הודעה בדבר נוהלי שמירת הפרטיות של ארגון Bon Secours Charity Health System
הודעה זו מתארת את האופן שבו ניתן להשתמש במידע רפואי אודותיך ולגלותו
לאחרים ,וכיצד באפשרותך להשיג גישה למידע זה .נא לעיין בה בקפידה.
ההתחייבות שלנו לגבי המידע הרפואי שלך:
ארגון  Bon Secours Charity Health Systemמחויב להגנה על המידע הרפואי אודותיך .אנו
יוצרים תיעוד של הטיפול והשירותים הרפואיים שניתנים לך באתרי Bon Secours Charity
 Health Systemלצורך שימוש במסגרת הטיפול בך .אנו זקוקים לתיעוד זה על מנת שנוכל
לספק לך טיפול איכותי ,וכן כדי לעמוד בדרישות חוק מסוימות.
הודעה זו מתייחסת לכל הרשומות של הטיפול בך בכל הקשור לשירותים שניתנו בבתי
חולים ,במרכזי טיפול אמבולטורי (מרפאות חוץ) ,וכן במוסדות אחרים שמרכיבים יחד את
 ,Bon Secours Charity Health Systemכמו גם לרופאים ומטפלים מוסמכים אחרים
שמספקים שירותים במסגרת מוסדות אלה ,בין אם רשומות אלה נעשו על ידי עובדים של Bon
 Secours Charity Health Systemובין אם על ידי הרופא האישי שלך .אם הרופא האישי
שלך אינו עובד של  ,Bon Secours Charity Health Systemייתכן שיש לרופא שלך מדיניות
או הודעות שונות בנוגע לאופן שבו ניתן להשתמש או לגלות מידע רפואי אודותיך שמוחזק
במרפאה או במשרד של הרופא.
הודעה זו מביאה לידיעתך את הדרכים שבהן אנו עשויים לעשות שימוש ולגלות מידע רפואי
אודותיך .היא גם מפרטת את זכויותיך ,וכן חובות מסוימות המוטלות עלינו בכל הנוגע לשימוש
במידע שלך ולגילויו לאחרים.
אנו מחויבים על פי חוק:
• לוודא שהמידע הרפואי שלך מוגן;
• למסור לך הודעה זו המתארת את החובות המוטלות עלינו על פי חוק ואת נוהלי שמירת
הפרטיות שלנו בנוגע למידע הרפואי שלך; וכן
• לפעול על פי התנאים האמורים בהודעה התקפים במועד הנוכחי.
מי נדרש לפעול על פי האמור בהודעה זו?
הודעה זו מתארת את הנהלים הנהוגים ב Bon Secours Charity Health System-ועל ידי
היחידים ובארגונים הבאים (במאוחד“ ,אצלנו”):
• כל החטיבות ,הגופים המסונפים ,הקבוצות הרפואיות ,המחלקות והיחידות של Bon
;Secours Charity Health System
• כל חבר בקבוצת מתנדבים שאנחנו מתירים לה לסייע לך בעת שהייתך במוסד של Bon
;Secours Charity Health System
• כל העובדים ,חברי הצוות ואנשי סגל אחרים של ;Bon Secours Charity Health System
וכן
• רופאים ,רופאים מומחים ,רופאים מתמחים וסטודנטים לרפואה שמקום עבודתם בBon-
 ,Secours Charity Health Systemבכל הקשור לשירותים הניתנים ולרשומות הרפואיות
המוחזקות במוסד של  Bon Secours Charity Health Systemאו על ידי רופאים
המועסקים על ידי  Bon Secours Charity Health Systemאו בהתקשרות חוזית עם
הארגון.
האופן שבו אנו עשויים להשתמש במידע רפואי אודותיך ולגלותו לאחרים
הסעיפים הבאים מתארים דרכים שונות שבהן אנו עשויים להשתמש ולגלות את המידע הרפואי
שלך .אנו נציג הסברים וכן מספר דוגמאות עבור כל קטגוריה של שימושים וגילויים .על פרטי
מידע אחדים ,כגון מידע גנטי מסוים ,מידע מסוים בנוגע לסמים ואלכוהול ,מידע בנוגע לנגיף
האיידס ומידע בנוגע לבריאות הנפש ,עשויות לחול מגבלות מיוחדות על פי חוקי המדינה
והחוקים הפדראליים .אנו מצייתים לכל חוקי המדינה והחוקים הפדראליים הקשורים להגנה על
מידע זה .לא כל שימוש או גילוי יפורטו להלן ,אולם כל הדרכים שבהן אנו רשאים להשתמש
במידע ולגלותו תוצגנה במסגרת אחת מהקטגוריות הבאות.
טיפול :אנו עשויים להשתמש במידע רפואי אודותיך או לגלותו על מנת לספק לך טיפול או
שירותים רפואיים .אנו עשויים לגלות מידע אודותיך לרופאים ,אחיות ,טכנאים ,סטודנטים או
אנשי סגל אחרים שמעורבים בטיפול בך .לדוגמה ,רופא שמטפל בך בגלל שבר במפרק הירך
צריך לדעת אם יש לך סּוּכרת ,כדי שניתן יהיה להזמין את התרופות ,הארוחות והטיפולים
המתאימים .אנו עשויים לשתף במידע הרפואי אודותיך את אנשי הסגל של Bon Secours
 Charity Health Systemאו של ספקי טיפול בריאותי ,סוכנויות או מוסדות אחרים שאינם
מסונפים ל ,Bon Secours Charity Health System-על מנת שניתן יהיה לספק או לתאם
את הדברים השונים הדרושים לך ,כגון מרשמים לתרופות ,בדיקות מעבדה וצילומי רנטגן.
אנו עשויים גם לגלות מידע רפואי אודותיך לאנשים מחוץ לארגון Bon Secours Charity
 Health Systemשעשויים להיות מעורבים בהמשך הטיפול הרפואי בך לאחר עזיבתך את
 ,Bon Secours Charity Health Systemכגון ספקי טיפול בריאותי אחרים ,חברות הובלה,
גופים קהילתיים ובני משפחה או אנשים אחרים שמספקים שירותים ולוקחים חלק בטיפול בך.
אנו עשויים לגלות מידע אודות הטיפול בך לכל רופא שזּוהה כמי שמספק לך טיפול רפואי,
גם אם רופא זה אינו משתתף ישירות באירוע טיפול נתון בBon Secours Charity Health-
 .Systemלדוגמה ,מקובל ב Bon Secours Charity Health System-כנוהל שגרתי למסור
מידע אודות הטיפול בך לרופא המשפחה .אנו עשויים להשתתף בחילופי מידע בריאותי
אלקטרוניים המיועדים להקל על שיתוף המידע הרפואי שלך לצורכי הטיפול.
תשלום :אנו עשויים להשתמש במידע רפואי אודותיך ולגלותו לאחרים לצורך פעולות תשלום
הנעשות על ידי Bon Secours Charity Health Systemועל ידי אחרים המעורבים בטיפול
בך ,כגון חברת אמבולנסים .לדוגמה ,אנו עשויים להשתמש במידע ולגלותו על מנת שBon-
 Secours Charity Health Systemאו אחרים המעורבים בטיפול בך יוכלו לקבל תשלום
ממך ,מחברת ביטוח או מצד שלישי אחר .אנו עשויים לגלות את המידע שלך למינהל הביטוח
הלאומי ,או לכל אדם או גוף ביטוחי או גוף המשלם קצבאות ,לתוכנית מתן שירותי טיפול
בריאותי או למפעיל של תוכנית פיצויים לעובדים ,אשר נושאים בפועל ,או עשויים לשאת
בתשלום החשבון שלך ,במלואו או בחלקו .לדוגמה ,אנו עשויים למסור לחברת הביטוח שלך
מידע אודות ניתוח שעברת ב Bon Secours Charity Health System-על מנת שישלמו לנו
או יחזירו לנו את הוצאות הניתוח .אנו עשויים לספר לחברת הביטוח שלך על טיפול מּוצע ,כדי
לברר אם הם ישלמו עבורו או לא ,או כדי ליישב ערעור או לפתור מחלוקת בעניין תלונה/עוול.
עם זאת ,במקרה של תשלום במזומן על ידך עבור הטיפול בך ובקשה מצדך להימנע מלגלות
את המידע הבריאותי שלך לחברת הביטוח שלך בכל הנוגע לטיפול זה ,אנו נכבד את בקשתך.

פעולות הקשורות לטיפול הבריאותי :אנו עשויים להשתמש במידע רפואי אודותיך ולגלותו
לאחרים לצורכי פעולות הטיפול הבריאותי שלנו ולצורכי פעולות טיפול בריאותי מסוימות של
ספקים אחרים המספקים לך טיפול .שימושים וגילויים אלה נחוצים לצורך הפעלת Bon Secours
 Charity Health Systemוכדי לוודא שכל החולים שלנו מקבלים שירותים איכותיים .לדוגמה,
אנו עשויים להשתמש במידע רפואי כדי לבחון את הטיפול והשירותים הניתנים על ידינו ,כדי
להעריך את הביצועים של אנשי הסגל שלנו ,וכן כדי לסקור את דעתך בנוגע למידת שביעות הרצון
שלך מהטיפול ו/או מהשירותים שלנו .אנו עשויים לבחון ו/או לאגם מידע רפואי על מנת להחליט
אילו שירותים או ביטוחי בריאות נוספים צריך  Bon Secours Charity Health Systemלהציע,
אילו שירותים אינם דרושים ,והאם טיפולים חדשים מסוימים הם אכן יעילים .אנו עשויים לגלות
מידע לרופאים ,לאחיות ,לטכנאים ,לסטודנטים שעוברים הכשרה בBon Secours Charity-
 ,Health Systemוכן לאנשי סגל אחרים של ,Bon Secours Charity Health System
לצורכי עיון ולימוד .אנו עשויים לשלב את המידע הרפואי שברשותנו עם מידע רפואי מגופי טיפול
בריאותי אחרים ,כדי לבחון את הביצועים שלנו ולראות היכן באפשרותנו להכניס שיפורים בטיפול
ובשירותים שאנו מציעים Bon Secours Charity Health System .עשוי לגלות מידע לארגוני
הסמכה (אקרדיטציה) פרטיים ,כגון ה ,Joint Commission-על מנת לזכות בתעודת-הסמכה
מטעם ארגונים אלה.
שותפים עסקיים :אנו עשויים לשתף במידע הרפואי שלך צדדים שלישיים המכונים “שותפים
עסקיים” .שותפים עסקיים מספקים שירותים שונים לBon Secours Charity Health System-
או עבורו .בין הדוגמאות ניתן למנות שירותי חיוב ,שירותי שעתוק ושירותים משפטיים .אנו
מחייבים את שותפינו העסקיים לחתום על הסכם המחייב אותם להגן על המידע שלך ולהשתמש
בו אך ורק למטרות שלשמן שכרנו את שירותיהם ,וזאת במאמץ לוודא שהמידע הרפואי שלך אכן
נשמר ומוגן באופן נאות.
פעילויות גיוס כספים :אנו עשויים ליצור עמך קשר לצורך מתן מידע בנוגע לפעילויות המתקיימות
בחסות  ,Bon Secours Charity Health Systemלרבות תוכניות ואירועים של גיוס כספים.
באפשרותך לבקש “אי-הכללה” בהודעות בדבר גיוס כספים אם אין ברצונך שנפנה אליך.
מדריך בית החולים (בבית החולים בלבד) :אם התאשפזת ,אנו עשויים לכלול את שמך ,מיקומך
בבית החולים (לדוגמה ,מספר החדר או החדר במיון) ,מצבך הכללי (לדוגמה :מצב סביר,
מצב בינוני ,וכו’) וההשתייכות הדתית שלך במדריך בית החולים .את המידע שבמדריך ,מלבד
השתייכותך הדתית ,ניתן למסור לאנשים שפונים לברר על אודותיך באופן אישי ,על מנת שבני
משפחה ,חברים ואנשי כמורה יוכלו לבקר אותך בבית החולים ולעקוב באופן כללי אחר מצבך.
מידע אודות השתייכותך הדתית והמידע שבמדריך בית החולים עשויים להימסר לאנשי כמורה,
כגון כמרים ,כוהני דת או רבנים ,גם אם לא פנו לברר אודותיך באופן אישי .אם יש לך התנגדות
לכך שכלל המידע הזה או חלקו ייכללו במדריך בית החולים ,עליך לומר זאת לצוות המטפל
ב Bon Secours Charity Health System-על מנת שניתן יהיה להסיר מהמדריך את המידע
הזה אודותיך.
יחידים שמעורבים בטיפול בך או בתשלום עבור הטיפול בך :למעט אם תורה/י לנו להימנע
מכך ,אנו עשויים למסור מידע רפואי לכל מי שמעורב בטיפול הרפואי בך ,כגון חבר ,בן משפחה
או כל אדם ששמו יימסר על ידך .אנו עשויים גם למסור את המידע שלך לאדם שמסייע בתשלום
עבור הטיפול בך .בנוסף על כך ,אנו עשויים לגלות מידע אודותיך לנציגך המשפטי .אם הסמכות
על פי חוק לקבל עבורך החלטות בנוגע לטיפול הבריאותי שלך נתונה בידי אדם כלשהוBon ,
 Secours Charity Health Systemיתייחס לנציג משפטי זה באותה דרך כפי שנתייחס אליך
בכל הקשור למידע הרפואי שלך .הורים ואפוטרופוסים נחשבים בדרך כלל לנציגי החולים ככל
שמדובר בקטינים ,למעט אם מותר לקטינים על פי חוק לפעול מטעם עצמם ולקבל החלטות
רפואיות בעצמם בנסיבות מסוימות.
מחקר :אנו עשויים להשתמש במידע רפואי אודותיך ולגלותו לצרכים מסוימים הקשורים במחקר,
בכפוף לדרישות החוקים הפדראליים וחוקי המדינה החלים בעניין זה .עם זאת ,כל הפרויקטים
המחקריים כפופים לתהליך אישור מיוחד ,שבמסגרתו נקבעים פרוטוקולים שנועדו לוודא שהמידע
הבריאותי שלך ימשיך להיות מוגן .היכן שהדבר נדרש ,אנו נפנה אליך לקבלת הרשאה בכתב
ממך לפני שנעשה שימוש במידע הבריאותי שלך לצורכי מחקר.
כפי שנדרש או כפי שמאושר על פי חוק :אנו נגלה מידע רפואי אודותיך כאשר נידרש לעשות
זאת על פי חוק פדראלי ו/או חוק מדינה .גילוי כאמור כולל ,בין היתר ,מסירת מידע למרשמי
חולים מוסמכים ,לרבות מסירת דיווח על אירועים חריגים הקשורים למכשירים רפואיים ,למזון
או לתרופות מרשם למנהל התרופות והמזון ( .)FDAאנו עשויים גם לגלות מידע רפואי לגופי
פיקוח על הבריאות לצורך פעילויות שגופים אלה מוסמכים לבצע על פי חוק .פעילויות פיקוח
אלה עשויות לכלול פעילויות של בעלי רישיון ופעילויות אחרות של גופים ממשלתיים ,וכן של גופי
רישוי ,ביקורת והסמכה ,כפי שהחוק מתיר או דורש .אנו עשויים לגלות את המידע הבריאותי שלך
לצורכי פעילויות של בריאות הציבור ,לרבות מסירת מידע לשם מניעה או פיקוח על מחלה ,פציעה
או נכות; דיווח על לידות ופטירות; דיווח על התעללות בילדים או הזנחתם; או כדי ליידע אדם
שאולי נחשף למחלה או לבעיה בריאותית .אנו עשויים לגלות מידע למטרות של אכיפת החוק ,כפי
שנדרש על פי חוק או במענה להזמנה לדין ,זימון לבית המשפט ,צו של בית משפט ,או במסגרת
הליך דומה.
הליכים משפטיים ,תביעות ,ותובענות משפטיות אחרות :אנו עשויים לגלות מידע רפואי
אודותיך לבית משפט ,עורכי דין ,עובדי בית המשפט ואחרים במקרה שיתקבלו אצלנו צו של בית
משפט ,הזמנה לדין ,בקשה לגילוי מסמכים ,צו חיפוש ,זימון או הוראות אחרות על פי דין .אנו
עשויים גם לגלות מידע אודותיך לעורכי דין של  Bon Secours Charity Health Systemו/או
לעורכי דין שפועלים מטעם  Bon Secours Charity Health Systemבמסגרת ההתגוננות שלנו
בפני תביעה או תובענה שהוגשה נגדנו.
אנו עשויים להשתמש במידע הרפואי שלך ולגלותו לאחרים במצבים המיוחדים הבאים:
 פעולות סעד והצלה במקרה אסון :אנו עשויים לגלות מידע רפואי אודותיך לארגון שמסייע
בפעולות סעד והצלה במקרה אסון ,על מנת שניתן יהיה למסור הודעה למשפחתך בנוגע למצבך,
סטטוס הרפואי שלך ומיקומך .אם אין ברצונך שנגלה את המידע הרפואי שלך למטרות אלה,
עליך להביא זאת לידיעת המטפלים בך על מנת שלא נגלה את המידע הזה ,אלא אם כן חובה
עלינו לעשות זאת במענה למקרה חירום.
 כדי למנוע סכנה חמורה לבריאות או לבטיחות :אנו עשויים להשתמש במידע הרפואי
אודותיך ולגלותו על מנת לסייע במניעת סכנה חמורה וקרובה לבריאותך ולבטיחותך ,או לבריאות
ולבטיחות של הציבור או של אדם אחר.
 שירות צבאי :אם את/ה משתייך/ת לכוחות הצבא ,מקומיים (ארצות הברית) או זרים ,אנו
עשויים למסור מידע רפואי אודותיך לרשויות הצבא ,בהתאם למּותר או נדרש על פי חוק.

 שירות צבאי :אם את/ה משתייך/ת לכוחות הצבא ,מקומיים (ארצות הברית) או זרים ,אנו
עשויים למסור מידע רפואי אודותיך לרשויות הצבא ,בהתאם למּותר או נדרש על פי חוק.
 פיצויים לעובדים :אנו עשויים למסור מידע רפואי אודותיך לצורכי מתן פיצוי לעובדים או
במסגרת תוכניות דומות ,בהתאם למּותר או נדרש על פי חוק.
 חוקרי מקרי מוות ,רופאים פתולוגים ומנהלי בתי הלוויות :אנו עשויים למסור מידע רפואי
אודותיך לחוקר מקרי מוות ,לרופא פתולוג או למנהל בית הלוויות ,כפי שיהיה נחוץ להם לצורך
ביצוע תפקידיהם.
 ביטחון לאומי ופעולות ביון :אנו עשויים למסור מידע רפואי אודותיך לפקידים מוסמכים של
הממשל הפדראלי לצרכים של ביון ,ביון-נגדי ופעילויות ביטחון לאומי אחרות ,כנדרש על פי חוק.
 שירותי אבטחה לנשיא ארצות הברית ואישים אחרים :אנו עשויים למסור מידע רפואי
אודותיך לפקידים מוסמכים של הממשל הפדראלי על מנת שיוכלו לערוך חקירות מיוחדות או
לספק הגנה לנשיא ארצות הברית ,לאישים רשמיים אחרים או לראשי מדינות זרות ,על פי חוק.
 אסירים :אם את/ה כלוא/ה בבית סוהר או נתון/ה במשמורת של רשויות אכיפת החוק ,אנו
עשויים למסור מידע רפואי אודותיך לרשויות בית הסוהר או אכיפת החוק בהתאם למּותר או
נדרש על פי חוק.
שימושים במידע רפואי המחייבים הרשאה

זכות לקבלת פירוט של גילויים :עומדת לך זכות לקבל רשימה של גילויים מסוימים של המידע
הרפואי שלך שנעשו על ידינו במהלך שש השנים שקדמו לבקשתך .כדי לבקש פירוט של הגילויים,
עליך להגיש את בקשתך בכתב לממונה על שמירת הפרטיות .עליך לציין בבקשתך את פרק הזמן
עבורו ברצונך לקבל את הפירוט ,פרק זמן שאינו יכול לעלות על שש שנים ותחילתו לא יותר משש
שנים לפני מועד הגשת הבקשה .חובה עליך לציין אם ברצונך לקבל את הרשימה בפורמט אלקטרוני
או כשהיא מודפסת על נייר .הפירוט הראשון שתקבל בתוך תקופה בת  12חודשים יינתן ללא תשלום.
אנו עשויים לחייב אותך עבור היענות לבקשות נוספות בתוך אותה תקופה .אנו נמסור לך הודעה
בדבר העלויות הכרוכות בכך לפני החיוב .במועד זה תוכל/י לבחור למשוך את בקשתך או לשנות
אותה.
זכות לבקש הטלת מגבלות :עומדת לך זכות לבקש שתוטל מגבלה או הגבלה על המידע הרפואי
אודותיך שבו אנו משתמשים או מגלים לצורכי טיפול ,תשלום או פעולות הקשורות לטיפול בריאותי.
עומדת לך גם הזכות לבקש להגביל את המידע הרפואי אודותיך שאנו מגלים לאדם שמעורב בטיפול
בך או בתשלום עבור הטיפול בך ,כגון בן משפחה או חבר .לדוגמה ,באפשרותך לבקש שלא נגלה
מידע לבן משפחה אודות ניתוח שעברת .אם נקבל את בקשתך ,אנו נציית לה ,אלא אם כן המידע
נחוץ כדי לספק לך טיפול חירום ,או אם אנו מחויבים לגלותו על פי חוק .איננו מחויבים לקבל את
בקשתך ,למעט במקרה שבו הגילוי הוא לתוכנית ביטוח בריאות לצורך ביצוע תשלום או פעולות של
טיפול בריאותי של תוכנית ביטוח הבריאות ,והמידע מתייחס אך ורק לפריט או לשירות של טיפול
בריאותי שעבורו קיבלנו תשלום מלא מכיסך הפרטי .לדוגמה ,כאשר חולה מעוניין בניתוח קוסמטי
ומשלם עבורו מכיסו הפרטי ,אזי עם קבלת הבקשה אנו נימנע מלשלוח תביעה כלשהי לחברת
הביטוח.

רישומי טיפול פסיכולוגי :אנו חייבים להשיג את רשותך בכתב על מנת לגלות רישומי טיפול
פסיכולוגי ,למעט בנסיבות מסוימות .לדוגמה ,לא נדרשת רשות בכתב לשימוש ברישומים אלה
על ידי מחבר הרישומים בהתייחס לטיפול בך ,או לשימוש או לגילוי על ידינו לצורך הכשרה
של מטפלים בתחום בריאות הנפש ,או לצורך ההגנה המשפטית של Bon Secours Charity
 Health Systemבמסגרת תובענה משפטית שהוגשה על ידך.

כדי לבקש שתוטל הגבלה עליך להגיש את הבקשה בכתב ולציין ( )1איזה מידע ברצונך להגביל,
( )2האם ברצונך להגביל את השימוש שלנו במידע או את גילויו ,או את שניהם ,וכן ( )3ביחס למי
ברצונך להטיל את ההגבלות ,דהיינו גילויים לבן/ת הזוג שלך .אנו רשאים להסיר את ההגבלה על ידי
כך שנמסור לך הודעה על כך .אם נסיר את ההגבלה ,הדבר יהיה אך ורק ביחס למידע בריאותי שנוצר
או התקבל לאחר מסירת ההודעה.

שיווק :אנו חייבים להשיג את רשותך בכתב על מנת להשתמש במידע הרפואי שלך או לגלותו
לצורכי שיווק ,למעט בנסיבות מסוימות .לדוגמה ,לא נדרשת רשות בכתב לקיום מפגשים פנים-
אל-פנים שמעורב בהם שיווק ,או במקרים בהם אנו מעניקים מתנה בעלת שווי זעום (לדוגמה:
ספל קפה) ,או מעבירים מסר אודות השירותים או המוצרים שלנו (לדוגמה :אנו עשויים לשלוח
אליך גלויה עם הודעה על הגעת רופא כירורג חדש או מכשיר רנטגן חדש).

זכות לבקש תקשורת חסויה :עומדת לך הזכות לבקש שהתקשורת שלנו אתך בנוגע לעניינים
רפואיים תיעשה בדרך מסוימת או במיקום מסוים .לדוגמה ,באפשרותך לבקש שניצור אתך קשר
אך ורק בבית או באמצעות דואר .אם ברצונך שהתקשורת בינינו תתקיים בדרך מסוימת ,יהיה עליך
למסור לנו פרטים מדויקים לגבי האופן שבו ברצונך שנפנה אליך ,לרבות כתובת חלופית תקפה .אנו
לא נבקש שתפרט את הסיבה לבקשה ,וניענה לכל בקשה סבירה .עם זאת ,אם לא יהיה באפשרותנו
ליצור עמך קשר בדרכים או במקומות שביקשת ,אנו עשויים לפנות אליך על פי המידע שבידינו.

מכירה של מידע בריאותי אישי ( :)PHIאנו חייבים להשיג את רשותך בכתב על מנת לגלות את
המידע הרפואי שלך בתמורה לתשלום כספי.
שימושים וגילויים אחרים :שימושים וגילויים אחרים של המידע הבריאותי האישי שלך שאינם
מוזכרים בקטגוריות הכלולות בהודעה זו או נעשים על פי החוקים ,הכללים או התקנות החלים
בעניין זה ,ייעשו אך ורק בכפוף לרשותך או להרשאתך בכתב .אם תיתן/י לנו רשות בכתב כאמור,
תוכל/י לבטל אותה בכל עת .אין ביכולתנו למשוך חזרה שימושים או גילויים שכבר נעשו על ידינו
לפי רשותך .חלה עלינו חובה להחזיק במידע הרפואי שלך בנוגע לטיפול שאנו מספקים לך.
זכויותיך בכל הקשור למידע רפואי אודותיך
עומדות לך הזכויות הבאות בכל הקשור למידע הרפואי שלך:
זכות לבדוק ולהעתיק :למעט חריגים מסוימים ,עומדת לך זכות לבדוק ו/או לקבל עותק של התיק
הרפואי ורשומות החיוב שלך או של רשומות אחרות כלשהן שלנו שמשמשות אותנו לצורך קבלת
החלטות בעניין הטיפול בך .החריגים לכך הם רישומי טיפול פסיכולוגי כלשהם ,מידע שנאסף
לצורך הליכים משפטיים מסוימים ,וכן מידע רפואי כלשהו שמסירתו מוגבלת על פי חוק.
כדי לבדוק ו/או לקבל לידיך עותק של התיק הרפואי שלך ,אנו דורשים שבקשתך תוגש בכתב
למוסד  Bon Secours Charity Health Systemהמטפל בך ,או למחלקת הרשומות הרפואיות
המתאימה .אם תבקש/י לקבל עותק של התיק הרפואי ,אנו עשויים לחייב אותך בתשלום עמלה
בגובה סביר בגין עלויות העתקה ,משלוח או הוצאות אחרות הקשורות לבקשתך .בנסיבות
מסוימות ,אנו עשויים לסרב לבקשתך לבדוק או להעתיק את הרשומות שלך ,כגון במקרה
שלדעתנו יש בכך כדי לסכן אותך או אדם אחר .אם בקשתך לגישה אל המידע הרפואי שלך
תסורב ,באפשרותך לבקש עיון-מחדש בסירוב על ידי מטפל בריאותי מוסמך אחר .אנו נציית
להחלטה שתתקבל בעיון-מחדש זה.
זכות לבקש הכנסת תיקון :אם לדעתך המידע הרפואי אודותיך שברשותנו אינו נכון או אינו שלם,
באפשרותך לבקש מאתנו לתקן את המידע כל עוד המידע נשמר על ידי או עבור Bon Secours
 Charity Health Systemבתיק הרפואי ורשומות החיוב שלך .כדי לבקש הכנסת תיקון ,עליך להגיש
את בקשתך בכתב ולציין את הסיבה לבקשה .אם נקבל את בקשתך ,אנו נתקן את הרשומה(ות) ונודיע
לך על כך .בנסיבות מסוימות ,אין באפשרותנו להסיר את המופיע ברשומה(ות) ,אולם אנו עשויים
להוסיף מידע משלים לצורך הבהרה .אם בקשתך להכנסת תיקון תסורב ,אנו נמציא לך הסבר בכתב
מדוע סירבנו לבקשה ונסביר לך את זכויותיך.

זכות לקבל עותק מודפס של הודעה זו :עומדת לך הזכות לקבל בכל עת עותק מודפס של הודעה
זו ,גם אם בעבר נתת את הסכמתך לקבל הודעה זו באופן אלקטרוני .עותקים של הודעה זו עומדים
לרשותך בכל מוסד המשתייך ל Bon Secours Charity Health System-וניתן לקבלם גם
באמצעות פנייה אל הממונה על שמירת הפרטיות ב.Bon Secours Charity Health System-
הכנסת שינוי בהודעה זו
שמּורה לנו הזכות להכניס שינויים בהודעה זו ובנוהלי שמירת הפרטיות של Bon Secours Charity
 .Health Systemשמּורה לנו את הזכות להחיל את הנוסח המעודכן או המתּוקן של ההודעה על
מידע רפואי אודותיך שכבר נמצא ברשותנו ,כמו גם על כל מידע שנקבל בעתיד .אנו נפרסם עותק של
ההודעה העדכנית באתר האינטרנט של  Bon Secours Charity Health Systemשכתובתו http://
.bschs.bonsecours.com
שאלות או תלונות
אם ברצונך להציג שאלות או שלדעתך זכויותיך הופרו ,באפשרותך להגיש תלונה לBon Secours-
 Charity Health Systemאו למזכיר המחלקה לבריאות ושירותי אנוש .כדי להגיש תלונה לBon-
 ,Secours Charity Health Systemנא לפנות אל הממונה על שמירת הפרטיות .לא יוטל עליך
עונש כלשהו בגין הגשת תלונה.
כתובות
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Marriottsville, MD 21104
כתובת המחלקה לבריאות ושירותי אנוש היא:
The U.S. Department of Health and Human Services
d200 Independence Avenue, S.W.i
Washington, DC 20201
הודעה זו בתוקף מיום  23באוקטובר  ,2013והיא מחליפה גרסאות קודמות כלשהן.
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