معلوماتك .حقوقك.
مسؤولياتنا.

يصف هذا اإلشعار كيف ميكن استخدام معلوماتك الطبية والكشف عنها وكيفية الوصول إىل هذه املعلومات
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لديك حقوق معينة فيام يخص معلوماتك الصحية .يرشح هذا القس ــم حقوقك وكيفية مامرس ــتها.

احصل عىل نسخة إلكرتونية أو ورقية من سجلك الطبي

• بإمكانك طلب رؤية أو الحصول عىل نسخة إلكرتونية أو ورقية
من سجلك الطبي .ميكنك تقديم طلبك خط ًي ا.
• سنوفر نسخ ًة أو ملخص اً عن معلوماتك الصحية خالل  30يوم اً
من تاريخ طلبك .قد نطلب منك رسوم اً معقولة مبنية عىل
التكلفة.

اطلب منا تصحيح أو تعديل سجلك الطبي

• ميكنك أن تسألنا كتابة لتصحيح املعلومات الصحية الخاصة بك
التي تعتقد أنها غري صحيحة أو غري كاملة.
• قد نقول «ال» لطلبك  ،لكن سنكتب لنخربك عن السبب.

اطلب م راسالت رسية

• بإمكانك أن تطلب منا االتصال بك بطريقة معينة (مثال عرب
الهاتف الخليوي) أو أن نرسل لك بريداً لعنوان مختلف.
سنجيب الطلبات املعقولة.

اطلب منا تحديد أو حرص ما نستخدم او نشارك

• بإمكانك ان تطلب منا عدم استخدام أو مشاركة معلومات
صحية معينة للعالج والدفع أو عملياتنا.
• ليس من املطلوب منا املوافقة عىل طلباتك وقد نجيب ب «ال»
يف حال قد يؤثر ذلك عىل العناية بك.
• يف حال دفعت لخدمة او مادة رعاية صحية من مالك الخاص
بالكامل يكون بإمكانك أن تطلب منا عدم مشاركة املعلومات
لغرض الدفع او عملياتنا مع تأمينك الصحي.
• سنجيب ب»نعم» إال يف حال يطلب منا القانون مشاركة هذه
املعلومات.

اإلشعار عند حدوث خرق

• سنعلمك يف حال حدوث خرق ملعلوماتك الصحية.

اطلب الئحة تحدد كشف ومع من تشاركنا املعلومات

• ميكنك طلب قامئة ببعض الشكاوى حول معلوماتك الصحية ،
إن وجدت .لن تتضمن هذه القامئة اإلفصاحات املتعلقة بالعالج
أو الدفع أو عمليات الرعاية الصحية أو اإلفصاحات املحددة التي
قد تكون طلبتها منا.
• سنشمل كل املعلومات الصحية التي كشفت لست سنوات قبل
التاريخ الذي طلبته.
• سنوفر لك ذلك مرة يف السنة مجان اً لكننا سنطلب منك رس ًام
معقوالً مبني اً عىل التكلفة يف حال طلبته مرة أخرى ضمن 21
شه راً.

احصل عىل نسخة من إشعار الخصوصية هذا.

• ميكنك طلب نسخة ورقية من هذا اإلشعار يف أي وقت  ،حتى
إذا كنت قد وافقت عىل استالم اإلشعار إلكرتون ًي ا .سوف نوفر لك
نسخة ورقية عىل الفور.

حامية معلوماتك الصحية مهم بالنسبة لنا

• القانون يطلب منا املحافظة عىل خصوصية وأمن معلوماتك
الصحية املحمية .يتوجب علينا اتباع الواجبات ومامرسات
الخصوصية املوصوفة يف هذا اإلشعار.
• يف حال كنت قلق اً بخصوص انتهاكنا لحقوق خصوصيتك،
بإمكانك االتصال مبوظف الخصوصية لدينا عىل 630-575-2691
أو زيارة  www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/بإمكانك
أيض اً رفع شكوى كتابية إىل وزير الخدمات الصحية والبرشية
األمريكية .لن يكون هناك أي انتقام مقابل رفع الشكوى.
• الرجاء تقديم طلب خطي يف حال رغبت يف مامرسة أي من
حقوقك املذكورة أعاله .ستتوفر االستامرات عند الطلب يف أي
من منشآتنا أو من خالل االتصال بالرقم املوجود يف نهاية هذا
اإلشعار.

استخداماتنا و كشوفاتنا

قد نقوم باس ــتخدام وكش ــف معلوماتك الصحية دون تفويض كتايب منك لألغ راض التالية:

املساعدة يف إدارة عالج الرعاية الصحية الذي تتلقاه

الدفع

• قد نستخدم معلوماتك الصحية يف توفري وتنسيق رعايتك
الصحية .مث ًال ،قد يكشف املعالج الفيزيايئ معلوماتك الصحية
عند استشارة طبيب العناية األولية الخاص بك بخصوص حالتك
الطبية.

• بإمكاننا استخدام وكشف معلوماتك الصحية للمحاسبة وقبض
املدفوعات مقابل خدمات الرعاية الصحية الخاصة بك.
فمث ًال ،قد نتصل مبؤمنك ليدفع لنا مقابل الخدمات التي
قدمناها لك.

• قد نستخدم أو نكشف معلوماتك الصحية مل راقبة ودعم
العملية يف منشآتنا.
فمث ًال ،تقييم نوعية الخدمات املقدمة ،و تنفيذ الرخص واعتامد
النشاطات ومهام إدارية أخرى.

االتصال باملريض

عمليات الرعاية الصحية
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• قد نتصل بك لنحدد أو نذكرك مبواعيد مستقبلية أو ألمور
املحاسبة والدفع.

استمر استخدامنا وإفشاءنا
أف راد األرسة وأخرون مشاركون يف رعايتك

• يف حال مل تعارض ،قد نكشف معلومات صحية ذات صلة لفرد
من العائلة ،قريب أو صديق مقرب مشارك يف العناية بك او يف
دفع مصاريف عنايتك.
فمث ًال ،قد نشارك معلومات مع فرد من األرسة ليساعدك يف فهم
عنايتك ،التعامل مع فواتريك ،وبرمجة املواعيد.

تعويض العاملني

• قد نكشف معلوماتك الصحية اىل الحد املفوض أو الرضوري
لالمتثال للقوانني املتعلقة بتعويض العاملني أو ب رامج أخرى
مشابهة معرتف بها قانوني اً .هذه ال ربامج توفر الفوائد لإلصابات
واألم راض املرتبطة بالعمل.

كام هو مطلوب بالقانون

• قد نكشف معلومات صحية خاصة بك عند طلبها من قبل
القانون الفيدرايل ،قانون الوالية ،أو القانون املحيل.

نشاطات الرقابة الصحية

• قد نستخدم أو نكشف معلومات صحية خاصة بك ملنظامت
الرقابة الصحية من أجل نشاطات مرخصة قانوني اً..
فمث ًال ،تشمل نشاطات الرقابة التدقيق ،التحقيقات والتفتيشات
الالزمة حتى ت راقب الحكومة نظام الرعاية الصحية..

م راسالت التسويق

• قد نستخدم أو نكشف معلومات صحية خاصة بك مع منظامت
الرقابة الصحية لنتصل بك بخصوص خدمات عالج ،منتجات أو
مواقع جديدة نعتقد أنها قد تهمك.

األبحاث

• قد نستخدم معلوماتك الصحية ألغ راض البحث يف ظروف
معينة وبتفويض منك.
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الصحة العامة واملسائل املتعلقة بالسالمة

• قد نشارك معلوماتك الصحية يف مواقف معينة ،مث ًال ،الوقاية
من مرض ،اإلبالغ عن اشتباه سوء معاملة أو عنف منزيل ،أو
الوقاية أو التخفيف من خطر محدق بصحة أو سالمة أي أحد.

تطبيق القانون واملهام املتخصصة للحكومة

• قد نكشف معلوماتك الصحية ألغ راض تطبيق القانون كام هو
مسموح يف القانون .يف ظل ظروف معينة ،قد نكشف املعلومات
الصحية لوحدات الحكومة ذات املهام املتخصصة كالجيش
األمرييك تجاوب اً مع الطلبات كام هو مسموح يف القانون.

االستجابة للدعاوى القضائية واإلج راءات القانونية

• قد نكشف معلوماتك الصحية استجابة ملحكمة أو أمر إداري ،أو
استجابة الستدعاء أو طلبات قانونية مشابهة.

إىل رشكاء العمل

• قد نكشف معلوماتك الصحية اىل «رشكائنا يف العمل»  -أف راد أو
رشكات تقدم الخدمات اىل .Athletico
فمث ًال ،رشيك عمل قد يشمل الرشكة التي تدير مطالبات الفواتري
لصالح  .Athleticoيف جميع الحاالت ،نطلب من رشكائنا يف العمل
حامية خصوصية معلوماتكم بشكل مناسب..

إىل اآلباء واألوصياء القانونيني للقرص

• كام هو مسموح بالقانون الفيدرايل وقانون الوالية ،قد نكشف
املعلومات الصحية الخاصة بالقرص لألباء واألوصياء.

معلومات شديدة الرسية

• توفر القوانني الفيدرالية وقوانني الوالية حامية خصوصية إضافية
ملعلومات صحية رسية معينة .تشمل املعلومات التي تتعامل
مع الصحة العقلية ،مرض نقص املناعة املكتسبة ،عالج ادمان
الكحول واملخدرات.

االستخدامات والنرش طبق اً للتفويض

قد يحصل استخدام أو كشف أخر غري املذكور أعاله لكن بعد موافقتك الخطية .يجوز لك سحب تفويضك يف أي وقت  ،كتاب ًي ا  ،ولكن هذا لن
يؤثر عىل أي استخدام أو إفشاء قمنا به بنا ًء عىل هذا التفويض.

تغي ريات رشوط هذا اإلشعار

ميكننا تغيري رشوط هذا اإلشعار وستطبق التغ ريات عىل املعلومات التي لدينا عنك .اإلشعار الجديد سيكون متاح اً عند الطلب ،منشوراً يف كل من
منشآتنا وعىل موقعنا .athletico.com
ينطبق إشعار مامرسات الخصوصية عىل  ، Athletico Holdings, LLCرشكة ذات مسؤولية محدودة ورشكاتها التابعة ورشكاتها التابعة املوجهة (مبا يف
ذلك دون التحديد ، Athleticoرشكة محدودة والرشكات التابعة لها) (مجموعة  .)Athleticoالرجاء زيارة موقعنا للحصول عىل الالئحة الكاملة مبواقع
.Athletico
يف حال كان لديك اي أسئلة أو تود مناقشة هذا اإلشعار مبزيد من التفصيل ،الرجاء االتصال مبوظف الخصوصية عىل الرقم  630-575-1962أو
 .compliance@athletico.comيجري العمل بهذا اإلشعار من  1نيسان .2018
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