
HIPAA:  2016يونيو  -إشعار ممارسات الخصوصية 
 معلوماتك  استخداميصف هذا اإلشعار كيفية 

 الصحية وكيفية اإلفصاح عنها، 
 وكيف يمكنك الحصول على هذه المعلومات. 

 يرجى قراءته بعناية.
 ال يسمح بإجراء أي تغييرات في هذا اإلشعار.

 
 الخصوصية من طرفنا. سوف يطلب منك اإلقرار بتلقي إشعار ممارسات

 
 
 إننا نتفهم أن المعلومات المتعلقة بك وبصحتك ذات طبيعة شخصية للغاية.  

ولذلك، فإننا نسعى جاهدين لحماي�ة خصوص�يتك عل�ى النح�و ال�ذي يكفل�ه الق�انون. ونح�ن 
معلومات�ك الص�حية الشخص�ية ول�ن نفص�ح عنه�ا إال عل�ى النح�و ال�ذي يتيح�ه  س�تخدملن ن

 القانون.
نتعهد بالتميز في تقديم خدمات الرعاي�ة الص�حية الحديث�ة عب�ر رعاي�ة المرض�ى والتعل�يم 

 الرعاي�ةت�وفير ل ستخدموالبحوث. لذلك، كما هو موضح أدناه، فإن معلوماتك الصحية ست
ملين في مج�ال الرعاي�ة الص�حية وف�ي األغ�راض البحثي�ة. في تعليم العا ستخدم، وقد تلك

إننا ندرب موظفينا والعاملين لدينا على الحيطة فيما يتعل�ق بالخصوص�ية واحت�رام س�رية 
 معلوماتك الصحية الشخصية.

الق��انون بالحف�اظ عل��ى خصوص�ية المعلوم��ات الص�حية الشخص��ية لمرض��انا، وأن يلزمن�ا 
وني�ة وممارس�ات الخصوص�ية ل�دينا فيم�ا يتعل�ق بمعلومات�ك نقدم لك إشعاًرا بواجباتنا القان

الصحية الشخصية. ونحن مجبرون على االلتزام ببنود هذا اإلشعار ( "اإلشعار") طالما 
ه��ذا اإلش��عار عن��د الض��رورة،  بن��ودأن��ه ال ي��زال س��اريًا. وإنن��ا نح��تفظ ب��الحق ف��ي تغيي��ر 

ة الشخص�ية الت�ي ف�ي حيازتن�ا. وتفعيل اإلشعار الجديد بالنس�بة لجمي�ع المعلوم�ات الص�حي
ويمكنك الحصول على نس�خة م�ن اإلش�عار المع�دل م�ن أي م�ن مستش�فياتنا أو أطبائن�ا أو 

 مكاتبنا أو مرافق الرعاية المتنقلة التاابعة لنا.
 Perelman، الت��ي تتك���ون م���ن Penn Medicineه��ذا اإلش���عار عل��ى  بن���ودتنطب��ق 

School of Medicine يا والتابع���������������ة لجامع���������������ة بنس����������������لفان University of 
Pennsylvania Health System عل�ى س�بيل المث�ال ه�ا وفروعها وما يتبعه�ا، بم�ا في

، و lvaniaof the University of Pennsy Hospitalال الحص���������������������������������������������ر 
Pennsylvania Hospitalومرك�������ز ، Penn Presbyterian Medical Center ،

 و ،Lancaster General Hospitalو  ،Chester County Hospitalو 
Clinical Practices of the University of Pennsylvania )CPUP(و ، 

Clinical Care Associates )CCA(و ، Penn Home Care and Hospice، 
 Clinical Health Care Associates of New ، وGood Shepherd Penn و

Jerseyن والمت���دربين عل���ى ، واألطب���اء والمهني���ين المعتم���دين والم���وظفين والمتط���وعي
فح��ص وع��الج المرض��ى ف��ي ك��ل مرف��ق م��ن مراف��ق الرعاي��ة الم��ذكورة. ال ينطب��ق ه��ذا 

أو برن�امج  CPUPلبرنامج اإلشعار على زيارة عيادة أي طبيب خاصة ممن ال يتبعون 
CCA . 

إذا كانت ل�ديك أس�ئلة بخص�وص تغطي�ة ه�ذا اإلش�عار، أو إذا كن�ت ترغ�ب ف�ي الحص�ول 
 Pennعل���ى نس���خة م���ن ه���ذا اإلش���عار، فيرج���ى االتص���ال بمكت���ب الخصوص���ية ف���ي 

Medicine .على النحو الموضح أدناه 
 معلوماتك الصحية الشخصية وأوجه اإلفصاح عنها استخدامأوجه 

بها معلوماتك الص�حية الشخص�ية او نفص�ح  ستخدمنتوضح الفئات التالية الطرق التي قد 
عنها دون الحصول على موافقتك أو إذنك. وس�نقدم ل�ك أمثل�ة توض�يحية ف�ي ك�ل فئ�ة م�ن 

 الفئات.
 معلومات العالج والدفع وعمليات الرعاية الصحية، وأوجه اإلفصاح عنها. استخدامأوجه 

معلوماتك الصحية الشخصية ونفص�ح عنه�ا بالق�در ال�الزم لعالج�ك.  ستخدمإننا ن العالج:
عل��ى س��بيل المث��ال، يت��اح لألطب��اء والممرض��ين وغي��رهم م��ن المهني��ين المش��اركين ف��ي 

المعلومات الواردة ف�ي س�جالتك  استخدام - Penn Medicineداخل وخارج  -رعايتك 
تخط�يط به�دف ا إل�ى ذل�ك الطبية والت�ي ق�د تش�مل اإلج�راءات واألدوي�ة واالختب�ارات وم�

 برنامجك العالجي.
معلومات��ك الص��حية الشخص��ية ونفص��ح عنه��ا بالق��در ال��الزم لس��داد  س��تخدمإنن��ا ن ال��دفع:

م��دفوعاتك. عل��ى س��بيل المث��ال، ق��د نق��دم معلوم��ات تخ��ص اإلج��راءات الطبي��ة والع��الج 
لومات�ك مع س�تخدملشركة التأمين لترتيب دفع مقابل الخدمات التي تحصل عليها. كما قد ن

 في إعداد فاتورة لنرسلها لك أو للشخص المسؤول عن سداد مدفوعاتك.
معلومات��ك الص��حية الشخص��ية ونفص��ح عنه��ا  س��تخدمنح��ن ن عملي��ات الرعاي��ة الص��حية:

، وم�ن Penn Medicineألجل عملي�ات الرعاي�ة الص�حية. وه�ذا أم�ر ض�روري لعم�ل 
يتلق�ى المتخصص�ين ف�ي ذلك ضمان حصول مرضانا على رعاية ذات ج�ودة عالي�ة وأن 

الرعاية الصحية لدينا تدريبًا متميًزا. فعل�ى س�بيل المث�ال، ق�د نس�تخدم معلومات�ك الص�حية 
الشخصية إلجراء تقييم للعالج والخدمات التي نقدمها، أو الستعراض أداء موظفينا. كم�ا 
ق��د نفص��ح ع��ن معلومات��ك الص��حية لألطب��اء والممرض��ين والم��وظفين وط��الب الط��ب 

 متياز وحاملي شهادات الزمالة وآخرين ألغراض التعليم والتدريب.وأطباء اال

 

إن مشاركة معلوماتك الص�حية الشخص�ية ألج�ل تلق�ي الع�الج وال�دفع وعملي�ات الرعاي�ة 
الصحية قد تحدث الكترونيًا. فاالتصاالت اإللكترونية، تكفل تأمين الوص�ول الس�ريع إل�ى 

والقائمين على تنظيمها ألج�ل تحس�ين الج�ودة معلوماتك الخاصة للمشاركين في رعايتك 
 الشاملة لصحتك ومنع تأخر العالج.
ف�ي المب�ادرات الت�ي ته�دف إل�ى  Penn Medicineتبادل المعلوم�ات الص�حية: تش�ارك 

تس��هيل ه��ذه المش��اركة اإللكتروني��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك عل��ى س��بيل المث��ال ال الحص��ر عملي��ات 
ي عل��ى تب���ادل من���تظم للمعلوم���ات ب���ين ) الت���ي تنط���وHIEتب��ادل المعلوم���ات الص���حية (

) ألغراض العالج، وال�دفع، وعملي�ات HIEأعضاء عمليات تبادل المعلومات الصحية (
الرعاي��ة الص��حية. وبإمك��ان المرض��ى اختي��ار االنس��حاب م��ن بع��ض مب��ادرات المش��اركة 

 Penn). وس��وف تب��ذل HIEاإللكتروني��ة، مث��ل عملي��ات تب��ادل المعلوم��ات الص��حية (
Medicine وًدا معقولة للحد من تب�ادل المعلوم�ات الص�حية الشخص�ية ف�ي مب�ادرات جه

المش��اركة اإللكتروني��ة الم��ذكورة بالنس��بة للمرض��ى ال��ذين انس��حبوا. إذا كن��ت ترغ��ب ف��ي 
 االنسحاب، فيرجى االتصال بمسؤول خدمات المرضى لديك.

المعلومات لالحتفاظ بدليل للمرضى الداخليين ال�ذي ي�ذكر في�ه  ستخدمنحن ندليل مرفقنا. 
االسم ورقم الغرف�ة والحال�ة العام�ة، ب�ل واالنتم�اء ال�ديني، عن�د الرغب�ة ف�ي ذك�ره. م�ا ل�م 
تخت��ر اس��تبعاد معلومات��ك الخاص��ة م��ن ه��ذا ال��دليل، فإن��ه يمك��ن اإلفص��اح ع��ن ك��ل ه��ذه 

يطلبها إذا سأل عنك باالس�م. كم�ا ق�د المعلومات، مع استثناء انتمائك الديني، ألي شخص 
تقدم ه�ذه المعلوم�ات، بم�ا ف�ي ذل�ك انتمائ�ك ال�ديني الخ�اص، ألعض�اء م�ن رج�ال ال�دين، 
حت��ى ل��و ل��م يس��ألوا عن��ك باالس��م. إذا كن��ت ترغ��ب ف��ي اس��تبعاد بيانات��ك م��ن ه��ذا ال��دليل، 

 مسؤول خدمات المرضى لديك. مخاطبةفيرجى 
فص�ح بموج�ب تق�ديراتنا المهني�ة ع�ن معلومات�ك ق�د ناألشخاص المشاركين في رعايت�ك. 

الص��حية الشخص��ية، ألح��د أف��راد عائلت��ك، أو ص��ديقك المق��رب، أو أي ش��خص تح��دده،  
وذلك لتسهيل مشاركة ذلك الشخص في رعايتك أو في دف�ع تك�اليف رعايت�ك، ه�ذا إن ل�م 

معلوماتك الص�حية الشخص�ية أو نفص�ح  ستخدميكن لديك اعتراض على ذلك. ونحن قد ن
عنها للمساعدة في إخطار أحد أفراد أسرتك أو ممثل�ك الشخص�ي أو أي ش�خص مس�ؤول 
ع��ن رعايت��ك، بموقع��ك وحالت��ك العام��ة. كم��ا ق��د نفص��ح ع��ن ق��در مح��دود م��ن معلومات��ك 
الصحية الشخصية إلى كيان عام أو خاص مصرح له بالمس�اعدة ف�ي جه�ود االغاث�ة م�ن 

م من األشخاص الذين قد يشاركون ف�ي الكوارث لتحديد موقع أحد أفراد أسرتك أو غيره
 بعض جوانب رعايتك.

ق��د نتص��ل ب��ك، ف��ي بع��ض األحي��ان بالتنس��يق م��ع الطبي��ب المع��الج ل��ك، جم��ع التبرع��ات. 
لتتبرع لحملة تبرعات نيابة عنا. إذا تواصلنا معك لجمع تبرعات، فمن حقك اختيار ع�دم 

 تلقي أي دعوات في المستقبل.
معلومات�ك الص�حية الشخص�ية لت�ذكيرك بمواعي�د  س�تخدمق�د نمواعيد الحج�ز والخ�دمات. 
 الحجر أو لمتابعة زيارتك.

م�ن ح�ين آلخ�ر معلومات�ك الص�حية الشخص�ية  س�تخدمقد نالمنتجات والخدمات الصحية. 
للتواصل معك حول البدائل العالجية والفوائد المتعلقة بالص�حة والخ�دمات األخ�رى الت�ي 

 قد تمثل فائدة لكم.
معلوماتك الصحية الشخصية ونفص�ح عنه�ا، بم�ا ف�ي ذل�ك  ستخدمقد نة. الدراسات البحثي

م��ا  المعلوم��ات الص��حية الشخص��ية المع��دة م��ن أج��ل اس��تخدامها ف��ي دراس��ة بحثي��ة، وف��ق
يسمح به القانون ألغراض البح�ث، وذل�ك بموج�ب إذن ص�ريح من�ك و/أو تح�ت إش�راف 

ن المكلف�ة بحماي�ة حق�وق ، واللج�ا(IRBمجالس المراجعات المؤسسية بجامعة بنسلفانيا (
الخصوصية وسالمة البحوث البشرية، أو لجنة مماثلة. وفي جميع الحاالت الت�ي ال ت�أذن 
لنا فيها، س�تظل خصوص�يتك محمي�ة بموج�ب متطلب�ات الس�رية الت�ي تقيمه�ا ه�ذه اللجن�ة. 

معلومات��ك  اس��تخدامفعل��ى س��بيل المث��ال، ق��د يواف��ق مجل��س المراجع��ات المؤسس��ية عل��ى 
تحديد معلومات معينة فقط إلجراء دراسة بحثي�ة عل�ى النت�ائج للوق�وف عل�ى الصحية مع 

 فعالية إجراء معين.
الدراسات البحثي�ة وق�د  Penn Medicineوانطالقًا من كونه مركًزا طبيًا أكاديميًا، يدعم 

يتصل بك ليدعوك للمشاركة في أنشطة بحثية معينة. إذا كنت ال ترغ�ب ف�ي االتص�ال ب�ك 
راض البحثية، فيرجى إبالغ مسؤول خدمات المرضى لديك. في مثل ه�ذه في حاالت األغ

 اس�تخدامالحالة، سوف نبذل جهوًدا معقولة لمنع هذه التوعية البحثية. وهذا ال ينطبق عل�ى 
المعلومات الص�حية الشخص�ية ألغ�راض البح�ث كم�ا ه�و موض�ح أع�اله، ف�نحن ل�ن نمن�ع 

 مقدمي الرعاية الخاصة من مناقشة البحوث معك.
 



قد نتعاقد مع بعض األشخاص أو المنظمات الخارجية ألج�ل أداء خ�دمات شركاء العمل. 
معين��ة نياب��ة عن��ا، مث��ل الت��دقيق أو االعتم��اد أو الخ��دمات القانوني��ة، وم��ا إل��ى ذل��ك. وف��ي 

من ه�ؤالء بعض األحيان قد يلزمنا تقديم معلوماتك الصحية الشخصية إلى واحد أو أكثر 
األش��خاص أو المنظم��ات الخارجي��ة. ف��ي مث��ل ه��ذه الح��االت، فإنن��ا س��نلزم ش��ركاء العم��ل 
الم��ذكورين، وأي متعه��د م��ن الب��اطن، بالحف��اظ عل��ى خصوص��ية معلومات��ك عل��ى النح��و 

 المناسب.
إن الق���انون يس���مح لن���ا، ب���ل ويلزمن���ا ف���ي بع���ض  واإلفص���اح األخ���رى س���تخدامأوج���ه اال

معلوماتك الصحية الشخصية وأوجه اإلفصاح عنه�ا دون  اماستخداألحيان، ببعض أوجه 
الت��ي يح��ددها الق��انون، ق��د نف��رج ع��ن  بن��ودالحص��ول عل��ى موافقت��ك أو اس��تئذانك. فوفق��ا لل

 معلوماتك الصحية الشخصية:
 ألي غرض من األغراض التي يتطلبها القانون؛ •
اإلص�ابات ألنشطة الصحة العامة، مث�ل إع�داد التق�ارير المطلوب�ة ع�ن األم�راض أو  •

 أو حاالت الوالدة أو الوفاة، وإجراء تحقيقات الصحة العامة المطلوبة؛
لحس��اب بع��ض الجه��ات الحكومي��ة إذا س��اورنا الش��ك ف��ي إس��اءة معامل��ة األطف��ال أو  •

اإلهمال في رعايتهم، أو إذا تب�ين لن�ا أن�ك أح�د ض�حايا س�وء المعامل�ة أو اإلهم�ال أو 
 العنف المنزلي؛

عة إلدارة الغذاء والدواء، إذا لزم األمر، لتعريفها باألح�داث لحساب الكيانات الخاض •
 السلبية، أو عيوب المنتجات، أو للمشاركة في عمليات سحب المنتجات؛ 

لجه��ة عمل��ك إذا م��ا ق��دمنا الرعاي��ة الص��حية ل��ك بن��اء عل��ى طل��ب م��ن جه��ة عمل��ك  •
ألغ��راض تتعل��ق بالص��حة والس��المة المهني���ة؛ ف��ي معظ��م الح��االت، س��وف تتلق���ى 

 طاًرا بأن معلوماتك الصحية الشخصية سيفصح عنها لجهة عملك؛إخ
إذا ألزمن��ا الق��انون بتق��ديمها إل��ى هيئ��ة رقابي��ة حكومي��ة تج��ري عملي��ات المراجع��ة  •

 والتحقيق والتفتيش، ومهام الرقابة ذات الصلة؛
ف��ي الظ��روف الطارئ��ة، وم��ن ذل��ك الحيلول��ة دون وق��وع تهدي��د خطي��ر ووش��يك عل��ى  •

 شخص أو الجمهور؛
محكمة أو أمر إداري أو اس�تدعاء أو طل�ب اكتش�اف. ف�ي معظ�م أمر ذلك ب ألزمناا إذ •

 الحاالت، سوف تتلقى إخطاًرا بذلك اإلفصاح.
، بم�ا ف�ي ذل�ك التع�رف عل�ى المش�تبه به�م، أو اله�اربين أو الجهات األمني�ةلمسؤولي  •

األخ��رى  األمني��ةغ��راض ألالش��هود أو ض��حايا جريم��ة م��ا، أو تحدي��د أم��اكنهم، أو ل
 المأذون بها؛

 للمحققين في أسباب الوفيات، أو مسؤولي الطب الشرعي، أو متعهدي الدفن. •
 إذا لزم األمر، لترتيب تبرعك بعضو أو أنسجة أو زراعتها لك؛ •
إذا كن��ت أح��د أبن��اء الج��يش ف��ي األنش��طة المح��ددة م��ن قب��ل بع��ض س��لطات القي��ادة  •

؛ كم�ا يج�وز لن�ا اإلفص�اح العسكرية على النحو الذي تتطلبه خدمات القوات المسلحة
ألم����ن ال����وطني دواعي اع����ن معلومات����ك الص����حية الشخص����ية، إذا ل����زم األم����ر، ل����

 واالستخبارات، أو أنشطة الخدمات الوقائية؛
 إذا لزم األمر ألغراض تتعلق بالتعويضات والمزايا المقدمة العاملين لديك. •

 
معلومات��ك الص��حية  س��تخدمباس��تثناء م��ا ه��و مب��ين أع��اله، فإنن��ا ل��ن ناإلذن الص��ادر من��ك 

 س�تخدامالشخصية ولن نفصح عنها ألي غرض آخر إال بعد توقعيك على نم�وذج ي�أذن باال
أو اإلفصاح. سيحدد النموذج ماهية المعلومات التي سيفص�ح عنه�ا، والجه�ة الت�ي سيفص�ح 
لها والغرض من ه�ذا اإلفص�اح، وموع�ده. م�ن حق�ك إلغ�اء اإلذن كتاب�ة، م�ع اس�تثناء الق�در 

 اعتمدنا عليه بالفعل. تشمل هذه الحاالت: الذي
 مذكرات العالج النفسي وأوجه اإلفصاح عنها؛ استخدامأوجه  •
معلومات���ك الص���حية الشخص���ية وأوج���ه اإلفص���اح عنه���ا ألغ���راض  اس���تخدامأوج���ه  •

 تسويقية، بما في ذلك االتصاالت التسويقية المدفوعة من أطراف أخرى؛
معلومات��ك الص��حية  اس��تخدامت��نص الق��وانين والل��وائح االتحادي��ة عل��ى حماي��ة أوج��ه  •

 الشخصية وأوجه اإلفصاح عنها؛
 واإلفصاح ألجل بروتوكوالت بحثية معينة؛ ستخدامأوجه اال •
 أوجه اإلفصاح التي تمثل بيًعا لمعلوماتك الصحية الشخصية. •
 

معلوم���ات المتعلق���ة س���رية س���جالت مرض���ى إدم���ان الكح���ول وتع���اطي المخ���درات وال
ت��نص الق�وانين االتحادي��ة بفي�روس نق��ص المناع�ة البش��رية، وس�جالت الص��حة العقلي�ة. 

وقوانين الوالية على حماية س�رية س�جالت مرض�ى إدم�ان الكح�ول وتع�اطي المخ�درات 
والمعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وسجالت الص�حة العقلي�ة الت�ي ف�ي 

لعموم، فنحن ل�ن نفص�ح ع�ن ه�ذه المعلوم�ات إال ف�ي حال�ة موافقت�ك حيازتنا. ومن حيث ا
عل��ى ذل��ك كتاب��ة، أو ص��دور حك��م قض��ائي باإلفص��اح، أو ف��ي ظ��روف أخ��رى مح��دودة 

 ومحكمة.
 

 الحقوق المخولة لك
يح�ق ل�ك عل�ى جه�ة العم�وم، الوص�ول إل�ى الوصول إلى معلوماتك الص�حية الشخص�ية. 

معلومات��ك الص���حية الشخص��ية الت���ي ف���ي حيازتن��ا، وفحص���ها، والحص��ول عل���ى نس���خة 
ورقية/إلكترونية منها. يجب أن تك�ون طلب�ات الوص�ول للمعلوم�ات مكتوب�ة وموقع�ة م�ن 
طرف��ك، أو م��ن ممثل��ك الشخص��ي عن��د االقتض��اء. وس��وف نحمل��ك تكلف��ة نس��خة س��جالتك 

قائمة الرسوم الت�ي ي�نص عليه�ا الق�انون االتح�ادي وق�انون الوالي�ة. ويمكن�ك الطبية وفقًا ل
الحصول على النموذج المناسب من عيادة الطبيب أو المرفق الذي تلقي�ت في�ه الخ�دمات. 
كم��ا يمكن��ك الوص��ول إل��ى الكثي��ر م��ن المعلوم��ات الص��حية باس��تخدام بواب��ة المرض��ى 

myPennMedicine.org. 

م�ن حق�ك أن تطل�ب تص�حيح أو تع�ديل المعلوم�ات تعديل معلوماتك الصحية الشخص�ية. 
الصحية الشخصية التي في حيازتنا. يجب أن تكون طلب�ات التع�ديل مكتوب�ة وموقع�ة م�ن 
طرف��ك، أو م��ن ممثل��ك الشخص��ي عن��د االقتض��اء، ويج��ب أن ت��نص عل��ى أس��باب طل��ب 

التع�ديالت المطلوب�ة، إال أنن�ا س�نولي التعديل/التصحيح. نحن لسنا ملزمين بإجراء جمي�ع 
ك��ل طل��ب العناي��ة الالزم��ة. إذا م��ا وافقن��ا عل��ى طل��ب التع��ديل الخ��اص ب��ك، فس��وف نعل��م 
المتلقين السابقين اآلخرين بمعلوماتك الجديدة إلطالعهم على التغيير. ونحيطك علًم�ا أن�ه 

ل ف��ي س��جلك حت��ى إذا م��ا وافقن��ا عل��ى طلب��ك، ف��نحن ل��ن نح��ذف المعلوم��ات الموثق��ة بالفع��
الطب��ي. ويمكن��ك الحص��ول عل��ى النم��وذج المناس��ب م��ن عي��ادة الطبي��ب أو المرف��ق ال��ذي 

 تلقيت فيه الخدمات.
م�ن حق�ك الحص�ول عل�ى مب�ررات مبررات اإلفصاح عن معلوماتك الصحية الشخصية. 

بعض عمليات اإلفصاح التي أجريناه�ا بالنس�بة لمعلومات�ك الص�حية الشخص�ية، باس�تثناء 
ي ج��رى ألغ��راض الع��الج وال��دفع وعملي��ات الرعاي��ة الص��حية أو ل��بعض اإلفص��اح ال��ذ

االس��تثناءات المح��دودة األخ��رى. وال تش��مل ه��ذه المب��ررات إال عملي��ات اإلفص��اح الت��ي 
ج��رت ف��ي الس��نوات الس��ت الس��ابقة لت��اريخ طل��ب المب��ررات. يج��ب أن تك��ون الطلب��ات 

. تك��ون المب��ررات مكتوب�ة وموقع��ة م��ن طرف��ك، أو م��ن ممثل��ك الشخص��ي عن��د االقتض��اء
ش��هًرا مجاني��ة؛ وس��وف تف��رض علي��ك رس��وم معقول��ة، عل��ى  12ألول م��رة ف��ي أي فت��رة 

ش�هًرا. ويمكن�ك الحص�ول  12أساس التكلفة عن ك�ل مب�ررات الحق�ة تطلبه�ا خ�الل فت�رة 
 على النموذج المناسب من عيادة الطبيب أو المرفق الذي تلقيت فيه الخدمات.

معلومات�ك الص�حية الشخص�ية وأوج�ه اإلفص�اح  خداماس�تالقيود المفروضة عل�ى أوج�ه 
معلومات���ك الص���حية  اس���تخدامم���ن حق���ك طل���ب وض���ع قي���ود عل���ى بع���ض أوج���ه عنه���ا. 

الشخصية وأوج�ه اإلفص�اح المعين�ة لعملي�ات الع�الج أو ال�دفع أو الرعاي�ة الص�حية. لس�نا 
 ملزمون بالموافقة على طلب فرض قيود، سوى تلك المنصوص عليها في هذا اإلش�عار،

إال أنن��ا سنس��عى لتلبي��ة طلبات��ك المعقول��ة عن��د االقتض��اء. نح��تفظ ب��الحق ف��ي إنه��اء أي قي��د 
متف��ق علي��ه إذا تب��ين لن��ا أن اإلنه��اء ه��و األنس��ب. ف��ي ح��ال قمن��ا بإنه��اء قي��د متف��ق علي��ه، 
فسوف نبلغك بهذا اإلنهاء. ويمكنك الحصول عل�ى النم�وذج المناس�ب م�ن عي�ادة الطبي�ب 

فيه الخدمات، ويجب أن تك�ون ه�ذه الطلب�ات مكتوب�ة وموقع�ة م�ن أو المرفق الذي تلقيت 
 طرفك، أو من ممثلك الشخصي عند االقتضاء.

من حق�ك طل�ب وض�ع قي�ود القيود المفروضة على أوجه اإلفصاح عن الخطط الصحية. 
على بعض أوجه اإلفصاح المعينة ع�ن معلومات�ك الص�حية الشخص�ية لخطت�ك الص�حية. 

تم�ام بطلب�ات ف�رض قي�ود إال بع�د أن تس�دد أن�ت أو أي ش�خص ونحن لسنا ملزم�ون بااله
آخر ينوب عنك، غير خطتك الصحية، قيم�ة بن�ود أو خ�دمات الرعاي�ة الص�حية بالكام�ل. 
يجب أن تكون ه�ذه الطلب�ات مكتوب�ة وموقع�ة م�ن طرف�ك، أو م�ن ممثل�ك الشخص�ي عن�د 

و المرف�ق ال�ذي االقتضاء. ويمكنك الحصول على النموذج المناس�ب م�ن عي�ادة الطبي�ب أ
 تلقيت فيه الخدمات.

من حقك طل�ب المراس�الت المتعلق�ة بمعلومات�ك الص�حية الشخص�ية المراسالت السرية. 
المرس��لة م��ن طرفن��ا ع��ن طري��ق وس��ائل بديل��ة أو ألم��اكن بديل��ة، وس��وف نلب��ي طلبات��ك 
المعقولة. يلزمك أنت، أو ممثلك الشخصي عند االقتضاء، أن تتقدم بطلب كتابي إل�ى ك�ل 
إدارة معني��ة للحص��ول عل��ى ه��ذه المراس��الت الس��رية. ويمكن��ك الحص��ول عل��ى النم��وذج 

 المناسب من عيادة الطبيب أو المرفق الذي تلقيت فيه الخدمات.
نح���ن ملزم���ون يإخط���ارك كتاب���ة ب���أي انته���اك لمعلومات���ك الص���حية إخط���ار باالنته���اك. 

ي ح��ال، ينبغ��ي أال الشخص��ية غي��ر المؤمن��ة دون إبط��اء ال مس��ّوغ ل��ه، ولك��ن ذل��ك عل��ى أ
 يتأخر عن

 يوما بعد اكتشاف االنتهاك. 60
بوص��فك مريًض�ا، ف��إن ل�ك الح��ق ف��ي الحص�ول عل��ى نس��خة نس�خة ورقي��ة م�ن اإلش��عار. 

 :يمكنك أن تجد هذا اإلشعار على موقعنا على االنترنت علىوورقية من هذا اإلشعار. 
http://www.pennmedicine.org/health-system/about/organization/policies/notice-of-
privacy-practices.html. 

 معلومات إضافية
الخصوص�ية الخاص�ة ب�ك، فيمكن�ك تق�ديم إذا تأكدت من وق�وع انته�اك لحق�وق الشكاوى. 

شكوى مكتوبة في عيادة الطبيب، أو مرفق الرعاية المتنقلة، أو قسم خ�دمات الن�زالء ف�ي 
المستش��فى/المرفق ال���ذي توجه��ت إلي���ه. كم���ا يمكن��ك تق���ديم ش��كوى إل���ى وزارة الص���حة 

جمي�ع والخدمات اإلنسانية بالواليات المتحدة في واشنطن العاصمة. وال بد من أن تك�ون 
الشكاوى مكتوبة، وهي لن تمس بأي حال م�ن األح�وال نوعي�ة الرعاي�ة الت�ي تتلقاه�ا م�ن 

 طرفنا.
إذا كانت ل�ديك أس�ئلة أو احتج�ت إل�ى مس�اعدة إض�افية بخص�وص لمزيد من المعلومات. 

هذا اإلشعار، فيمكنك االتصال عل�ى مكت�ب المراجع�ة وااللت�زام والخصوص�ية ف�ي إدارة 
و ع�ن طري�ق أ) 215( 573-4492 عل�ى اله�اتف Penn Medicineالخصوص�ية ف�ي 

 .privacy@uphs.upenn.eduالبريد اإللكتروني 
 .2016يونيو  27يسري هذا اإلشعار ابتداء من 
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