गोपनीयता चलनहरूको सूचना
यो सू चनाले तपाईं बारे चचचित्सा जानिारी िसरी प्रयोग र खु लासा गनन सचिन्छ र तपाईं ले यो जानिारीमा
िसरी पहुँ च प्राप्त गनन सक्नु हन्छ भन्ने बारे व्याख्या गछन । िृपया यसलाई होचसयारीिा साथ समीक्षा गनुनहोस् ।

गोपनीयता काययकारी जानकारी
214-456-4444
1935 Medical District Dr.
Dallas, Texas 75235
privacy@childrens.com

तपाईंका अधिकारहरू: जब कुरा तपाईंको स्वास््य जानकारी बारे आउँ छ,
तपाईंसँग ननश्चित अधिकारहरू हुन्छन।्
आफ्नो धिककत्सा रे कर्डको इलेक्ट्रोननक वा काजग प्रनतललपप प्रपात गनडहु ोस ्।
•

तपाईंले हामीसँग तपाईं बारे भएको आफ्नो चिककत्सा रे कर्ड र अन्य स्वास््य जानकारीको
इलेक्ट्रोननक वा कागज प्रनतललपप प्राप्त गनड अनरु ोध गनड सक्ट्नहु न्
ु छ। हामीलाई यो कसरी
गने भनी सोध्नहु ोस ्।

•

हामी प्राय जसो तपाईंले अनरु ोध गनडभ
ु एको 15 दिनलभत्र तपाईंको स्वास््य जानकारीको
प्रनतललपप वा साराांश प्रिान गनेछौं। हामी तकडशील, खिड -आधाररत शल्
ु क लगाउन सक्ट्छौं।

हामीलाई तपाईंको धिककत्सा रे कर्ड सच्याउन अनरु ोि गनडहु ोस ्।
•

तपाईंले हामीलाई आफ्नो बारे स्वास््य जानकारी सच्याउन अनरु ोध गनड सक्ट्नहु न्
ु छ जुन
तपाईंले गलत वा आपूर्ड भनी सोच्नहु ुन्छ। हामीलाई यो कसरी गने भनी सोध्नहु ोस ्।

•

हामीले तपाईंको अनरु ोधलाई “हुँिैन” भन्न सक्ट्छौं तर हामी 60 दिनलभत्र ललखखत रूपमा
ककन भनी बताउनेछौं।

गोप्य सञ्िारहरू अनरु ोि गनडहु ोस ्।
•

तपाईंले हामीलाई आफूलाई ननश्चित तररकामा सम्पकड गनड (उिाहरर्को लाचग, गहृ वा
कायाडलय फोन) वा फरक ठे गानामा पत्र पठाउन अनरु ोध गनड सक्ट्नहु ुन्छ।

•

हामी सबै तकडशील अनरु ोधहरूमा “हन्
ु छ” भन्नेछौं।

हामीले प्रयोग वा साझा गने कुरालाई सीलमत गनड अनरु ोि गनडहु ोस ्।
•

तपाईंले हामीलाई उपिार, भक्ट्
ु तानी वा हाम्रा सञ्िालनहरूको लाचग ननश्चित स्वास््य
जानकारी प्रयोग वा साझा गनड अनरु ोध गनड सक्ट्नहु ुन्छ। हामीले तपाईंको अनरु ोधमा
सहमत गनड आवचयक छै न तर यसले तपाईंको स्याहारलाई असर गछड भने हामी “हुँिैन”
भन्न सक्ट्छौं।

•

तपाईंले कुनै सेवा वा स्वास््य स्याहार वस्तक
ु ो लाचग पाकेट-बादहरबाट पूर्ड रूपमा भक्ट्
ु तान
गनडभ
ु यो भने, तपाईंले हामीलाई आफ्नो स्वास््य बीमाकताडसँग भक्ट्
ु तानी वा हाम्रा
सञ्िालनहरूको उद्िे चयको लाचग सो जानकारी साझा नगनड अनरु ोध गनड सक्ट्नहु ुन्छ। कुनै
कानूनले हामीलाई त्यो जानकारी साझा गनड आवचयक नपरे सम्म हामी “हुन्छ” भन्नेछौं।

ती माननसहरूको सूिी प्राप्त गनडहु ोस ् जोसँग हामीले जानकारी साझा गरे का छौं।
•

तपाईंले हामीले तपाईंको स्वास््य जानकारी कोसँग र ककन भनी सोध्नभ
ु एको लमनतभन्िा
6 वर्डअनिको लाचग हामीले तपाईंको स्वास््य जानकारी साझा गरे को पटकको सूिी (लेख ा
पवचध) अनरु ोध गनड सक्ट्नहु ुन्छ।

•

हामी उपिार, भक्ट्
ु तानी र स्वास््य स्याहार सञ्िालन र अन्य ननश्चित ख ुलासाहरू (जस्तै
तपाईंले हामीलाई गनड अनरु ोध गनडभ
ु एको कुनै) बारे बाहेक सबै ख ल
ु ासाहरू समावेश
गनेछौं। हामी वर्डमा एउटा लेख ा पवचध नन:शल्
ु क प्रिान गनेछौं तर तपाईंले 12 मदहनालभत्र
अको अनरु ोध गनडभ
ु एको छ भने हामी तपाईंलाई तकडशील, खिड -आधाररत शल्
ु क गाउनेछौं।

यो गोपनीयता सूिीको प्रनतललपप प्राप्त गनडहु ोस ्।
•

तपाईंले इलेक्ट्रोननक रूपमा सूिना प्राप्त गनड सहमत हुनभ
ु एता पनन तपाईंले कुनै पनन
समय यो सूिनाको कागजी प्रनतललपप अनरु ोध गनड सक्ट्नहु न्छ।
हामी तपाईंलाई तरु
ु न्तै
ु
कागजी प्रनतललपप प्रिान गनेछौं।

तपाईंको पक्षमा कायड गनडको लाधग कसैलाई छनोट गनडहु ोस ्।
•

तपाईंले कसैलाई वककको चिककत्सकीय शश्क्ट्त दिनभ
ु एको छ वा कोही माननस तपाईंको
कानन
ू ी अलभभावक हन
ु हु न्
ु छ भने, सो व्यश्क्ट्तले तपाईंका अचधकारहरू प्रयोग गनड र
तपाईंको स्वास््य जानकारी बारे रोजाइहरू गनड सक्ट्छन ्।

•

हामी यो माननससँग अचधकार छ र हामीले कुनै कायड गनडअ
ु नि तपाईंको पक्षमा काम गनड
सक्ट्छ भनी ननचिय गनेछौं।

तपाईंका रोजाइहरू: ननश्चित स्वास््य जानकारीको लाधग, तपाईंले
हामीलाई हामीले साझा गने कुरा बारे आफ्ना रोजाइहरू बताउन
सक्ट्नुहुन्छ।
यी मालमलाहरूमा, तपाईंले हामीलाई ननम्न गनडको लाधग दव
ु ै अधिकार रोजाइ छ:
•

तपाईंको मालमलामा सांलग्न तपाईंको पररवार, नश्जकका साथी वा अरूहरूसँग जानकारी
साझा गनड।

•

आकश्स्मक राहत अवस्थामा जानकारी साझा गनडहु ोस ्।

•

अस्पताल र्ाइरे क्ट्टोरीमा आफ्नो जानकारी सामवेश गनडहु ोस ्।

तपाईंले आफ्नो प्राथलमकता बताउन सक्षम हुनहु ुन्न भने, उिाहरर्को लाचग, तपाईं बेहोस हुनहु ुन्छ

भने, तपाईंको लाचग उत्कृष्ट हुनेछ भनी हामीलाई पवचवास लागेमा हामी तपाईंको जानकारी साझा
गनड सक्ट्छौं। हामीले स्वास््य वा सरु क्षामा गम्भीर र सश्न्नकट जोखखम कम गनडको लाचग
आवचयक पिाड तपाईंको जानकारी साझा गनड पनन सक्ट्छौं।
यी मालमलाहरूमा, तपाईंले हामीलाई ललखित अनम
ु नत नददएसम्म हामी तपाईंको जानकारी कदहले
पनन साझा गदैनौं:
•

माकेदटङ उद्िे चयहरू।

•

तपाईंको जानकारीको बबक्री।

•

मनचिककत्सा नोटहरूको प्राय साझेिारी।

तपाईंले आफ्नो प्राथलमकता बताउन सक्षम हन
ु हु न्
ु न भने, उिाहरर्को लाचग, तपाईं बेहोस हन
ु हु न्
ु छ

भने, तपाईंको लाचग उत्कृष्ट हन
ु ेछ भनी हामीलाई पवचवास लागेमा हामी तपाईंको जानकारी साझा
गनड सक्ट्छौं। हामीले स्वास््य वा सरु क्षामा गम्भीर र सश्न्नकट जोखखम कम गनडको लाचग
आवचयक पिाड तपाईंको जानकारी साझा गनड पनन सक्ट्छौं।
कोष सङ्कलनको मालमलामा:
•

हामी तपाईंलाई कोर् सङ्कलन प्रयासहरूको लाचग सम्पकड गनड सक्ट्छौं तर तपाईंले
हामीलाई फेरर सम्पकड गनड बताउन सक्ट्नहु न्
ु छ।

हाम्रा प्रयोग र िुलासाहरू: हामी तपाईंको स्वास््य जानकारीलाई प्राय जसो
ननम्न तररकाहरूमा प्रयोग वा साझा गछौं।
तपाईंलाई उिार गनड:
•

हामी तपाईमको स्वास््य जानकारी प्रयोग गनड र तपाईंलाई उपिार गरररहेका अन्य
पेशावरहरूसँग साझा गनड सक्ट्छौं।

हाम्रो संस्था सञ्िालन गनड:
•

हामी हाम्रो र्ाक्ट्टरी सञ्िालन गनड, तपाईंको स्याहार सध
ु ानड र आवचयक पिाड तपाईंलाई
सम्पकड गनडको लाचग प्रयोग र साझा गनड सक्ट्छौं।

तपाईंका सेवाहरूका लाधग बबल गनड:
•

हामी स्वास््य योजना वा अन्य तत्त्वहरूलाई बबल गनड र भक्ट्
ु तानी प्राप्त गनडलाई तपाईंको
स्वास््य जानकारी प्रयोग र साझा गनड सक्ट्छौं।

सावडजननक स्वास््य र सरु क्षा समस्याहरू:
•

हामी ननश्चित अवस्थाहरूका लाचग तपाईं बारे स्वास््य जानकारी साझा गनड सक्ट्छौं:
o रोग रोकथाम गने।
o उत्पािन खण्र्र्मा मद्ि गनड।

o और्धीहरूमा पवपररत प्रकक्रयाहरू ररपोटड गनड।
o शांका गररएको िरु
ु पयोग, बेवास्ता वा िरे ल ु दहांसा ररपोटड गनड।
o कसैको स्वास््य वा सरु क्षामा गम्भीर जोखखम रोकथाम गनड वा कम गनड।
थप जानकारीको लाधग U.S. Department of Health & Human Services साइटमा जानुहोस ्।

हाम्रो संस्था सञ्िालन गनड:
•

हामी हाम्रो र्ाक्ट्टरी सञ्िालन गनड, तपाईंको स्याहार सध
ु ानड र आवचयक पिाड तपाईंलाई
सम्पकड गनडको लाचग प्रयोग र साझा गनड सक्ट्छौं।

अन्वेषण गनड:
•

हामी स्वास््य अन्वेर्र्को लाचग तपाईंको जानकारी प्रयोग वा साझा गनड सक्ट्छौं।

कानूनको पालना गनड:
•

हामी सांिीय गोपनीयता कानून पालना गरररहेका छौं भनी हेनड िाहन्छ भने Department
of Health and Human Services सदहत, राज्य वा सांिीय कानूनहरूलाई आवचयक परे मा हामी
तपाईं बारे जानकारी साझा गनेछौं।

इन्रीय र तन्त ु अनद
ु ान अनरु ोिहरूमा प्रनतकिया गनड:
•

हामी इन्रीयत प्रबन्ध सांस्थाहरूसँग तपाईं बारे स्वास््य जानकारी साझा गनड सक्ट्छौं।

धिककत्सा परीक्षक वा कियाकमड ननदे शकसँग काम गनड:
•

कुनै व्यश्क्ट्तको मत्ृ य ु हुँिा हामी कोरोनर, चिककत्सा परीक्षक वा कक्रयाकमड ननिे शकसँग
स्वास््य जानकारी साझा गनड सक्ट्छौं।

कामदारको भत्ता, कानूनको लागू र अन्य सरकारी अनरु ोिहरूलाई सम्बोिन गनड:
•

हामी तपाईं बारे स्वास््य जानकारी प्रयोग वा साझा गनड सक्ट्छौं:
o कामिारको भत्ता िावीहरूको लाचग।
o कानून लागू उद्िे चयहरूका लाचग वा कानून लागू कमडिारीका साथ।

o कानन
ू द्वारा अचधकृत गररएका कक्रयाकलापहरूका लाचग स्वास््य समीक्षा
एजेन्सीहरू।
o सैननक, राश्ष्रय सरु क्षा र राष्रपनतको सरु क्षा सेवाहरू जस्ता पवशेर् सरकारी
प्रकायडहरूका लाचग।
मद्
ु दा र कानूनी कायडहरूमा प्रनतकिया:
•

हामी अिालत वा प्रशासननक आिे शको प्रनतकक्रया वा उपश्स्थनत-पत्रको प्रनतकक्रयामा तपाईं
बारे स्वास््य जानकारी साझा गनड सक्ट्छौं।

स्वास््य स्याहार कामदाहरूलाई ताललम ददन मद्दत गने:
•

हामी चिककत्सा र नलसडङ पवद्याथी, ननवासी र माननसहरूहरू जस्ता स्वास््य स्याहार
पेशावरहरूलाई मद्ित गनडको लाचग तपाईंको स्वास््य जानकारी प्रयोग र साझा गनड
सक्ट्छौं।

थप जानकारीको लाधग U.S. Department of Health & Human Services साइटमा जानहु ोस ्।

हाम्रा श्जम्मेवारीहरू
•

हामीलाई कानूनद्वारा तपाईंको सरु क्षक्षत स्वास््य जानकारीको गोपनीयता र सरु क्षा कायम
राख्न आवचयक छ।

•

तपाईंको जानकारीको गोपनीयता वा सरु क्षालाई ख ुलासा गनड सक्ट्ने उल्लङ्िन भएमा हामी
तपाईंलाई तरु
ु न्त थाहा दिनेछौं।

•

हामीले यस सि
ू नामा व्याख्या गररएका कतडव्य र गोपनीयता िलनहरू पालना गनड
अननवायड छ।

•

तपाईंले हामीलाई ललखखत रूपमा नबताएसम्म यहाँ व्याख्या गरे बाहेक हामी तपाईंको
जानकारी प्रयोग वा साझा गनेछैनौं। तपाईंले हामीलाई सो गनड सक्ट्नहु ुन्छ भनी
बताउनभ
ु यो भने, तपाईंले कुनै पनन समय आफ्नो पविार पररवतडन गनड सक्ट्नहु ुन्छ।
तपाईंले आफ्नो पविार पररवतडन गनडभ
ु यो भने हामीलाई ललखखत रूपमा बताउनहु ोस ्।

यो गोपनीयता िलनहरूको सि
ू नाले Children’s Health, यसका कमडिारी, चिककत्सा/िन्त कमडिारी,
स्वयांसेवक, पवद्याथी, ताललमप्राप्त माननस र सबै सपु वधा भवन, पवभाग र चिककत्सालयहरूले
अरूहरूलाई तपाईंको सरु क्षक्षत स्वास््य जानकारी (PHI) कसरी प्रयोग गनड र प्रिान गनड सक्ट्छन ्
भनी व्याख्या गछड र तपाईंको PHI मा पहुँि र ननयन्त्रर्लाई तपाईंका अचधकारहरू बारे व्याख्या
गछड ।
Children’s Health भनेको सम्बश्न्धत कभर गररएका तत्त्वहरू सदहत स्वास््य स्याहार सांस्थाहरूको
सङ्रह हो। Children’s Health लागूयोग्य सांिीय र राज्य कानूनहरूसँग सहमत हुन्छ र जानत, रङ,
ललङ्ग, उमेर, धमड, राश्ष्रय मल
ू वा अपाङ्गताको आधारमा भेिभाव गिैन।

Organized Health Care Arrangement (OHCA) हुनाले एकीकृत स्याहार, उपयोग समीक्षा, गर्
ु स्तर
ननधाडरर् र सध
ु ार कक्रयाकलाप वा Organized Health Care Arrangement सहभागीहरूले स्वास््य
स्याहार पवतरर् गने आचथड क जोखखम साझा गछड भने भक्ट्
ु तानी कक्रयाकलापहरू प्रिान गने जस्ता
कक्रयाकलापहरूको लाचग कभर गररएका तत्त्वहरूभरर छुट्टै कभर गररएका तत्त्वहरूलाई PHI साझा
गनड अनम
ु नत दिन्छ।
यस सूिनाका सतडहरूमा पररवतडनहरू
हामी यस सूिनाका सतडहरूमा पररवतडन गनड सक्ट्छौं र पररवतडनहरू हामीसँग तपाईं बारे भएका
सबै जानकारीमा लागू हन
ू ना अनरु ोध गरे बापत हाम्रा सपु वधा भवन र हाम्रो वेब
ु ेछ। नयाँ सि
साइटमा उपलब्ध हन
ु ेछन ्।
तपाईंका अधिकारहरू उल्लङ्घन भएका छन ् भनी महसस
ु भएका गन
ु ासो फाइल गनडहु ोस ्:
•

तपाईंले तलको जानकारी प्रयोग गरी हामीलाई सम्पकड गिै हामीले तपाईंका अचधकारहरू
उल्लङ्िन गरे का छौं भनी महसस
ु भएमा तपाईंले गन
ु ासो गनड सक्ट्नहु ुन्छ।

•

तपाईंले 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 मा पत्र पठाएर, 1877-696-6775,मा कल गरी, वाU.S. Department of Health & Human Services साइट मा
गएर U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights मा गन
ु ासो
फाइल गनड सक्ट्नहु ुन्छ।

•

हामी गन
ु ासो फाइल गनडभ
ु एकोमा तपाईं पवरुद्ध प्रनतदहांसा गनेछैनौं।

अन्य कभर गररएका तत्त्वहरूसँग प्रबन्िहरू
सम्बश्न्धत कभर गररएका तत्त्वहरू
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

आयोश्जत स्वास््य स्याहार प्रबन्धहरू
Children’s Health System of Texas ले आयोश्जत स्वास््य स्याहार प्रबन्धहरूको भागको रूपमा
तपाईंको सरु क्षक्षत स्वास््य जानकारी साझा गने अन्य कभर गररएका तत्त्वहरूको सि
ू ी।
•
•

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

