सेवा�ाहीको िच�कत्सा जानकारीको
गोपनीयता अभ्यासह�को DSHS सूचना
DSHS Notice of Privacy Practices for Client Medical Information

सेप्टेम्बर 23, 2013 देिख �भावकारी
DSHS ले तपा�लाई आफ्नो स्वास्थ्य जानकारी संवहनीयता र जवाफदेिहता ऐन (HIPAA) गोपनीयता अिधकारह�को बारेमा सूिचत गराउनुपछर्। (45 CFR 164.520)। DSHS
“हाइि�ड िनकाय” हो। सबै DSHS लाई HIPAA �ारा समे�टएको �ँदैन, DSHS वेबसाइटको स्वास्थ्य स्याहारका तत्वह� समे�टएका �न्छन्। यो सूचना समे�टएका ती कायर्�मह�बाट
सेवा िलने सेवा�ाहीह�लाई मा� लागू �न्छ। यो सूचनाले तपा�को DSHS सेवाह�को योग्यतालाई �भाव पाद�न।
यस सूचनाले तपा�को बारे मा िच�कत्सा जानकारी कसरी �योग र खुलासा गनर् स�कन्छ
र तपा�ले यो जानकारी कसरी �ा� गनर् स�ु �न्छ 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 भागह��ारा रािखएको सेवा�ाहीको िच�कत्सा जानकारी
हो। PHI भनेको तपा�को स्वास्थ्य िस्थित वा अवस्था, तपा�ले �ा� गन� स्वास्थ्य स्याहार वा तपा�को स्वास्थ्य स्याहारको भु�ानीको
बारे मा तपा�सँग िलङ्क भएको िच�कत्सा जानकारी हो। DSHS ले तपा�को PHI लाई कानून�ारा संरक्षण गनुप
र् छर्।

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

हामीलाई तपा�लाई सेवा �दान गनर्मा म�त गनर्को लािग, तपा�ले आफ्नो स्थान, िव�ीय जानकारी वा िच�कत्सा रे कडर्ह� सिहत
िच�कत्सा वा स्वास्थ्य जानकारी हामीलाई �दन आवश्यक पनर् सक्छ।

तपा�लाई सेवा �दान गनर् वा तपाा�को स्याहारको लािग

भु�ानी गनर् आवश्यक अन्य �ोतह�बाट पिन हामीले तपा�बारे PHI �ा� गनर् सक्छ�।
मेरो PHI कसले हेछर्?

हामीलाई हा�ा कायर्ह� गनर् आवश्यक पन� थोरै मा�ाको PHI मा� हामीले हेछ�। कानून वा तपा�ले अनुमित �दनुभयो भने हामीले
PHI लाई अन्य कायर्�म वा �ि�ह�सँग साझा गनर् सक्छ�। उदाहरणका लािग, तपा�को स्वास्थ्य स्याहारमा सहकायर् गनर् र त्यसको
भु�ानी गनर्को लािग तपा�को PHI स्वास्थ्य स्याहार अिधकारी र अन्य स्वास्थ्य स्याहार �दायकह�लाई �दान गनर् स�कन्छ र
उनीह�ले �योग 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 मा� हामीले तपा�को PHI लाई साझा गछ�। तपा�ले
के ही �योजनह�का लािग तपा�को PHI हेरेका मािनसह�को सूची अनुरोध गनर् स�ु �न्छ।
हामीले सेवाह�मा सहकायर् गनर् र उपचार, भु�ानी र स्वास्थ्य स्याहार स�ालनह�को लािग “थाहा पाउन आवश्यक आधारमा” PHI
साझा गछ�। उदाहरणका लािग, हामीले िन� कु राको िनणर्य गनर् जानकारी साझा गनर् सक्छ�:
• िच�कत्सा उपचार उपलब्ध गराउनुपछर् वा पद�न।
• हामीले स्वास्थ्य स्याहार �दायकह��ारा �दान ग�रएका सेवाह�को लािग भु�ानी गनर् सक्छ� वा सक्दैन�।
• तपा� DSHS कायर्�मह�को लािग योग्य �नु�न्छ वा �नु��।
• तपा�ले �दायकह�बाट �ा� गनर् स्याहारले कानूनी मापदण्डह� पूरा गछर्न् वा गद�नन्।

मैले आफ्नो PHI हेनर् सक्छु ?

तपा�ले आफ्नो PHI हेनर् स�ु �न्छ। तपा�ले अनुरोध गनुर्�न्छ भने, तपा�ले आफ्नो PHI को �ितिलिप �ा� गनु�
र् नेछ।

DSHS ले

तपा�लाई �ितिलिपह�को शुल्क लगाउन सक्छ।
मैले आफ्नो PHI प�रवतर्न गनर् सक्छु ?
कोही �ि�लाई मेरो PHI आवश्यक �न्छ भने
के �न्छ?

तपा�लाई आफ्नो PHI गलत छ जस्तो लाग्छ भने, तपा�ले हामीलाई प�रवतर्न गनर् वा नयाँ PHI थ� अनुरोध गनर् स�ु �न्छ। तपा�ले
हामीलाई तपा�को PHI का �ितिलिपह� भएका अन्यलाई ग�रएका प�रवतर्नह� पठाउन पिन अनुरोध गनर् स�ु �न्छ।
िन� अवस्थामा तपा�को PHI लाई साझा गनर् हामीलाई अनुमित �दन तपा�लाई फाराममा हस्ताक्षर गनर् अनुरोध गनर् स�कनेछ।
• सेवाह� वा स्याहार उपलब्ध गराउन हामीलाई तपा�को अनुमित आवश्यक परे मा;
• कानून�ारा तपा�को अनुमित निलइकन तपा�को PHI लाई अन्य एजेन्सी वा �दायकलाई साझा गनर् नस�कने अवस्थामा तपा�ले
हामी�ारा पठाउन भ�ुभएमा;
• तपा�ले आफ्नो वक�ल, नातेदार वा अन्य �ितिनिध जस्ता अन्य कसैलाई तपा�ले PHI पठाउन चाहनुभएमा।
तपा�ले फाराममा रा�ुभएको अिन्तम िमितसम्म तपा�को PHI लाई साझा गन� तपा�को अनुमित मान्य रहन्छ। तपा�ले सूची
बनाउनुभएका PHI लाई मा� हामीले साझा गनर् सक्छ�। तपा�ले DSHS लाई िलिखत �पमा अनुरोध गरे र यो अनुमितलाई र� गनर्
वा प�रवतर्न गनर् स�ु �न्छ।
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DSHS ले मेरो अनुमित िबना मेरो PHI लाई

DSHS ले के ही अवस्थाह�मा तपा�को अनुमित िबना तपा�को PHI लाई साझा गनर् सक्छ। कानून अनुसार, हामीलाई तपा�को

साझा गनर् सक्छ?

PHI लाई साझा आवश्यक �न्छ वा अनुमित �दइएको �न्छ। आवश्यक �ने के ही उदाहरणह� िन� छन्:
• �हरी वा अन्य िनकायह�लाई बाल दु�व
र् हार वा वयस्क दु�व
र् हार वा ब�ा संरिक्षत सेवाह�को बेवास्ताका घटनाह�को �रपोटर्
गनर्।
• अदालतको आदेश अनुसार रे कडर्ह� उपलब्ध गराउन।
• DSHS का स�ालनह�को समीक्षा गन� अन्य िनकायह�लाई PHI �दन।
• न�सर्ङ होम र अस्पतालह� जस्ता िच�कत्सा सुिवधाह�को इजाजतप� �दने र िनरीक्षण गन� िनकायह�लाई PHI साझा गनर्।
• तपा�को ख्याल गनर् वा तपा� सेवा वा लाभह�का लािग योग्य �नु�न्छ वा �नु�� भनी िनधार्रण आवश्यकता अनुसार तपा�को
PHI लाई सेवा �दायक वा अन्य एजेन्सीह�लाई साझा गनर्।
• नाबािलगह�का अिभभावक वा आमाबुवाह�लाई PHI �दन।
• अनुसन्धानको लािग PHI �योग गनर्।
• आकिस्मक अवस्था वा िवपि�मा सहायता उ�ेश्यह�का लािग PHI को �योग वा खुलासा गनर्।

मैले मेरो PHI लाई साझा गनर् सीिमत गनर् सक्छु

तपा�ले आफ्नो PHI को �योग र साझा गन� कायर्लाई सीिमत गनर् हामीलाई अनुरोध गनर् स�ु �न्छ तर हामी सहमत न�न सक्छ�।

र मैले यसलाई कसरी �ा� गनर् सक्छु ?

तपा�ले हामीलाई आफ्नो PHI िभ�ै ढाँचा वा िभ� स्थानमा पठाउन पिन अनुरोध गनर् स�ु �न्छ।

उल्लङ्घन भनेको के हो?

उल्लङ्घन भनेको तपाा�को PHI लाई चोरी भएर, गल्तीले वा �ाक भएर हराउने सिहतका HIPAA अन्तगर्त अनुमित न�दइएको
�योग वा खुलासा हो। HIPAA अन्तगर्त तपा�को PHI को उल्लङ्घन भएमा हामीले तपा�लाई सूिचत गन�छ�।

मैले यो सूचनाको �ितिलिप �ा� गनर् सक्छु ?

स�ु �न्छ। यो तपा�कै लािग हो। तपा�ले यो सूचना िव�ुतीय माध्यमबाट �ा� गनुभ
र् यो भने, तपा�ले कागजी �ितिलिप मा� स�ु �न्छ
र हामीले तपा�लाई एउटा �ित �दनेछ�।

PHI गोपनीयता अभ्यासह� प�रवतर्न भएमा के

हामीलाई यो सूचनालाई पालना गनर् आवश्यकता पछर्। हामीसँग यो सूचना प�रवतर्न गन� अिधकार �न्छ। कानून वा हा�ा गोपनीयता

�न्छ?

अभ्यासह� प�रवतर्न भएमा, हामीले तपा�ले कहाँ फे ला पानु�
र् न्छ वा तपा�लाई कहाँ पठाउन सक्छ� भनी नयाँ सूचनाको जानकारी
पठाउनेछ�।

मसँग यो सूचना वा मेरो PHI का

तपाईसँग यस सूचनाको बारे मा कु नै ��ह� छन् भने, तपा�ले DSHS गोपनीयता अिधकारीलाई

अिधकारह�को बारे मा �� भएमा मैले कसलाई

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

सम्पकर् गनर् सक्छु ?
मैले मेरो PHI गोपनीयता अिधकारह�को

तपा�लाई आफ्ना PHI गोपनीयता अिधकारह�को उल्लङ्घन भएको लागेमा तपा�ले 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 स�ु �न्छ। तपा�ले उजुरी दायर
गनुर्�न्छ भने, DSHS ले तपा�का सेवाह�लाई प�रवतर्न गन� वा रो�े गन�छैन र तपा�का िव�� कु नै �ितशोध िलनेछैन।

वा

आफ्नो उजुरीलाई अनलाइनमा पेश गनुह
र् ोस्: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf वा यस
ठे गानामा िलिखत �पमा पेश गनुह
र् ोस्: 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 उजुरीह� गोपनीयताको उल्लङ्घन दाबी ग�रएको 180 �दनिभ�मा
बुझाइएको �नुपछर्।
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गोपनीय जानकारीको गोपनीयता अभ्यासह�को DSHS सूचना
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स्वीकृ ित
Acknowledgement

(DSHS ले �त्यक्ष स्वास्थ्य स्याहार उपचार उपलब्ध गराउँ दा आवश्यक �ने)
सेवा�ाहीको नाम

सेवा�ाहीको जन्म िमित

मैले DSHS गोपनीयता सूचनाको �ितिलिप �ा� गरे को छु र DSHS ले मेरो �ि�गत स्वास्थ्य जानकारीलाई कसरी �योग र साझा गन�छ भ�े
बारे मा �� सो�े मौका पाएको छु ।
सेवा�ाही वा �ि�गत �ितिनिधको हस्ताक्षर

िमित

FOR DSHS USE ONLY (DSHS �योजनको लािग मा�)
To be completed if unable to obtain signature of client or personal representative.
Describe efforts made to have the client acknowledge receipt of the Notice of Privacy Practices (NPP):

Describe reason why acknowledgement was not obtained:

STAFF MEMBER’S NAME AND TITLE (PLEASE PRINT)

STAFF’S SIGNATURE
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ADMINISTRATION/DIVISION

DATE

