DSHS েগাপনীয়তার রীিতসমূেহর িব�ি�
�ােয়ে�র িচিকৎসার তেথয্র জনয্

DSHS Notice of Privacy Practices for Client Medical Information

কাযর্ কর হেয়েছ েসে��র 23, 2013 তািরখ েথেক

DSHS এর আপনােক �াে�য্র তেথয্র স�াবয্তা ও দািয়� আইন(Health Information Portability and Accountability Act - HIPAA) অনুসাের আপনার
েগাপনীয়তার অিধকারগিল জানােনা আবশয্ক। (45 CFR 164.520). DSHS একিট “স�র সত্তা।” HIPAA এর আওতায় সকল DSHS আেস না, HIPAA এর
আওতায় েকবলমা� DSHS ওেয়বসাইেটর �া�য্-পিরচযর্ার উপাদানসমূহ(Health Care Components) িহেসেব তািলকাভু � কাযর্�মগিলই আেস। এই িব�ি�িট
েকবলমা� ঐ আওতাভু � কাযর্�মগিলর �ারা পিরেষবা েদওয়া �ােয়�েদর ে�ে�ই �েযাজয্। এই িব�ি�িট আপনার DSHS পিরেষবাগিল পাওয়ার েযাগয্তােক �ভািবত
করেব না।

এই িব�ি�িট আপনার িচিকৎসার তথয্ কীভােব বয্বহার ও �কাশ করা হেত পাের এবং
কীভােব আপিন েসই তথয্ েপেত পােরন তার বণর্ না েদয়। অনু�হ কের যত্ন সহকাের এিটর পযর্ ােলাচনা করন।
PHI কী?

সুরি�ত �াে�য্র তথয্(Protected Health Information - PHI) হল HIPAA এর আওতাভু � DSHS এর অংশগিলর
�ারা ধের রাখা �ােয়ে�র িচিকৎসার তথয্। PHI হল আপনার �াে�য্র ি�িত বা অব�া, আপিন েয �া�য্-পিরচযর্া পান
অথবা আপনার �া�য্-পিরচযর্ার জনয্ অথর্�দান স�েকর্ আপনার সে� সংযু� িচিকৎসার তথয্। আইনতঃ DSHS এর
আপনার PHI সুরি�ত রাখা আবশয্ক।

আমার স�েকর্ DS
HS এর কােছ কী কী
PHI রেয়েছ?

আপনােক পিরেষবা িদেত আমােদর সাহােযয্র জনয্ আপনােক আমােদর কােছ আপনার অব�ান, আিথর্ক তথয্ বা িচিকৎসার
েরকডর্ সহ িচিকৎসার বা �াে�য্র তথয্ িদেত হেত পাের। আমরা আপনােক পিরেষবা েদওয়ার বা আপনার পিরচযর্ার
অথর্�দােনর �েয়াজন হেয়েছ এমন উৎস েথেক আপনার স�েকর্ PHI েপেত পাির।

আমার PHI কারা েদখেত পান?

আমরা আমােদর কাজ করার জনয্ েকবল �েয়াজনীয় নূয্নতম পিরমাণ PHI েদেখ থািক। আইেনর �ারা অনুেমািদত বা
আপনার �ারা অনুেমািদত হেল আমরা অনয্ কাযর্�ম বা বয্ি�র সে� PHI েশয়ার করেত পাির। উদাহরণ�রপ, আপনার
�া�য্-পিরচযর্া সমি�ত ও তার জনয্ অথর্�দান করেত �া�য্-পিরচযর্া কতৃর্ প�(Health Care Authority) ও অনয্ানয্ �া�য্পিরচযর্া �দানকারীেক আপনার PHI েদওয়া হেত ও তােদর �ারা েসগিল বয্বহৃত হেত পাের। আমরা অতীেতর, বতর্ মােনর
বা ভিবষয্েতর PHI েশয়ার করেত পাির।

DSHS েকান েকান PHI েশয়ার কের?

DSHS কখন PHI েশয়ার কের?

আমরা েকবলমা� আপনার েসইসব PHI অনয্েদর সে� েশয়ার কের থািক েযগিল তােদর িনেজেদর কাজ করার জনয্ লােগ
এবং যতটা আইেনর �ারা অনুেমািদত। আপিন আপনার PHI েয েকােনা উে�েশয্ যারা যারা েদেখেছন তােদর একিট তািলকা
চাইেত পােরন।
আমরা পিরেষবাগিলর সম�য় ঘটােত এবং িচিকৎসা, অথর্�দান ও �া�য্-পিরচযর্ার ি�য়াকলােপর জনয্ “জানার �েয়াজেনর
িভিত্তেত” PHI েশয়ার কের থািক। উদাহরণ�রপ, আমরা এই িস�া� িনেত তথয্ েশয়ার করেত পাির েয:
• িচিকৎসা �দান করেত হেব িকনা।
• আমরা �া�য্-পিরচযর্া �দানকারীেদর �ারা �দত্ত পিরেষবার অথর্�দান করেত পাির িকনা।
• আপিন DSHS কাযর্�মগিলর েযাগয্ িকনা।
• আপনার �দানকারীেদর েথেক পাওয়া পিরচযর্াগিল আইন �ারা �িমত মান পূরণ কের িকনা।

আিম িক আমার PHI েদখেত পাির?
আিম িক আমার PHI বদলােত পাির?
অনয্ কারর আমার PHI এর �েয়াজন
েহল কী েহব?

আপিন আপনার PHI েদখেত পােরন। আপিন চাইেল আপিন আপনার PHI এর একিট �িতিলিপ পােবন। DSHS আপনার
কােছ েথেক �িতিলিপর মূলয্ িনেত পাের।
আপনার িনেজর PHI ভু ল মেন হেল আপিন PHI বদলােত বা নতু ন কের েযাগ করেত পােরন। আপিন যােদর কােছ
আপনার PHI এর �িতিলিপ রেয়েছ তােদরেক আমরা েকােনা বদল পািঠেয়িছ িকনা তা জানেত চাইেত পােরন।
আমােদরেক আপনার PHI েশয়ার করেত িদেত আপনােক একিট ফেমর্ �া�র করেত বলা হেত পাের, যিদ:
• পিরেষবা বা পিরচযর্া �দান করেত আমােদর আপনার অনুমিতর �েয়াজন হয়;
• আপিন আইনতঃ আপনার অনুমিত ছাড়া েদওয়ার অনুেমাদন েনই এমন অনয্ েকােনা সং�া বা �দানকারীর কােছ
আমােদরেক আপনার PHI পাঠােত বলেত চান;
• আপিন আমােদরেক আপনার PHI অনয্ কারেক পাঠােত বলেত চান, েযমন, আপনার অয্াটিনর্, েকােনা আত্মীয় বা
অনয্ েকােনা �িতিনিধ।
আপিন ফেমর্ েয েশষ হওয়ার তািরখ েদেবন েসই অবিধ আপনার PHI েশয়ার করার জনয্ আপনার অনুমিত বহাল থাকেব।
আমরা েকবল আপনার তািলকাভু � কের েদওয়া PHI-গিলই েশয়ার করেত পাির। আপিন DSHS এর কােছ িলিখতভােব
এই অনুমিত বািতল করেত বা বদলােত পােরন
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�ােয়ে�র িচিকৎসার তথয্(Client Medical Information) এর জনয্ DSHS এর েগাপনীয়তার রীিতসমূেহর িব�ি�
কাযর্কর হেয়েছ েসে��র 23, 2013 তািরখ েথেক
DSHS িক আমার অনুমিত ছাড়া PHI
েশয়ার করেত পাের?

DSHS আপনার অনুমিত ছাড়া িকছু িকছু ে�ে� PHI েশয়ার করেত পাের। আইনতঃ আমােদর আপনার PHI েশয়ার
করার �েয়াজন বা অনুমিত থাকেত পাের। এর মেধয্ এমন উদাহরণ রেয়েছ েযখােন আমােদর এগিলর �েয়াজন হেত পাের:
• িশশ সুর�া পিরেষবা(Child Protective Services), পুিলশ বা অনয্ েকােনা সং�ার কােছ িশশর বা �া�বয়ে�র
উপর িনযর্াতন বা অবেহলার ঘটনার িরেপাটর্ করা।
• আদালেতর আেদেশ েরকডর্ �দান করা।
• DSHS এর ি�য়াকলাপ পযর্ােলাচনা কের এমন অনয্ েকােনা সং�ােক PHI েদওয়া।
• এমন েকােনা সং�ার সে� PHI েশয়ার করা যারা নািসর্ং েহাম বা হাসপাতােলর মেতা িচিকৎসােক�গিলর লাইেস�
েদয় ও েসগিল পিরদশর্ন কের।
• আপনার েদখােশানা করেত অথবা আপিন পিরেষবার বা সুিবধার েযাগয্ িকনা তা িনধর্ারেণর �েয়াজন অনুসাের
পিরেষবা �দানকারী বা অনয্ানয্ সং�ার সে� PHI েশয়ার করা।
• নাবালকেদর অিভভাবক বা িপতামাতােদর PHI েদওয়া।
• গেবষণায় PHI বয্বহার করা।
• আপৎকালীন পিরি�িতেত অথবা িবপযর্েয় �াণ �দােনর উে�েশয্ PHI বয্বহার বা �কাশ করা।

আিম িক আমার PHI েশয়ার করা ও
আিম কীভােব তা পােবা তার উপর
সীমা আেরাপ করেত পাির?

আপিন আমােদরেক আপনার PHI বয্বহার ও েশয়ার করার উপর সীমা আেরাপ করেত বলেত পােরন, িক� আমােদর তােত
স�ত হেত হেব এমন নয়। আপিন আমােদরেক আপনার PHI আপনার কােছ অনয্ েকােনা ফরময্ােট বা অনয্ েকােনা �ােন
পাঠােতও বলেত পােরন।

ল�ন কী?

ল�ন হল আপনার PHI এমনভােব বয্বহার বা �কাশ করা HIPAA এর অধীেন যার অনুমিত েনই, যার মেধয্ পেড় চু ির,
ভু ল�েম বা হয্ািকং এর �ারা েখায়া যাওয়া। HIPAA এর অধীেন আপনার PHI এর েকােনা ল�ন হেয় থাকেল আমরা
আপনােক তা ডাকেযােগ জািনেয় েদেবা।

আিম িক এই িব�ি�র একিট �িতিলিপ
েপেত পাির?

হয্াঁ। এই িব�ি�িট আপনার িনেজর কােছ রাখার জেনয্ই। আপিন এই িব�ি�িট ৈবদুয্িতন উপােয় েপেয় থাকেল আপিন
একিট কাগেজ ছাপা �িতিলিপ চাইেত পােরন এবং আমরা আপনােক তা িদেয় েদেবা।

PHI এর েগাপনীয়তার রীিতসমূহ
বদলােল কী হেব?

আমােদরেক এই িব�ি�িট েমেন চলেত হেব। আমােদর এই িব�ি�িট বদলােনার অিধকার রেয়েছ। আইেন বা আমােদর
েগাপনীয়তার রীিতসমূেহ েকােনা বদল এেল আমরা আপনােক নতু ন িব�ি� ও েকাথায় তা পাওয়া যােব েসস�িকর্ত তথয্
পাঠােবা অথবা েসিটেক আপনার কােছ পািঠেয় েদেবা।

আমার এই িব�ি� বা আমার PHI এর
অিধকারগিল স�েকর্�� থাকেল আিম
কার সে� েযাগােযাগ করেবা?

আপনার এই িব�ি� স�েকর্ �� থাকেল আপিন DSHS �াইেভিস অিফসার(Privacy Officer) এর সে� এখােন
DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov বা (360) 902-8278 ন�ের েযাগােযাগ করেত পােরন।

আমােক িক আমার PHI এর
েগাপনীয়তার অিধকারগিলর ল�ন
েহল তা িেরপা র
কেরত েহব?

আপনার PHI েগাপনীয়তার অিধকারগিলর ল�ন হেয়েছ বেল মেন করেল আপিন এখােন একিট অিভেযাগ দােয়র করেত
পােরন:
DSHS Privacy Officer, Department of Social and Health Services, PO Box 45115, Olympia WA
98504-5115 অথবা DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov অয্াে�েস ইেমল করন। আপিন অিভেযাগ দােয়র করেল
DSHS আপনার পিরেষবা বদলােব না বা ব� করেব না এবং তােদর আপনার িবরে� �িতেশাধ না েনওয়া আবশয্ক।
অথবা
আপনার অিভেযাগিট অনলাইেন এখােন জমা িদন: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf
অথবা এই িঠকানায় িলখুন: নাগিরক অিধকার দ�র Office for Civil Rights, US Department of Health and
Human Services, 200 Independence Avenue, S.W., Room 509F HHH Bldg., Washington, D.C.
20201, েফান (800) 368-1019. DHHS এর কােছ করা েয েকােনা অিভেযাগ দািব করা েগাপনীয়তার ল�েনর 180
িদেনর মেধয্ করা আবশয্ক।
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