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 (NYC Health + Hospitals) نیویوركمدینة  ب نظام الصحة + المستشفیات 
 إشعار ممارسات الخصوصیة

كیفیة استخدام المعلومات الطبیة المتعلقة بك واإلفصاح عنھا وكیف یمكنك   ("NPP“)یوّضح إشعار ممارسات الخصوصیة الماثل  
 . الوصول إلى ھذه المعلومات

 قراءتھ بعنایة.یرجى 

 مقدمة ومعلومات

 New York City، یتعین على نظام 1996بموجب القانون الفیدرالي، وتحدیدًا قانون إخضاع التأمین الصحي لقابلیة النقل والمساءلة لعام 
Health and Hospitals Corporation  الذي یحمل االسم التشغیلي ،NYC Health + Hospitals   یُشار إلیھ فیما یلي أیًضا باسم)

، الحفاظ على خصوصیة معلوماتك الصحیة المحمیة التي تتضمن موافاتك بإشعار یوضح واجباتھ القانونیة وأنواع المعلومات التي "النظام")
خصوصیتك والحقوق ) سبل حمایة NPPویوّضح ھذا اإلشعار ( نجمعھا عنك، والجھة التي یمكن مشاركة تلك المعلومات معھا، وحقوقك.

ویجوز لك أن تحصل   ).HIPAAاألخرى المتعلقة بمعلوماتك الصحیة المقررة بموجب قانون إخضاع التأمین الصحي لقابلیة النقل والمساءلة (
 ).NPPعلى سبل حمایة وحقوق إضافیة بموجب القوانین الفیدرالیة األخرى و/ أو قانون الوالیة غیر منصوص علیھا في ھذا اإلشعار (

، إلى أي معلومات یمكن تحدیدھا بشكل منفرد یتم إنشاؤھا )(NPPیشیر مصطلح "المعلومات الصحیة"، على النحو المستخدم في ھذا اإلشعار  
ویجوز   والعالج.أو تلقیھا أو االحتفاظ بھا أو نقلھا بواسطة النظام، والمتعلقة بالرعایة الصحیة والعالج اللذین تتلقاھما، ودفع مقابل ھذه الرعایة  

، على المعلومات الصحیة المتعلقة بفیروس نقص المناعة )(NPPأن تنطبق سبل حمایة الخصوصیة الخاصة، غیر المحدّدة في ھذا اإلشعار 
 البشریة، ومعلومات اضطرابات استعمال العقاقیر، ومعلومات الصحة العقلیة، والمعلومات الجینیة أو المتعلقة باالختبارات الجینیة. 

 NYC Health) ممارسات الخصوصیة التي یجب اتباعھا في جمیع المرافق والوحدات والمنشآت التابعة للنظام  NPPیوّضح ھذا اإلشعار ( 
+ Hospitals والعیادات المرتبطة بھا، وجمیع مراكز الوجیزة ، بما في ذلك جمیع مستشفیات الرعایةGotham Health  للتشخیص

، وجمیع الماھرةعلى المدى الطویل ومرافق الرعایة التمریضیة الوجیزة لة المرتبطة بھا، وجمیع مرافق الرعایة والعالج والعیادات المشمو
الخدمات والبرامج المنزلیة والمجتمعیة.

NYC Health + Hospitalsكما یحتفظ نظام  ).NPPبالحق في تعدیل ھذا اإلشعار ( NYC Health + Hospitalsیحتفظ نظام 
فاظ أیًضا بالحق في تطبیق اإلخطار الذي خضع للتعدیل أو التغییر على المعلومات الصحیة الُمحتفَظ بھا بالفعل وأي معلومات صحیة یتم االحت

) الحالي (مصحوبةً بتاریخ سریانھ) في مواقع NPPنسخة من اإلشعار ( NYC Health + Hospitalsوینشر نظام  بھا في المستقبل.
 فق والوحدات والمنشآت التابعة لھ، وعلى موقعھ العام على شبكة اإلنترنت. واضحة في المرا

 استخدامات المعلومات الصحیة واإلفصاح عنھا من أجل عملیات العالج والدفع والرعایة الصحیة

بیة، ویجوز لھ اإلفصاح عن یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا لتزویدك بالعالج أو الرعایة أو الخدمات الط العالج.
ویجوز ألقسام المستشفى المختلفة أیًضا    معلوماتك الصحیة لمقدمي الرعایة الصحیة أو غیرھم من أعضاء القوى العاملة المشاركین في رعایتك.

ل المختبریة واألشعة مشاركة معلوماتك الصحیة لتنسیق خدمات الرعایة الصحیة المختلفة التي قد تحتاجھا، مثل الوصفات الطبیة واألعما
فعلى  اإلفصاح عن معلوماتك الصحیة لمن یشاركون في رعایتك من غیر المشمولین بالنظام. -عند الضرورة-ویجوز للنظام أیًضا  السینیة.

ابًا بداء  سبیل المثال: قد یحتاج مقدم الرعایة الصحیة الذي یعالجك من كسر في الساق أن یعرف من مقدم رعایة صحیة آخر ما إذا كنت مص
 السكري ألن ھذا الداء قد یبطئ عملیة التماثل للشفاء ویحتاج إلى ترتیب لتقدیم الخدمات المناسبة. 

ویجوز لھ  یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا للحصول على مدفوعات مقابل خدمات الرعایة الصحیة والعالج. الدفع.
واإلفصاح عنھا لصالح خطتك الصحیة فیما یتعلق بالعالج الذي ستتلقاه أو العملیة التي ستُجریھا من أجل الحصول استخدام معلوماتك الصحیة 

وللحصول على الرعایة أو الخدمات الصحیة المدفوعة بالكامل من جانبك، یجوز   على موافقة مسبقة أو لتحدید ما إذا كانت خطتك سوف تشملھا.
فعلى سبیل المثال:    المعلومات الصحیة التي تتم مشاركتھا مع شركة التأمین التابع لھا، بالقدر الذي یسمح بھ القانون.لك أن تطلب من النظام تقیید  
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 قد یحتاج النظام إلى تزوید خطتك الصحیة بمعلومات عن العملیات الجراحیة التي أجریتھا في المستشفیات المشمولة بالنظام حتى تدفع خطتك
 تدفع لك مقابل ھذه العملیات. الصحیة للنظام أو 

یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا إلجراء العملیات بصفة یومیة وللتأكد من تلقي المرضى  عملیات الرعایة الصحیة.
لعدید من المرضى ویجوز لھ أیًضا أن یجمع المعلومات الصحیة المتعلقة با رعایةً جیدةً، NYC Health + Hospitalالمشمولین بنظام 

اإلفصاح عن المعلومات الصحیة  -عند الحاجة -ویجوز للنظام أیًضا  لعمل إحصائیات أو تحلیالت لتحدید فعالیة الخدمات المقدمة وضرورتھا.
لى سبیل المثال: فع للمحاسبین والمستشارین وغیرھم من المھنیین المتعاقَد معھم الذین یدعمون عملیات البرامج والكیانات والمرافق المختلفة.

 یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة لمراجعة جودة العالج والخدمات التي یقدمھا. 

یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا لالتصال بك لتقدیم تذكیرات بأي مواعید لك في أحد المرافق أو  تذكیرات بالمواعید.
 الوحدات أو المنشآت.

 استخدامات المعلومات الصحیة واإلفصاح عنھا في حالة وجوب الحصول على تصریح

على تصریح كتابي منك قبل أن تتمكن من استخدام معلوماتك  NYC Health + Hospitals یجب أن تحصل المستشفیات المشمولة بنظام
 الصحیة أو اإلفصاح عنھا في المواقف التالیة:

م على تصریح كتابي منك حتى یتمكن من استخدام معلوماتك الصحیة للتواصل معك بشأن شراء أو استخدام یجب أن یحصل النظا التسویق.
 ام.منتج أو خدمة، وذلك ما لم یتم التواصل معك وجًھا لوجھ بینك وبین النظام، أو ینطوي على ھدیة ترویجیة ذات قیمة اسمیة یقدمھا لك النظ

) 1الحصول على تصریح كتابي مسبق، ما لم یتلقَّ النظام الدفع من جھة خارجیة مقابل التواصل معك: (ومع ذلك، ال یجب في الحاالت التالیة 
 ) بدائل العالج. 3) معلومات عن العقاقیر؛ و(2المیزات والخدمات المتعلقة بالصحة؛ و(

 ال یجوز للنظام بیع معلوماتك الصحیة دون تصریح كتابي. بیع المعلومات الصحیة.

 استخدامات المعلومات الصحیة واإلفصاح عنھا في حالة عدم وجوب الحصول على تصریح

 إلى الحصول على تصریح كتابي قبل اإلفصاح عن معلوماتك الصحیة في الحاالت التالیة:  NYC Health + Hospitalsال یحتاج نظام 

وقد تتضمن ھذه  یجوز للنظام أن یستخدم معلومات صحیة معینة عنك في دلیل المرافق بالمستشفى أثناء وجودك في المستشفى. دلیل المرافق. 
لن یتم إخبار أحد بخالف رجال الدین أو أعضاء القوى   :مالحظة  المعلومات الصحیة اسمك وموقعك في المرفق وحالتك العامة وانتمائك الدیني. 

وإذا كنت تفّضل أال یقوم النظام بتضمین ھذه المعلومات الصحیة في دلیل المرافق، فیحق لك االعتراض   العاملة من رجال الدین بانتمائك الدیني.
 إدارة المعلومات الصحیة في المرفق. على تضمین ھذه المعلومات، ویمكنك القیام بذلك عن طریق االتصال بقسم القبول أو

یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة أو اإلفصاح عنھا لالتصال بك ألغراض جمع التبرعات للمرافق وعملیات  أنشطة جمع التبرعات.
ؤسسة مرتبطة أیًضا مشاركة معلوماتك الصحیة مع م NYC Health + Hospitalsویجوز لنظام  الرعایة الصحیة المشمولة بالنظام.

وإللغاء ھذا النوع من االتصال، یمكنك تقدیم طلب كتابي وإرسالھ إلى قسم إدارة المعلومات  بالنظام أو شریك تجاري تحقیقًا لألغراض نفسھا.
  ات.علًما أنّھ ال یمكن حرمانك من العالج أو أي خدمة أو میزة أخرى الختیارك عدم تلقي اتصاالت لجمع التبرع الصحیة في المرفق.

إذنًا كتابیًا منك قبل استخدام معلوماتك الصحیة أو  NYC Health + Hospitalsإذا شاركت في تجربة سریریة، فسیطلب نظام  األبحاث.
وفي بعض الحاالت، یجوز للنظام أن یستخدم معلوماتك الصحیة دون إذن كتابي منك إلجراء دراسة بحثیة بعد تنفیذ عملیة موافقة  مشاركتھا.

ولن یُفصح الباحث، تحت أي ظرف من الظروف، عن  تضمن الحد من المخاطر التي قد تتعرض لھا خصوصیتك إلى أقل قدر ممكن.خاصة 
  إلجراء دراسة بحثیة أو خاللھا أو بعدھا.في إطار التحضیر اسمك أو ھویتك للعامة 

یجوز للنظام في حالة عدم اعتراضك اإلفصاح عن معلوماتك الصحیة ألحد أفراد العائلة  األشخاص المشمولون في رعایتك أو الدفع مقابلھا. 
 أو األصدقاء الذي یشارك في رعایتك أو الدفع مقابلھا.

ولي یجوز للنظام أن یُفصح عن معلوماتك الصحیة ألي ممثل شخصي، بما في ذلك أحد الوالدین أو  األشخاص الذین قد یتصرفون نیابةً عنك.
  .مراأل
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یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا عند الضرورة، لمنع أي تھدید خطیر لصحتك   لتجنب تھدید خطیر للصحة أو السالمة.
 وسالمتك أو لصحة وسالمة العامة أو أي شخص آخر.

إلفصاح عن معلوماتك الصحیة على النحو الذي تطلبھ إذا كنت فردًا في القوات المسلحة، فیجوز للنظام ا أفراد الجیش والمحاربون القدامى.
 سلطات القیادة العسكریة. 

یجوز للنظام اإلفصاح عن معلوماتك الصحیة إلى مجلس تعویض العمال أو لبرامج مماثلة حسب االقتضاء.   تعویض العمال.

راض الصحة العامة، مثل منع انتشار األمراض، أو إعداد یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا ألغ أنشطة الصحة العامة.
  تقاریر عن حاالت طبیة معینة والموالید والوفیات وسوء المعاملة واإلھمال والعنف األسري.

یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا إلى أي وكالة مراقبة صحیة تنفیذًا لألنشطة التي یسمح بھا  أنشطة المراقبة الصحیة.
 القانون والتي تشمل عملیات التدقیق والتحقیق والتفتیش.

اتك الصحیة تنفیذًا ألمر محكمة أو إذا كنت طرفًا في دعوى قضائیة أو نزاع قانوني، فیجوز للنظام اإلفصاح عن معلوم اإلجراءات القانونیة.
ویجوز للنظام أیًضا اإلفصاح عن معلوماتك الصحیة تنفیذًا ألمر قضائي بالمثول أمام المحكمة أو طلب كشف أو أي إجراء قانوني  أمر إداري.

 یحمي المعلومات المطلوبة.آخر من قِبل شخص آخر متورط في النزاع، ولكن فقط في حالة بذل جھود إلخبارك بالطلب أو للحصول على أمر 

) تحدید ھویة أو موقع 1یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا ألغراض إنفاذ القانون، بما في ذلك ما یلي: ( إنفاذ القانون. 
وفاة التي نعتقد أنھا قد  ) في حاالت ال3) في الظروف المتعلقة بضحایا جریمة؛ و(2شخص مشتبھ فیھ أو ھارب أو شاھد أساسي أو مفقود؛ و(

) اإلبالغ عن جریمة في حالة طوارئ، أو 5) في حالة الجرائم التي تحدث في مرفق مشمول بالنظام؛ و(4تكون ناجمة عن سلوك إجرامي؛ و(
 موقع الجریمة أو الضحایا، أو ھویة الشخص الذي ارتكب الجریمة أو أوصافھ أو موقعھ.

یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا إلخطار األفراد، أو المساعدة في تحدید موقعھم إذا كانت لھم سلطة قانونیة   الموت.
للتصرف نیابةً عنك أو أي ممثل شخصي أو أي شخص آخر مشارك في رعایتك، بشأن وفاتك، وذلك ما لم یكن ذلك یتعارض مع أي تفضیل  

 لك التصریح بھا كتابیًا.  أو تعلیمات سابقة سبق

یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة  قضاة التحقیق بالوفیات، واألطباء الشرعیون، ومتعھدو دفن الموتى، وعملیات التبرع باألعضاء.
ویجوز لھ  جباتھم.الوفیات واألطباء الشرعیین ومتعھدي دفن الموتى، عند الضرورة، ألداء وافي حاالت واإلفصاح عنھا إلى قضاة التحقیق 

 أیًضا ألغراض التبرع باألعضاء واألعین واألنسجة.  استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا

یجوز للنظام استخدام معلوماتك الصحیة واإلفصاح عنھا إلى أي كیان عام أو خاص مرّخص لھ بموجب القانون  اإلغاثة في حاالت الكوارث.
اإلغاثة في حاالت الكوارث، لغرض تنسیق اإلخطارات الموّجھة ألفراد أسرتك أو أقرب األقارب أو الممثل أو سلطة أخرى للمساعدة في جھود  

 الشخصي أو غیر ذلك من المسؤولین عن رعایتك.

شطة یجوز للنظام اإلفصاح عن معلوماتك الصحیة للمسؤولین الفیدرالیین المخّولین فیما یتعلق بأن أنشطة األمن القومي واالستخبارات.
 االستخبارات ومكافحة التجسس وأنشطة األمن القومي األخرى التي یجیزھا القانون.

یجوز للنظام اإلفصاح عن معلوماتك الصحیة للمسؤولین الفیدرالیین المخّولین حتى یتمّكنوا من توفیر الحمایة   خدمات حمایة الرئیس واآلخرین. 
 الدول األجنبیة أو إلجراء تحقیقات خاصة.للرئیس أو األشخاص المخّولین اآلخرین أو رؤساء 

 الحقوق المتعلقة بمعلوماتك الصحیة

 إنك تحتفظ بالحقوق التالیة فیما یتعلق بمعلوماتك الصحیة التي یحتفظ بھا النظام عنك:

باستثناء مالحظات العالج النفسي نسخة من معلوماتك الصحیة والحصول علیھا، االطالع على یحق لك طلب  والنسخ. االطالعالحق في 
نسخة   ولالطالع على  ویحق لك طلب نسخ من سجالتك الطبیة بالتنسیق الذي تختاره.  والمعلومات المتعلقة بتجارب األبحاث السریریة المستمرة.

ویحتفظ النظام بالحق، في  المنشأة.من معلوماتك الصحیة أو طلبھا، یُرجى تقدیم طلبك كتابیًا إلى قسم إدارة المعلومات الصحیة في المرفق أو 
معلوماتك الصحیة. وإذا كان األمر كذلك، فإنّھ یقدم لك شرًحا كتابیًا للرفض، فضالً عن حقك في   االطالع علىظل ظروف محدودة، في رفض  
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ویتعین على النظام أن یُخطرك   ویجوز للنظام أن یفرض رسوًما معقولة لتغطیة تكالیف إنشاء نسخ من السجالت الطبیة.  الطعن في ذلك القرار.
تعذر   كتابیًا بأي رسوم متوقعة قبل إرسال المعلومات المطلوبة، أو إذا كانت المعلومات الصحیة المطلوبة ستتأخر ألي سبب من األسباب، أو إذا

 تقدیم المعلومات الصحیة المطلوبة بالتنسیق المطلوب.

الصحیة التي یحتفظ بھا النظام غیر صحیحة أو غیر كاملة، فیحق لك أن تطلب من النظام تعدیل  إذا رأیت أن معلوماتك  الحق في التعدیل. 
ولطلب إجراء تعدیل على معلوماتك الصحیة، یُرجى تقدیم طلبك   معلوماتك الصحیة طالما كانت المعلومات محفوظة من قِبل النظام أو لصالحھ.

ویجوز للنظام أن یرفض طلبك في   ویجب تقدیم سبب لدعم طلبك إلجراء تعدیل.  رفق أو المنشأة.كتابیًا إلى قسم إدارة المعلومات الصحیة في الم
 وإذا تم رفض طلبك، فیجب على النظام موافاتك بتفسیر كتابي بشأن سبب رفضھ. حاالت محدودة.

تضمن قائمة بكیفیة إفصاح النظام عن یحق لك طلب الحصول على "بیان بعملیات اإلفصاح"، ی الحق في تلقي بیانات عن عملیات اإلفصاح.
ولن تتضمن القائمة بعض اإلفصاحات، مثل المعلومات التي تمت مشاركتھا لعالجك أو مدفوعاتك أو عملیات الرعایة   معلوماتك الصحیة.

قدیم طلبك كتابیًا إلى ولطلب إجراء محاسبة متعلقة باإلفصاحات، یُرجى ت الصحیة أو اإلفصاحات التي أُجریت بناًء على تصریح صادر منك.
ویجب أن یتضمن طلبك فترة زمنیة لإلفصاحات التي ال یجوز أن تزید عن ست سنوات،  قسم إدارة المعلومات الصحیة في المرفق أو المنشأة.

وبالنسبة   جانًا.شھًرا م  12وستكون القائمة األولى التي تطلبھا في غضون فترة قوامھا    .2003أبریل    14وال یجوز أن تتضمن أي تواریخ قبل  
 للقوائم اإلضافیة، فیجوز للنظام أن یفرض علیھا رسوًما معقولة.

لدیك الحق في طلب فرض قیود على معلوماتك الصحیة التي یستخدمھا النظام أو یُفصح عنھا بخصوص إجراءات  الحق في طلب فرض قیود.
ولدیك الحق أیًضا في طلب فرض حد على المعلومات الصحیة التي یُفصح عنھا النظام بشأنك لشخص  العالج أو الدفع أو الرعایة الصحیة.

ولطلب فرض قیود على معلوماتك الصحیة، یُرجى تقدیم طلبك كتابیًا إلى قسم إدارة   أو أحد األصدقاء.یشارك في رعایتك، مثل أحد أفراد العائلة  
ومع ذلك، ففي حالة  علًما بأّن النظام غیر ُمطالَب بالموافقة على طلب التقیید. المعلومات الصحیة أو القبول أو التسجیل في المرفق أو المنشأة.

 ما لم تكن المعلومات الصحیة ضروریةً لتزویدك بعالج الطوارئ.الموافقة، یلتزم النظام بطلبك 

لدیك الحق في أن تطلب من النظام التواصل معك بشأن المسائل الطبیة أو معلوماتك الصحیة بطریقة بدیلة   الحق في طلب إجراء اتصاالت بدیلة.
ویجب أن یحدد    كتابیًا إلى قسم إدارة المعلومات الصحیة في المرفق أو المنشأة.ولطلب طرق اتصال بدیلة، یُرجى تقدیم طلبك    .أو في مكان بدیل

 علًما أّن النظام لن یسألك عن سبب طلبك، وسوف یستوعب جمیع الطلبات المعقولة.  .بھا طلبك الطریقة التي ترغب في التواصل

یتم الحصول على معلوماتك الصحیة أو الوصول إلیھا أو لدیك الحق في أن یتم إخطارك عندما  الحق في اإلخطار في حالة حدوث خرق.
ر استخدامھا أو اإلفصاح عنھا بطریقة غیر مسموح بھا قانونًا، وعندما یرى النظام أّن معلوماتك الصحیة یُحتمل أن تكون عرضة للخطر (یُشا

 یوًما من اكتشاف ھذا الخرق.  60بیًا، في غضون  وفي حالة حدوث خرق لمعلوماتك الصحیة، سیتم إخطارك بالخرق كتا  إلى ذلك بلفظ "خرق").

) في أي وقت. NPPلدیك الحق في الحصول على نسخة من ھذا اإلشعار ( ).NPPالحق في الحصول على نسخة ورقیة من ھذا اإلشعار (
على   NYC Health + Hospitals) من خالل زیارة الموقع اإللكتروني للنظام  NPPویمكنك أیًضا الحصول على نسخة من ھذا اإلشعار (

أو عن طریق االتصال بقسم إدارة المعلومات الصحیة أو القبول أو  /https://www.nychealthandhospitals.orgالعنوان التالي 
 التسجیل في المرفق أو المنشأة.

إذا قدمت تصریًحا إلى النظام باستخدام معلوماتك الصحیة أو اإلفصاح عنھا، فیجوز لك إلغاء ھذا التصریح كتابیًا  الحق في إلغاء التصریح.
وال   ستخدم النظام بعد ذلك معلوماتك الصحیة أو یُفصح عنھا لألسباب التي یشملھا التصریح الكتابي.وإذا ألغیت التصریح، فلن ی  في أي وقت.

 یمكن للنظام سحب أي إفصاحات أُجریت بالفعل بناًء على تصریحك.

استخدامھا أو  أو االطالع علیھاإذا كنت تعتقد أن حقوق الخصوصیة الخاصة بك قد انتُھكت، وأن معلوماتك الصحیة قد تم  الشكاوى.
اإلفصاح عنھا بطریقة غیر شرعیة أو إذا ساورتك مخاوف بشأن ممارسات الخصوصیة الُمتّبعة في النظام، فیُرجى االتصال بمكتب االمتثال  

دون الكشف عن ، أو CPO@nychhc.orgوخصوصیة الشركات عن طریق البرید اإللكتروني على العنوان  بالشركات ومسؤول األمن
ویحق لك أیًضا تقدیم  HHC- HELP-886-1. ، عبر خط المساعدة المجاني الخاص باالمتثال في النظام على ھویتك وبشكل سري

 علًما بأنّك لن تخضع ألي عقوبات بسبب تقدیم الشكوى. شكوى إلى أمین قسم الصحة والخدمات اإلنسانیة.

https://www.nychealthandhospitals.org/
mailto:CPO@nychhc.org
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