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THÔNG BÁO THỰC HÀNH BẢO MẬT
THÔNG BÁO NÀY MÔ TẢ CÁCH THÔNG TIN Y TẾ VỀ BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ VÀ CÁCH
BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG TIN NÀY. VUI LÒNG ĐÁNH GIÁ CẨN THẬN.
Ai nộp thông báo này
Thông báo này mô tả các thực tiễn bảo mật của United Surgical Partners International ("dễ") và các
thành viên của lực lượng lao động, cũng như các thành viên y tế của nhân viên y tế và các chuyên gia y
tế đồng minh thực hành tại Trung tâm. Trung tâm và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá
nhân cùng đôi khi được gọi là "cơ sở và các chuyên gia y tế" trong thông báo này. Trong khi Trung tâm
và các chuyên gia y tế tham gia vào nhiều hoạt động chung và cung cấp dịch vụ trong một môi trường
chăm sóc tích hợp lâm sàng, Trung tâm và các chuyên gia y tế là các thực thể pháp lý riêng biệt. Thông
báo này áp dụng cho các dịch vụ cung cấp cho bạn trong tên cơ sở, địa chỉ, thành phố, tiểu bang Zip, như
là một cơ sở, và tất cả ngoài trường ngoại bệnh nhân như inbệnh nhân hoặc outbệnh nhân trong một cơ
sở-liên kết chương trình bao gồm việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe của bạn.
Nghĩa vụ bảo mật
Trung tâm và các chuyên gia y tế được yêu cầu của pháp luật để duy trì sự riêng tư của thông tin sức
khỏe của bạn ("bảo vệ thông tin sức khỏe" hoặc "PHI") và để cung cấp cho bạn thông báo này của pháp
luật và thực tiễn bảo mật đối với thông tin sức khỏe được bảo vệ của bạn. Cơ sở và chuyên gia y tế sử
dụng hệ thống máy vi tính có thể theo thông tin sức khỏe được bảo vệ của bạn để tiết lộ điện tử để điều
trị, thanh toán và/hoặc các hoạt động chăm sóc sức khỏe như mô tả dưới đây. Khi Trung tâm và các
chuyên gia y tế sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe được bảo vệ của bạn, Trung tâm và các chuyên
gia y tế phải tuân thủ các điều khoản của thông báo này (hoặc các thông báo khác có hiệu lực tại thời
gian sử dụng hoặc tiết lộ).
Thông báo
Cơ sở được yêu cầu của pháp luật để bảo vệ sự riêng tư của thông tin sức khỏe của bạn, phân phối
thông báo này của thực tiễn bảo mật cho bạn, và làm theo các điều khoản của thông báo này. Cơ sở
cũng cần phải thông báo cho bạn nếu không tuân thủ hoặc không thể chấp nhận truy cập, sử dụng hoặc
tiết lộ thông tin sức khỏe của bạn.
Permitable sử dụng và tiết lộ mà không có sự cho phép bằng văn
Trong một số tình huống nhất định, bạn phải có giấy ủy quyền bằng văn lệnh để sử dụng và/hoặc tiết lộ
PHI của bạn. Tuy nhiên, Trung tâm và các chuyên gia y tế không cần bất kỳ sự cho phép từ bạn cho các
sử dụng và tiết lộ sau đây:
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Sử dụng và tiết lộ để điều trị, thanh toán và hoạt động chăm sóc sức khỏe. Phi của bạn có thể được sử
dụng và tiết lộ để điều trị cho bạn, lấy thanh toán cho các dịch vụ cung cấp cho bạn, và thực hiện "hoạt
động chăm sóc sức khỏe" như chi tiết dưới đây:
Điều trị. Phi bạn có thể được sử dụng và tiết lộ để cung cấp cho bạn điều trị và các dịch vụ khác, chẳng
hạn như để chẩn đoán và điều trị thương tích hoặc bệnh tật của bạn. Ngoài ra, bạn có thể được liên hệ
để cung cấp cho bạn lời nhắc cuộc hẹn hoặc thông tin về lựa chọn thay thế điều trị hoặc các lợi ích và
dịch vụ liên quan đến sức khỏe khác mà bạn có thể quan tâm. PHI của bạn cũng có thể được tiết lộ cho
các nhà cung cấp khác tham gia vào việc điều trị của bạn. Ví dụ, một bác sĩ điều trị cho bạn một chân bị
gãy có thể cần phải biết nếu bạn có bệnh tiểu đường bởi vì nếu bạn làm, nó có thể ảnh hưởng đến sự
phục hồi của bạn.
Tôi phải trả. Phi của bạn có thể được sử dụng và tiết lộ để có được thanh toán cho các dịch vụ cung cấp
cho bạn, chẳng hạn như tiết lộ để yêu cầu bồi thường và được thanh toán từ hãng bảo hiểm y tế của
bạn, HMO hoặc công ty khác mà sắp xếp hoặc trả chi phí của một số hoặc tất cả các chăm sóc sức khỏe
của bạn ("người nộp tiền" Các bác sĩ đọc x-ray của bạn có thể cần phải hóa đơn bạn hoặc người trả tiền
của bạn để đọc x-quang của bạn, do đó, thông tin thanh toán của bạn có thể được chia sẻ với bác sĩ đọc
x-ray của bạn.
Hoạt động chăm sóc sức khỏe. Phi của quý khách có thể được sử dụng và tiết lộ cho các hoạt động
chăm sóc sức khỏe, bao gồm quản lý nội bộ và quy hoạch và các hoạt động khác nhau nhằm nâng cao
chất lượng và hiệu quả chi phí của việc chăm sóc. Ví dụ, PHI có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng
và thẩm quyền của bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác. PHI có thể được tiết lộ cho văn phòng tuân thủ và
quyền riêng tư của cơ sở để giải quyết mọi khiếu nại bạn có thể có và chắc chắn rằng bạn có một chuyến
thăm thoải mái. PHI của bạn có thể được cung cấp cho nhiều cơ quan chính phủ hoặc công nhận khác
nhau, chẳng hạn như Ủy Ban kiểm định chung của các tổ chức y tế để duy trì giấy phép và chứng thực
của chúng tôi. Ngoài ra, PHI có thể được chia sẻ với các đối tác kinh doanh thực hiện điều trị, thanh
toán, và các hoạt động chăm sóc sức khỏe thay mặt cho Trung tâm và các chuyên gia y tế.
Ngoài ra, PHI của bạn có thể được sử dụng hoặc tiết lộ cho mục đích cho phép học sinh, cư dân, y tá, bác
sĩ và những người khác quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, hoặc
muốn một cơ hội cho một kinh nghiệm giáo dục cho tour du lịch, bóng râm nhân viên và/hoặc các giảng
Tổ chức thông tin y tế. Phi của quý vị có thể được sử dụng và tiết lộ với các nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe khác hoặc các cơ quan chăm sóc sức khỏe khác để điều trị, thanh toán và các hoạt động
chăm sóc sức khỏe, như được pháp luật cho phép thông qua một tổ chức thông tin y tế. Danh sách các
tổ chức thông tin y tế, trong đó có thể có được cài đặt này tham gia vào yêu cầu hoặc có thể được tìm
thấy trên trang web cài đặt tại URL cài đặt. Ví dụ, thông tin về chăm sóc sức khỏe trong quá khứ của bạn
và điều kiện y tế hiện tại và thuốc có thể có sẵn cho các bác sĩ hoặc bệnh viện chăm sóc chính khác nếu
họ tham gia vào tổ chức thông tin y tế. Việc trao đổi thông tin y tế có thể cung cấp truy cập nhanh hơn,
điều phối tốt hơn chăm sóc, và giúp các nhà cung cấp và cán bộ y tế công cộng đưa ra quyết định điều trị
thông báo hơn. Bạn có thể chọn không tham gia vào tổ chức thông tin y tế và ngăn chặn các nhà cung
cấp tìm kiếm thông tin của bạn thông qua việc trao đổi. Bạn có thể chọn không tham gia và ngăn không
cho thông tin sức khỏe của bạn được tìm kiếm thông qua tổ chức thông tin y tế bằng cách điền và gửi
biểu mẫu loại trừ để đăng ký.

Sử dụng hoặc tiết lộ cho thư mục cá nhân tại cơ sở. Cơ sở có thể bao gồm tên, vị trí của bạn ở trung
tâm, tình trạng sức khỏe nói chung, và liên kết tôn giáo trong một thư mục bệnh nhân mà không có sự
cho phép của bạn trừ khi bạn phản đối việc đưa vào thư mục. Thông tin trong thư mục có thể được tiết
lộ cho bất kỳ ai yêu cầu tên của họ. Các mối quan hệ tôn giáo của bạn có thể được trao cho một thành
viên của các tăng lữ, chẳng hạn như một linh mục hoặc bộ trưởng, ngay cả khi họ không yêu cầu bạn
theo tên. Nếu bạn không muốn được bao gồm trong thư mục cơ sở, bạn sẽ có cơ hội để đối tượng vào
thời gian nhập học.

Tiết lộ cho gia đình, bạn thân và người chăm sóc khác. Phi của quý vị có thể được tiết lộ cho một thành
viên trong gia đình, một người thân khác, bạn thân, hoặc bất kỳ người nào khác được bạn xác định là
người tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc giúp trả tiền cho việc chăm sóc của quý vị.
Nếu bạn không có mặt, hoặc cơ hội để chấp nhận hoặc đối tượng để sử dụng hoặc tiết lộ không thể
được cung cấp thực tế vì tình trạng Khuyết tật hoặc trường hợp khẩn cấp của bạn, Trung tâm và/hoặc
các chuyên gia y tế có thể tập thể dục bản án chuyên nghiệp để xác định liệu một tiết lộ là lợi ích tốt
nhất của bạn. Nếu thông tin được tiết lộ cho một thành viên trong gia đình, một người thân khác hoặc
bạn thân của cá nhân, Trung tâm và/hoặc các chuyên gia y tế sẽ chỉ tiết lộ những thông tin được cho là
có liên quan trực tiếp đến sự tham gia của người đó với việc chăm sóc sức khỏe hoặc thanh toán liên
quan đến chăm sóc sức khỏe của họ. PHI của bạn cũng có thể được tiết lộ để thông báo (hoặc giúp
thông báo) những người ở vị trí của bạn hoặc tình trạng chung.
Hoạt động y tế công cộng. Phi của quý khách có thể được tiết lộ cho các hoạt động y tế công cộng sau
đây: (1) để báo cáo thông tin y tế cho cơ quan y tế công cộng nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc kiểm soát
bệnh tật, thương tích hoặc Khuyết tật; 2) báo cáo lạm dụng và bỏ bê trẻ em cho cơ quan y tế công (3)
báo cáo thông tin về sản phẩm và dịch vụ theo thẩm quyền của Cục quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ;
(4) cảnh báo một người có thể đã được tiếp xúc với một bệnh truyền nhiễm hoặc những người có thể có
nguy cơ bị ký hợp đồng hoặc lây lan một bệnh hoặc điều kiện; và (5) báo cáo thông tin cho chủ nhân của
bạn theo yêu cầu của pháp luật giải quyết các bệnh và thương tích liên quan đến công việc hoặc giám sát
y tế tại nơi làm việc.
Nạn nhân của lạm dụng, bỏ bê hoặc bạo hành gia đình. Phi của bạn có thể được tiết lộ cho cơ quan
chính phủ, bao gồm cơ quan dịch vụ xã hội hoặc cơ quan dịch vụ bảo vệ, được ủy quyền của pháp luật
để nhận báo cáo về lạm dụng, bỏ bê hoặc bạo lực gia đình nếu có niềm tin hợp lý rằng bạn là nạn nhân
của việc lạm dụng, bỏ bê hoặc bạo lực gia đình.
Hoạt động giám sát sức khỏe. PHI của quý khách có thể được tiết lộ cho cơ quan giám sát sức khỏe,
giám sát hệ thống chăm sóc sức khỏe và chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các quy tắc của các chương
trình sức khỏe của chính phủ như Medicare hoặc Medicaid.
Thủ tục tư pháp và hành chính. PHI của bạn có thể được tiết lộ trong quá trình của tòa án hoặc thủ tục
hành chính để đáp ứng với một trật tự pháp lý hoặc các quy định pháp lý khác.
Viên chức thực thi pháp luật. Phi của bạn có thể được tiết lộ cho cảnh sát hoặc các nhân viên thực thi
pháp luật khác theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép hoặc tuân thủ lệnh của tòa án hoặc bồi thẩm
đoàn hoặc trát đòi hầu tòa hành chính. Ví dụ, PHI của bạn có thể được tiết lộ để xác định hoặc xác định

vị trí một người nghi ngờ, fugitive, nhân chứng vật liệu hoặc mất tích hoặc để báo cáo một tội phạm
hoặc hành vi hình sự tại cơ sở.
Viện cải huấn. PHI của bạn có thể được tiết lộ cho một tổ chức cải huấn nếu bạn là một tù nhân tại một
tổ chức cải huấn và nếu tổ chức cải huấn hoặc cơ quan thực thi pháp luật làm cho các yêu cầu nhất định
cho chúng tôi.
Mua lại các cơ quan và mô. PHI của bạn có thể được tiết lộ cho các tổ chức tạo điều kiện cho cơ quan,
mắt hoặc mô mua lại, ngân hàng, hoặc transplantation.
Điều tra. PHI của bạn có thể được sử dụng hoặc tiết lộ mà không có sự đồng ý hoặc ủy quyền của bạn
nếu một hội đồng đánh giá tổ chức chấp thuận từ bỏ ủy quyền để tiết lộ.
Sức khỏe hoặc an toàn. PHI của bạn có thể được sử dụng hoặc tiết lộ để ngăn ngừa hoặc giảm một mối
đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của một người hoặc công chúng.
Quân đội Hoa Kỳ Phi của bạn có thể được sử dụng hoặc tiết lộ cho chỉ huy quân đội Hoa Kỳ để đảm bảo
việc thực hiện nhiệm vụ quân sự đúng đắn. Các cơ quan chỉ huy quân đội nhận thông tin sức khỏe được
bảo vệ

Các thực thể tuân theo quy tắc bảo mật HIPAA, nhưng tuân theo đạo luật về quyền riêng tư của 1974 và
DoD 5400,11-R, "chương trình bảo mật DoD," ngày 14 tháng 5, 2007.
Chức năng chính phủ chuyên ngành khác. PHI của bạn có thể được tiết lộ cho các đơn vị của chính phủ
với các chức năng đặc biệt, chẳng hạn như bộ Ngoại vụ Hoa Kỳ trong một số trường hợp nhất định,
chẳng hạn như Secret Service hoặc NSA để bảo vệ đất nước hoặc tổng thống.
Bồi thườngcho người lao động. PHI của bạn có thể được tiết lộ theo sự cho phép và trong phạm vi cần
thiết để tuân thủ luật pháp tiểu bang liên quan đến bồi thường của người lao động hoặc các chương
trình tương tự khác.
Theo yêu cầu của pháp luật. Phi của bạn có thể được sử dụng và tiết lộ khi được yêu cầu bởi bất kỳ luật
nào khác chưa được đề cập trong các loại trên; theo yêu cầu của FDA, để giám sát sự an toàn của một
thiết bị y tế.
Nhắc nhở cuộc hẹn. PHI của bạn có thể được sử dụng để thông báo hoặc nhắc nhở bạn về các cuộc hẹn.
Gây quỹ. PHI của bạn có thể được sử dụng để giao tiếp với bạn như là một phần của nỗ lực gây quỹ, trừ
khi bạn chọn không nhận được loại thông tin này.
SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ ĐÒI HỎI SỰ CHO PHÉP BẰNG VĂN
Sử dụng hoặc tiết lộ với sự cho phép của bạn. Đối với bất kỳ mục đích nào khác ngoài như được mô tả
ở trên, PHI của quý vị có thể được sử dụng hoặc tiết lộ chỉ khi quý vị cung cấp giấy ủy quyền bằng văn
bản của mình vào mẫu đơn ủy quyền ("giấy phép của bạn"). Ví dụ, bạn sẽ cần phải thực hiện một mẫu
đơn ủy quyền trước khi PHI của bạn có thể được gửi đến công ty bảo hiểm nhân thọ của bạn hoặc cho
luật sư đại diện cho bên kia trong tranh chấp mà bạn đang tham gia.

Tiếp thị. Bạn cũng phải nhận được giấy ủy quyền bằng văn ("giấy phép tiếp thị của bạn") trước khi sử
dụng Phi để gửi cho bạn bất kỳ tài liệu tiếp thị nào. (Tuy nhiên, bạn có thể được cung cấp các tài liệu tiếp
thị trong một cuộc họp mặt đối mặt mà không có sự cho phép tiếp thị của bạn. Cơ sở và/hoặc các
chuyên gia y tế cũng có thể cung cấp cho bạn một món quà khuyến mãi về giá trị mặt, nếu muốn, mà
không có được giấy phép tiếp thị của bạn). Cơ sở và/hoặc chuyên gia y tế có thể liên lạc với bạn trong
một cuộc họp mặt đối mặt về sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến điều trị của bạn, quản lý trường hợp
hoặc điều phối chăm sóc, hoặc thay thế các phương pháp trị liệu, liệu pháp, nhà cung cấp hoặc cài đặt
chăm sóc mà không có sự cho phép tiếp thị của bạn.
Ngoài ra, các dịch vụ và/hoặc các chuyên gia y tế có thể gửi cho bạn điều trị thông tin liên lạc, trừ khi
bạn chọn không nhận được loại hình giao tiếp này, mà Trung tâm và/hoặc các chuyên gia y tế có thể
nhận được thù lao tài chính.
Bán phi. Trung tâm và các chuyên gia y tế sẽ không tiết lộ PHI của bạn mà không có sự cho phép của bạn
để đổi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, ngoại trừ trong những trường hợp hạn chế pháp luật cho phép.
Những trường hợp này bao gồm các hoạt động y tế công; nghiên cứu điều trị của cá nhân; bán, chuyển
nhượng, sáp nhập hoặc củng cố cơ sở; Dịch vụ được cung cấp bởi một đối tác kinh doanh, theo thỏa
thuận Hiệp hội thương mại; cung cấp một người có bản sao PHI của họ; và các mục đích khác mà bộ y tế
và dịch vụ nhân sự (HHS, do Hoa Kỳ của nó) coi là cần thiết và thích hợp.
Sử dụng và tiết lộ thông tin bảo mật cao của bạn. Ngoài ra, luật liên bang và tiểu bang yêu cầu bảo vệ
quyền riêng tư đặc biệt đối với một số thông tin bí mật cao nhất về bạn ("thông tin bí mật cao"), bao
gồm cả tập hợp con của Phi rằng: (1) được duy trì trong các ghi chú tâm lý; 2) là bệnh tâm thần, chậm
phát triển tâm thần và Khuyết tật; (3) nó là rượu hoặc lạm dụng ma túy hoặc nghiện; (4) đây là những
xét nghiệm HIV/AIDS, chẩn đoán hoặc điều trị; (5) đây là những bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả các
bệnh hoa liễu; (6) đây là những thử nghiệm di truyền; (7) lạm dụng và bỏ bê trẻ em; (8) đây là lạm dụng
trong nước của một người lớn; hoặc (9) đó là về cuộc tấn công tình dục. Để biết thông tin bảo mật cao
của bạn để được tiết lộ cho một mục đích khác với những người được pháp luật cho phép, yêu cầu ủy
quyền bằng văn bản của bạn.
CÁC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN SỨC KHỎE ĐƯỢC BẢO VỆ
Quyền yêu cầu các hạn chế bổ sung. Quý khách có thể yêu cầu các hạn chế về việc sử dụng và tiết lộ Phi
(1) để điều trị, thanh toán, và các hoạt động chăm sóc sức khỏe, (2) cho các cá nhân (chẳng hạn như
thành viên gia đình, người thân khác, bạn thân của cá nhân, hoặc bất kỳ người nào khác được xác định
bởi bạn) liên quan đến việc chăm sóc hoặc thanh toán của bạn liên hệ đến việc chăm sóc của bạn, hoặc
(3) để thông báo hoặc hỗ Trong khi tất cả các yêu cầu cho các hạn chế bổ sung sẽ được xem xét cẩn
thận, các trung tâm và các chuyên gia y tế không phải chấp nhận những hạn chế yêu cầu.
Bạn cũng có thể yêu cầu hạn chế các thông tin tiết lộ của PHI đối với chương trình sức khỏe của bạn cho
mục đích thanh toán và các hoạt động chăm sóc sức khỏe (và không để điều trị) nếu việc tiết lộ liên quan
đến một mặt hàng hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn đã thanh toán hết túi. Trung tâm và các
chuyên gia y tế phải đồng ý tuân thủ các hạn chế về chương trình sức khỏe của họ trừ khi luật pháp yêu
cầu tiết lộ.

Nếu bạn muốn yêu cầu các hạn chế bổ sung, xin lấy mẫu đơn từ văn phòng quản lý thông tin y tế và gửi
biểu mẫu đầy đủ cho văn phòng quản lý thông tin y tế. Một câu trả lời bằng văn bản sẽ được gửi đến
cho bạn.
Quyền nhận thông tin liên lạc bí mật. Bạn có thể yêu cầu, và Trung tâm và các chuyên gia y tế sẽ đáp
ứng, bất kỳ yêu cầu bằng văn bằng hợp lý cho bạn để nhận phi của bạn bằng phương tiện giao tiếp thay
thế hoặc tại các địa điểm khác.
Quyền thu hồi quyền của bạn. Bạn có thể thu hồi ủy quyền của bạn, giấy phép tiếp thị của bạn hoặc bất
kỳ giấy phép bằng văn bản có được liên quan đến Phi của bạn, ngoại trừ trong phạm vi mà các cơ sở
và/hoặc các chuyên gia y tế đã thực hiện hành động dựa trên nó, bằng cách cung cấp một tuyên bố hủy
bỏ văn phòng của cơ sở quản lý thông tin sức
Quyền kiểm tra và sao chép thông tin y tế của bạn. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào hồ sơ y tế
của bạn và các bản ghi thanh toán do Trung tâm và các chuyên gia y tế duy trì để kiểm tra và yêu cầu bản
sao của hồ sơ. Trong những trường hợp hạn chế, bạn có thể bị từ chối truy cập vào một phần hồ sơ của
bạn. Nếu bạn muốn truy cập hồ sơ của mình, xin lấy mẫu đơn đăng ký từ văn phòng quản lý thông tin y
tế của cơ sở và nộp mẫu đơn đã hoàn thành cho văn phòng quản lý thông tin y tế cơ sở. Nếu bạn yêu
cầu bản sao của hồ sơ giấy, bạn sẽ bị tính phí theo quy định của pháp luật liên bang và tiểu bang. Trong
phạm vi mà các yêu cầu kỷ lục bao gồm các phần của hồ sơ mà không phải là trên giấy (ví dụ, phim Xray), bạn sẽ được tính chi phí hợp lý của các bản sao. Bạn cũng sẽ bị tính phí vận chuyển nếu bạn yêu
cầu bản sao được gửi đến bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho các bản sao được yêu cầu để
thực hiện hoặc hoàn thành một ứng dụng cho một chương trình phúc lợi Khuyết tật liên bang hoặc tiểu
bang.
Quyền sửa đổi hồ sơ của bạn. Bạn có quyền yêu cầu phi duy trì trong hồ sơ y tế hoặc hồ sơ thanh toán
của bạn được sửa đổi. Nếu bạn muốn sửa đổi hồ sơ của bạn, có được một mẫu đơn đăng ký từ văn
phòng quản lý thông tin y tế của cơ sở và gửi mẫu hoàn chỉnh cho văn phòng quản lý thông tin y tế cơ
sở. Yêu cầu của bạn sẽ được lưu trú trừ khi Trung tâm và/hoặc chuyên gia y tế tin rằng thông tin cần
được sửa đổi là chính xác và hoàn chỉnh hoặc các trường hợp đặc biệt khác được áp dụng.

Quyền nhận được một kế toán tiết lộ. Theo yêu cầu, bạn có thể nhận được một kế toán các tiết lộ nhất
định của Phi của bạn thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian trước ngày yêu cầu của bạn, với điều kiện
thời gian không vượt quá sáu năm và không áp dụng cho các tiết lộ xảy ra trước ngày 14, 2003. Nếu bạn
yêu cầu một kế toán nhiều hơn một lần trong mười hai (12) tháng khoảng thời gian, bạn sẽ bị tính phí
cho các báo cáo sổ cái.
Quyền nhận bản sao giấy của thông báo này. Theo yêu cầu, bạn có thể nhận được bản cứng của thông
báo này, ngay cả khi bạn đã đồng ý để thông báo bằng điện tử.
Để biết thêm thông tin hoặc khiếu nại. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quyền riêng tư của mình,
lo ngại rằng các quyền riêng tư của bạn đã bị vi phạm hoặc bạn không đồng ý với quyết định về việc truy
cập Phi của bạn, bạn có thể liên hệ với văn phòng tuân thủ và quyền riêng tư của cơ sở. Bạn cũng có thể
nộp các khiếu nại bằng văn bằng với giám đốc Cục quyền công dân tại bộ y tế và dịch vụ nhân sự Hoa Kỳ.
Theo yêu cầu, văn phòng tuân thủ và quyền riêng tư của cơ sở sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ chính xác cho

Giám đốc. Cơ sở và các chuyên gia y tế sẽ không trả đũa bạn nếu bạn nộp đơn khiếu nại với văn phòng
bảo mật cơ sở hoặc giám đốc.

Ngày nhập cảnh có hiệu lực và thời gian của thông báo này
Ngày có hiệu lực. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, 2018.

Quyền thay đổi các điều khoản của thông báo này. Các điều khoản của thông báo này có thể được sửa
đổi bất cứ lúc nào. Nếu thay đổi thông báo này, các điều khoản thông báo mới có thể có hiệu lực cho tất
cả PHI rằng Trung tâm và các chuyên gia y tế duy trì, bao gồm bất kỳ thông tin nào được tạo hoặc nhận
trước khi phát hành thông báo mới. Nếu thông báo này được thay đổi, thông báo mới sẽ được đăng
trong các khu vực chờ đợi xung quanh cơ sở và trên trang web của chúng tôi tại
http://worcestersurgicalcenter-live.ae-admin.com/. Bạn cũng có thể nhận được bất kỳ thông báo mới
bằng cách liên hệ với các cơ sở tuân thủ và nhân viên bảo mật.
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