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 الصحية معلوماتك

Your Health Information 

 رعاية مقدم أو الطبيب أو المستشفى فيها تزور مرة كل في

 ذلك وُيعرف الصحية، معلوماتك تسجيل يتم آخر، صحية

 الكمبيوتر على ُيحفظ قد الطبي السجل وهذا الطبي. بسجلك

 المؤسسات سياسة وتتمثل اسمك. عليه ورقي ملف في أو

 أمان. في الصحية معلوماتك حفظ في لنا التابعة

 

 الصحية ومعلوماتك الخصوصية

Privacy and Your Health Information 

 خاصة. معلومات الصحية معلوماتك ُتعد القانون، بموجب

 الوارد الجهات من أخرى جهة أو مستشفى كل على ويجب

 بيان من نسخة لك تقدم أن المطوية هذه نهاية في اسمها

 طريقة لك يوضح والذي هذا، الخصوصية ممارسات

 لهم المصرح واألشخاص الصحية معلوماتك استخدام

 موجًزا األولى الصفحة هذه لك وتقدم عليها. باالطالع

 الصفحات في التفاصيل على االطالع يمكنك بينما مختصًرا،

  التالية.

 

 الصحية بمعلوماتك المتعلقة حقوقك

Your Rights and Your Health Information 

  يلي: ما لك يحق الفيدرالي، القانون بموجب

 أو الطبي سجلك آخرون فيه سيستخدم موقف بأي العلم 

 عليه يطلعون

 الطبي سجلك من نسخة طلب 

 أو طبية رعاية مقدمي إلى الطبي سجلك إرسال طلب 

 آخرين أشخاص

 مع ومشاركته الطبي سجلك استخدام تقييد طلب 

 اآلخرين

 الطبي سجلك تعديل أو تصحيح طلب   

 تمت التي الطبي سجلك عن الكشف بحاالت قائمة طلب 

 عنه الكشف يكن لم ما وذلك ،2003 أبريل 14 بعد

 الرعاية أعمال أو السداد أو بالعالج تتعلق ألغراض

 الصحية

 

 الصحية معلوماتك مشاركة

Sharing Your Health Information 

 الوارد األخرى والمؤسسات المستشفيات من أي   تحتاج قد

 الصحية معلوماتك مشاركة إلى المطوية هذه نهاية في اسمها

  التالية: األغراض من ألي

 عالجك 

 دفعاتال 

 بالمواعيد، التذكير مثل الصحية الرعاية أعمال 

 والخدمات اتوالميز المقدمة، الرعاية جودة ومراجعة

  بالصحة المتعلقة

 المستشفيات أدلة 

 القانون بحكم مطلوب ذاا 

 

 الخصوصية لحماية خاصة حاالت

Special Privacy Protection 

 ُيشترط ولهذا خاصة، حماية الطبية السجالت بعض تتطلب

 األنواع هذه مثل مشاركة قبل منك كتابي إذن على الحصول

 الخاصة الحماية تشمل وقد اآلخرين. مع الطبية السجالت من

 عن: معلومات تتضمن التي السجالت

 النفسية الصحة مشكالت عالج 

 ةالبشري ةالمناع نقص فيروس فحوص نتائج 

 والمخدرات الكحول ادمان من العالج 

 ونتائجها الجينية الفحوص 

 هذا محتوى على االطالع ُيرجى المعلومات، من للمزيد

 الصحية. المعلومات خصوصية لممارسات البيان

 


