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NYC Health + Hospitals 
 رازداری کے طرز عمل کا نوٹس

  

  "( بیان کرتا ہے کہ آپ کے بارے میں طبی معلومات کو کیسے استعمال اور افشاء کیا جاNPPرازداری کے طرز عمل کا نوٹس )" 

 ۔ سکتا ہے اور آپ ان معلومات تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں
 ۔ ںبراِہ کرم اس کا بغور جائزہ لی

 
 تعارف اور معلومات 

 
New York City Health and Hospitals Corporation    اپنا جس کا )  NYC Health + Hospitalsکاروبار بطور  جو 

ہے(حوالہ   جاتا  دیا  بھی  "سسٹم"  اسےبطور  ک  ،  احتساب  اور  پذیری  منتقل  کی  انشورنس  کی  قانون، خصوصاً صحت  قانون   ےوفاقی 

1996  "(HIPAAکے تحت آپ )"  جس میں اس الزم ہے،    انکی صحت سے متعلقہ محفوظ کردہ معلومات کی رازداری کو برقرار رکھ

، ان معلومات کا کن تفصیل  اور آپ کے بارے میں جمع کردہ معلومات کیآپ کو اطالع دینا  میں  بارے  قانونی فرائض کے  اپنے  کے  

صحت کی انشورنس کی منتقل پذیری   NPPیہ  شامل ہیں۔    تالوگوں کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے حقوق کی معلوم

( کے تحت آپ کی صحت کی معلومات کے حوالے سے آپ کی رازداری کے تحفظ اور دیگر حقوق  HIPAAاور احتساب کے قانون )

ون کے قانتی  آپ دیگر وفاقی قوانین اور/یا ریاسمیں غیر بیان شدہ اضافی تحفظات اور حقوق بھی    NPPاس  کی وضاحت کرتا ہے۔  

 حاصل کر سکتے ہیں۔تحت 
 

میں بیان کردہ "صحت کی معلومات" کی اصطالح کسی بھی ایسی انفرادی قابِل شناخت معلومات کا حوالہ دیتی ہے جو سسٹم   NPPاس 

 اور کے ذریعے تخلیق، وصول، برقرار یا منتقل کردہ ہو اور جس کا تعلق آپ کی صحت کی نگہداشت اور عالج، اور اس نگہداشت  

ہو۔  عال سے  ادائیگی  کی  حفاظتیں    NPPاس  ج  خصوصی  کی  رازداری  شدہ  بیان  غیر  معلومات،   HIVمیں  کی  متعلقہ صحت   سے 

کے باعث طبیعت کی خرابی کی معلومات، ذہنی صحت کی معلومات، اور موروثی یا موروثی جانچ کی معلومات پر   منشیات کی عادت

 الگو ہو سکتے ہیں۔
 

کی سہولیات، یونٹس   NYC Health + Hospitalsپر تمام  س  ج  ،عمل کی وضاحت کرتا ہے طرز  یسے  رازداری کے ا  NPPیہ  

کی تشخیص اور    Gotham Healthنگہداشت کے تمام ہسپتال اور وابستہ کلینک؛ تمام    المیعاد  بشمول فوری اور مختصر  ،اور اداروں 

المیعاد سنگی ت کے مراکز اور ماہر نرسنگ کی سہولیات؛ اور تمام ہداشن نگعالج کے مراکز اور وابستہ اضافی کلینک؛ تمام طویل 

 ۔  گھریلو اور کمیونٹی پر مبنی خدمات اور پروگرامز میں عمل درآمد کیا جانا چاہیے
 

NYC Health + Hospitals    اسNPP    پر نظِرثانی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔NYC Health + Hospitals   نظِرثانی یا تبدیل

ھی گئی صحت کی معلومات، نیز مستقبل میں صحت سے متعلقہ کسی بھی معلومات کے لیے الگو رار رکسے برقکو پہلے    NPPشدہ  

ہے۔   سکتا  اور   NPPحالیہ    NYC Health + Hospitalsکر  یونٹس،  مراکز،  اپنے  کو  ساتھ(  کے  تاریخ  کی  )نفاذ  نقل  ایک  کی 

 ۔ ئٹ پر رکھے گاویب سا ہ عوامی، اور اس کے عالونمایاں مقامات پر آویزاں کرے گا میں اداروں

  
 عالج، ادائیگی اور صحت کی نگہداشت کے افعال کے لیے صحت کی معلومات کا استعمال اور افشائیگی  

 
آپ کی صحت کی معلومات استعمال اور افشاء کر سکتا ہے سسٹم    ،آپ کو طبی عالج، نگہداشت یا خدمات فراہم کرنے کے لیے  ۔عالج 

کی نگہداشت کے فراہم کنندگان یا عملے کے دیگر افراد پر آپ کی صحت کی معلومات مل صحت  میں شا  اور نگہداشت کے اس عمل

ہسپتال کے مختلف شعبہ جات بھی آپ آپ کو درکار صحت کی نگہداشت کی مختلف خدمات سے رابطے کے لیے  ۔  ظاہر کر سکتا ہے

اشتراک   کا  ہیںکی صحت کی معلومات  لیب ک  ےجیس  ،کر سکتے  ایی سرگرمیکہ نسخے،  اور  لیے  کسریز،  حسِب ضرورت، ۔  کے 

کی  آپ  لیکن  ہوں  نہ  موجود  میں  سسٹم  کہ  ہے  ہو سکتا  جو  ہے  سکتا  کر  افشاء  بھی  کو  افراد  ان  معلومات  کی  کی صحت  آپ  سسٹم 

یہ دریافت مثال کے طور پر: آپ کی ٹوٹی ٹانگ کا عالج کرنے والے معالج کو دوسرے معالج سے  ۔  نگہداشت کے عمل میں شامل ہوں
 ا کیونکہ ذیابیطس زخم مندمل ہونے کے عمل کو سست رفتار بنا سکت  ، ورت ہو سکتی ہے کہ آیا آپ کو ذیابیطس تو نہیںکرنے کی ضر 

 ہے اور انہیں موزوں خدمات کا انتظام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 
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ادائیگی وصول  ۔  ادائیگی  خدمات کے عوض  کی  اور عالج  نگہداشت  کی  لیےآپ کی صحت  کی   ، سسٹمکرنے کے  آپ کی صحت 

دیے جانے والے عالج اور معالجاتی طریقٔہ کار کے بارے میں آپ کے صحت   وسسٹم آپ ک۔  معلومات استعمال اور ظاہر کر سکتا ہے

ا کے پالن کو آگاہ کرنے کے لیے آپ کی صحت کی معلومات استعمال اور افشاء کر سکتا ہے تا کہ پیشگی منظوری حاصل کی جائے ی 

کا   بات  جا  اس  کیا  نہیں۔  تعین  یا  ہے  کرتا  احاطہ  کا  اس  پالن  کا  آپ  آیا  کہ  کے  جس  سکے  خدمات  یا  مکمل نگہداشت  خود  آپ  لیے 

حوالے سے آپ یہ درخواست کرسکتے ہیں کہ سسٹم آپ کی صحت کی معلومات کا، قانون کی اخراجات کی ادائیگی کرتے ہیں ان کے  

 + NYC Healthمثال کے طور پر: آپ کی جانب سے  ۔  ر دےاشتراک محدود ککمپنی کے ساتھ  اجازت یافتہ حد تک، آپ کی بیمہ  
Hospitals  میں بارے  کو  میں حاصل کردہ سرجری کے طریقۂ عالج کے  دینے کی   سسٹم  معلومات  کو  پالن  آپ کے صحت کے 

 م واپس کرے۔ کو رق یا آپ ائیگی کرےسسٹم کو اد لیےآپ کا صحت کا پالن اس طریقۂ عالج کے  تاکہ ضرورت پیش آ سکتی ہے،
  

افعال بنیادوں پر انجام دیے جانے والے افعال کے  ۔  صحت کی نگہداشت کے  بنانے کے لیے کہ روزمرہ  یقینی  لیے، اور اس بات کو 

NYC Health + Hospitals    استعمال اور افشاء کر سکتا کا  صحت کی معلومات  کے مریض معیاری نگہداشت حاصل کریں، سسٹم

اور ضرورت کے تعین کے لیے سسٹم شماریاتی عمل یا تجزیے کی خاطر بہت سے مریضوں کی مات کی تاثیر  فراہم کردہ خد۔  ہے

حسِب ضرورت، معاہدے کے حامل اکاؤنٹینٹس، مشیران اور مختلف پروگرامز، اداروں  ۔  کر سکتا ہےبھی  صحت کی معلومات کو یکجا  

مثال کے طور   صحت کی معلومات افشاء کر سکتا ہے۔سسٹم    ،فراد کووالے دیگر پیشہ ور ااور مراکز کے افعال میں معاونت کرنے  
 آپ کی صحت کی معلومات استعمال کر سکتا ہے۔ سسٹم پر: فراہم کردہ عالج اور خدمات کے معیار کے جائزے کے لیے

 
سسٹم آپ سے رابطے کے   کی یاد دہانیوں کے لیےمرکز، یونٹ یا ادارے میں آپ کی طے شدہ مالقات  ۔  طے شدہ مالقات کی یاد دہانیاں

 لیے آپ کی صحت کی معلومات استعمال اور افشاء کر سکتا ہے۔
 

 اجازت درکار ہونے پر صحت کی معلومات کے استعماالت اور افشائیگیاں

 
NYC Health + Hospitals  پہلے یا ظاہر کرنے سے  استعمال  میں آپ کی صحت کی معلومات  ذیل صورتوں  آپ کی    کو درج 

 زماً حاصل کرنا ہوگی:تحریری اجازت ال
 

کی ۔  مارکیٹنگ کی صحت  آپ  لیے  کے  گفتگو  آپ سے  میں  بارے  استعمال کے  یا  کی خریداری  یا سروس  کسی مصنوعہ  کو  سسٹم 

گفتگو  یہ  اور سسٹم کے درمیان  آپ  ماسوائے اس کے کہ  ہوگی،  اجازت درکار  تحریری  آپ کی  پہلے  استعمال کرنے سے  معلومات 

یا سسٹم کی ج ہو،  تاہم، درج ذیل صورتوں میں،  ۔  ہ معمولی مالیت کے تشہیری تحفے پر مشتمل ہوانب سے آپ کو فراہم کردروبرو 

پیشگی تحریری اجازت درکار نہیں ہوگی، تاوقتیکہ سسٹم آپ سے گفتگو کرنے کے عوض کسی فریِق ثالث سے ادائیگی وصول کرے: 

(iصحت سے متعلقہ فوائد اور خدما )( ت؛ii نشہ آور ادویات )( کی معلومات؛ اورiiiمتبادل عالج۔ ) 

 
تحریری اجازت کے بغیر آپ کی صحت کی معلومات فروخت نہیں    NYC Health + Hospitals۔  صحت کی معلومات فروخت کرنا

 کریں گے۔ 
 

 اجازت درکار نہ ہونے پر صحت کی معلومات کے استعماالت اور افشائیگی 

 
NYC Health + Hospitals  مات افشاء کرنے سے قبل آپ کی تحریری اجازت یں آپ کی صحت کی معلو کو درج ذیل صورتوں م

 حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی:
 

ڈائریکٹری کی  ہوں،  ۔مرکز  داخل  آپ  میں صحت کی مخصوص   جہاں  بارے  آپ کے  درج  میں  ڈائریکٹری  کی  مرکز  کی  ہسپتال  اس 

آپ کی عمومی حالت اور آپ کی مذہبی کا نام، مرکز میں مقام،    صحت کی ان معلومات میں آپ۔  کر سکتا ہے  سسٹم  استعمالکا  معلومات  

آپ کی مذہبی وابستگی کے بارے میں صرف کلیسا یا کلیسا کے ارکان کو ہی آگاہ کیا   نوٹ:۔  وابستگی کی معلومات شامل ہو سکتی ہیں

ڈائریکٹری میں۔  جائے گا نہ    اگر آپ چاہتے ہوں کہ سسٹم مرکز کی  یہ معلومات شامل  تو آپ  صحت کی  ان معلومات کی کو  کرے، 

، اور اس عمل کے لیے مرکز کے داخلے یا صحت کی معلومات کے نظم کے شعبے سے رابطہ نے کا حق ہےشمولیت پر اعتراض کر

 کر سکتے ہیں۔ 
 

اصد کے لیے آپ سے رابطے کے سسٹم کے سہولیاتی اداروں اور صحت کی نگہداشت کے افعال کے عطیاتی مق  عطیاتی سرگرمیاں۔

بھی انہی مقاصد کے لیے   NYC Health + Hospitals۔  استعمال یا افشاء کر سکتا ہےسسٹم آپ کی صحت کی معلومات کو    ،یےل
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  ابالغ اس قسم کے  ۔  کر سکتا ہےآپ کی صحت کی معلومات کا اشتراک  سسٹم سے متعلقہ فاؤنڈیشن یا کاروباری ملحقہ ادارے کے ساتھ  

پر ای   optoutforfundraising@nychhc.orgیے، آپ ایک تحریری درخواست  ل  کےکرنے  عدم اختیار  کرنے سے  کو حاصل  

کی عدم وصولی کے انتخاب کے باوجود آپ کو عالج یا کسی بھی ابالغ  آپ کی جانب سے عطیاتی  ۔  سکتے ہیںمیل کے ذریعے بھیج  

 ۔ ہے کیا جا سکتا می سے انکار نہیںیا سروس کی فراہ سہولیتدیگر 
 

کسی    تحقیق۔ آپ  آزمائش  اگر  تو  کلنیکل  ہیں،  کرتے  شرکت  کا    NYC Health + Hospitalsمیں  معلومات  کی  صحت  کی  آپ 

جو آپ کی رازداری کو الحق کم سے کم خطرات کو ۔  ستعمال یا اشتراک کرنے سے پہلے آپ کی تحریری اجازت طلب کریں گےا

آپ کی ، مخصوص صورتوں میں،  کسی تحقیقی تجزیے کے لیے،  ک ایسی خصوصی منظوری کا عمل بروئے کار الکریایقینی بنائے،  

بغیر اجازت کے  استعمال کر سکتا ہےآپ کی صحت کی مع  ، سسٹمتحریری  تحقیقی ۔  لومات  میں  بھی صورت  تحقیق کار کسی  ایک 

   ا شناخت عوامی سطح پر ظاہر نہیں کرے گا۔تجزیے کی تیاری، تجزیے کے دوران، یا اس کے بعد، آپ کا نام ی
 

انب سے اعتراض کیا ماسوائے اس کے کہ آپ کی ج۔  آپ کی نگہداشت یا آپ کی نگہداشت کی ادائیگی کے معامالت میں شامل افراد

و آپ کی جائے، سسٹم آپ کی نگہداشت یا آپ کی نگہداشت کی ادائیگی کے معامالت میں شامل خاندان کے کسی بھی فرد یا دوست ک

 صحت کی معلومات افشاء کر سکتا ہے۔ 
 

ول والدین یا سرپرست کو ذاتی نمائندے بشمآپ کے  سسٹم آپ کی صحت کی معلومات    ۔وہ افراد جو آپ کی ایماء پر عمل کر سکتے ہیں

 ۔ افشاء کر سکتا ہے
 

کو آپ کی صحت اور تحفظ یا  سسٹم حسِب ضرورت، آپ کی معلومات    ۔صحت یا تحفظ کو الحق سنگین خطرات سے گریز کے لیے

 دوسرے افراد کی صحت اور تحفظ کو الحق سنگین خطرات سے بچانے کے لیے استعمال اور افشاء کر سکتا ہے۔  عوام یا
  

اتھارٹیز کے حکم پر آپ کی صحت کی معلومات ۔  اور سابقہ فوجیفوج   اگر آپ مسلح افواج کے رکن ہیں، تو سسٹم عسکری کمانڈ 

  افشاء کر سکتا ہے۔
  

یا اس جیسے   ۔کارکنوں کا معاوضہ سسٹم حسِب ضرورت، آپ کی صحت کی معلومات کارکنوں کے تالفی کے معاوضے کے بورڈ 

 سکتا ہے۔  دیگر پروگرامز کو افشاء کر 
  
پھیلنے سے   ےعامہ کے مقاصد، جیست  سسٹم آپ کی صحت کی معلومات کو صح  صحت عامہ کی سرگرمیاں۔  کہ کسی مرض کو 

لی  یا مخصوصبچانے کے  لیے   ے  تشدد کی رپورٹس وصول کرنے کے  گھریلو  اور  بدسلوکی، غفلت،  اموات،  پیدائش،  طبی مسائل، 

  ۔ استعمال اور افشاء کر سکتا ہے
 

قانون کی جانب سے اجازت یافتہ سرگرمیوں، بشمول آڈٹس، تفتیشی عمل، اور معائنوں کے   کے مجموعی جائزے کی سرگرمیاں۔صحت  

 لیے سسٹم صحت کے مجموعی جائزے کی ایجنسی کو فراہمی کے لیے آپ کی صحت کی معلومات استعمال یا افشاء کر سکتا ہے۔
  

سسٹم عدالت یا انتظامی حکمنامے کے جواب میں آپ کی   اگر آپ کسی مقدمے یا قانونی تنازعے میں ملوث ہیں، تو  قانونی کارروائیاں۔

عدالت میں پیشی، دریافت کی درخواست، یا تنازعے میں ملوث کسی اور فرد کی جانب سے ۔  صحت کی معلومات افشاء کر سکتا ہے

جب آپ کو معلومات افشاء کر سکتا ہے، لیکن صرف اسی صورت میں کہ    دیگر قانونی عمل کے جواب میں سسٹم آپ کی صحت کی

 درخواست کے بارے میں آگاہ کرنے یا درخواست کردہ معلومات کے تحفظ کا آرڈر حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہوں۔
  

فشاء کر سکتا ہے، بشمول درج  سسٹم آپ کی صحت کی معلومات کو قانون کے نفاذ کے مقاصد کے لیے استعمال اور ا  قانون کا نفاذ۔

والوں بننے  نشانہ  ( کسی جرم کا  ii، حقیقی گواہ، یا گمشدہ فرد کی نشاندہی یا اس کا پتہ لگانے کے لیے؛ )( کسی مشتبہ، مفرور iذیل: )

 NYC   (iv)( ایسی اموات کی صورت میں جو ہمارے یقین کے مطابق مجرمانہ فعل کے باعث ہوئی ہوں؛  iiiسے متعلقہ حاالت میں؛ )
Health + Hospitals  کے مرکز میں رونما ہونے وال( ے جرائم کی صورت میں؛ اورv  ہنگامی صورت میں رونما ہونے والے )

والوں کا مقام، یا جرم کا ارتکاب کرنے والے فرد کی شناخت، کوائف یا جگہ کی اطالع فراہم کرنے نشانہ بننے  جرم، جرم یا جرم کا  

 کے لیے۔ 
  

د کو مطلع کرنے، یا ان کی جگہ کی معلومات میں سسٹم آپ کی صحت کی معلومات کو ایسے افرافات کے بارے میں  آپ کی و  موت۔

آپ کی ایماء پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہو، آپ کا ذاتی    قانون کی رو سے  افشاء کر سکتا ہے جنہیں  اورمعاونت کے لیے استعمال  

mailto:optoutforfundraising@nychhc.org
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تحریری جانب سے پہلے    ایسا کرنا آپ کی تب جب  قہ کوئی بھی دیگر فرد ہو، ماسوائے  صحت سے متعلنگہداشت  نمائندہ ہو، یا آپ کی  

 دی گئی ترجیح یا ہدایت کے برعکس ہو۔ طور پر 
 

سسٹم آپ کی معلومات کو ناگہانی   تفتیش کار، طبی معائنہ کار، جنازے کے ڈائریکٹرز اور اعضاء کے عطیات۔طبی  ناگہانی موت کے  

ان کے فرائض کی  تفتیش کار، ططبی  موت کے   ڈائریکٹرز کو  یا جنازے کے  لیے حسِب  بی معائنہ کار  انجام دہی میں معاونت کے 

سسٹم آپ کی صحت کی معلومات کو کسی عضو، آنکھ، اور بافت کے عطیے کے مقاصد ۔  ضرورت استعمال اور افشاء کر سکتا ہے

 استعمال اور افشاء کر سکتا ہے۔بھی کے لیے 
  

ے سسٹم آپ کی صحت کی معلومات کو قانونی طور  کی کوششوں میں مدد کے لی امداد پہنچانے  قدرتی آفات میں    د۔قدرتی آفات میں امدا

پر یا دیگر حکام کی جانب سے اجازت یافتہ سرکاری یا نجی ادارے کو افشاء کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جس کا مقصد آپ 

افراد، قریب ترین رشتے کے حامل،   یا آپ کی نگہداشت پر مامور دیگر ذمہ دار فرد  کے خاندان کے  نمائندے  باہمی ذاتی  کے ساتھ 

 ہے۔ ا نرابطہ برقرار رکھ
 

اور   سالمتی  سرگرمیاں۔سراغرسانی  محکمہ  قومی  کو    کی  معلومات  کی  صحت  کی  آپ  جوابی محکمہ  ،  سراغرسانیمحکمہ  سسٹم 

 دیگر سرگرمیوں کے لیے مجاز وفاقی اہلکاروں کو افشاء کر سکتااور قانون کی جانب سے اجازت یافتہ قومی سالمتی کی  سراغرسانی  

 ہے۔
  

سسٹم مجاز وفاقی اہلکاروں کو آپ کی صحت کی معلومات افشاء کر سکتا ہے تا کہ وہ   صدر اور دیگر افراد کے لیے حفاظتی خدمات۔

 ی تحقیقات انجام دے سکیں۔صدر، دیگر مجاز افراد، غیر ملکی سربراہاِن مملکت کو تحفظ فراہم کر سکیں، یا خصوص
  

 سے حقوقآپ کی صحت کی معلومات کے حوالے 

 
  :درج ذیل حقوق حاصل ہیںآپ کو صحت کی معلومات کے حوالے سے ی آپ کسسٹم میں سنبھال کر رکھی ہوئیں  

 
کے بغیر، آپ کو   ماتسے متعلقہ معلوآزمائش  سائیکو تھیراپی کے نوٹس اور جاری طبی تحقیقی  ۔  رسائی اور نقل کے حصول کا حق

میں اپنے )وضع(  آپ کو اپنی پسند کے فارمیٹ  ۔  اس کے حصول کا حق حاصل ہےکی نقل تک رسائی اور    اپنی صحت کی معلومات

نقول کی درخواست کرنے کا حق حاصل ہے یا اس کی  ۔  طبی ریکارڈز کی  پانے  نقل کے لیے  اپنی صحت کی معلومات تک رسائی 

کو   کرنے  کرمگزارش  ک  براِہ  معلومات  کی  صحت  کے  ادارے  یا  مرکز  پر  طور  تحریری  درخواست  شعبے انتظامیہ  ے  اپنی  کے 

(Health Information Management Department  )کروائیں جمع  کی ۔  میں  صحت  کی  آپ  سسٹم  میں،  حاالت  محدود 

پ کو انکار کی تحریری وضاحت، معلومات تک رسائی سے انکار کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور ایسا ہونے کی صورت میں آ 

کا حق فر اپیل  فیصلے کے خالف  لیے ۔  ہے  تااہم کرنیز اس  پوری کرنے کے  تخلیق کرنے کی الگت  نقول  سسٹم طبی ریکارڈز کی 

درخواست کردہ معلومات ارسال کرنے سے پہلے کسی بھی پیشگی فیس کے بارے میں سسٹم کو آپ کو ۔  مناسب فیس عائد کر سکتا ہے

، یا ےکسی بھی وجہ سے تاخیر ہو جائجنے میں  یھباگر درخواست کردہ صحت کی معلومات  صورت میں مطلع کرنا ہو گا، یا  تحریری  

بارے میں آپ کو    اس کےاگر درخواست کردہ صحت کی معلومات بتائے گئے فارمیٹ میں فراہم نہ کی جا سکتی ہوں، تو سسٹم کو  

 مطلع کرنا ہو گا۔ 
  

کا حق ک  ۔ترمیم  آپ  نہاگر  مکمل  یا  درست  معلومات  کی  کی صحت  آپ  موجود  میں  سسٹم  کہ  ہو  محسوس  تک  و  جب  تو  ہیں،  یہ یں 

، آپ جب چاہیں آپ کو یہ درخواست کرنے کا حق حاصل ہے کہ سسٹم آپ کی صحت معلومات سسٹم میں یا سسٹم کے لیے موجود رہیں

درخواست کے لیے براِہ کرم اپنی درخواست تحریری طور پر   اپنی صحت کی معلومات میں ترمیم کی۔  کی معلومات میں ترمیم کرے  

آپ کو ترمیم کے لیے اپنی درخواست کے ہمراہ الزماً ۔  شعبے میں جمع کروائیں  انتظامیہکے صحت کی معلومات کے  مرکز یا ادارے  

اگر آپ کی درخواست مسترد ہو ۔  محدود صورتوں میں سسٹم آپ کی درخواست رد کر سکتا ہے۔  ترمیم کی وجہ بھی بیان کرنا ہو گی

 ریری وضاحت فراہم کرے گا۔ جائے، تو سسٹم الزماً آپ کو رد کیے جانے کی تح
  

آپ کو "افشائیگی کی تفصیل" کی درخواست کرنے کا حق حاصل ہے جس میں ان عوامل کی فہرست ہوتی  ۔افشائیگی کی تفصیل کا حق

کہ  ےاس فہرست میں مخصوص افشائیگیاں شامل نہیں ہوتیں جیس۔  ء کیا ہےہے کہ سسٹم نے آپ کی صحت کی معلومات کو کیسے افشا

۔ افشائیگییں  ئگالج، ادائیگی یا صحت کی نگہداشت کے افعال کے لیے اشتراک کردہ معلومات، یا آپ کی اجازت سے کی  آپ کے ع

ا ادارے کے صحت کی معلومات کے افشائیگی کی تفصیل کی درخواست کے لیے براِہ کرم اپنی درخواست تحریری طور پر مرکز ی

است میں افشائیگی کی میعاد الزماً شامل ہونی چاہیے جو چھ سال سے زائد مدت کی  آپ کی درخو۔  کے شعبہ میں جمع کروائیںانتظامیہ  
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پہلی آپ کی درخواست کردہ    مدت میںماہ کی    12۔  تاریخ بھی شامل نہ ہوکوئی  سے پہلے کی    2003اپریل    14  جس میں  نہ ہو، اور

 کر سکتا ہے۔اضافی فہرستوں کے لیے، سسٹم مناسب فیس عائد ۔ گیدی جائے فہرست بالمعاوضہ 
 

آپ کو اپنی صحت کی ان معلومات کو محدود کرنے کی درخواست کا حق حاصل ہے جنہیں سسٹم   ۔محدود کرنے کی درخواست کا حق

یا   لیے استعمال  افعال کے  یا صحت کی نگہداشت کے  ادائیگی  صحت کی ان معلومات کو بھی محدود کو  آپ  ۔  افشاء کرتا ہےعالج، 

صل ہے جنہیں سسٹم آپ کی نگہداشت پر مامور کسی فرد کو افشاء کرتا ہے، جیسا کہ خاندان کا کوئی کرنے کی درخواست کا حق حا

حریری طور پر مرکز یا اپنی صحت کی معلومات کو محدود کرنے کی درخواست کے لیے براِہ کرم اپنی درخواست ت۔  فرد یا دوست

کے   معلومات  کی  صحت  کے  کےانتظامیہ ادارے  رجسٹریشن  یا  داخلہ   ,Health Information Management)شعبہ    ، 
Admitting or Registration Department  )سسٹم کے لیے آپ کی محدود کرنے کی درخواست سے متفق  ۔  میں جمع کروائیں

نہیں ہے اتفاق۔  ہونا ضروری  اگر  ہنگامی عالج کی    تاہم  تعمیل کرے گا، بشرطیکہ آپ کو  تو سسٹم آپ کی درخواست کی  ہو جائے، 

 ہوں۔ نہ معلومات درکار وہ ہمی کے لیے صحت کی فرا
  

کا حق درخواست  کی  ابالغ  کی   ۔متبادل  آپ کی صحت  یا  معامالت  آپ سے طبی  کہ سسٹم  ہے  کا حق حاصل  درخواست  اس  کو  آپ 

 کرم ابالغ کے متبادل طریقوں کی درخواست کے لیے، براہِ ۔  بادل طریقے یا مقام پر بات چیت کرےمعلومات کے بارے میں کسی مت

آپ کی درخواست ۔ کے شعبے میں جمع کروائیں انتظامیہ اپنی درخواست تحریری طور پر مرکز یا ادارے کے صحت کی معلومات کے

کیے ج رابطہ  آپ کس طرح  کہ  چاہیے  ہونی  درج  بات الزماً  یہ  ہیںمیں  متمنی  آپ کی درخواست کی وجہ ۔  انے کے  آپ سے  سسٹم 

  ۔ درخواستوں پر عمل کرے گا دریافت نہیں کرے گا اور تمام معقول
 

اگر آپ کی صحت کی معلومات کا حصول، رسائی، استعمال یا اظہار ایسے طریقے سے ۔  خالف ورزی کی صورت میں نوٹس کا حق

و، یا جب سسٹم اس بات کا تعین کرے کہ آپ کی صحت کی معلومات کسی غیر مجاز فرد کے علم کیا گیا ہو جو قانونی طور پر ممنوع ہ

اگر آپ کی صحت کی معلومات کی ۔  گئی ہیں )جسے "خالف ورزی" کہتے ہیں(، تو آپ کو مطلع کیے جانے کا حق حاصل ہے  میں آ

دنوں   60ہونے کے  دریافت  ور پر، خالف ورزی  خالف ورزی رونما ہوجائے، تو آپ کو اس خالف ورزی کے بارے میں تحریری ط

 کے اندر مطلع کر دیا جائے گا۔
 

 کو  کی نقل  NPPآپ اس  ۔  کی نقل کے حصول کا حق حاصل ہے  NPPآپ کو کسی بھی وقت اس  ۔  قل کا حقکی کاغذی ن  NPPاس  

NYC Health + Hospitals  کی ویب سائٹhttps://www.nychealthandhospitals.org/    سے یا پھر مرکز یا ادارے کے

 داخلہ یا رجسٹریشن کے شعبہ سے رابطہ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ، صحت کی معلومات کے
 

دے رکھی ہو، تو آپ   اگر آپ نے سسٹم کو اپنی صحت کی معلومات استعمال یا افشاء کرنے کی اجازت  اجازت کی منسوخی کا حق۔

ازت منسوخ کرتے ہیں، تو سسٹم آپ کی تحریری اگر آپ اپنی اج۔  کسی بھی وقت تحریری طور پر اس اجازت کو منسوخ کر سکتے ہیں

سسٹم آپ کی اجازت کی بناء پر کی  ۔  آپ کی صحت کی معلومات استعمال یا افشاء نہیں کرے گاشدہ مقاصد کے لیے  ج  ا درمیں اناجازت  

 لے گزشتہ افشائیگیوں کو واپس لینے کا اہل نہیں ہے۔ جانے وا

 
کے حقوق کی خالف ورزی کی گئی ہے، آپ کی صحت کی معلومات کی غلط انداز اگر آپ کے خیال میں آپ کی رازداری    شکایات۔ 

وں، تو براِہ کرم دفتر میں رسائی، استعمال یا افشاء کیا گیا ہے، یا سسٹم کے رازداری کے طریقٔہ کار کے حوالے سے آپ کو خدشات ہ

کمپالئنس کارپوریٹ  افسر   کے  برائے  سکیورٹی  اور  رازداری   ,Office of Corporate Compliance)  کارپوریٹ 
 Corporate Privacy and Security Officer  )  ای میل بذریعہ  ٹول   CPO@nychhc.orgسے  یا سسٹم کی  رابطہ کریں، 

الئنفری   ہیلپ  بغیر    1-866-HELP-HHC  (Compliance Helpline)  کمپالئنس  کیے  ظاہر  شناخت  اپنی  پر خفیہ  یا  پر  طور 

کریں خدمات۔  رابطہ  انسانی  اور  صحت  برائے  شعبہ  کو  کے   ( Department of Health and Human Services)  آپ 

جمع کروانے کے نتیجے میں آپ کو کسی قسم کی سزا   تشکایکوئی    سیکرٹری کے پاس بھی شکایت جمع کروانے کا حق حاصل ہے۔
 کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

 

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

