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 2021سبتمبر  27: تاریخ آخر مراجعة
 

 ! یُرجى االطالع علیھ جیًدا: HIPAAلدى ) Notice of Privacy Practices, NPP(الخصوصیة  ممارساتإشعار 
وھو یوضح كیف یمكن استخدام معلوماتك والكشف عنھا بواسطة  . أو اإلشعار ھذا معلوماتك وحقوقك ومسؤولیاتنا) NPP(یتناول إشعار ممارسات الخصوصیة 

ونحن نعلم أن . خصوصیة مرضانا على محمل الجد ChristianaCareتأخذ مستشفیات . ، وكیف یمكنك الوصول إلى ھذه المعلوماتChristianaCareمستشفیات 
لن نستخدم إال الحد األدنى من المعلومات الضروریة ونكشف  . وصیة معلوماتك الطبیةمعلوماتك الطبیة شخصیة للغایة، ولذلك، فإننا نبذل قصارى جھدنا لحمایة خص 

الخاص   المفصَّل أو الوصول إلیھ على موقع اإلنترنت) NPP(یمكنك طلب نسخة من إشعار ممارسات الخصوصیة . عنھا للغرض المقصود ووفقًا لما یقتضیھ القانون
 . www.christianacare.org/privacy بنا

 
 
 
 
 
 

 مسؤولیاتنا  

وتسمى ھذه المعلومات المعلومات الصحیة المحمیة . معلومات شخصیة عن صحتك وتلقيحتى یمكننا تقدیم الخدمات لك، نقوم بإصدار 
)PHI(  بالنسبة إلى أعضاء  . الرعایة الصحیة اآلخرین المشاركین في رعایتك، وھي تأتي منك ومن األطباء والمستشفیات ومقدمي خدمات

خطة  ( ChristianaCareالتابعة لـ ) Health & Welfare Benefits Plan(خطة مخصصات الرعایة الصحیة وُحسن المعیشة 
الصحة   الحفاظ على ت ، قد تأتي المعلومات الصحیة المحمیة من صاحب العمل أو شركات التأمین األخرى أو منظما)المخصصات

)HMO ( أو مسؤولي األطراف الخارجیة)TPA(یمكن أن تكون معلوماتك الصحیة المحمیة . ، حسب ما تقتضیھ األمور)PHI ( بصیغة
 : ونحن مطالبون بموجب القانون بما یلي. شفھیة أو كتابیة أو إلكترونیة

 ).  PHI(الحفاظ على خصوصیة وأمان معلوماتك الصحیة المحمیة  •
إبرام اتفاقیة شركاء عمل مع األطراف الخارجیة التي تشارك في عالجك ومدفوعاتك وعملیات الرعایة الصحیة الخاصة بنا التي  •

 ).PHI(تتطلب من شركاء العمل حمایة خصوصیة وأمان المعلومات الصحیة المحمیة 
معلوماتك الصحیة المحمیة مما یعرض خصوصیة أو  إخطارك على الفور إذا قررنا أنھ قد حدث استخدام أو كشف غیر مالئم عن  •

 . أمان معلوماتك للخطر
وإذا غیرت رأیك في أي  . استخدام معلوماتك والكشف عنھا كما ھو موضح في ھذا اإلشعار ما لم تخبرنا كتابیًا أنھ ال یمكننا ذلك •

 .وقت، فیجب أن تخبرنا بذلك كتابیًا
 .في ھذا اإلشعار وإعطاؤك نسخة منھاتباع الواجبات وممارسات الخصوصیة الموضحة  •

 
 

یتبع ھذا  سوف  من
 اإلشعار؟ 

 ChristianaCareجمیع المؤسسات العالجیة والمنشآت والممارسات الطبیة لدى  •
 أي طبیب أو اختصاصي رعایة صحیة أو أي شخص آخر یعتني بك  •
 ChristianaCareجمیع األشخاص الذین یعملون لدى  •
 ChristianaCareجمیع المتطوعین لدى  •
 ChristianaCareأي شریك عمل یحتاج إلى معلومات صحیة، حتى یتمكن من تقدیم خدمات إلى  •

 معلوماتك 
 

قد نقوم بتخزین 
التالیة   المعلومات

 : عنك

 : تتضمن المعلومات التي قد نقوم بتخزینھا، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي
 الحاالت، ونتائج المختبر، واألدویة، ومعلومات العالج األخرى /التشخیصات: السریریةالبیانات  •
الرمز البریدي، وتاریخ المیالد، ورخصة القیادة، واالسم، ورقم الضمان االجتماعي، والمعلومات /العنوان: البیانات الدیموغرافیة •

 األخرى المحددة للھویة
الحساب المصرفي، والمعلومات المالیة األخرى، واالسم، وبیانات رخصة  /ورقم بطاقة االئتمانمعلومات المطالبات، : البیانات المالیة •

 القیادة 
 جانبنا  منوعملیات الكشف  استخداماتنا

 
 

  معلوماتكقد نستخدم 
ونكشف عنھا  

 : لألغراض التالیة

على الرغم من أن ھذه القائمة ال تتضمن جمیع . یصف ھذا القسم كیف یمكننا استخدام المعلومات الطبیة الخاصة بك والكشف عنھا
االحتماالت، فإن جمیع الطرق التي یُسمح لنا من خاللھا باستخدام والكشف عن المعلومات بدون إذنك توجد ضمن إحدى الفئات المدرجة في  

 :الحصر  قد نستخدم معلوماتك ونكشف عنھا في المواقف التالیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال. ھذا القسم 
 المساعدة في إدارة عالج الرعایة الصحیة الذي تتلقاه •
 تنسیق رعایتك بین مختلف مقدمي الرعایة الصحیة  •
 جمع معلومات التقییم الموحدة إلكمال تقییم الصحة المنزلیة عند دخول المستشفى  •
 نوفرھا إصدار الفواتیر للخدمات الصحیة المقدمة لك وإدارة عملیات الرعایة الصحیة التي  •
 إجراء األبحاث  •
 االمتثال للقانون والمساعدة في قضایا الصحة والسالمة العامة  •
 االستجابة لطلبات التبرع باألعضاء واألنسجة ومسؤولي الفحص الطبي ومتعھدي الدفن  •
 معالجة تعویضات العمال، وإنفاذ القانون، وغیرھا من الطلبات الحكومیة  •
 واإلجراءات القانونیةالرد على الدعاوى القضائیة  •

Privacy Office 
4000 Nexus Drive, Avenue North – Suite NW3-100, 

Wilmington, DE 19803 
 2475-428-302:   ، رقم الفاكس4468-623-302:  رقم الھاتف
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 إدارة خطتك الصحیة، حسبما ینطبق ألعضاء خطة المخصصات  •
 تقدیم الخدمات والبرامج ألعضاء خطة المخصصات  •
 ممارسة أنشطة التسویق وجمع التبرعات  •

 اختیارك 
لدیك بعض الخیارات  

في الطریقة التي  
 بھا معلوماتك نستخدم

ونشاركھا لألغراض  
 : التالیة

 :  یمكنك اختیار كیف نستخدم المعلومات الخاصة بك ونشاركھا في المواقف التالیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر
 الرد على األسئلة المتعلقة بالعالج من عائلتك وأصدقائك  •
 أثناء اإلغاثة في حاالت الكوارث  •
 المحمول والتقنیات الرقمیةالتواصل معك من خالل الھاتف   •
 تسویق خدماتنا ومنتجاتنا •

 حقوقك 
 
 
 

 : تشتمل حقوقك على

تشمل حقوقك، على  . ویصف ھذا القسم حقوقك ومسؤولیاتنا لمساعدتك. عندما یتعلق األمر بمعلوماتك الصحیة، فإنك تتمتع بحقوق معینة
 : سبیل المثال ال الحصر، ما یلي

 سجالتك الصحیة وسجالت المطالبات الحصول على نسخة من  •
 طلب تصحیح سجالتك الصحیة وسجالت المطالبات  •
 الحصول على قائمة باألشخاص الذین شاركنا معلوماتك معھم •
 مطالبتنا بالحد من المعلومات التي نشاركھا  •
 طلب التواصل السريّ  •
 الحصول على نسخة من إشعار الخصوصیة ھذا  •
 الخصوصیة الخاصة بك قد انتُھكت تقدیم شكوى إذا كنت تعتقد أن حقوق   •
ف نیابة عنك  •  اختیار شخص ما للتصرُّ

 الحاالت الخاصة 
: تُعد الحاالت التالیة الستخدام المعلومات أو الكشف عنھا حاالت خاصة. یُسمح لنا أو یُطلب منا مشاركة معلوماتك بطرق أخرى دون الحصول على إذن منك

واألغراض المتعلقة بإنفاذ القانون، والمساعدة على اجتناب خطر جسیم یھدد الصحة أو السالمة العامة، واالستجابة لسلطات الصحة األغراض المتعلقة باألبحاث، 
لطبي،  سؤولي الفحص ا العامة، ومن أجل تقییمات الصحة المنزلیة، واالستجابة لطلبات التبرع باألعضاء واألنسجة، والتعاون مع المحققین في حاالت الوفیات، وم 

وأنشطة األمن العام ومتعھدي الدفن، والجیش، ولتعویض العمال، ولألنشطة المعنیة باإلشراف على الحالة الصحیة، والقضایا والنزاعات، والمؤسسات اإلصالحیة، 
:  للمزید من المعلومات، راجع. والمخابرات، والقیود اإلضافیة على االستخدام أو الكشف عن المعلومات

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 
 الصحیة  المعلومات تبادل

وتتولى أنظمة تبادل المعلومات  ). HIN(وشبكات المعلومات الصحیة ) HIE(في العدید من أنظمة تبادل المعلومات الصحیة  ChristianaCareتشارك مستشفیات 
ومن خالل  . تنسیق مشاركة المعلومات بین األعضاء من أجل أنشطة العالج والدفع وعملیات الرعایة الصحیة) HIN(وشبكات المعلومات الصحیة ) HIE(الصحیة 

معلوماتك الصحیة مع مقدمي الخدمات اآلخرین لضمان تقدیم المعلومات الصحیة الحیویة في   ChristianaCareتبادل ھذه، یمكن أن تشارك مستشفیات عملیات ال
معلومات الصحیة شبكة دیالویر لل:  التالیة) HIE( كما نشارك في أنظمة تبادل المعلومات الصحیة . الوقت المناسب لمقدمي الرعایة الصحیة المعنیین بحالتك

)DHIN( نظام تشیسابیك اإلقلیمي للمعلومات الصحیة لمرضانا ،)CRISP( ونظام ،Healthshare Exchange  التابع لشركةSoutheastern Pennsylvania 
Inc) .HSX( وتحالف ،CommonWell  الصحي)CommonWell .( یجوز للمرضى إلغاء االشتراك في أنظمة تبادل المعلومات الصحیة)HIE ( على موقع

 . HIEاإلنترنت الخاص بـ 
 

جمیع التغییرات التي تُجرى على اإلشعار ستنطبق على المعلومات التي لدینا بالفعل  . لدینا الحق في إجراء تغییرات على ھذا اإلشعار إجراء تغییرات على ھذا اإلشعار
سنقوم بنشر نسخة من اإلشعار الحالي في المستشفى وعلى موقعنا على اإلنترنت . عنك، باإلضافة إلى أي معلومات نتلقاھا في المستقبل

www.christianacare.org/privacy.  ھذا اإلشعار،   إذا قمنا بإجراء تغییرات جوھریة على. سیتم نشر تاریخ سریان اإلشعار الحالي في الجزء العلوي من اإلشعار
 . فسنزودك باإلشعار المحدَّث في زیارتك القادمة

 

إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا اإلشعار أو إذا كنت بحاجة إلى تقدیم طلب إلى مسؤول الخصوصیة، فیرجى التواصل معنا في   .معناكیفیة التواصل 
ChristianaCare  عنایة مكتب مسؤول الخصوصیة علىChristianaCare c/o Privacy Officer,4000 Nexus Drive, Avenue North,  

9803100, Wilmington, DE 1-Suite NW3 أو راسلنا على 1-302-623-4468، أو االتصال على الرقم ،privacyoffice@ChristianaCare.org . یتوفر
 . إشعار تفصیلي حول ممارسات الخصوصیة لدینا عند الطلب
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