ગોપનીયતા પ્રૅક્ટિસની સ ૂચના
આ સચના
ૂ
વર્ણવ ે છે કે તમારા વવશેની તબીબી માહિતીનો ઉપયોગ કે વી રીતે થઈ શકે છે અને તેન ે
કે વી રીતે જાિેર કરવામાાં આવી શકે અને તમે આ માહિતીનો ઍક્સેસ કે વી રીતે મેળવી શકો છો. કૃ પા
કરીને કાળજીપવણ
ૂ ક તેની સમીક્ષા કરો.

ગોપનીયતા અધિકારીની માહિતી
214-456-4444
1935 Medical District Dr.
Dallas, Texas 75235
privacy@childrens.com

તમારા અધિકારો: જ્યારે વાત તમારી આરોગ્ય માહિતીની આવે છે ત્યારે
તમારી પાસે કેિલાક અધિકારો િોય છે .
તમારા તબીબી રે કોર્ડ ના ઇલે ટરોધનક અથવા પેપર કૉધપ મેળવો.
•

તમે અમને તમારા તબીબી રે કોર્ણ ના ઇલેક્રોવનક અથવા પેપર કૉવપ અથવા તમારી પાસેની
અન્ય આરોગ્ય માહિતી જોવા માટે વવન ાંતી કરી શકો છો. આ કે વી રીતે કરવ ાં તે અમને પ ૂછો.

•

અમે તમારી વવન ાંતીના 15 હિવસની અંિર તમારી આરોગ્ય માહિતીની કૉવપ અથવા સારાાંશ
પ્રિાન કરીશ ાં. અમે કિાચ વાજબી, ખચણ-આધાહરત ફી ચાર્જ કરી કરીશ ાં

ુ ારવા માિે અમને ધવનંતી કરો.
તમારા તબીબી રે કોર્ડ ને સિ
•

જો તમને લાગે છે કે તમારા આરોગ્ય વવશેની માહિતી ખોટી અથવા અપ ૂર્ણ છે તો તમે અમને
સધારવા માટે કિી શકો છો. આ કે વી રીતે કરવ ાં તે અમને પ ૂછો.

•

અમે કિાચ તમારી વવન ાંતી પર "ના" કિી શકીએ પરાં ત 60 હિવસની અંિર લેખખતમાાં તેન ાં
કારર્ જર્ાવીશ ાં.

ખાનગી સંચાર માિે ધવનંતી કરો.

•

તમે અમને ચોક્કસ રૂપે તમારો સ ાંપકણ કરવા માટે કિી શકો છો (ઉિાિરર્ તરીકે , ઘર અથવા
ઑહફસ ફોન) અથવા કોઈ અલગ સરનામે મેઇલ મોકલવા માટે .

•

અમે બધા વાજબી વવન ાંતીઓ માટે "િા" કિીશ ાં.

અમે જેનો ઉપયોગ અથવા શેર કરીએ છે તેને મયાડહ િતમાં કરવાં માિે કિી શકો છો.
•

તમે અમને સારવાર, ચકવર્ી અથવા અમારી કામગીરી માટે અમક આરોગ્યની માહિતીનો
ઉપયોગ અથવા શેર ન કરવા માટે કિી શકો છો. અમને તમારી વવન ાંતીથી સ ાંમત થવ ાં જરૂરી
નથી અને જો તે તમારી સ ાંભાળને પ્રભાવવત કરશે તો "ના" કિી શકીએ છીએ.

•

જો તમે કોઈ સેવા અથવા આરોગ્ય સ ાંભાળ આઇટમની પ ૂર્ણ ચકવર્ી તમારા પોતાના
ખખસ્સામાાંથી કરો છો તો તમે અમને તે માહિતીને ચકવર્ીના િેત માટે અથવા તમારા આરોગ્ય
વીમાકતાણ સાથેના અમારી કામગીરી માટે શેર કરવા માટે ના કિી શકો છો. અમે "િા" કિીશ ાં
વસવાય કે કાયિો અમને તે માહિતી શેર કરવાની જરૂર િોય.

તેની સચચ
ૂ મેળવો જેની સાથે અમે માહિતી શેર કરી છે .
•

તમે પછાવ્
ૂ
ાં તે તારીખથી છ વર્ણ પિેલાાં સધી અમે તમારી આરોગ્યની માહિતી જેની સાથે શેર
કરી િોય તે સમયની સખચ
ૂ (એકાઉનન્ટિંગ) માટે અમે કોની સાથે તેન ે શેર ક્ ું છે અને શા માટ ક્ ું
તે જાર્વા વવન ાંતી કરી શકો છો,

•

અમે સારવાર, ચકવર્ી અને આરોગ્ય સ ાંભાળ કામગીરીઓ અને કે ટલાક અન્ય ખલાસાઓ
(જેમ કે તમે અમને કરવા માટે કહ્ ાં િોય તે વસવાય) વસવાયના બધા ખલાસાઓનો સમાવેશ
કરીશ ાં. જો તમે 12 મહિનાની અંિર બીજા માટે પ ૂછશો તો અમે એક એકાઉનન્ટિંગ વર્ણ મફતમાાં
પ ૂરાં પાર્ીશ ાં પરાં ત અમે કિાચ વાજબી, ખચણ-આધાહરત ફી ચાર્જ કરી કરીશ ાં.

આ ખાનગી સચનાની
ૂ
કૉધપ મેળવો.
•

જો તમે ઇલેક્રોવનક રીતે સચના
ૂ
પ્રાપ્ત કરવા માટે સિમત થાઓ છો, તો પર્ તમે આ
સચનાની
ૂ
પેપર કૉવપ માટે કોઈપર્ સમયે વવન ાંતી કરી શકો છો અમે તમને તરત જ કાગળની
નકલ પ્રિાન કરીશ ાં.

તમારા માિે કાયડ કરવા માિે કોઈને પસંિ કરો.

•

જો તમે કોઈને તબીબી પાવર ઑફ એટની આપી િીધી છે અથવા જો કોઈ તમારા કાન ૂની
વાલી છે, તો તે વયક્ક્ત તમારા અવધકારોનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને તમારા આરોગ્ય વવર્ેની
માહિતી વવશે પસ ાંિગી કરી શકે છે.

•

અમે ખાતરી કરીશ ાં કે વયક્ક્ત પાસે આ સત્તા છે અને અમે કોઈ કાયણવાિી કરીએ તે પિેલા
તમારા માટે કાયણ કરી શકે છે.

ુ આરોગ્યની માહિતી જે અમે શેર કરીએ છીએ તે ના
તમારી પસંિગીઓ: અમક
માિે તમે અમને તમારી પસંિગીઓ કિી શકો છો.
આ હકસ્સાઓમાં તમારી પાસે અમને કિેવા માિે નો અધિકાર અને પસંિ ગી બંને છે :
•

તમારા કટાં બ, નજીકના વમત્રો અથવા તમારી સ ાંભાળમાાં સામેલ અન્ય લોકો સાથેની માહિતી
શેર કરો.`

•

આપવત્ત રાિત પહરક્સ્થવતમાાં માહિતી શેર કરો.

•

તમારી માહિતીને િૉક્સ્પટલ હર્રે ક્ટરીમાાં સમાવેશ કરો.

જો તમે અમને તમારી પ્રધાન્યતા જર્ાવી શકતા નથી, ઉિાિરર્ તરીકે જો તમે બેિોશ છો અને અમને
લાગે છે કે તમારી માહિતીને શેર કરવાથી તમારા શ્રેષ્ઠ હિતમાાં છે તો અમે આગળ વધીશ ાં. આરોગ્ય

અથવા સલામતી પ્રત્યે ગાંભીર અને વનકટવતી ખતરાને ઘટાર્વા માટે જરૂરી િોય ત્યારે અમે તમારી
માહિતીને પર્ શેર કરી શકીએ છીએ.
આ હકસ્સાઓમાં અમે તમારી માહિતી ક્યારે પણ શેર કરીશ ું નિીં ધસવાય કે તમે અમને લે ચખત
પરવાનગી આપો:
•

માકે હટિંગ િેત ઓ માટે .

•

તમારી માહિતીન ાં વેચાર્.

•

મનોખચહકત્સાની નોંધોન ાં વધ શેહ રિંગ.

જો તમે અમને તમારી પ્રધાન્યતા જર્ાવી શકતા નથી, ઉિાિરર્ તરીકે જો તમે બેિોશ છો અને અમને
લાગે છે કે તમારી માહિતીને શેર કરવ ાં તમારા શ્રેષ્ઠ હિતમાાં છે તો અમે આગળ વધીશ.ાં આરોગ્ય અથવા

સલામતી પ્રત્યે ગાંભીર અને વનકટવતી ખતરાને ઘટાર્વા માટે જરૂરી િોય ત્યારે અમે તમારી માહિતીને
પર્ શેર કરી શકીએ છીએ.
ુ ાન સંચયના હકસ્સામાં:
અનિ
•

અમે અનિાન સ ાંચયના પ્રયત્નો માટે તમારો સ ાંપકણ કરી શકીએ છીએ, પરાં ત તમે અમને ફરીથી
તમારો સ ાંપકણ કરવા ના કિી શકો છો.

ુ ાસાઓ: અમે સામાન્ય રીતે તમારી આરોગ્ય
અમારી ઉપયોગીતાઓ અને ખલ
માહિતીનો ઉપયોગ નીચેની રીતે ઉપયોગ અથવા શેર કરીએ છીએ.
તમારી સારવાર વખતે:
•

અમે તમારી આરોગ્ય માહિતી તમારી સારવાર કરનારા અન્ય વયાવસાવયકો સાથે શેર કરીને
તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

અમારી સંસ્થાને ચલાવવા:
•

અમે તમારી આરોગ્ય માહિતીને અમારી પ્રેનક્ટસ ચલાવવા, તમારી સ ાંભાળ સધારવા, અને
જ્યારે જરૂરી િોય ત્યારે તમારો સ ાંપકણ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ અને શેર કરી શકીએ છીએ.

તમારી સેવાઓ માિે ચબલ:
•

અમે તમારી આરોગ્ય માહિતીનો ઉપયોગ ખબલ અને આરોગ્ય યોજનાઓ અથવા અન્ય
કાં પનીઓમાાંથી ચકવર્ી મેળવવા અને શેર કરવા માટે કરી શકીએ છીએ.

ુ ક્ષાના મુદ્દાઓમાં સિાય કરવા:
જાિેર આરોગ્ય અને સર
•

અમક પહરક્સ્થવતઓ માટે અમે તમારા વવશે આરોગ્ય માહિતીને શેર કરી શકીએ છીએ જેમ કે :
o રોગને અટકાવા.
o ઉત્પાિનને યાિ રાખવામાાં મિિ કરવાાં.
o િવાઓ પર પ્રવતકૂળ પ્રવતહિયાઓની જાર્ કરવાાં.
o શ ાંકાસ્પિ દ રપયોગ, ઉપેક્ષા અથવા ઘરે લ ાં હિિંસાની જાર્ કરવાાં.

o કોઈના પર્ આરોગ્ય અથવા સરક્ષાને ગાંભીર જોખમને અટકાવા અથવા ઘટાર્વા.
ુ ન સધવિસીઝ સાઇિની મુલાકાત લો.
વધ ુ માહિતી માિે ય.ુ એસ. હર્પાિડ મેન્િ ઑફ િેલ્થ એન્ર્ હ્યમ

અમારી સંસ્થાને ચલાવવા:
•

અમે તમારી આરોગ્ય માહિતીને અમારી પ્રેનક્ટસ ચલાવવા, તમારી સ ાંભાળ સધારવા, અને
જ્યારે જરૂરી િોય ત્યારે તમારો સ ાંપકણ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ અને શેર કરી શકીએ છીએ.

સંશોિન કરવાં:
•

અમે આરોગ્ય સ ાંશોધન કરવા માટે તમારી માહિતીનો ઉપયોગ અથવા શેર કરી શકીએ છીએ.

કાયિાન ું પાલન કરવાં:
•

જો રાજ્ય અથવા ફેર્રલ કાયિાઓની આવશ્યકતા િોય તો અમે તમારા વવશેની માહિતી શેર
કરીશ ાં, જેમાાં આરોગ્ય અને માનવ સેવા વવભાગનો સમાવેશ થાય છે જો તે જોવા માાંગે છે કે
અમે ફેર્રલ ગોપનીયતા કાયિાન ાં પાલન કરી રહ્યા છીએ.

ુ ર આપો:
અંગ અને પેશીઓ િાન ધવનંતીઓને પ્રત્યત્ત
•

અમે અંગ પ્રાપ્પ્ત સ ાંસ્થાઓ સાથે તમારા વવશે આરોગ્ય માહિતી શેર કરી શકીએ છીએ.

તબીબી તપાસકતાડ અથવા અંધતમધવધિના હર્રે ટિર સાથે કામ કરો:
•

જ્યારે કોઈ વયક્ક્તન ાં વનધન થાય છે ત્યારે અમે આરોગ્ય માહિતી, કૉરોનર, તબીબી તપાસકતાણ
અથવા અંવતમવવવધ હર્રે ક્ટર સાથે શેર કરી શકીએ છીએ.

કામિારોના વળતર, કાયિા અમલીકરણ અને અન્ય સરકારી ધવનંતીઓને સંબોિવા:
•

અમે તમારા વવશે આરોગ્ય માહિતીનો ઉપયોગ અથવા શેર કરી શકીએ છીએ:
o કામિારોના વળતરના િાવાઓ માટે .
o કાયિાની અમલીકરર્ િેત ઓ માટે અથવા કાયિા અમલીકરર્ અવધકારી સાથે.
o કાયિા દ્વારા અવધકૃત પ્રવૃવત્તઓ માટે આરોગ્ય િે ખરે ખ એજન્સીઓ સાથે.

o લશ્કરી, રાષ્રીય સરક્ષા અને રાષ્રપવતની સરક્ષા સેવાઓ જેવા વવશેર્ સરકારી કાયો
માટે .

ુ ર આપો:
િાવાઓ અને કાનની
ૂ કાયડવાિીઓને પ્રત્યત્ત
•

કોટણ અથવા વિીવટી હકમના જવાબમાાં અથવા સબપોના જવાબમાાં અમે તમારા વવશે
આરોગ્ય માહિતી શેર કરી શકીએ છીએ.

આરોગ્ય સંભાળ કાયડકરોને તાલીમ આપવામાં સિાય કરો:
•

તબીબી અને નસીંગ વવદ્યાથીઓ, રિેવાસીઓ અને સમોવહર્યાઓ જેવા આરોગ્ય સ ાંભાળ
વયવસાવયકોને તાલીમ આપવા માટે અમે તમારી આરોગ્ય માહિતીનો ઉપયોગ અને શેર કરી
શકીએ છીએ.

ુ ન સધવિસીઝ સાઇિની મુલાકાત લો.
વધ ુ માહિતી માિે ય.ુ એસ. હર્પાિડ મેન્િ ઑફ િેલ્થ એન્ર્ હ્યમ

અમારી જવાબિારીઓ:
•

તમારી સરખક્ષત આરોગ્ય માહિતીની ગોપનીયતા અને સરક્ષા જાળવવા માટે કાયિા દ્વારા
અમને આવશ્યક છે.

•

ઉલ્લાંઘન થાય છે તો અમે તમને તરત જ જર્ાવીશ ાં કે જે તમારી માહિતીની ગોપનીયતા
અથવા સરક્ષાને સમાધાન કરી શકે છે.

•

અમારે આ સચનામાાં
ૂ
વર્ણવલ
ે ફરજો અને ગોપનીયતા પદ્ધવતઓન ાં પાલન કરવ ાં જોઈએ અને
તમને તેની એક કૉવપ આપીશ ાં.

•

અમે અિીં વર્ણવલ
ે વસવાય તમારી માહિતીનો ઉપયોગ અથવા શેર કરીશ ાં નિીં વસવાય કે તમે
અમને લેખખતમાાં કિેશો. જો તમે અમને કિી શકો કે અમે કરી શકીએ છીએ, તો તમે કોઈપર્
સમયે તમે તમારો વવચાર બિલી શકો છો. જો તમે વવચાર બિલો છો તો તમે અમે લેખખતમાાં
જર્ાવશો.

ગોપનીયતા પ્રેનક્ટસની આ સચના
ૂ
સમજાવે છે કે કે વી રીતે ખચલ્રન’સ િેલ્થ, તેના કમણચારીઓ,
તબીબી/ર્ેન્ટલ સ્ટાફ, સ્વય ાંસેવકો, વવદ્યાથીઓ અને તાલીમાથીઓ, અને બધી સવવધાઓ, વવભાગો અને
પ્ક્લવનક્સ અન્ય લોકો માટે તમારી પ્રોટે કટે ર્ િેલ્થ ઇન્ફોમેશન (પીએચઆઇ)નો ઉપયોગ કરી શકે છે
અને તમારા અવધકારોન ાં વર્ણન કરી શકે છે અને તમારા પીએચઆઇને વનય ાંવત્રત કરો.
ખચલ્રન’સ િેલ્થ એ સ ાંલગ્ન આવરી લેવામાાં આવેલી સ ાંસ્થાઓ સહિત આરોગ્ય સ ાંભાળ સ ાંસ્થાઓન ાં સ ાંગ્રિ
છે. ખચલ્રન’સ િેલ્થ લાગ થતાાં ફેર્રલ અને રાજ્ય કાયિાઓન ાં પાલન કરે છે અને જાવત, રાં ગ, ખલિંગ,
ઉંમર, ધમણ, રાષ્રીય મ ૂળ અથવા અપ ાંગતાના આધારે ભેિભાવ કરત ાં નથી.
એક સ ાંગહઠત આરોગ્ય સ ાંભાળ વયવસ્થા (organized health care arrangement, OHCA) િોવાથી
અલગ આવરી લીધેલ કાં પનીઓને સ ાંકખલત સ ાંસ્થાઓ પર PHI ને સ ાંકખલત પ્રવૃવત્તઓ, ઉપયોગીતાની
સમીક્ષા, ગર્વત્તા મ ૂલ્યાાંકન અને સધારર્ા પ્રવૃવત્તઓ અથવા ચકવર્ીની પ્રવૃવત્તઓ આપવા માટે
પરવાનગી આપે છે જો સ ાંગહઠત આરોગ્ય સ ાંભાળ વયવસ્થાના સિભાગીઓ આરોગ્ય સ ાંભાળ પિોંચાર્વા
માટે નાર્ાકીય જોખમ શેર કરે છે.
આ સચનાની
ૂ
શરતોમાં ફેરફારો
અમે આ સચનાની
ૂ
શરતો બિલી શકીએ છીએ અને તમારા વવશેની બધી માહિતી પર ફેરફારો લાગ
થશે. નવી સચના
ૂ
વવન ાંતી પર અમારી સવવધાઓ અને અમારી વેબ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ રિેશ.ે
જો તમને લાગે કે તમારા અધિકારોન ું ઉલ્લંઘન થય ું છે તો ફહરયાિ િાખલ કરો:
•

જો તમને લાગે કે અમે નીચે આપેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરીને તમારા અવધકારોન ાં ઉલ્લાંઘન
ક્ ું છે તો તમે અમારો સ ાંપકણ કરીને ફહરયાિ કરી શકો છો.

•

તમે ્.એસ. હર્પાટણ મેન્ટ ઑફ િેલ્થ એન્ર્ હ્મન સવવિસીસના ઑહફસમાાં, 200 Independence
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 પર પત્ર મોકલીને ફહરયાિ નોંધાવી શકો છો. 1877-696-6775પર કૉલ કરો, અથવા the U.S. Department of Health & Human
Services siteની મલાકાત લો.

•

ફહરયાિ િાખલ કરવા માટે અમે તમારી સામે પ્રવતકાર નિીં કરીશ ાં.

અન્ય આવૃત સંસ્થાઓ સાથે ગોઠવણો

સલ
ાં ગ્ન આવ ૃત સ સ્ાં થાઓ
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anesthesiologists for Children
Children’s Health Clinical Operations
o d/b/a Children's Medical Center of Dallas
o d/b/a Children's Medical Center Plano
Children’s Medical Center Health Plan
CHSR, LLC
Complex Care Medical Services Corporation
Dallas Physician Medical Services for Children
OCH Holdings (Our Children’s House)
Pediatric Imaging Associates, LLC.
Pediatric Partners
Physicians for Children
Physicians Quality Alliance of North Texas
Texas Bluebonnet Insurance Company

સ ાંગહઠત આરોગ્ય સ ાંભાળ વયવસ્થા
સગ
ાં હઠત આરોગ્ય સ ભ
ાં ાળ વયવસ્થાના ભાગરૂપે અન્ય આવ ૃત્ત અક્સ્તત્વઓની સ ખૂ ચ જેની સાથે ટે ક્ સાસની
ખચલ્રન’સ િેલ્ થ વસસ્ટમ તમારી સ રખક્ષત આરોગ્ય માહિતી શેર કરે છે .
•
•

University of Texas Southwestern Medical Center
Familia Care, Inc. d/b/a MD Medical Group and TopCare Medical Group, Inc.

