على الطلب ،نمتثل له إذا لم تكن
المعلومات مُستخدمة لتقديم عالج طارئ .يجب أن يكون طلب التقييد مكتوبًا ومُقدمًا إلى برنامج  HIPAAللخصوصية في
مكتب امتثال الشركات .نلتزم طب ًقا للقانون بالموافقة على طلب تقييد الكشف عن المعلومات الطبية الخاصة بأحد الخطط
الصحية إذا لم يكن الكشف أ) بغرض دفع مبالغ مقابل الخدمات الطبية أو القيام بعمليات الرعاية الصحية وب) غير مطلوب
بواسطة القانون وج) عن عنصر أو خدمة مدفوع مقابلها بالكامل فعليًا.
 .6انتهاك اإلشعار
يحق لك إشعارك في حالة الوصول غير المسموح به أو االستخدام غير اآلمن للمعلومات الطبية .إذا كان القانون يطلب
إشعارك بهذه األنواع من الوصول أو االستخدام ،فسيتم إشعارك على الفور بالمعلومات التالية:
وصف مُلخص لما حدث.
وصف المعلومات الطبية المُتضمنة.
الخطوات الموصي بها لحمايتك من الضرر.
الخطوات التي تم اتخاذها للتعامل مع االنتهاك.
إجراءات االتصال للحصول على مزيد من المعلومات.

تاريخ السريان
بدأ سريان اإلشعار األصلي من أبريل  ،2003وتمت مراجعته في مايو  ،2012ويبدأ سريان هذه النسخة من سبتمبر .2013

المواقع الطبية لجامعة شيكاغو
لدينا العديد من المواقع داخل شيكاغو وحولها .المواقع الموجودة داخل حرم الجامعة وخارجه التي تتبع هذا اإلشعار هي:
حرم كلية الطب بجامعة شيكاغو
·e iffciModda Aseo 150
مركز الطب التناسلي والخصوبة ،وسط شيكاغو
مركز الطفولةAooddsooe ،
المركز الشامل للسرطان بمستشفى HcorMe Ueodd
مركز  oosMsedaللصحة
مركز األذن واألنف والحلق في  CcawMdaبمدينة ed.MercooM
الوالدة والخدمات النسائية بمستشفى CdieMdo
الخدمات الخاصة بالوالدة والطب النسائي ،وسط شيكاغو
أخصائيون الصحة بجامعة شيكاغو ،مدينة HiMMeMercooM
مركز جامعة شيكاغو لصحة المرضى كبار السن غير المقيمين بالمستشفى في HosaM HMoeM
خدمات أخصائيين الوالدة وطب النساء بجامعة شيكاغوeMw LMeoN ،
طب دم األطفال وأورام األطفال في جامعة شيكاغوeMw LMeoN ،
طب عظام األطفال بجامعة شيكاغوoosMseda ،
طب عالج نوم األطفال بجامعة شيكاغوtMdasoea ،
أخصائيين األطفال بجامعة شيكاغوPdood AMcrMad ،
أخصائيين األطفال بجامعة شيكاغوCMeecoorcooM ،
أخصائيين األطفال بجامعة شيكاغوed.MercooM ،
أخصائيين األطفال بجامعة شيكاغو في مستشفى HarMeacda AcedadoM
أخصائيين األطفال بجامعة شيكاغو في مستشفى  Ldid.cadلألطفال
أخصائيين األطفال بجامعة شيكاغو في مستشفى CMeiM
أطباء جامعة شيكاغو في CdaaMdoe
األجنحة الخاصة بجامعة شيكاغو في النظام الصحي لجامعة  eoeaMHMoeMبمستشفى ordedaoe
األجنحة الخاصة بجامعة شيكاغو في النظام الصحي لجامعة  eoeaMHMoeMبمستشفى koMe.eooG

جراحات جامعة شيكاغو بمستشفى tMcdd CMsoecdo
الجراحة البولية النسائية والجراحة الرأبية للحوض بجامعة شيكاغوAcedadoM ،
الجراحة البولية النسائية والجراحة الرأبية للحوض بجامعة شيكاغوMedcaMicr ،
طب الجهاز البولي بجامعة شيكاغوCsedaMe ،

المزيد من المعلومات وتقديم الشكاوى
إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول حقوق الخصوصية أو كانت لديك شكوك أننا قد خالفنا حقوق
الخصوصية أو كنت غير موافق على أي قرار اتخذناه بشأن الوصول إلى معلوماتك الطبية المحمية ،يمكنك االتصال ببرنامج
 HIPAAللخصوصية في مكتب امتثال الشركات .يمكنك أيضًا تقديم شكاوى مكتوبة إلى مكتب الحقوق المدنية ()iUi
الخاص بوزارة الﺼﺤة والﺨﺪمات اإلنﺴانﻴة في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .يُقدم لك برنامج  HIPAAللخصوصية عنوان iUi
الصحيح عندما تطلب ذلك .لن ُتتخذ ضدك إي إجراءات إذا قمت بتقديم شكوى لنا أو إلى .iUi
يمكنك االتصال ببرنامج  HIPAAللخصوصية على:
e T iheMTogeci r o e isr vTne ehT
HIPAA PoeMi i Porsoio ،e e T r oro roicT oro eeih T
vo0MMM ،eroc vioieihn AMThoT 5841
I3 M LI ،o e isr
رقم الهاتف(773) 834-‐9716:

