सेवागर्ाहीको िचिकत्सा जानकारीको
गोपनीयता अभ्यासहरूको DSHS सूचना
DSHS Notice of Privacy Practices for Client Medical Information

सेप्टेम्बर 23, 2013 देिख पर्भावकारी
DSHS ले तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य जानकारी संवहनीयता र जवाफदेिहता ऐन (HIPAA) गोपनीयता अिधकारहरूको बारे मा सूिचत गराउनुपछर्। (45 CFR 164.520)। DSHS
“हाइिबर्ड िनकाय” हो। सबै DSHS लाई HIPAA ारा समेिटएको हुँदन
ै , DSHS वेबसाइटको स्वास्थ्य स्याहारका तत्वहरू समेिटएका हुन्छन्। यो सूचना समेिटएका ती कायर्कर्महरूबाट
सेवा िलने सेवागर्ाहीहरूलाई मातर् लागू हुन्छ। यो सूचनाले तपाईंको DSHS सेवाहरूको योग्यतालाई पर्भाव पादन।
यस सूचनाले तपाईंको बारे मा िचिकत्सा जानकारी कसरी पर्योग र खुलासा गनर् सिकन्छ
र तपाईंले यो जानकारी कसरी पर्ा गनर् सक्नुहुन्छ भ े पिन बताउँ छ। कृ पया यसको ध्यानपूवक
र् समीक्षा गनुह
र् ोस्।
PHI के हो?

संरिक्षत स्वास्थ्य जानकारी (PHI) भनेको HIPAA मा समािव DSHS का भागहरू ारा रािखएको सेवागर्ाहीको िचिकत्सा जानकारी
हो। PHI भनेको तपाईंको स्वास्थ्य िस्थित वा अवस्था, तपाईंले पर्ा गन स्वास्थ्य स्याहार वा तपाईंको स्वास्थ्य स्याहारको भुक्तानीको
बारे मा तपाईंसँग िलङ्क भएको िचिकत्सा जानकारी हो। DSHS ले तपाईंको PHI लाई कानून ारा संरक्षण गनुर्पछर्।

मेरो बारे मा DSHS सँग भएको जानकारीलाई
PHI ले के गछर्?

हामीलाई तपाईंलाई सेवा पर्दान गनर्मा म त गनर्को लािग, तपाईंले आफ्नो स्थान, िव ीय जानकारी वा िचिकत्सा रे कडर्हरू सिहत
िचिकत्सा वा स्वास्थ्य जानकारी हामीलाई िदन आवश्यक पनर् सक्छ।

तपाईंलाई सेवा पर्दान गनर् वा तपााईंको स्याहारको लािग

भुक्तानी गनर् आवश्यक अन्य सर्ोतहरूबाट पिन हामीले तपाईंबारे PHI पर्ा गनर् सक्छ ।
मेरो PHI कसले हेछर्?

हामीलाई हामर्ा कायर्हरू गनर् आवश्यक पन थोरै मातर्ाको PHI मातर् हामीले हेछ । कानून वा तपाईंले अनुमित िदनुभयो भने हामीले
PHI लाई अन्य कायर्कर्म वा

िक्तहरूसँग साझा गनर् सक्छ । उदाहरणका लािग, तपाईंको स्वास्थ्य स्याहारमा सहकायर् गनर् र त्यसको

भुक्तानी गनर्को लािग तपाईंको PHI स्वास्थ्य स्याहार अिधकारी र अन्य स्वास्थ्य स्याहार पर्दायकहरूलाई पर्दान गनर् सिकन्छ र
उनीहरूले पर्योग गनर् सक्छन्। हामीले िवगतको, हालको वा भिवष्यको PHI साझा गनर् सक्छ ।
DSHS ले के -कस्ता PHI साझा गछर्?

DSHS ले PHI किहले साझा गछर्?

अन्यलाई आफ्नो कायर् गनर् आवश्यक पन र कानून ारा अनुमित िदइएअनुसार मातर् हामीले तपाईंको PHI लाई साझा गछ । तपाईंले
के ही पर्योजनहरूका लािग तपाईंको PHI हेरेका मािनसहरूको सूची अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ।
हामीले सेवाहरूमा सहकायर् गनर् र उपचार, भुक्तानी र स्वास्थ्य स्याहार स ालनहरूको लािग “थाहा पाउन आवश्यक आधारमा” PHI
साझा गछ । उदाहरणका लािग, हामीले िन

कु राको िनणर्य गनर् जानकारी साझा गनर् सक्छ :

 िचिकत्सा उपचार उपलब्ध गराउनुपछर् वा पदन।
 हामीले स्वास्थ्य स्याहार पर्दायकहरू ारा पर्दान गिरएका सेवाहरूको लािग भुक्तानी गनर् सक्छ वा सक्दैन ।
 तपाईं DSHS कायर्कर्महरूको लािग योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहु ।
 तपाईंले पर्दायकहरूबाट पर्ा गनर् स्याहारले कानूनी मापदण्डहरू पूरा गछर्न् वा गदनन्।
मैले आफ्नो PHI हेनर् सक्छु ?

तपाईंले आफ्नो PHI हेनर् सक्नुहुन्छ। तपाईंले अनुरोध गनुर्हुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो PHI को पर्ितिलिप पर्ा गनुर्हुनेछ।

DSHS ले

तपाईंलाई पर्ितिलिपहरूको शुल्क लगाउन सक्छ।
मैले आफ्नो PHI पिरवतर्न गनर् सक्छु ?
कोही

िक्तलाई मेरो PHI आवश्यक हुन्छ भने

के हुन्छ?

तपाईंलाई आफ्नो PHI गलत छ जस्तो लाग्छ भने, तपाईंले हामीलाई पिरवतर्न गनर् वा नयाँ PHI थ अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ। तपाईंले
हामीलाई तपाईंको PHI का पर्ितिलिपहरू भएका अन्यलाई गिरएका पिरवतर्नहरू पठाउन पिन अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ।
िन

अवस्थामा तपाईंको PHI लाई साझा गनर् हामीलाई अनुमित िदन तपाईंलाई फाराममा हस्ताक्षर गनर् अनुरोध गनर् सिकनेछ।
 सेवाहरू वा स्याहार उपलब्ध गराउन हामीलाई तपाईंको अनुमित आवश्यक परे मा;
 कानून ारा तपाईंको अनुमित निलइकन तपाईंको PHI लाई अन्य एजेन्सी वा पर्दायकलाई साझा गनर् नसिकने अवस्थामा तपाईंले
हामी ारा पठाउन भ ुभएमा;
 तपाईंले आफ्नो वकील, नातेदार वा अन्य पर्ितिनिध जस्ता अन्य कसैलाई तपाईंले PHI पठाउन चाहनुभएमा।

तपाईंले फाराममा राख्नुभएको अिन्तम िमितसम्म तपाईंको PHI लाई साझा गन तपाईंको अनुमित मान्य रहन्छ। तपाईंले सूची
बनाउनुभएका PHI लाई मातर् हामीले साझा गनर् सक्छ । तपाईंले DSHS लाई िलिखत रूपमा अनुरोध गरे र यो अनुमितलाई र गनर्
वा पिरवतर्न गनर् सक्नुहुन्छ।
सेवागर्ाहीको िचिकत्सा जानकारीको गोपनीयता अभ्यासहरूको DSHS सूचना
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DSHS ले मेरो अनुमित िबना मेरो PHI लाई

DSHS ले के ही अवस्थाहरूमा तपाईंको अनुमित िबना तपाईंको PHI लाई साझा गनर् सक्छ। कानून अनुसार, हामीलाई तपाईंको

साझा गनर् सक्छ?

PHI लाई साझा आवश्यक हुन्छ वा अनुमित िदइएको हुन्छ। आवश्यक हुने के ही उदाहरणहरू िन

छन्:

 पर्हरी वा अन्य िनकायहरूलाई बाल दु र्वहार वा वयस्क दु र्वहार वा बच्चा संरिक्षत सेवाहरूको बेवास्ताका घटनाहरूको िरपोटर्
गनर्।
 अदालतको आदेश अनुसार रे कडर्हरू उपलब्ध गराउन।
 DSHS का स ालनहरूको समीक्षा गन अन्य िनकायहरूलाई PHI िदन।
 निसर्ङ होम र अस्पतालहरू जस्ता िचिकत्सा सुिवधाहरूको इजाजतपतर् िदने र िनरीक्षण गन िनकायहरूलाई PHI साझा गनर्।
 तपाईंको ख्याल गनर् वा तपाईं सेवा वा लाभहरूका लािग योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहु

भनी िनधार्रण आवश्यकता अनुसार तपाईंको

PHI लाई सेवा पर्दायक वा अन्य एजेन्सीहरूलाई साझा गनर्।
 नाबािलगहरूका अिभभावक वा आमाबुवाहरूलाई PHI िदन।
 अनुसन्धानको लािग PHI पर्योग गनर्।
 आकिस्मक अवस्था वा िवपि मा सहायता उ ेश्यहरूका लािग PHI को पर्योग वा खुलासा गनर्।
मैले मेरो PHI लाई साझा गनर् सीिमत गनर् सक्छु

तपाईंले आफ्नो PHI को पर्योग र साझा गन कायर्लाई सीिमत गनर् हामीलाई अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ तर हामी सहमत नहुन सक्छ ।

र मैले यसलाई कसरी पर्ा गनर् सक्छु ?

तपाईंले हामीलाई आफ्नो PHI िभ ै ढाँचा वा िभ

उल्लङ्घन भनेको के हो?

उल्लङ्घन भनेको तपााईंको PHI लाई चोरी भएर, गल्तीले वा

स्थानमा पठाउन पिन अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ।
ाक भएर हराउने सिहतका HIPAA अन्तगर्त अनुमित निदइएको

पर्योग वा खुलासा हो। HIPAA अन्तगर्त तपाईंको PHI को उल्लङ्घन भएमा हामीले तपाईंलाई सूिचत गनछ ।
मैले यो सूचनाको पर्ितिलिप पर्ा गनर् सक्छु ?

सक्नुहुन्छ। यो तपाईंकै लािग हो। तपाईंले यो सूचना िव ुतीय माध्यमबाट पर्ा गनुर्भयो भने, तपाईंले कागजी पर्ितिलिप माग्न सक्नुहुन्छ
र हामीले तपाईंलाई एउटा पर्ित िदनेछ ।

PHI गोपनीयता अभ्यासहरू पिरवतर्न भएमा के

हामीलाई यो सूचनालाई पालना गनर् आवश्यकता पछर्। हामीसँग यो सूचना पिरवतर्न गन अिधकार हुन्छ। कानून वा हामर्ा गोपनीयता

हुन्छ?

अभ्यासहरू पिरवतर्न भएमा, हामीले तपाईंले कहाँ फे ला पानुर्हुन्छ वा तपाईंलाई कहाँ पठाउन सक्छ भनी नयाँ सूचनाको जानकारी
पठाउनेछ ।

मसँग यो सूचना वा मेरो PHI का

तपाईसँग यस सूचनाको बारे मा कु नै पर् हरू छन् भने, तपाईंले DSHS गोपनीयता अिधकारीलाई

अिधकारहरूको बारे मा पर्

DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov वा (360) 902-8278 मा सम्पकर् गनर् सक्नुहुनेछ।

भएमा मैले कसलाई

सम्पकर् गनर् सक्छु ?
मैले मेरो PHI गोपनीयता अिधकारहरूको

तपाईंलाई आफ्ना PHI गोपनीयता अिधकारहरूको उल्लङ्घन भएको लागेमा तपाईंले उजुरीलाई

उल्लङ्घनको बारे मा कसरी िरपोटर् गनर् सक्छु ?

DSHS Privacy Officer, Department of Social and Health Services, PO Box 45115, Olympia WA
98504-5115 मा वा इमेल ारा DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov मा दायर गनर् सक्नुहुन्छ। तपाईंले उजुरी दायर
गनुर्हुन्छ भने, DSHS ले तपाईंका सेवाहरूलाई पिरवतर्न गन वा रोक्ने गनछैन र तपाईंका िवरु

कु नै पर्ितशोध िलनेछैन।

वा

आफ्नो उजुरीलाई अनलाइनमा पेश गनुर्होस्: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf वा यस
ठे गानामा िलिखत रूपमा पेश गनुर्होस्: Office for Civil Rights, US Department of Health and Human
Services, 200 Independence Avenue, S.W., Room 509F HHH Bldg., Washington, D.C. 20201,
फोन (800) 368-1019. DHHS लाई बुझाइएका कु नै पिन उजुरीहरू गोपनीयताको उल्लङ्घन दाबी गिरएको 180 िदनिभतर्मा
बुझाइएको हुनुपछर् ।
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