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ﺗﺎرﯾﺦ اﺟرا 15 :ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر 2013
اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده و واﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ در ﻣورد ﺷﻣﺎ در  INOVAو ﻧﺣوه دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺗوﺻﯾف
ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ دﻗت آن را ﺑﺧواﻧﯾد.
اﮔر در ﻣورد اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً از طرﯾق ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  703-922-9501ﺑﺎ  Inova Surgery Centerﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
و ﺑﺎ ﻣﺄﻣور ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ  Franconia Springfieldﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ھرﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﻧزد ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﻣﯽ روﯾد ،ﭘروﻧده ای از وﯾزﯾت ﺷﻣﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﭘروﻧده ﻣﻌﻣوﻻً ﺣﺎوی ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ،ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ و ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯾﻣﺎری ،درﻣﺎن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﯾﺎ درﻣﺎن در آﯾﻧده و
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن داده ھﺎ) protected health information ،اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺣﺎﻓظت
ﺷده( ) (PHIھﺳﺗﻧد) Health Insurance Portability and Accountability Act .ﻗﺎﻧون ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺣﻣل و ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﺑﯾﻣﮫ
درﻣﺎﻧﯽ( ) (HIPAAﻣﻠزم ﻣﯽ دارد ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ای را در ﻣورد ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ واﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ و ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ
ﺑﺎ اﯾن اطﻼﻋﺎت در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھﯾم .اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروﻧده ھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ  Inovaﯾﺎ از طرﯾق
ﺧدﻣﺎت  Inovaﻣﯽ ﺷود ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن  ،Inovaاﺷﺧﺎص ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای  Inovaﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺗوﺳط
ﭘزﺷﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭘزﺷﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ ﯾﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ
واﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮏ در ﻣورد ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣطب ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی Inova
ﻣﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ از ﺷراﯾط اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ روال ھﺎی رازداری ﭘﯾروی ﮐﻧﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ در ھر زﻣﺎن ﺷراﯾط اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر
دھﯾم .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟدﯾد ﺑرای ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺧواھد ﺑود .اﮔر ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده ای در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﺷود ،دﻓﻌﮫ ﺑﻌد ﮐﮫ از ﻣرﮐز  Inovaﺑﺎزدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻧﺳﺧﮫ ای از آن را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار
ﺧواھﯾم داد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗوﺳط ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس  www.inovasc.comﺗوﺳط ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره 703-922-9501
ﺑرای ﻧﺳﺧﮫ ای از اﻋﻼﻣﯾﮫ روال ھﺎی رازداری وﯾراﯾش ﺷده درﺧواﺳت ﮐرده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در وﯾزﯾت ﺑﻌدی ﺧود ﺑرای آن
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
اﺳﺗﻔﺎده ھﺎ و واﮔذاری ھﺎ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ در ﻣورد ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و آﻧرا واﮔذاری ﮐﻧﯾم.
طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ھﺎی زﯾر ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از روش اﺳﺗﻔﺎده و واﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ در ﻣورد ﺷﻣﺎ را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد:
ﺑرای درﻣﺎن :ﻣﻣﮑن اﺳت از اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺑرای اراﺋﮫ ﻣداوا ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎران ،ﺗﮑﺳﻧﯾن ھﺎ ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در  Inovaﻣﺷﺎرﮐت
دارﻧد واﮔذار ﮐﻧﯾم .ﻣﺛﻼً ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ را ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز  Inovaاﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت در
اﺧﺗﯾﺎر ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺟﯽ در  Inova Surgery Centerﻗرار دھﯾم .ﺑﺧش ھﺎی  Inovaﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑرای
اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ از ﻗﺑﯾل ﻧﺳﺧﮫ ھﺎ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ،ﺧوراک و ﭘرﺗوﺑرداری ﺑﺎ اﺷﻌﮫ اﯾﮑس واﮔذار ﮐﻧﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ در ﺧﺎرج  Inovaواﮔذار ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﮐرده ﯾﺎ در اراﺋﮫ
آن ﻣﺷﺎرﮐت دارﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮔزارﺷﺎت ﮔوﻧﺎﮔون را در اﺧﺗﯾﺎر ﭘزﺷﮏ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ در
آﯾﻧده ﻗرار دھﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺷود.

ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ :از اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾب ﯾﺎ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم
دھد از ﻗﺑﯾل ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﭘوﺷش ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﻣﮫ ،ﺑررﺳﯽ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻟزوم ﭘزﺷﮑﯽ و
اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﺑﮭره وری .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ در ﻣورد ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ
واﮔذار ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم اﺟﺎزه اﻧﺟﺎم روال ﯾﺎ اﻗﺎﻣت در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم.
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ :ﻣﻣﮑن اﺳت از اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزﻣره  Inovaاﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﯾﺎ آﻧرا واﮔذار ﮐﻧﯾم.
اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺷﺎﻣل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﮐﯾﻔﯾت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﮐﺎرآﻣوزی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ،اراﺋﮫ ﺟواز،
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﮔردآوری اﻋﺎﻧﮫ و ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷده وﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘزﺷﮑﯽ واﮔذار ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﺎران در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎزدﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺑﻌﻼوه ﻣﻣﮑن اﺳت از ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ اﻣﺿﺎء واﻗﻊ در ﻣﺣوطﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در آن از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم ﺧود را
اﻣﺿﺎء ﮐرده و ﭘزﺷﮏ ﺧود را ﻣرﻗوم ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را در اﺗﺎق اﻧﺗظﺎر ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ آﻣﺎده اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺷدﯾم ﺻدا ﺑزﻧﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت از اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﯾﺎدآوری وﻗت وﯾزﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﯾﺎ آﻧرا واﮔذاری ﮐﻧﯾم.
ﻣﻣﮑن اﺳت از اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺑرای اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺳﺎﯾر درﻣﺎن ھﺎ ،ﻣزاﯾﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ذﯾﻌﻼﻗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻧﺎم و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای ارﺳﺎل ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﯾﺎ
ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﯾده دارﯾم ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣطﺎﻟب ﻓوق را
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً از طرﯾق ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  703-922-9501ﺑﺎ ﻣﺄﻣور ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﻧﯾﺎد ﮔردآوری اﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در آﯾﻧده ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ وﺟوھﯽ را ﺑرای  Inovaﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد .وﺟوه ﮔردآوری ﺷده
ﺑرای ﮔﺳﺗرش و ﺑﮭﺑود ﺧدﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﺻرف ﺧواھﻧد ﺷد.
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﻧظورات ﮔردآوری اﻋﺎﻧﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺷﺎﻣل ﻧﺎم ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ،ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ،ﺳن ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ در آن ﻣراﻗﺑت درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ،ھوﯾت ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺷﻣﺎ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻠﯽ درﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود.
اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﮔرد آوری اﻋﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ  Inova Health System Foundationﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ
 8110 Gatehouse Road, Falls Church, VA 22042ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  703-289-2072ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ھﻣﮑﺎران ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ :ﺑرﺧﯽ ﺧدﻣﺎت در  Inovaاز طرﯾق ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت
اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ اﺷﺧﺎص/ﻧﮭﺎدھﺎی ﺛﺎﻟﺛﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ را ﺑرای  Inovaاﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻣﮑﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارﯾم ،ﯾﮏ ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﺣﺎﻓظت از رازداری
اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎﺳت .ﯾﮏ ﻣﺛﺎل از ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد ﺧدﻣﺎت ﺗﮭﯾﮫ و وﺻول ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﻣﮫ ھﻣﮑﺎران
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط وزﯾر ) Health and Human Servicesﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ( ) (HHSﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎﯾد از ھﻣﮫ ﺷراﯾط ﻣﻘررات رازداری و اﻣﻧﯾت  HIPAAﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧﻧد.
راھﻧﻣﺎی اداری :ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣﺣدود در ﻣورد ﺷﻣﺎ را در طول ﻣدﺗﯾﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر  Inovaھﺳﺗﯾد در راھﻧﻣﺎی اداری ﻣﻧظور ﮐﻧﯾم.
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ،ﻣﺣل ﺷﻣﺎ در ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ و وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺧوب ،ﻣﺗوﺳط و
ﻏﯾره( .اﮔر ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﺎ ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ذﮐر ﻧﺎم در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺳؤال ﮐﻧد ،اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﺣدود در اﺧﺗﯾﺎر وی ﻗرار
داده ﺧواھد ﺷد .ﺑﻌﻼوه اﮔر ﮔراﯾش ﻣذھﺑﯽ ﺧود را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ،اﯾن اطﻼﻋﺎت در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻗرار داده ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻋﯾﺎدت از ﺷﻣﺎ داده ﺷود .اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ در راھﻧﻣﺎی اداری ﻣﻧظور ﺷوﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﻓرم درﺧواﺳت ﺑرای ارﺗﺑﺎط
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و/ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت واﮔذاری در ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎرﮐت دارﻧد :ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن
ﯾﺎ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ای ﮐﮫ در ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ در ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻣراﻗﺑت ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎرﮐت دارد در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ زدﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم ﺗﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ
ﺑﺗواﻧد از وﺿﻌﯾت و ﻣﺣل ﺷﻣﺎ آﮔﺎه ﺷود.

ﭘژوھش :از اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﻧظورات ﭘژوھﺷﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ Institutional
) Review Boardھﯾﺋت ﺑررﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ) (IRBاﯾن اﺳﺗﻔﺎده را ﺗﺻوﯾب ﮐﻧد .ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ
ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺟرای ﯾﮏ ﭘروژه ﭘژوھﺷﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم .ﭘژوھﺷﮕران ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد ﻣﺷﺎرﮐت در
ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﭘژوھﺷﮕران اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣورد ﭘژوھش در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار داده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﺧواھﻧد
داد ﮐﮫ ﺳؤاﻻت ﺧود را ﺑﭘرﺳﯾد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد در ﯾﮏ ﭘژوھش ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرم رﺿﺎﯾت را
اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد.
ارﺗﺑﺎطﺎت در آﯾﻧده :ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾﻣﺎری،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ  Inovaدر آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎرﮐت دارد را ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ Inova :ﺧدﻣﺎﺗﯽ را در ﻣﺣل ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺷﺧﺎص ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺑﯾش از ﯾﮏ
اراﺋﮫ دھﻧده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر Inova؛ ﭘزﺷﮑﺎن و ﮐﺎروران ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﻣﮑﺎر ﮐﮫ در ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑوده و اﻣﺗﯾﺎزات
ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ  Inovaدارﻧد؛ ﮔروه ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ واﻗﻊ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن از ﻗﺑﯾل ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،رادﯾوﻟوژی ،آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ
اورژاﻧس؛ ﻣدﯾرﮐل ﺑﺧش و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﭘزﺷﮑﯽ .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از Inova Organized Health Care Arrangement
)ﺗﻣﮭﯾدات ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ( ) (OHCAاﺳت و اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در  Inovaاراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎھﯾت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣﻧﻔرد :ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻣﻧظورات  ،HIPAAھﻣﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷﺷﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل  Inovaھﺳﺗﻧد ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺎھﯾت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣﻧﻔرد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺎھﯾت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻣﻧﻔرد ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻧﺎﺑر ﻧﯾﺎزھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت از اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت اﻧواع ﻣﺎھﯾت ھﺎی زﯾر ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و آﻧرا در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳﺋول ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﭘﯾﺷﮕﯾری ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری ،ﻣﺻدوﻣﯾت و ﻣﻌﻠوﻟﯾت ھﺳﺗﻧد
ﻣراﮐز و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﮕﮭداری از ﮐودﮐﺎن ﺑزھﮑﺎر
ﻣﺄﻣورﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺳﺎرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اھدای اﻧدام و ﺑﺎﻓت
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻧظﺎرت ﺳﻼﻣت
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﮐﻔن و دﻓن ،ﭘزﺷﮑﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﭘزﺷﮑﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻧﯾت و اطﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ
ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑرای رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﺳﺎﯾرﯾن
اﺟرای ﻗﺎﻧون/اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ :ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت را ﺑرای ﻣﻧظورات اﺟرای ﻗﺎﻧون در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم:
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺣﮑم دادﮔﺎه ،ﺑرﮔﮫ اﺣﺿﺎر ،ﺣﮑم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،اﺣﺿﺎرﯾﮫ ﯾﺎ روال ﻣﺷﺎﺑﮫ؛
درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓوﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﯾده دارم ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد؛
در راﺑطﮫ ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ Inova؛ و
در راﺑطﮫ ﺑﺎ زﺧم ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط ﺳﻼح ھﺎﯾﯽ ﺧﺎص.
ﺷراﯾط وﯾژه اﯾﺎﻟﺗﯽ :ﺑﺳﯾﺎری از اﯾﺎﻻت ﺷراﯾطﯽ را ﺑرای ﮔزارش دارﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑراﺳﺎس ﺟﻣﻌﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭﺑود
ﺑﮭداﺷت ﯾﺎ ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ از اﯾﺎﻟت ھﺎ ﻗواﻧﯾن ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ اﻟزاﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﻗﺎﻧون وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن رازداری ﻓدرال
اراﺋﮫ ﮐﻧد ،از ﻗﺎﻧون وﯾرﺟﯾﻧﺎ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﺷود.
ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ:
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭘروﻧده ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  Inovaﺗﻌﻠق دارد ،ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد:

ﻣرور و درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ :ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾم را ﻣرور ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از آن را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣوارد ﺑر طﺑق ﻗﺎﻧون ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺳواﺑق ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺎ ﯾﺎدداﺷت ھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ را ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ  Inovaﺧود درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﻧﺳﺧﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد در ظرف  15روز از
ﺗﺎرﯾﺦ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷوﻧد .در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﻣﻣﮑن اﺳت درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری از
ﭘروﻧده ھﺎﯾﺗﺎن ﻗﺑول ﻧﮑﻧﯾم .در اﯾن ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﻣﺗﻧﺎع درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎز
ﮐﮫ در اﻣﺗﻧﺎع اوﻟﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻘﺷﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﺗوﺳط  Inovaاﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ از ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن
ﺑررﺳﯽ ﭘﯾروی ﺧواھﯾم ﮐرد.
درﺧواﺳت اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات در اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ :اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ در ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ
دارﯾم ﻧﺎدرﺳت ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣل اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات از ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ  Inovaاز ﭘروﻧده ھﺎی ﺷﻣﺎ
ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣق دارﯾد ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﻗﺑول
ﻧﮑﻧﯾم .در اﯾن ﺻورت دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﻣﺗﻧﺎع ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷده و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣﺗﻧﺎع ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾف
ﺧواھد ﺷد.
درﺧواﺳت ﺑرای ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ واﮔذاری ھﺎ :ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾدﮐﮫ ﺑرای ﮔزارﺷﯽ از واﮔذاری ھﺎی اطﻼﻋﺎت ﺧود ﺑرای ﻣﻧظوراﺗﯽ ﺑﮫ
ﻏﯾر از درﻣﺎن ،ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
ﺣﻖ اﯾﺟﺎد ﻣﺣدودﯾت در واﮔذاری  PHIﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺧﺎص
o

اﮔر ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ رواﻟﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﺟﯾب ﺧودﺗﺎن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
درﻣﺎن ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷود .اﯾن ﻣﺣدودﯾت ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ واﮔذاری ﺑﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﻧظورات ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺧود را ﻗﺑل از
درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ روال ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧﯾد .ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﻣﺣدودﯾت اﻧﺗﺷﺎر در طرح ﺳﻼﻣت را
ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

o

ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺣق دارﯾد ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣﺣدودﯾت در واﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ
در ﻣراﻗﺑت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎرﮐت دارد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺿوی از ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ دوﺳت درﺧواﺳت
ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ روال ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷود.

o

ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد از ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺑرای درﻣﺎن ،ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ
ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارﯾم را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﻠزم ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾم .درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺟﮭت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑرای ﻣﺄﻣور ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود .در ﺻورت
ﻣواﻓﻘت از درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﭘﯾروی ﮐرده ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑرای اراﺋﮫ درﻣﺎن اورژاﻧس ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷد.

درﺧواﺳت ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ :ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ روش
ﺧﺎص ﯾﺎ در ﻣﺣل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺗوﺳط
ﺳﯾﺳﺗم ﭘﺳﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾم .ﭼﻧﯾن درﺧواﺳت ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ ﺷود و ﺑﺎﯾد آدرس ﭘﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺑض ھﺎی ﺧدﻣﺎت و ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ آن ارﺳﺎل ﺷود .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺎ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ دارﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧدھﯾد Inova ،ﺣق دارد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ روش ھﺎی دﯾﮕر و در ﻣﺣل ھﺎی دﯾﮕری ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد .اﮔر ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐﮫ ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً
ﻓرم ارﺗﺑﺎط ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و/ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت واﮔذاری را در ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم ﭘر ﮐﻧﯾد.
اطﻼﻋﯾﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺟﺎز :ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﮐﮫ از دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺑﮫ  PHIﻧﺎاﯾﻣن ﺧود آﮔﺎه ﺷوﯾد.

ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﻏذی اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ :ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﻏذی از اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣﺎ
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد در ھر زﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار دھﯾم ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣواﻓﻘت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺣوﯾل داده ﺷود.
ﺑرای ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷدن از ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﺗﺣت اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ،ﻟطﻔﺎ ً ﻓرم ھﺎی ﻻزم را از ﺑﺧش ﺛﺑت ﻧﺎم در ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت را
درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده و درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد.
ﺗﻐﯾﯾرات اﯾﺟﺎد ﺷده در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﻣﺎ ﺣق دارﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ را در ھر زﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرای  PHIﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾم و ھرﮔوﻧﮫ
 PHIﮐﮫ در آﯾﻧده درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﻌﺗﺑر ﺧواھد ﺑود .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻓﻌﻠﯽ در ﻣراﮐز  Inovaﭘﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻣﺎل آن ﻧﯾز ﻣﺷﺧص
ﺧواھد ﺷد .ھرﺑﺎری ﮐﮫ ﺑرای درﻣﺎن ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت درﻣﺎﻧﯽ در  Inovaﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
آﺧرﯾن وﯾراﯾش را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھﻣﮫ اوﻗﺎت ﺑﮫ آﺧرﯾن وﯾراﯾش در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس
 http://www.inovasc.comدﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  703-922-9501ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرای ﻧﺳﺧﮫ ای از آﺧرﯾن وﯾراﯾش
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺣﻘوق ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﻘض ﺷده اﺳت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق ﺗﻣﺎس ﺑﺎ  Inova Surgery Centerدر
 Franconia Springfieldواﻗﻊ در  6355 Walker Lane Suite 200, Alexandria, VA 22310ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را از
 Inovaﻣطرح ﮐﻧﯾد .ﺗوﺟﮫ :ﻣﺄﻣور ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ .ﺑﮫ آدرس زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾﺗﺗﺎن را ﺑرای ﻣﻌﺎوﻧت وزارت ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت
اﻧﺳﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه اراﺋﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت در آدرس زﯾر اراﺋﮫ ﺷده اﺳت:
.www.hhs.gov/ocr/privacy
ھﻣﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺷوﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺳﻠﯾم ﺷﮑﺎﯾت در ﻣورد روال ھﺎی رازداری  Inovaﺟرﯾﻣﮫ ﻧﺧواھﯾد ﺷد.
ﺳﺎﯾر اﺳﺗﻔﺎده ھﺎ از PHI
ﻣﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ از ﭘروﻧده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺋﮫ ﮐرده اﯾم ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾم .اﺟﺎزه ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده و
واﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺑرای دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭘوﺷش اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑرای  Inovaﻻزم اﺳت .ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ واﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را ﺑدھﯾد ﺑر روی ﺗواﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓت درﻣﺎن در  Inovaﺗﺄﺛﯾری ﻧﺧواھد داﺷت .اﮔر اﺟﺎزه
اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ واﮔذاری اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺧود را ﺑدھﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر زﻣﺎن اﺟﺎزه را ﺗوﺳط ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده
ﯾﺎ واﮔذاری اطﻼﻋﺎت را دادﯾد ﻟﻐو ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﮔر درﺧواﺳت ﻟﻐو ﮐﺗﺑﯽ اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ واﮔذاری اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ
ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه واﮔذاری آﻧرا دادﯾد ﻣﺗوﻗف ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻣﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﭘس ﮔرﻓﺗن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت را
ﻧﺧواھﯾم داﺷت.
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