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 إشعار ممارسات الخصوصیة
 یتم تقدیم إشعار ممارسات الخصوصیة ھذا إلیك كما ھو مطلوب بموجب قانون قابلیة إخضاع التأمین الصحي للمساءلة والمحاسبة 

)Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA .( إذا كنت ترید نسخة ورقیة من ھذا اإلشعار في أي
ول إلى ھذه ، وكیف یمكنك الوص)مشاركتھا(یوضح ھذا اإلشعار كیف یمكن استخدام معلوماتك الطبیة والكشف عنھا . وقت، فاتصل ببرنامج الخصوصیة

 .لذا، یُرجى االطالع علیھ بعنایة. المعلومات
 

 یوضح ھذا اإلشعار ممارسات الخصوصیة الخاصة بنظام ترتیب الرعایة الصحیة المنظمة .منظمتنا

(Organized Health Care Arrangement, OHCA)  في جامعةUniversity of Chicago Medicine, UCM) .( یشمل
UCM OHCA ما یلي: 

الممرضات والمقیمون والمتطوعون وغیرھم من ، بما في ذلك )(University of Chicago Medical Center, UCMCمركز  .1
 الموظفین؛

، وغیرھم من تشارك أجزاء من جامعة شیكاغو في أنشطة الرعایة الصحیة أو تدعمھا، بما في ذلك أطباؤھا وممرضاتھا وطالبھا والمتطوعون بھا .2
 الموظفین؛ 

 UCMأطباء مجتمع  .3

 UCMالمجموعة الطبیة في شبكة رعایة  .4
 SCشركاء الرعایة الصحیة األولیة،  .5

أو " نحن"بـ  لكیانات معًااستتم اإلشارة إلى جمیع ھذه . یمكنك العثور على قائمة مواقع الرعایة الخاصة بنا في نھایة ھذا اإلشعار وعلى موقعنا اإللكتروني
 یل مستشفیاتناالحصول على المدفوعات مقابل خدماتنا، ولتشغسنقوم بمشاركة معلوماتك الطبیة بعضنا مع بعض لمعالجتك، و. في ھذا اإلشعار" إیانا"

 .HIPAAوعیاداتنا على النحو الذي یسمح بھ 
 

ھناك عدد . تك الطبیةعاًما، فغالبًا ما یكون أحد الوالدین أو الوصي مسؤوالً عن الحفاظ على خصوصیتك ومعلوما 18إذا كان عمرك أقل من  .َمن یُمثلك
 .قلیل من االستثناءات

بشأن  راتیتخذون القراإذا كنت شخًصا بالغًا ویوجد أشخاص آخرون یتخذون القرارات بالنیابة عنك، مثل نائب الرعایة الصحیة الخاص بك، فقد 
 .خصوصیتك ومعلوماتك الطبیة

 

ایة التي تحصل وتخصك سجالً للرعتتضمن المعلومات التي نحتفظ بھا . نحن نحترم خصوصیة معلوماتك الطبیة .مسؤولیتنا تجاه معلوماتك الطبیة
  .دماتناخعلیھا في كل مرة تزورنا، والمعلومات الخارجیة التي نحصل علیھا بشأنك، والمعلومات التي نحتاج إلیھا للحصول على مدفوعات مقابل 

تفاظ بھذه یمكن االح. الخاصة بك) Protected Health Information, PHI" (المعلومات الصحیة المحمیة"تُسمى ھذه المعلومات الطبیة أیًضا 
 .السجالت ورقیًا أو إلكترونیًا على جھاز الكمبیوتر أو على وسائط أخرى

  :علینا على معلوماتك الصحیة المحمیة سریة وآمنة، ویجب UCMبموجب القانون، یجب أن تحافظ 
 إذا كان القانون یقتضي ذلك؛ ،المؤمنة إخبارك ما إذا كان ھناك انتھاك لمعلوماتك الصحیة المحمیة غیر اآلمنة •
 تقدیم ھذا اإلشعار إلیك وإخبارك بالطرق التي قد نستخدم بھا معلوماتك الصحیة المحمیة ومشاركتھا؛ •
 الخاصة بك؛) PHI(إخبارك بحقوقك حول المعلومات الصحیة المحمیة  •
 .االلتزام بشروط ھذا اإلشعار •

 . فظ بھاوتطبیق ممارسات الخصوصیة أو األمان الجدیدة على المعلومات الطبیة التي نحتیحق لنا إجراء تغییرات على ھذا اإلشعار في أي وقت 

 یمكنك الحصول على أحدث إشعار في أي وقت عبر اإلنترنت على. سیحتوي موقعنا اإللكتروني على أحدث نسخة من ھذا اإلشعار
practices-us/privacy-https://www.uchicagomedicine.org/about . كما یمكنك أیًضا طلب نسخة ورقیة من ھذا

 .اإلشعار من برنامج الخصوصیة الخاص بنا
  

https://www.uchicagomedicine.org/about-us/privacy-practices
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 كیف یمكننا استخدام معلوماتك الطبیة ومشاركتھا
لرعایة ان أجل توفیر یوضح ھذا اإلشعار كیف یمكننا استخدام معلوماتك الطبیة ومشاركتھا م .كیف یمكننا استخدام معلوماتك الطبیة ومشاركتھا

ماتك دم فیھا معلویتحدث ھذا القسم أیًضا عن حاالت عدیدة أخرى قد نستخ. الصحیة، والحصول على مدفوعات مقابل تلك الرعایة الصحیة، وإدارة أعمالنا
 :منك الستخدام معلوماتك الطبیة أثناء األوقات التالیة) إذن(ال نحتاج إلى تصریح . الطبیة ونشاركھا

 

الب الفنیین، أو ط یجوز لنا استخدام معلوماتك ومشاركتھا مع األطباء، أو الممرضات، أو. نحتفظ بسجالت الرعایة والخدمات التي نقدمھا لك .العالج
 .الرعایة لكالطب أو التمریض أو أي شخص آخر یحتاج إلى المعلومات لتقدیم 

ن مرض ألقد یحتاج الطبیب الذي یعالج مریًضا تعرض لكسر في ساقھ إلى سؤال طبیب آخر ما إذا كان المریض مصابًا بمرض السكري؛  :1مثال 
ایة اركین في رعمش وإذا كانوا. قد یتضمن ذلك األمر أیًضا التحدث إلى األطباء وغیرھم من غیر العاملین لدینا. السكري قد یبطئ عملیة شفاء الساق

 .المریض الصحیة، فقد نشارك معھم المعلومات الطبیة للمریض من أجل عالجھ

خرى من العالج، نستخدم المعلومات الطبیة إلخبارك بالمنتجات أو الخدمات التي نقدمھا والتي تتعلق بصحتك، ومن أجل التوصیة بأنواع أ :2مثال 
 .متعلقة بالصحة التي قد تھمكولتقدیم معلومات حول المخصصات أو الخدمات ال

 

، یارات اإلسعافسیجوز لنا استخدام معلوماتك ومشاركتھا حتى نتمكن نحن ومقدمو الرعایة الصحیة اآلخرون، الذین قدموا خدمات لك، مثل شركة  .الدفع
أو أي شخص  منك أو شركة التأمین الخاصة بك یمكن استخدام معلوماتك للحصول على أموال. من إصدار الفواتیر وتحصیل األموال مقابل ھذه الخدمات

  .آخر تحدده

ت مع ھذه المعلوما قد نشارك .عندما نرسل مطالبات بالسداد مقابل الخدمات التي قدمناھا، فإننا نستخدم المعلومات الطبیة المتعلقة بالخدمات :مثال
  .ؤولین عن دفع فاتورة المریضأو أفراد األسرة أو غیرھم من المس Medicareشركات التأمین، بما في ذلك 

 

عایة، أو حسین جودة الرتقد تتضمن ھذه المھام  .یجوز لنا استخدام معلوماتك ومشاركتھا لمھام العمل من أجل إدارة عملیاتنا .عملیات الرعایة الصحیة
نشارك أیًضا  قد. خدمة مرضانا ومجتمعنا بشكل أفضلتدریب الموظفین والطالب، أو توفیر خدمات العمالء، أو واجبات العمل األخرى لمساعدتنا على 

 .معلوماتك الطبیة مع اآلخرین الذین نعینھم لمساعدتنا في تقدیم الخدمات والبرامج

لصحیة انحن نوفر التعلیم والتدریب للعدید من مھنیي الرعایة . ھي مركز طبي أكادیمي  University of Chicago Medicine :1مثال 
ن أجل أھداف في ذلك طالب الطب وطالب التمریض، وأنواع أخرى من مھن الرعایة الصحیة، كما یمكن استخدام معلوماتك الطبیة م المختلفین، بما

 .التدریب

 نو لتحسین رضاك عأیجوز لنا استخدام معلوماتك لتحسین جودة خدمات الرعایة الصحیة التي نقدمھا، أو لتحسین عملیة الرعایة أو نتائجھا،  :2مثال 
 .خدمات الرعایة التي نقدمھا

ارة المخصصات مشاركة معلوماتك مع المجموعات الخارجیة التي نستخدمھا لمساعدتنا في تنفیذ األنشطة التشغیلیة مثل إد UCMیجوز لـ  :3مثال 
 .البیانات أو تحلیل
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 كیف یمكننا استخدام معلوماتك الطبیة ومشاركتھا
أو  دیق شخصي مقرب،صیجوز لنا مشاركة معلوماتك الطبیة مع أحد أفراد أسرتك، أو قریب، أو . ومقدمو خدمات الرعایةاألقارب واألصدقاء المقربون 

ل الحاالت إذا، ألي سبب من األسباب مث .سنقوم بفعل ذلك إذا لم تكن ترفض مشاركة المعلومات أو كنت قد وافقت على مشاركتھا معھم .شخص آخر
ا یشمل وھذ. في صالحك في إمكانك الموافقة أو الرفض، یجوز لنا استخدام تقدیرنا المھني لتحدید ما إذا كانت مشاركة معلوماتكالطبیة الطارئة، لم یكن 

 .معلومات عن موقعك وحالتك العامة
 

برید الھاتف، أو ال طریق البرید، أویجوز لنا استخدام معلوماتك الطبیة ومشاركتھا للتواصل معك لتحدید المواعید واألمور األخرى عن . التواصل معك
  .عندما نتصل بك ھاتفیًا أو عن طریق البرید اإللكتروني، فنحن نستخدم معلومات التواصل التي قدمتھا لنا. اإللكتروني

 ، والطبیب أووالموقعقد تتضمن أي رسالة تُترك على البرید الصوتي أو مع أي شخص یرد على الھاتف أو في رسالة برید إلكتروني اسمك، والعیادة، 
 . مقدم الرعایة الصحیة اآلخر الذي لدیك موعد معھ

رعایة ختبارات أو الیجوز لنا أیًضا التواصل معك لمتابعة نتائج اال. سنھتم بأي شيء معقول تطلبھ منا في إرسال تذكیر بأحد المواعید بطریقة مختلفة
 .علقة بالصحة أو الخدمات التي قد تھمكالمقدمة أو إلخبارك عن خیارات العالج أو المنتجات المت

 

ات عن یمكن إعطاء أي شخص یسأل عنك باالسم معلوم .یجوز لنا تضمین معلومات عنك في دلیل المرضى في المستشفى الخاص بنا .دلیل المرضى
ما إذا كنت ال یجب أن تخبرنا ب. سجلك الطبيیمكن لرجال الدین أیًضا رؤیة اسمك ودینك المدرَجین في . موقعك في المستشفى وحالتك الصحیة العامة

 .ترید مشاركة معلومات عنك في دلیل المرضى الخاص بنا
 

ي لتوالتواریخ ا یجوز لنا استخدام بعض المعلومات عنك، بما في ذلك اسمك، وعنوانك، ورقم ھاتفك، وتاریخ میالدك، ونوعك الجنسي، .جمع التبرعات
  .الصحیة لك، والطبیب الذي عالجك، ومعلومات عن النتائج وحالة التأمین الصحيقدمنا فیھا خدمات الرعایة 

 طریق االتصال یمكنك اختیار عدم تلقي ھذه االتصاالت في أي وقت عن. یجوز استخدام ھذه المعلومات لالتصال بك لجمع األموال لبرامجنا وخدماتنا
ر البرید اإللكتروني على أو عب) 773( 834-9166لھاتف على الرقم عبر ا) Development Office(بمكتب التطویر التابع لنا 

supportUCMC@bsd.uchicago.edu. 
 

علومات قد سنخبرك عن أي بحث یتضمن م. ، نجري أبحاثًا لدعم تعلم المعارف والعالجات الجدیدة التي قد تساعد جمیع المرضىUCMفي  .األبحاث
یجوز . لبشریشرف مجلس المراجعة المؤسسیة على جمیع األبحاث التي تُجرى على ا. مطلوب بموجب القانونتُظھر ھویتك ونطلب اإلذن منك، كما ھو 

ا كنت ترغب في فحص معلوماتك الطبیة لمعرفة ما إذا كانت الدراسات المستقبلیة ممكنة أو البحث عنك واالتصال بك لمعرفة ما إذ UCMللباحثین في 
  .المشاركة في البحث

تھا ماتك أو مشاركیجوز للباحثین لدینا استخدام معلو. ومع ذلك، لن نكشف ھویتك دون إذن كتابي. یًضا جمع معلومات لنشر مقال تعلیميویجوز لنا أ
 :دون إذن منك

 إذا منحتھم المجموعة التي تشرف على البحث اإلذن للقیام بذلك، ) أ(
 إذا تم استخدام بیانات المریض للتحضیر لدراسة بحثیة، أو ) ب(
 في بعض الحاالت إذا كان البحث یقتصر على بیانات المرضى الذین ماتوا) ج(
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 كیف یمكننا استخدام معلوماتك الطبیة ومشاركتھا
لطبیة مع بعض كة المعلومات االوالیات والقوانین المحلیة بمشاریُطلب منا ویُسمح لنا بموجب القوانین الفیدرالیة وقوانین  :ما یسمح بھ القانون ویقتضیھ

 :على سبیل المثال، قد نشارك معلوماتك الطبیة من أجل. الوكاالت الحكومیة وغیرھا
 اإلبالغ عن المعلومات للسلطات الصحیة العامة بغرض الوقایة من األمراض أو اإلصابات، أو اإلعاقة، أو السیطرة علیھا؛ •
 اإلساءة واإلھمال للسلطات الحكومیة، بما في ذلك وكاالت الخدمة االجتماعیة أو خدمات الحمایة؛اإلبالغ عن  •
 ؛)FDA(اإلبالغ عن معلومات حول المنتجات والخدمات إلدارة الغذاء والدواء  •
 نشرھا؛ إبالغ شخص أنھ ربما یكون قد تعرض لمرض معٍد أو قد یكون معرًضا لخطر اإلصابة بمرض أو حالة أو یعمل على •
ة في مراقبة الطبیإبالغ صاحب العمل الخاص بك بالمعلومات كما ھو مطلوب بموجب القوانین المتعلقة باألمراض واإلصابات المتعلقة بالعمل أو ال •

 مكان العمل؛
 الخاصة؛ و منع أو تقلیل تھدید خطیر ووشیك لشخص ما من أجل صحة الجمھور أو سالمتھ، أو لبعض الوكاالت الحكومیة ذات الوظائف •
 .اإلبالغ عن دلیل على تحصین الطالب لمدارسك •

 

 :قد نشارك معلوماتك الطبیة أیًضا
 علینا؛ مع وكالة حكومیة تشرف على نظام الرعایة الصحیة وتتأكد من اتباع قواعد برامج الصحة الحكومیة والقواعد األخرى التي تنطبق •
 استجابةً ألمر قانوني أو عملیة قانونیة أخرى؛كجزء من إجراءات محكمة أو اإلجراءات اإلداریة  •
الضحایا، أو  على سبیل المثال، اإلبالغ عن بعض اإلصابات الجسدیة، أو الجرائم، أو. مع الشرطة أو غیرھم من المسؤولین عن إنفاذ القانون •

 المرضى غیر المعروفین؛ و
 .ى المحاربین أو الجیشعلى سبیل المثال البرامج المتعلقة بقدام. لبرامج الحكومة الخاصة •

 

 .یجوز لنا مشاركة معلوماتك الطبیة مع منظمة تدیر عملیة التبرع باألعضاء واألنسجة والعین وزرعھا .التبرع باألعضاء واألنسجة
 

 .ةیجوز لنا مشاركة المعلومات الطبیة حول المرضى الذین ماتوا للطبیب الشرعي، أو طبیب الصحة، أو مدیر الجناز .المرضى المتوفون
 

ون إذن دي ھذا اإلشعار لن نستخدم أو نشارك معلوماتك الطبیة ألي سبب آخر بخالف تلك التي تم الحدیث عنھا ف. االستخدامات األخرى لمعلوماتك الطبیة
شاركتھا لغرض ھو مستند توقعھ ویسمح لنا باستخدام بعض المعلومات أو م) أو اإلذن الكتابي(التصریح . من قِبَلك أو من ممثلك الشخصيكتابي موقع 

 . معین
 .على سبیل المثال، إذا كنت ترید إرسال معلوماتك الطبیة إلى أحد أفراد األسرة، فسوف نطلب منك التوقیع على تصریح بذلك

 

 :إذن كتابي منكسنحصل على 
 :لغرض غیر األغراض التي یسمح بھا القانون، بما في ذلك معلومات حول) عالیة السریة(قبل أن نشارك معلوماتك الخاصة  •

o إساءة معاملة أو إھمال طفل أو شخص مسن أو شخص بالغ معاق؛ 
o االختبارات الجینیة؛ 
o  اختبار فیروس نقص المناعة البشریة)HIV/( اإلیدز)AIDS ( التشخیص أو العالج؛أو 
o  التلقیح االصطناعي)Invitro Fertilization, IVF(؛ 
o الصحة العقلیة وإعاقات النمو؛ 
o األمراض المنقولة جنسی�ا؛ و 
o االعتداء الجنسي. 
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 كیف یمكننا استخدام معلوماتك الطبیة ومشاركتھا
 ):تابع(سنحصل على إذن كتابي منك 

 .مشاركتھا للتواصل معك لبیع منتجات أو خدمات اآلخرینالستخدام معلوماتك الطبیة أو  •
 .لبیع معلوماتك الطبیة •

 وموافقة مقدمنك مإال بعد الحصول على إذن كتابي ) المالحظات المكتوبة بواسطة مقدم خدمات الصحة العقلیة(لن تتم مشاركة مالحظات العالج النفسي 
ن طریق إرسال بیا ویمكنك إزالة اإلذن الذي منحتھ عن. بشأن منح اإلذن لمشاركة ھذه المعلوماتیمكنك تغییر رأیك في أي وقت . خدمات الصحة العقلیة

ذن عل بمنحنا اإللن یتم تطبیق بیانك الخاص بإزالة اإلذن الذي منحتھ إذا اتخذنا بالفعل إجراًء بشأن شيء قمت بالف. مكتوب إلى برنامج الخصوصیة
 .أجلھ من

 بمعلوماتك الصحیةحقوقك فیما یتعلق 
ت تیر، والسجالیمكنك االطالع والحصول على نسخة من ملف سجلك الطبي، وسجالت الفوا .االطالع على معلوماتك الطبیة والحصول على نسخة منھا

رفض فیھا نالتي قد قد تكون ھناك بعض األوقات  .األخرى المشابھة المستخدمة في اتخاذ قرارات بشأن عالجك والحصول على أموال مقابل خدماتنا
) لطبیةالسجالت ا(إذا كنت ترغب في رؤیة سجالتك أو الحصول على نسخة منھا، فاتصل بإدارة المعلومات الصحیة . الوصول إلى جزء من سجالتك

خ ورسوم وف نطالبك بتكالیف النسس. یجب علیك إكمال نموذج طلب الحصول على سجل وتوقیعھ وإعادة إرسالھ ).773( 702-1637على الرقم 
 .البرید بالقدر الذي یسمح بھ القانون

 

موقع  الخاصة بك إلى") PHI" ("المعلومات الصحیة المحمیة"یجوز لك طلب إرسال أوراق تحتوي على  ).خاصة( الحصول على اتصاالت سریة
المثال، یجوز  على سبیل. الموافقة على أي طلب عادلیجب علیك تقدیم طلب كتابي، وسنحاول . مختلف عن العنوان الذي قدمتھ إلینا، أو بطریقة أخرى

 .لك أن تطلب منا إرسال نسخة من سجالتك الطبیة إلى عنوان مختلف عن عنوان منزلك
 

ت المعلوماعتقد أن توإذا كنت . المعلومات الطبیة التي نحتفظ بھا عنك) إجراء تعدیل لتصحیح أو إضافة(یحق لك طلب تغییر .التغییر في بعض السجالت 
نا سنقبل كوسنقرر ما إذا . غیر صحیحة أو غیر كاملة وكنت ترید تغییر معلوماتك، یجوز لك الحصول على نموذج طلب تعدیل من برنامج الخصوصیة

 .طلبك أو قد تكون ھناك بعض األوقات التي یجب أن نرفض فیھا طلبك
 

ك الطبیة عن معلومات) الكشف(، التي قمنا بمشاركة UCMباألشخاص أو المنظمات، خارج ) كشف(یجوز لك طلب قائمة : الحصول على كشف اإلفصاح
 :لن تتضمن ھذه القائمة المعلومات التي كشفنا عنھا. معھا

 لك •
 من أجل عالجك •

 للحصول على أموال مقابل عالجك •
 التي صرحت بھا، أو •

 .كما ھو موضح في ھذا اإلشعار •

 .أعوام قبل التاریخ الذي قدمت فیھ طلبك) 6(لن نرجع إلى معلومات یعود تاریخھا إلى أكثر من ست 
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 حقوقك فیما یتعلق بمعلوماتك الصحیة
لك  قابل خدماتنایحق لك أن تطلب منا تقیید أو تحدید المعلومات الطبیة التي نستخدمھا أو نشاركھا لعالجك، وللحصول على أموال م :طلب فرض قیود

مطلوبة مات لم تكن المعلو إذا وافقنا، فسوف نتابع طلبك ما. لسنا مطالبین بالموافقة على طلبك باستثناء واحد محدد أدناه. وإلدارة مستشفیاتنا وعیاداتنا
افق ون، یجب أن نوبموجب القان. یجب أن یتم تقدیم طلبك لفرض قیود كتابیًا وأن یتم تقدیمھ إلى برنامج الخصوصیة. لتوفیر العالج في حاالت الطوارئ

طلوب غیر م على طلبك لفرض قیود على مشاركة معلوماتك الطبیة مع خطة صحیة إذا كان اإلفصاح بغرض إجراء عملیات دفع أو رعایة صحیة، أو
 .بموجب القانون، أو كان مخصًصا لعنصر أو خدمة كنت قد دفعت مقابلھا بالكامل، من جیبك

 

نا القانون مإذا تطلب . مؤمنة أو استخدام معلومات طبیة غیر ) محظور(یحق لك أن یجري إخبارك إذا حدث وصول غیر مسموح بھ  :إشعار باالنتھاك
 :االستخدام، فسنخبرك في أقرب وقت ممكن بالمعلومات التالیةإخبارك بھذا النوع من الوصول أو 

 وصف موجز لما حدث •

 تقریر بالمعلومات الطبیة المعنیة •
 الخطوات الموصى بھا لحمایة نفسك من األذى •

 الخطوات التي اتُّخذت استجابة لالنتھاك •

 كیف وبمن تتصل حتى تتمكن من الحصول على مزید من المعلومات •
 

یسري . 2019، ونوفمبر 2017، وینایر 2013، وسبتمبر 2012وتم تعدیلھ في مایو . 2003بدأ سریان إشعارنا األصلي في أبریل  :تاریخ السریان
 .2020مفعول ھذا اإلصدار في فبرایر 

 

الصحیة  الذین یقدمون الرعایة UCMیتبع جمیع مقدمي خدمات الرعایة الصحیة التابعین لـ  :University of Chicago Medicineمواقع 
. إلشعارولھما، ھذا اللجمھور في جمیع مواقع تقدیم الخدمة الخاصة بھم، بما في ذلك في المواقع الداخلیة والخارجیة في شیكاغو وشمال غرب إندیانا وح

 .ونياإللكتر University of Chicago Medicineیمكن العثور على قائمة محدثة بجمیع المواقع على موقع 
 الرئیسي؛  University of Chicago Medicineمبنى  •

 جمیع مواقع أقسام البالغین واألطفال، بما في ذلك أقسام الطوارئ، شیكاغو

 ؛ University of Chicago Medicineمركز الرعایة المتقدمة في  •
 الكبرى شیكاجوالند ، مواقع المتنقلة جمیع العیادات 

 ؛ University of Chicago Medicineعیادات أطباء  •
  الكبرى شیكاجوالند جمیع عیادات الرعایة األولیة والرعایة المتخصصة، مواقع 

 

 القلق من أننابإذا كنت ترید الحصول على المزید من المعلومات حول حقوق الخصوصیة الخاصة بك، أو كنت تشعر  :المزید من المعلومات والشكاوى
صال ببرنامج ، أو كنت ال توافق على قرار اتخذناه بشأن الوصول إلى معلوماتك الصحیة المحمیة، فیمكنك االتانتھكنا حقوق الخصوصیة الخاصة بك

ة والخدمات التابع لوزارة الصح) Office for Civil Rights, OCR(یمكنك أیًضا تقدیم شكاوى مكتوبة إلى مكتب الحقوق المدنیة  .الخصوصیة
عندما تسأل، سیوفر لك برنامج الخصوصیة . في الوالیات المتحدة) Department of Health and Human Services(اإلنسانیة 

 .OCRشكوى معنا أو مع مكتب  قدمت لن نتخذ أي إجراء ضدك إذا . OCRالعنوان الصحیح الخاص بمكتب 
 : یمكنك االتصال ببرنامج الخصوصیة على

The University of Chicago Medicine: Privacy Program  

South Maryland Avenue, MC1000 Chicago, IL 60637 5841 

 9716-834 (773): رقم الھاتف

 2ر رقم ، الخیا5480-440-877-1 :خط اإلبالغ المجھول
 hpo@bsd.uchicago.edu :البرید اإللكتروني
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	الدفع. يجوز لنا استخدام معلوماتك ومشاركتها حتى نتمكن نحن ومقدمو الرعاية الصحية الآخرون، الذين قدموا خدمات لك، مثل شركة سيارات الإسعاف، من إصدار الفواتير وتحصيل الأموال مقابل هذه الخدمات. يمكن استخدام معلوماتك للحصول على أموال منك أو شركة التأمين الخاصة بك أو أي شخص آخر تحدده. 
	مثال: عندما نرسل مطالبات بالسداد مقابل الخدمات التي قدمناها، فإننا نستخدم المعلومات الطبية المتعلقة بالخدمات. قد نشارك هذه المعلومات مع شركات التأمين، بما في ذلك Medicare أو أفراد الأسرة أو غيرهم من المسؤولين عن دفع فاتورة المريض. 
	الاستخدامات الأخرى لمعلوماتك الطبية. لن نستخدم أو نشارك معلوماتك الطبية لأي سبب آخر بخلاف تلك التي تم الحديث عنها في هذا الإشعار دون إذن كتابي موقع من قِبَلك أو من ممثلك الشخصي. التصريح (أو الإذن الكتابي) هو مستند توقعه ويسمح لنا باستخدام بعض المعلومات أو مشاركتها لغرض معين. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إرسال معلوماتك الطبية إلى أحد أفراد الأسرة، فسوف نطلب منك التوقيع على تصريح بذلك.
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