إخطار ممارسات الخصوصية المشترك
يصف إخطار ممارسات الخصوصية هذا ("اإلخطار") كيفية استخدام المعلومات الخاصة بك والكشف عنها
وكيفية الحصول على هذه المعلومات .يرجى مراجعتها بعناية.
تاريخ السريان 14 :أبريل2003 ،
تاريخ المراجعة  23يونيو 2016
يحدد إخطار ممارسات الخصوصية الطريقة العامة الستخدام المعلومات الصحية المحمية والكشف عنها من قبل شبكة أينشتاين للرعاية
الصحية ("أينشتاين") ،والتي نحددها ألغراض متطلبات الخصوصية االتحادية باعتبارها من ترتيبات الرعاية الصحية المنظمة .تستخدم
المؤسسات المدرجة فيما يلي أدناه المعلومات الصحية المحمية عنك في أغراض العالج ،وللحصول على مدفوعات للعالج ،وألغراض
إدارية ولتقييم جودة الرعاية التي تحصل عليها .المعلومات الصحية المحمية هي المعلومات الصحية الفردية التعريفية للشخص والموجودة
في الملفات الطبية وملفات الحسابات .ومن الممكن نقل هذه المعلومات أو االحتفاظ بها في أي صيغة من قبل أينشتاين .ينص هذا اإلخطار
على حقوقك القانونية فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المحمية الخاصة بك .كما أنها تخطرك بااللتزامات القانونية وممارسات الخصوصية
الخاصة بأينشتاين.
ألغراض هذا اإلخطار ،يشير الضمير المخاط ب "أنت" أو "الكاف" إلى المريض الذي تخصه المعلومات الصحية المحمية .أما ضمائر
المتكلم مثل "نحن" أو "النون" فتشير إلى أينشتاين.
المؤسسات التي يغطيها اإلخطار المشترك

ينص هذا اإلخطار المشترك على ممارسات الخصوصية الخاصة بأينشتاين ،وهي مؤسسة تعمل في بنسلفانيا وال تهدف للربح،
وكذلك الخاصة بالكيانات ،واإلدارات ،والبرامج ،والهيئات والوحدات التابعة لها ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ما
يلي:
مركز ألبرت أينشتاين للرعاية الصحية

مركز أينشتاين الطبي في فيالدلفيا
مركز أينشتاين الطبي في ألكنز بارك
مركز موس ريهاب إلعادة التأهيل
ويلوكرست
مركز أينشتاين سنتر وان
مركز أينشتاين الطبي مونتجمري

شركة خطة ممارسات أينشتاين (والتي تعمل تحت اسم "أطباء أينشتاين")
شركة مشاركو أينشتاين للصحة المجتمعية (والتي تعمل تحت اسم "أطباء أينشتاين")
خدمات فورنانس الطبية (والتي تعمل تحت اسم "أطباء أينشتاين مونتجمري")
التزاماتنا القانونية
يطلب منا القانون الحفاظ على خصوصية المعلومات الصحية المحمية التي تعرف شخصيتك ،كما تنص على ضرورة حصولك على
إخطار التزاماتنا القانونية وممارسات الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المحمية ،وعلى اتباع شروط هذا اإلخطار طالما كان
ساريًا .إذا قمنا بمراجعة هذا اإلخطار ،سوف نتبع شروط اإلخطار الذي تمت مراجعته ،طالما كان ساريًا.
كيفية استخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك والكشف عنها
تصف المعلومات التالية كيفية استخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك والكشف عنها وفق ما هو مسموح به لنا وبموجب نصوص
القانون .لن ندرج كافة االستخدامات أو الكشف في الفئة.
العالج :يجوز لنا استخدام أو الكشف عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك إلى الطبيب أو موفر الرعاية الصحية في سبيل توفير
الرعاية والعالج لك .على سبيل المثال ،قد يحتاج الطبيب الذي يعالج ساقك المكسورة إلى معرفة ما إذا كنت تعاني من داء السكري أم ال،
ذلك أن داء السكري قد يؤخر عملية العالج .يجوز لنا كذلك الكشف عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك إلى المشاركين في تقديم

الرعاية الصحية لك خارج شبكة أينشتاين ،مثل المستشفيات ،واألطباء وغيرهم ممن يقدمون لك خدمات المتابعة والمعدات الطبية أو
لموردي المنتجات .يجوز لنا التواصل معك لتذكيرك بالموعد وكي نقدم لك المعلومات حول المزايا والخدمات الصحية التي نقدمها أو
العالجات البديلة التي قد تهمك.
الدفع :يجوز لنا استخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك أو الكشف عنها للحصول على مدفوعات مقابل الخدمات التي نقدمها لك.
يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية المحمية إلى مقدم آخر للرعاية الصحية أو إلى كيان آخر .على سبيل المثال ،قد نحتاج إلى تقديم
معلومات حول الجراحات التي تلقيتها إلى جهة التأمين المسؤولة عن خطتك الصحية بحيث تدفع لنا تكلفة الجراحة أو نعوضك عنها .كما
أننا سوف نخطر الجهة المسؤولة عن خطتك الصحية كذلك بالعالج الذي سوف تتلقاه كي نحصل على موافقة مسبقة من إدارة الخطة
الصحية على هذا العالج أو لتحديد ما إذا كانت الخطة الصحية سوف تغطي هذا العالج أم ال.
عمليات الرعاية الصحية :يجوز لنا استخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك أو الكشف عنها لدعم برامج وأنشطة شبكة أينشتاين
مثل الجودة وتعزيز الخدمة ،ومراجعة تقديم الرعاية الصحية ،وااللتزام المنتظم ،وتقييم أداء العاملين ،والكفاءة أو مراجعة كفاءة
المتخصصين في الرعاية الصحية ،وتعليم وتدريب األطباء ،وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية ،والتخطيط لألعمال وتطويرها ،وإدارة
األعمال وفي األنشطة اإلدارية العامة .نستخدم هذه المعلومات كي ندخل التعزيزات المستمرة على جودة الرعاية لكافة المرضى الذين
نخدمهم .على سبيل المثال ،يجوز لنا جمع المعلومات الصحية المحمية عن الكثير من المرضى لتقييم الحاجة إلى خدمات وعالجات جديدة.
يجوز لنا كذلك الكشف عن المعلومات إلى األطباء ،والممرضين ،وغيرهم من الطلبة ألغراض تعليمية .ويجوز لنا جمع المعلومات
الصحية المحمية التي لدينا مع تلك المتاحة لدى المرافق األخرى لدراسة إمكانية إدخال التعزيزات.
باإلضافة إلى ذلك ،يجوز لنا مشاركة المعلومات الصحية المحمية مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين ،والجهات القائمة بالسداد في إطار
عمليات األعمال الخاصة لهم ،إذا ما كانت المعلومات تتعلق بعالقة مقدم الرعاية الصحية أو جهات السداد السابقة أو الحالية لك ،وإذا ما
نصت القوانين االتحادية على ضرورة قيام مقدم الرعاية الصحية أو جهة السداد بحماية المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك.
تبادل المعلومات الصحية ( :)HIEباعتبارنا عضو في هيئة مبادلة ومشاركة المعلومات الصحية  HealthShare Exchangeالتابعة
لشركة  .Southeastern Pennsylvania, Incيجوز لهيئة مبادلة ومشاركة المعلومات الصحية ( )HSXاستخدام المعلومات الصحية
الشخصية الخاصة بك أو الكشف عنها إلى منظمة المعلومات الصحية ( )HIOهذه وكذلك إلى منظمة المعلومات الصحية الخاصة لشبكة
المرضى ومقدمي الخدمات في الكومنولث ،بنسلفانيا ( .)P3Nيجوز لمقدمي الرعاية الصحية اآلخرين ،مثل األطباء ،والمستشفيات
وغيرها من مرافق الرعاية الصحية ،الدخول على هذه المعلومات ألغراض العالج والسداد وألغراض أخرى في إطار ما يسمح به
القانون .للحصول على مزيد من المعلومات ،يمكنكم زيارتنا على.http://www.hsxsepa.org :
لديك الحق في الخروج أو في رفض المشاركة في برنامج تبادل المعلومات الصحية  .HealthShare Exchangeإذا ما قررت الخروج
من برنامج تبادل المعلومات الصحية ،لن نقوم باستخدام أي من معلوماتك أو الكشف عنها فيما يتعلق بهيئة مبادلة ومشاركة المعلومات
الصحية  HealthShare Exchangeأو منظمة المعلومات الصحية الخاصة لشبكة المرضي ومقدمي الخدمات في الكومنولث ،بنسلفانيا
( .)P3Nللخروج من برنامج مبادلة ومشاركة المعلومات الصحية  ،HealthShare Exchangeاذهب إلى
 http://www.hsxsepa.org/patient-options-opt-out-backأو اتصل على .215-391-4906
تفويض الكشف عن المعلومات بصور أخرى :لن نقوم باستخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك أو الكشف عنها ،إال في حدود ما
تم ذكره في هذا المستند ،ما لم تفوضنا ،كتابيًا ،في القيام بذلك .يمكنك إلغاء هذا التفويض ،كتابيًا ،في أي وقت .إذا ما قمت بإلغاء
التفويض ،لن نقوم بعد ذلك باستخدام أو الكشف عن أي من المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك لألغراض التي يغطيها التفويض.
وعلى الرغم من ذلك ،لن نتمكن من سحب أي استخدامات أو عمليات كشف عن المعلومات تمت بالفعل بموجب التفويض .تتضمن األمثلة
على االستخدامات أو الكشف عن المعلومات التي تتطلب التفويض ما يلي :استخدام مالحظات العالج النفسي ،وأنشطة التسويق ،وبيع
المعلومات الشخصية المحمية الخاصة بك ،ومعظم االستخدامات وأغراض الكشف غير العالجية التي ال نتلقى تعويض عنها ،وألي من
االستخدامات وأغراض الكشف التي ال يرد ذكرها في إخطار ممارسات السرية المشترك.
األسرة واألصدقاء :يجوز لنا استخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك أو الكشف عنها بغرض إخطار أو المساعدة في إخطار
أفراد األسرة ،أو الممثل الشخصي ،أو أي شخص مسؤول عن رعايتك عن مكانك وحالتك العامة .سوف نقوم كذلك بالكشف عن
المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك ألي من أفراد أسرتك ،أو أقاربك اآلخرين ،أو إلى صديق شخصي مقرب ،أو أي شخص آخر
تحدده ،إذا كانت المعلومات ذات صلة بمشاركة هذا الشخص في رعايتك أو سداد مقابل الرعاية .يمكنك حظر الكشف عن هذه المعلومات.
جمع التبرعات :يجوز لنا االتصال بك ألغراض جهود جمع التبرعات لصالح شبكة أينشتاين ،ويجوز لك أن تخبرنا أال نتصل بك من جديد.
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إليقاف استالم مواد جمع التبرعات أو التسويق:
بمكنك أن تطلب حذف اسمك من قوائم جمع التبرعات وقوائم التسويق الخاصة بنا .يرجى االتصال بمكتب جمع التبرعات الخاص بنا في
 5501 Old York Road, Philadelphia, PA, 19141أو اتصل على  .215-456-7200اتصل بمكتب التسويق الخاص بنا في
 101 E. Olney Avenue, Suite 503, Philadelphia, PA 19120أو اتصل على .1-800-EINSTEIN
األنشطة التسويقية :يلزم الحصول على تفويض كتابي قبل استخدام أو الكشف عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك ألغراض
تسويقيه يدعمها السداد من الغير.
ال يلزم الحصول على تفويض كتابي منك في الحاالت التالية:
( )1عدم تلقي أينشتاين لتعويض مالي مقابل االتصال.
( )2إذا لم يكن االتصال وجهًا لوجه أو إذا ما تألف من هدية دعائية ذات قيمة اسمية مقدمة من أينشتاين،
( )3التواصل حول دواء ما أو التذكرة بالمركبات الحيوية أو إعادة ملء األدوية ،التي يتناولها المريض في الوقت الحالي.
( )4التواصل الذي ينطوي على ترويج يخص الصحة العامة ،مثل المناسبات المجتمعية ،والفحوصات الصحية )5( ،التواصل حول إدارة
الحالة ومساعدتك في العثور على طبيب ،وليس للترويج لمنتج معين أو خدمة معينة.
( )6التواصل الذي يشجع على إجراء الفحوصات التشخيصية الروتينية ،و
( )7التواصل أو البرامج الحكومية أو البرامج التي ترعاها الحكومة.
التواصل في المستقبل :يجوز لنا استخدام معلوماتك أو الكشف عنها للتواصل معك عبر البيانات الصحفية ،أو البريد ،أو البريد اإللكتروني،
أو خدمة الرسائل القصيرة أو غير ذلك من الطرق اإللكترونية فيما يتعلق بخيارات العالج ،والمعلومات المتعلقة بالصحة ،وبرامج إدارة
المرض ،وبرامج الصحة ،وغير ذلك من المبادرات المجتمعية أو األنشطة التي نشارك فيها .إذا ما حصلنا على أي تعويض مادي عن ذلك
التواصل (باستثناءات قليلة) ،سوف نحصل على تفويض منك قبل إرسال هذا التواصل ،ويمكن إلغاء هذا التفويض الخاص بك في أي وقت.
الصحة والسالمة العامة :يجوز لنا استخدام أو الكشف عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك ،وفق التفويض الصادر لنا ووفق ما
يطلب منا بموجب القوانين االتحادية أو المحلية أو قوانين الوالية ،لألغراض التي تعتبر ذات مصلحة أو فائدة عامة .ومنها على سبيل
المثال:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلبالغ عن مرض أو جروح معينة ،وعن المواليد والوفيات ،وحاالت االعتداء المشتبه فيها أو اإلهمال أو العنف األسري.
المساعدة في التعرف على المجرمين المشتبه بهم ،وضحايا اإلجرام ،والوفيات المريبة ،وأي سلوك إجرامي في مقار شبكة أينشتاين،
وتحديد مكانها واإلبالغ عنها.
االستجابة لألمر الصادر من المحكمة ،أو أمر االستدعاء ،أو أي من اإلجراءات القضائية األخرى.
المساعدة في مجهودات اإلغاثة االتحادية في حاالت الكوارث.
تمكين إرجاع المنتج ،أو إصالحه أو استبداله.
االستجابة إلى المراجعة ،أو المعاينة أو التحقيق من قبل أي من الهيئات الحكومية العاملة في مجال الصحة.
مساعدة االستخبارات االتحادية ،واالستخبارات المضادة ،وقضايا األمن الوطني.
تسهيل عملية التبرع باألعضاء واألنسجة.
مساعدة الطب الشرعي ،والقائمين على الفحص الطبي ،ومدراء الجنازات.
االستجابة إلى طلب من قبل السجن أو المحبس فيما يتعلق بصحة نزيل أو عالجه الطبي.
االستجابة إلى طلب من هيئة اإلدارة العسكرية (إذا كنت عض ًوا في القوات المسلحة أو من المحاربين القدامى).
االلتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بتعويض العاملين.

االستخدامات األخرى .تتم االستخدامات وأغراض الكشف األخرى فقط بموجب تفويض كتابي منك.
شركاء األعمال :هناك بعض الخدمات التي نقدمها في شبكة أينشتاين من خالل إبرام العقود مع شركاء األعمال .عند التعاقد على هذه
الخدمات ،يجوز لنا الكشف عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك إلى شركاء األعمال بحيث يمكنهم أداء المهمة التي طلبنا منهم
أدائها .وعلى الرغم من ذلك ،يطلب من شركاء األعمال بموجب القانون االتحادي ،تأمين معلوماتك على نحو مناسب:
األبحاث :سوف نقوم بالكشف عن معلوماتك للباحثين بعد الحصول على موافقة من قبل مجلس المراجعة المؤسسي ( )IRBفي إطار
اإلعداد لدراسة بحثية ،أو تعيين العامليين البحثيين ،أو ألغراض الدراسات البحثية .يقوم مجلس المراجعة المؤسسي ( )IRBبمراجعة
عروض األبحاث كما يضع البروتوكوالت الخاصة بحماية سالمتك وخصوصية المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك.

صفحة  3من 5

االتصاالت السرية :لديك الحق في طلب المعلومات الصحية المحمية لك عن طريق طرق بديلة أو في موقع بخالف عنوان منزلك ،أو على
رقم هاتف آخر .ينبغي أن يقدم طلبك كتابيًا لنا ،على أن تحدد كيفية أو المكان الذي ترغب في التواصل معنا من خالله .سوف نحاول
االستجابة لطلبك فيما يتعلق بطرق التواصل البديلة .إذا ما قدمت طلب طرق التواصل البديلة ،ينبغي أن تبلغ عن ذلك الطلب ألي من
أطبائك.
حقوق المعلومات الصحية الخاصة بك
لديك الحق في:
القيود :لديك الحق في أن تطلب وضع قيد أو حد على المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك والتي نستخدمها أو نكشفها عنك
في إطار العالج ،أو السداد ،أو عمليات الرعاية الصحية .لديك الحق كذلك في طلب وضع حدود على المعلومات الصحية
المحمية التي نكشف عنها فيما يتعلق بك لشخص غير مشارك في رعايتك أو غير مشارك في السداد مقابل رعايتك ،مثل فرد في
األسرة أو صديق .على سبيل المثال ،يجوز لك أن تطلب منا أال نستخدم أو نكشف عن المعلومات إلى أي من أفراد األسرة فيما
يتعلق بجراحة أجريت لك .لطلب هذا القيد ،ينبغي أن تقدم طلب كتابي للشخص المدرج الذي يمكنه التواصل معه .ال يتحتم
علينا الموافقة على طلبك .إذا وافقنا ،ينبغي أن تكون الموافقة كتابية ،وسوف نلتزم بطلبك ما لم يلزم الكشف عن تلك المعلومات
لغرض تقديم العالج في حاالت الطوارئ.
باإلضافة إلى ذلك ،لديك الحق في طلب عدم استخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك أو الكشف عنها للخطة الصحية
ألغراض السداد أو عمليات الرعاية الصحية (وليس لغرض العالج) إذا ما كانت المعلومات تتعلق فقط بأي بند أو خدمة للرعاية
الصحية تم سداد مقابلها بالكامل من جهة ما .ينبغي أن يقدم طلب التقييد كتابيًا لنا .في هذه الحالة ،ينبغي علينا الموافقة على
طلبك .بيد أنه ،ينبغي أن تدرك أن هذا التقييد قد تكون له عواقب غير مقصودة ،وخاصة إذا ما احتاج مقدمي الخدمات اآلخرين
إلى معرفة تلك المعلومات (مثل الصيدلية التي تقوم بتحضير الوصفة الطبية) .سوف تكوم ملز ًما بإخطار أي من مقدمي
الخدمات اآلخرين بهذا التقييد .باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤثر هذا التقييد على قرار إدارة الخطة الصحية الخاصة بك فيما يتعلق
بسداد الرعاية ذات الصلة التي قد ال ترغب في سدادها من قبل جهة ما (والتي قد ال تخضع لهذا التقييد).
الوصول للمعلومات :لديك الحق في مراجعة والحصول على نسخة من المعلومات الصحية ،باستثناءات معينة .في العادة،
يتضمن ذلك السجالت الطبية والفواتير ،وال يتضمن مالحظات الصحة النفسية .ينبغي أن يكون طلب مراجعة المعلومات
الصحية الخاصة بك والحصول على نسخة منها كتابيًا بحيث يقدم لطرف االتصال المحدد .سوف تحتسب عليك رسوم وفق ما
يسمح به القانون .في حدود تلك المعلومات التي يتم االحتفاظ بها في السجالت الصحية اإللكترونية ،يجوز لك الحصول على
المعلومات في صيغة إلكترونية.
التعديل :إذا شعرت أن المعلومات الصحية المتاحة عنك غير صحيحة أو غير مستوفاة ،لديك الحق في طلب تعديل تلك
المعلومات .لديك الحق في طلب تعديل ما دامت تلك المعلومات تم االحتفاظ بها من جانبنا ولصالحنا .وينبغي أن يكون طلب
التعديل المقدم من جانبك كتابيًا ويقدم إلى طرف التواصل المحدد ،ويجب أن يتضمن سبب يدعم طلبك .ال يتحتم علينا االستجابة
إلى هذا الطلب ،ولكننا سنفيدك بقرارنا كتابيًا.
محاسبية الكشف عن المعلومات :لديك الحق في الحصول على نسخة من أغراض الكشف المعينة الخاصة بالمعلومات الصحية
المحمية الخاصة بك ،والتي أجريناها على مدار السنوات الست الماضية .ينبغي أن يكون طلب المحاسبية كتابيًا ويقدم إلى جهة
االتصال المحددة ،على أن تنص على اإلطار الزمني الذي ترغب في إجراء المحاسبية خالله .يجوز لك أن تطلب عملية
محاسبية واحدة مجانًا في غضون  12شهر .سوف تحتسب رسوم على القوائم اإلضافية خالل ذات الفترة الزمنية.
إخطار االنتهاك :في بعض الحاالت ،يكون لديك الحق في الحصول على إخطار في الحاالت التي نكتشف نحن فيها ،أو أي من
مشاركي األعمال التابعين لنا ،أي استخدام أو كشف عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك على نحو غير مناسب .يتم
اإلخطار بهذا االستخدام أو حالة الكشف بموجب المتطلبات االتحادية ومتطلبات الوالية.
نسخة من اإلخطار :لديك الحق في الحصول على نسخة ورقية من هذا اإلخطار .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن الحصول على نسخة
من هذا اإلخطار من خالل موقع الويب http://www.EINSTEIN.edu/patients-visitors/for-patients/patient-
.support-services/notice-of-privacy-practices/
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مراجعات هذا اإلخطار :نحتفظ بالحق في تغيير هذا اإلخطار وبالحق في تطبيق النصوص الجديدة السارية على كافة المعلومات الصحية
التي نحتفظ بها في الوقت الحالي ،وكذلك على أي من المعلومات التي نحصل عليها في المستقبل .وإذا ما أجرينا تغييرات كبيرة في هذا
اإلخطار ،سيتم نشر اإلخطار الذي تمت مراجعته في مقر أعمال شبكة أينشتاين أو على موقعها اإللكتروني .باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك
الحصول على نسخة من اإلخطار الذي تمت مراجعته عند طلبها.
لإلبالغ عن شكوى :إذا كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقوق الخصوصية الخاصة بالمعلومات الصحية المحمية الخاصة بك ،يمكنك تقديم شكوى
إلينا عن طريق البريد اإللكتروني ،على العنوان المحدد في ذلك اإلخطار .يمكنك كذلك رفع شكوى لدى أمانة وزارة الصحة والخدمات
اإلنسانية األمريكية ،مكتب الحقوق المدنية ( ،)OCRبموجب استيفاء نموذج شكوى خصوصية المعلومات الصحية (المتاحة على الموقع
التالي )http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/hipcomplaintform.pdf :وإرسالها إلى مكتب الحقوق المدنية
اإلقليمي الموجود على النموذج ،أو يمكنك االتصال على الرقم التالي 1-800-368-1019 :للحصول على التعليمات ومعلومات االتصال.
لن يتم فرض أي غرامات ولن يتم االنتقام منك إذا ما رفعت شكوى بشأننا إلى وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية.
الشخص المسؤول :إذا ما كانت لديك أي أسئلة أو احتجت إلى المعلومات فيما يتعلق بالتزاماتنا القانونية والتزامات السرية ،أو حول كيفية
ممارسة الحقوق الخاصة بالمعلومات الصحية المحمية الخاصة بك المدرجة في هذا اإلخطار ،أو إذا احتجت إلى المساعدة في ممارسة حقك
في الخروج من الكشف عن المعلومات ،يرجى االتصال على :مسؤول الخصوصية وتأمين المعلومات ،شبكة أينشتاين للرعاية الصحية،
 ;EINSTEIN Healthcare Network, Gratz Building, 1000 W. Tabor Road, Philadelphia, PA 19141هاتف:
 ،215-456-3517بريد إلكترونيPrivacy@EINSTEIN.edu :
ملحوظة :يجوز أن تتمتع المعلومات المتعلقة بفيروس نقض المناعة ،والمعلومات الجينية ،والمعلومات المتعلقة بإدمان الكحوليات
والمخدرات ،وسجالت الصحة العقلية ،وغير ذلك من المعلومات الصحية المحمية على وجه خاص ،بحماية السرية بموجب القوانين
االتحادية وقوانين الوالية السارية .يخضع الكشف عن تلك األنواع من السجالت إلى تلك الحمايات الخاصة.
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