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HIPAA েগাপনীয়তা অনুশীলেনর িব�ি� (Notice of Privacy Practices,
NPP): অনু�হ কের এিট মেনােযাগ সহকার পযর্ ােলাচনা করন!
এই NPP হল আপনার তথয্, আপনার অিধকার, এবং আমােদর দািয়�গিলর স�েকর্৷ এিট িববৃত কের, কীভােব
আপনার তথয্ ChristianaCare-এর �ারা বয্বহৃত ও �কািশত হেত পাের, এবং কীভােব আপিন এিট নাগাল�া�
করেত পােরন৷
ChristianaCare আমােদর েরাগীেদর েগাপনীয়তা গর� সহকাের �হণ কের৷ আমরা জািন েয আপনার িচিকৎসািভিত্তক তথয্
অিতশয় বয্ি�গত৷ আমরা আপনার িচিকৎসািভিত্তক তথয্গিলর েগাপনীয়তা র�া করার জনয্ আমােদর সেবর্াৎকৃ �িট কের
থািক৷ আমরা শধুমা� অিভে�ত উে�েশয্ ও আইেনর �েয়াজন অনুসাের
িন�তম �েয়াজনীয় এবং তথয্ বয্বহার এবং �কাশ কির৷

আমােদর
দািয়�গিল

আপনার েসবার উে�েশয্, আমরা আপনার �া�য্ স�েকর্ বয্ি�গত তথয্গিল সৃি� এবং �হণ কির৷ এই
তথয্গিল, সুরি�ত �া�য্ তথয্ (Protected Health Information) নােম পিরিচত, এবং এগিল �া�
হয় আপনার েথেক, আপনার িচিকৎসেকর েথেক, হাসপাতালগিলর েথেক এবং আপনার িচিকৎসার
সে� সংি�� অনয্ানয্ �া�য্-�যত্ন পিরেষবা �দানকারীেদর েথেক৷ ChristianaCare �া�য্ এবং কলয্াণ
সুিবধা পিরক�না (সুিবধা পিরক�না) (ChristianaCare Health & Welfare Benefits Plan) এর
সদসয্েদর জনয্, PHI পাওয়া েযেত পাের আপনার িনেয়াগকতর্ া, অনয্ানয্ িবমাকারী, HMOs অথবা
তৃ তীয়-প� �শাসকেদর (third-party administrators, TPAs) েথেক৷ আপনার PHI হেত পাের
েমৗিখক, িলিখত, অথবা ৈবদুয্িতন আকাের৷ আমরা আইেনর �ারা িন�িলিখতগিল করার জনয্ বাধয্:
• আপনার PHI এর েগাপনীয়তা এবং সুর�া বজায় রাখেত৷
•

•

আপনার িচিকৎসা, অথর্ �দান ও আমােদর �া�য্ �যত্ন �ি�য়াগিলেত অংশ�হণ কের
এমন তৃ তীয় প�গেণর সােথ একিট বয্বসািয়ক সহেযাগী চু ি�েত (Business Associate
Agreement) আব� হেত যার ফেল বয্বহায় সহেযাগীর PHI এর েগাপনীয়তা ও
িনরাপত্তা র�া করার �েয়াজন হয়।
তাৎ�িণকভােব আপনােক জানােত যিদ আমরা আপনার PHI এর অনুপযু� বয্বহার িনধর্ারণ
কির েযিট আপনার তেথয্র েগাপনীয়তা অথবা সুর�ার সে� আপস কেরেছ৷

•

যিদ না আপিন িলিখতভােব আমােদর বেলন েয আমরা পািরনা, তাহেল এই িব�ি� অনুসাের
আপনার তথয্গিল বয্বহার ও �কাশ করেত, যত�ণ আপিন িলিখতভােব আমােদর বলেছন েয আমরা
পাির না।৷ যিদ আপিন েযেকােনা সমেয় আপনার মন পিরবতর্ ন কেরন, তাহেল আপনােক

আবিশয্কভােব আমােদর িলিখত আকাের জানােত হেব৷
•

এই িব�ি�েত িববৃত দািয়� এবং েগাপনীয়তার অভয্াসগিল অনুসরণ করেত এবং আপনার
েসিটর একিট �িতিলিপ িদেত৷

•

ChristianaCare এর সকল �িত�ান, সুিবধা-বয্ব�া, এবং িচিকৎসা-বয্ব�াগিল

•

েযেকােনা িচিকৎসক, �া�য্ �যত্ন েপশাদার, অথবা আপনার েদখােশানা করা অনয্ানয্ বয্ি�রা

কারা অনুসরণ

•

ChristianaCare এর জনয্ কাজ করা সকল বয্ি�রা

•

করেবন?

ChristianaCare এর সকল ে��ােসবীরা

•

�া�য্ সং�া� তেথয্র �েয়াজনীয়তাসহ েযেকােনা বয্বসািয়ক সহেযাগী, যােত তাঁরা

এই িব�ি�িট

ChristianaCare এর জনয্ পিরেষবাগিল �দান করেত পােরন

আপনার তথয্
আনরা আপনার
স�েকর্
িন�িলিখত
তথয্গিল
সংরি�ত করেত

আমরা েয তথয্গিল সংরি�ত করেত পাির, েসগিলর মেধয্ রেয়েছ, তেব এগিলেতই সীমাব� নয়:
•

িনদািনক পিরসংখয্ান: েরাগ-িনণর্য়/অব�া, লয্াবেরটিরর ফলাফলগিল, ওষুধপে�র বয্ব�া,
অনয্ানয্ িচিকৎসা সং�া� তথয্

•

নৃতাি�ক পিরসংখয্ান: িঠকানা/িজপ েকাড, জ� তািরখ, �াইভাসর্ লাইেস�, নাম, েসাশাল
িসিকউিরিট ন�র, অনয্ানয্ পিরচায়কগিল

•

পাির:

আিথর্ক পিরসংখয্ান: দািবিভিত্তক তথয্, ে�িডট কাডর্/বয্া� অয্াকাউ� ন�র, অনয্ানয্ আিথর্ক
তথয্, নাম এবং �াইভাসর্ লাইেস� সং�া� তথয্

আমােদর বয্বহার এবং �কাশগিল
আমরা, িন�িলিখত পিরি�িতগিল অ�ভুর্ � কের িক� েসগিলর মেধয্ সীমাব� না েথেক, আপনার
তথয্গিল বয্বহার এবং �কাশ করেত পাির:

আমরা
িন�িলিখত

•

আপনার পাওয়া �া�য্ �যত্নিভিত্তক িচিকৎসা িনয়�েণর ে�ে� সাহাযয্ করা

•

িবিভ� �া�য্ �যত্ন �দানকারীেদর মেধয্ আপনার িচিকৎসার সম�য় ঘটােনা

•

একিট গৃহিভিত্তক �া�য্ মূলয্ায়ন-এর জনয্ ভিতর্ র সমেয় িনধর্ািরত মাপকািঠ অনুসাের মূলয্ায়ন
সং�া� তথয্ সং�হ করা

•

আপনার �া�য্ পিরেষবাগিলর জনয্ িবল করা

•

আমােদর �া�য্ �যত্নিভিত্তক �ি�য়াগিল িনয়�ণ করা

•

�কাশ করেত

গেবষণা পিরচালনা করা

•

আইেনর �িত মানয্তা �দান করা

পাির:

•

জন�া�য্ এবং িনরাপত্তা সং�া� িবষয়গিলর ে�ে� সাহাযয্ করা

•

অ� এবং ত� দান সং�া� অনুেরাধগিলর ে�ে� �িতি�য়া করা এবং একজন িচিকৎসা

উে�েশয্ আপনার
তথয্ বয্বহার এবং

িবষয়ক পরী�ক অথবা পারেলৗিকক ি�য়া িবষয়ক িনেদর্ শেকর সে� সহেযািগতা করা
•

কম�েদর �িতপূরণ, আইন বলবতকরণ, এবং অনয্ানয্ সরকাির অনুেরাধগিলর েমাকািবলা
করা

•

আইিন মামলা এবং আইনানুগ পদে�পগিলর েমাকািবলা করা

•

সুিবধা পিরক�না সদসয্েদর ে�ে� �েযাজয্তা অনুসাের আপনার �া�য্ পিরক�না �েয়াগ করা

•

সুিবধা পিরক�না সদসয্েদর জনয্ পিরেষবা এবং কাযর্�মগিলর সং�ান করা

আপনার িবক�
িন�িলিখত

আপিন, িন�িলিখত পিরি�িতগিলেক অ�ভুর্ � কের, িক� েসগিলেত সীমাব� না েথেক, কীভােব
আমরা আপনার তথয্গিল বয্বহার এবং �কাশ করেত পাির েসিট আপিন িনবর্াচন করেত পােরন:

উে�শগিলেত
আমােদর �ারা
আপনার
তথয্গিলর
বয্বহার এবং

•

আপনার পিরবার এবং ব�ু েদর েথেক পাওয়া িচিকৎসা-স�িকর্ ত ��গিলর উত্তর েদওয়া

•

দুেযর্াগিভিত্তক �ােণর সমেয়

•

আপনার সে� েমাবাইল এবং িডিজটাল �যুি�র মাধয্েম আপনার সে� েযাগােযাগ করা

•

আমােদর পিরেষবা এবং উৎপাদনগিলর িবপণেনর সমেয়

•

আপনার PHI িব�য় করা

জানােনার প�ার
ে�ে� আপনার
কেয়কিট িবক�
আেছ:

আপনার অিধকারগিল
আপনার অিধকারগিলর মেধয্ িন�িলিখতগিল অ�ভুর্ � হয়, িক� েসগিলর মেধয্ সীমাব� নয়:

আপনার
অিধকারগিলর
মেধয্ অ�ভুর্ � হয়:

•

আপনার �া�য্ এবং দািব সং�া� েরকডর্গিলর একিট কিপ পাওয়ার

•

আপনার �া�য্ এবং দািব সং�া� েরকডর্গিলেত সংেশাধেনর জনয্ অনুেরাধ করার

•

আমরা কােদর সে� আপনার তথয্গিল েশয়ার কেরিছ, তাঁেদর একিট তািলকা পাওয়ার

•

আমােদর �ারা েশয়ার করা তথয্গিল সীিমত করার জনয্ বলার

•

েগাপন েযাগােযােগর জনয্ অনুেরাধ করার

•

এই েগাপনীয়তা িব�ি�র একিট কিপর জনয্ অনুেরাধ করার

•

যিদ আপিন িব�াস কেরন েয আপনার েগাপনীয়তা সং�া� অিধকারগিল ভ� করা হেয়েছ,
তাহেল একিট অিভেযাগ দােয়র করার

•

আপনার পে� ি�য়া করার জনয্ েকান একজনেক িনবর্াচন করার

িন�িলিখত পৃ�াগিল আপনার অিধকারগিল, আমােদর বয্বহার এবং �কাশগিল, এবং আপনার �িত আমােদর
দািয়�গিলর িবশেদ িববরণ �দান কের৷

িব�ৃতভােব আমােদর বয্বহার এবং �কাশগিল
এই িবভাগিট িববৃত কের কীভােব আমরা আপনার স�েকর্ িচিকৎসািভিত্তক তথয্গিল বয্বহার করেত এবং �কাশ
করেত পাির৷ যিদও এই তািলকািটেত সকল স�াবনাগিল থােক না, আমরা আপনার অনুমিত বয্তীত আপনার
তথয্গিল বয্বহার এবং �কাশ করার জনয্ অনুেমািদত এমন সকল প�াগিল এই িবভাগিটেত তািলকাভু�
ে�ণীগিলর মেধয্ একিটেত পড়েব৷
উদাহরণ:
• আমরা, আপনােক িচিকৎসািভিত্তক �যত্ন �দােনর উে�েশয্

আপনার

আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিল বয্বহার করেত পাির৷
•

পাওয়া �া�য্

আমােদর �িত�ােনর িচিকৎসক, �িশ�েণর অধীন
িচিকৎসক, নাসর্, িশ�াথ�, অথবা অনয্ানয্ কম�েদর িদেত

�যত্নমূলক
িচিকৎসা
িনয়�ণ করেত

আমরা আপনার স�েকর্ িচিকৎসা সং�া� তথয্গিল

পাির যাঁরা আপনার �যেত্নর সে� সংি��৷
•

আমরা আপনার জনয্ �যত্ন �দােনর উে�েশয্ �া�য্ বয্ব�াবিহভূর্ ত বয্ি�েদর সে� কাজ করার জনয্ আপনার িচিকৎসা

আপিন যখন বািড় িফের যােবন
তখনকার জনয্ অিতির�
পিরেষবাগিলর বয্ব�া করার
উে�েশয্, একজন েকস ময্ােনজার
আপনার েরাগ-িনণর্য় এবং
িচিকৎসা পিরক�না স�েকর্
তথয্গিল বয্বহার করেত পােরন৷

সং�া� তথয্গিল িদেত পাির৷

সাহাযয্ করা

আমরা আপনার �যত্ন স�িকর্ ত তথয্গিল, আপনার েথেক,

অথর্ �া� করার
জনয্

একিট িবমা েকা�ানীর েথেক, অথবা অনয্ েকান অথর্
�দানকারীর েথেক অথর্ �দােনর অনুেরাধ করার জনয্ বয্বহার
ও �কাশ করেত পাির৷

উদাহরণ:
আমরা, িবল করার উে�শয্,
আপিন েয �যত্ন েপেত যাে�ন,
অথবা েপেয়েছন েসই স�েকর্
আপনার �া�য্ পিরক�নািট
বলেত পাির৷

ChristianaCare পিরচালনা করার জনয্ আপনার সে� স�িকর্ ত
িচিকৎসািভিত্তক তথয্গিল বয্বহার এবং �কাশ করেত পাির৷
•

আমরা কীভােব আপনার েদখােশানা কেরিছ এবং আপিন
আমােদর �যেত্নর অধীেন েকমন িছেলন েসিট েদখার জনয্

ChristianaCare
পিরচালনা
করার জনয্

আপনার তথয্ বয্বহার করেত পাির৷
• ChristianaCare অনয্ানয্ পিরেষবাগিল �দান করেব কী না,
েকান পিরেষবাগিল �েয়াজনীয় অথবা �েয়াজনীয় নয়, এবং
েকান নতু ন িচিকৎসাগিল কাযর্করী েসই িবষেয় িস�া�
�হেণর উে�েশয্ আমরা েরাগীেদর েগা�ীর স�েকর্ িচিকৎসা
সং�া� তথয্গিল একি�ত করেত পাির৷
• িচিকৎসক, নাসর্, এবং িশ�াথ�েদর অ�ভুর্ � কের, আপনার

উদাহরণ:
• আমরা আপনার জনয্ উত্তমতর
পিরেষবাগিলর িবকাশ
ঘটােনার উে�েশয্ আপনার
�া�য্ সং�া� তথয্গিল বয্বহার
কির৷
• আমরা �শাসিনক

পিরেষবাগিলর �দানকারী
েকা�ািনগিলর সে� �া�য্
সং�া� তথয্গিল েশয়ার কির৷

েদখােশানা করা মানুেষরা িশ�া�াি�র উে�শয্, তথয্গিল
েপেত পােরন৷ তথয্গিল, আমরা কীভােব কাজ করিছ েসিটর
তু লনা করার উে�েশয্, এবং আমরা আমােদর �ারা �দান
করা �যত্ন এবং পিরেষবাগিলর উ�িত ঘটােত পাির কী না
েসিট েদখার জনয্, অনয্ানয্ হাসপাতােলর েথেক �া�
িচিকৎসা সং�া� তথয্গিলর সে� সমি�ত করা হেত পাের৷
• আমার একিট অনুদান �দান করার জনয্ আপনার সে�
েযাগােযাগ করেত পাির৷ আমরা, আপনার েযাগােযাগ
সং�া� তথয্ বয়স, িল�, পিরেষবা �দােনর তািরখ,

তহিবল
সং�হমূলক
�েচ�াগিল

পিরেষবার িবভাগ, িচিকৎসাকারী িচিকৎসক, �া�য্ ফলাফল
সং�া� তথয্, এবং �া�য্ িবমার ি�িত স�িকর্ ত তথয্
অ�ভুর্ � কের, এই উে�েশয্ িকছু িনিদর্ � তথয্ বয্বহার করেত
পাির৷
• যিদ আপিন আমােদর তহিবল সং�হমূলক �েচ�াগিলর জনয্
আপনার সে� েযাগােযাগ করা পছ� না কেরন, তাহেল
আপিন িন�িলিখত প�াগিলর মেধয্ একিটর �ারা অংশ�হণ
না করার িবক� �হণ করেত পােরন: 1) 1-800-693-2273
ন�ের কল কের; 2) optout@christianacare.org েত;

উদাহরণ:
আমরা, িকছু িনিদর্ � েরােগর জনয্
সহায়ক কাযর্�মগিলর জনয্
অনুদােনর লে�য্ আপনার সে�
েযাগােযাগ করার উে�েশয্
আপনার নৃতাি�ক তথয্গিল এবং
েযাগােযােগর িন�তম
পিরসংখয্ানগিল বয্বহার করেত
পাির৷

একিট ইেমল পািঠেয়; অথবা 3) ChristianaCare Office of
Development, 13 Reads Way, Suite 203, New
Castle, DE 19720 বরাবর িলেখ৷
• আমরা আপনার িনকট িচিকৎসা �দান করেত অ�ীকার
করবন না অথবা দান করার িবষেয় আপনার েনওয়া
েকানও িস�াে�র িভিত্তক আপনার সে� বয্বহার করেবা না৷
•
•

আমােদর
পিরেষবা এবং
উৎপাদনগিলর
িবপণেনর
সমেয়

আমরা আপনার অনুেমাদন বয্তীত, িবপণেনর উে�েশয্,
আপনার PHI বয্বহার অথবা �কাশ করেবা না৷
িন�িলিখতগিল িবপণনিভিত্তক েযাগােযাগ নয়, এবং একিট
অনুেমাদেনর �েয়াজন নাও হেত পাের, যিদ েসিট:
▪ একিট �া�য্ স�িকর্ ত উৎপাদন অথবা পিরেষবার
িববরণ েদওয়ার (অথবা এই �কার উৎপাদন অথবা
পিরেষবার জনয্ অথর্ �দােনর জনয্) জনয্ করা হয়;
▪ একিট �া�য্ �যত্ন েনাটওয়ােকর্ অথবা �া�য্
পিরক�না েনটওয়ােকর্ , একিট �া�য্ পিরক�নার
একিট �িত�াপন, অথবা পিরবধর্েনর ে�ে�
অংশ�হণকারী সত্তাগিলর সে� েশয়ার করার জনয্
করা হয়;
▪ শধুমা� একজন �া�য্ পিরক�নায় তািলকাভু ে�র
�িতই উপল� �া�য্ স�িকর্ ত উৎপাদনগিল অথবা
পিরেষবাগিলর সে�, েযিট মূলয্ সংেযাজন ঘটায়, িক�
সুিবধাগিলর একিট পিরক�নার অংশ নয়, স�িকর্ ত
হয়;
▪ একিট নতু ন িবেশষািয়ত েগা�ী অথবা নতু ন যে�র
উপি�িত স�েকর্ েঘাষণা করার উে�েশয্ বয্বহার
করা হয়;
▪ বয্ি�িটর িচিকৎসার জনয্ করা হয়;
▪ বয্ি�িটর জনয্ েকস িনয়�ণ অথবা �যত্ন সম�েয়র
জনয্, অথবা ৈবকি�ক িচিকৎসা, েথরািপ, �া�য্ �যত্ন
�দানকারী, অথবা বয্ি�িটর �িত �যেত্নর বয্ব�া
িনেদর্ শ করার অথবা সুপািরশ করার জনয্ করা
হয়৷

িবপণনমূলক েযাগােযােগর
উদাহরণ:
•

একিট হৃদেরাগ সং�া�
সুিবধার স�েকর্ , েযিট
হাসপাতােলর অংশ নয়,
েযিট িবনামূেলয্ একিট
�াথিমক পিরেষবা
�দান করেত পাের,
পূবর্তন েরাগীেদর
অবিহত কের একিট
হাসপাতােলর েথেক
একিট েযাগােযাগ৷

•

যখন েযাগােযাগিট
িচিকৎসা সং�া�
পরামশর্ �দােনর
উে�েশয্ না হয়৷

অ-িবপণনমূলক েযাগােযােগর
উদাহরণ:
•

একজন �দানকারী,
েকান কাযর্�মিট �ত�
েরাগীর �চিলত থাকা
�েয়াজনীয়তাগিলর
ে�ে� সেবর্াৎকৃ �ভােব
উপযু� হয় েসিট
িনধর্ারণ করার উে�েশয্,
একজন েরাগীর
িচিকৎসা সং�া�
েরকডর্গিল বহ সংখয্া
আচরণ িনয়�ণ
কাযর্�েমর সে� েশয়ার
কেরন৷

•
•

PHI এর িব�য়

•

একজন হাসপাতােলর
সমাজ কম�, েরাগীিটেক
একিট হাসপাতােলর
শযয্া েথেক একিট
নািসর্ং েহােম �ানা�িরত
করার জনয্ সুপািরশ
করাকালীন িচিকৎসা
সং�া� তথয্গিল বহ
সংখয্ক নািসর্ং েহােমর
সে� েশয়ার কেরন৷

•

একজন �দানকারী,
Medicare-এর উপযু�
বয়েসর �িত অ�সর
হেত থাকা সদসয্েদর
িনকট তােদর
Medicare স�ূরক
পিরক�নার িববরণ
এবং একিট আেবদনপ�
সহ তথয্-প� পাঠান৷

আমরা, আপনার অনুেমাদন বয্তীত, অেথর্র িবিনমেয়

উদাহরণ:

আপনার PHI �কাশ করেবা না৷

ChristianaCare যিদ আপনার

আপনার অনুেমাদনসহ, আমরা গেবষণামূলক

PHI �য় করার জনয্ একিট

কাযর্কলাপগিলর জনয্, সীিমত ে��গিলেত, েযখােন

��াব পায়, আমরা আপনার

বয্য়পূরণিট PHI ��ত এবং স�ািলত করার বয্য়েত

িলিখত অনুমিত ছাড়া, সত্তািটর

সীিমত থাকেব, আপনার PHI �কাশ করেত পাির৷

িনকট আপনার তথয্ িব�য়
অথবা উ�ু� করেত পাির না৷

• যখন আপিন একজন েরাগী, আমরা হাসপাতােলর তথয্
িনেদর্ িশকায় আপনার স�েকর্ সীিমত তথয্ অ�ভুর্ � করেত
পাির, যােত আপনার ব�ু , পিরবার, এবং যাজক আপনােক

হাসপাতােলর
তথয্ িনেদর্ িশকা

েদখেত এবং আপিন েকমন আেছন েসিট জানেত পােরন৷
• এই তেথয্র মেধয্ অ�ভুর্ � হেত পাের আপনার নাম,
হাসপাতােল আপনার অব�ান, েফান ন�র, আপনার
সাধারণ অব�া (ভােলা, অনুকূল, গরতর অথবা জিটল),
এবং আপনার ধমর্৷
• আমরা এই তথয্িট �কাশ করেত পাির েয একজন েরাগীর
মৃতুয্ হেয়েছ, তাঁর েকানও িনকট আত্মীয়েক িব�িপত করার
পের৷

উদাহরণ:
• আপনার ধমর্ বয্তীত
তথয্গিল েসই সকল
বয্ি�গেণর িনকট �দান করা
হেত পাের যাঁরা আপনার
নােমর মাধয্েম আপনার
স�েকর্ িজ�াসা করেবন৷
• আপনার ধমর্িট যাজক দেলর
একজন সদেসয্র িনকট �দান
করা হেব, যিদও তাঁরা

• যিদ আপিন না চান েয আপিন হাসপাতালিটেত আেছ েসিট
েকউ জানুক, তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব হাসপাতােলর

আপনার নােমর মাধয্েম
িজ�াসা না কেরন৷

তথয্ িনেদর্ িশকা েথেক অপসািরত করার জনয্ অনুেরাধকারী
একিট ফেমর্ �া�র করেত হেব৷
• আমার আপনার স�েকর্ িচিকৎসা সং�া� তথয্গিল একজন
ব�ু অথবা পািরবািরক সদেসয্র িনকট �দান করেত পাির

পিরবার এবং

িযিন আপনার িচিকৎসািভিত্তক �যেত্নর সে� সংি��৷ এিট,

ব�ু

আমােদর িনকট �দত্ত �া�য্ �যত্ন ওকালত নামায় অথবা
সদৃশ নিথেত উে�িখত বয্ি�েদর অ�ভুর্ � করেব৷
•

আমরা, এমন েকানও একজনেকও আপনার স�েকর্
তথয্গিল �দান করেত পাির িযিন আপনার �যেত্নর জনয্ অথর্
�দােন সাহাযয্ কেরন৷

• গেবষণার �কােরর উপর িনভর্ রশীলভােব, আপনার িচিকৎসা
সং�া� তথয্গিল বয্বহােরর অথবা গেবষণা পিরচালনা
করার উে�েশয্ েসিট অনয্েদর জানােনার পূেবর্ আমরা

গেবষণা

আপনার িলিখত অনুমিতর জনয্ অনুেরাধ করেত পাির৷
• তেব, আমরা হয়েতা, ChristianaCare এর আভয্�রীণ
বয্ি�েদর িনকট, যাঁরা একিট গেবষণা �ক� ��ত করেছন
অথবা গেবষণা �ক�গিলেত েরাগীেদর তািলকাভু �
করেছন, আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিল �দান করেত

উদাহরণ:
আমরা আপনার স�েকর্ িচিকৎসা
সং�া� তথয্গিল আপনার
পািরবািরক সদেসয্র িনকট �দান
করেত পাির িযিন আপনার
িচিকৎসািভিত্তক �যেত্নর সে�
জিড়ত৷
উদাহরণ:
IRB িনধর্ারণ কের েয তথয্গিল
একিট গেবষণা সিমিতর িনকট
�দান করা হেত পাের েযিট
আপনার তথয্গিল সুরি�ত
রাখার উে�েশয্ পদে�পগিল �হণ
কেরেছ৷

পাির৷
• �েতয্ক ে�ে�, সং�াগত পযর্ােলাচনা পষর্দ (Institutional
Review Board, IRB), পযর্ােলাচনা করেবন এবং িনধর্ারণ
করেবন েয আমােদর আপনার স�িত, অনুেমাদেনর
�েয়াজন, হেব কী না অথবা �েয়াজন হেব না কী না৷

ChristianaCare
সুিবধা
পিরক�নার
সদসয্েদর জনয্
িবেশষ
িবেবচনা

ChristianaCare সুিবধা পিরক�নার সদসয্েদর জনয্, িন�িলিখত

উদাহরণ:

উে�েশয্, PHI বয্বহার এবং েশয়ার করা হয়:

যিদ আপিন ChristianaCare

• পিরক�নািট চালনা করার;
• �দানকারীেদর �ারা িচিকৎসা অথবা পিরেষবাগিল �দােন
সুিবধা করার;
• কাযর্�মগিল ��ত করার সমেয়, ডায়ােবিটস, হাঁপািন, এবং
অনয্ানয্ �া�য্ অব�াগিল অ�ভুর্ � কের, িনিদর্ � অব�াসহ
সদসয্েদর জনয্ পিরক�নার অধীন েরােগর িনয়�ণ এবং
অনাময় কাযর্�মগিলর িনয়�ণ করার;
• পিরক�না সুিবধাগিলর জনয্ উপযু�তা িনধর্ারণ, িবিভ�
�া�য্ �যত্ন পিরক�নার মেধয্ আ�াদেনর সম�য় করার,
এবং �হণ করা পিরেষবাগিলর জনয্ অথর্ �দােনর সম�য়
করার;

সুিবধা পিরক�নার একজন সদসয্
হন, তাহেল পিরেষবাগিলর জনয্
অথর্ �দােনর ে�ে� সুিবধার
উে�েশয্, ChristianaCare,
আপনার PHI অনয্ানয্ �া�য্
পিরক�নাগিলর সে� েশয়ার
করেত পাের৷

• পিরক�নািটর জনয্ উপযু� ি�িময়াম িনধর্ারণ করার;
• �তারণার উদঘাটন এবং অনুস�ান করার;
• িচিকৎসািভিত্তক পযর্ােলাচনা, আইনিভিত্তক পিরেষবাগিল
অথবা িনরী�া পিরেষবাগিলর পিরচালনা অথবা বয্ব�া
করার৷

িবেশষ পিরি�িতগিল
আমরা, আপনার অনুেমাদন ছাড়াই অনয্ প�ায় আপনার তথয্গিল েশয়ার করার জনয্ অনুেমািদত অথবা বাধয্ - অিধকাংশই েসই
প�াগিলেত েযগিল জন কলয্ােণর ে�ে� সংেযাজন ঘটায়, েযমন জন�া�য্ এবং গেবষণা৷
আরও তেথয্র জনয্, েদখুন: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

গেবষণা

আমরা, আপনার অনুমিত ছাড়াই, আপনার তথয্গিল বয্বহার করেত অথবা �দান করেত পাির, যিদ

আইেনর �ারা

যখন আমােদর, েফডােরল, রাজয্, অথবা �ানীয় আইেনর �ারা েসিট করার �েয়াজন হয়৷

IRB স�িত এবং অনুেমাদেনর �েয়াজনীয়তার ে�ে� একিট ছাড় অনুেমািদত কেরন৷

�েয়াজনীয়তা
অনুসাের
জন�া�য্ অথবা
িনরাপত্তার �িত
একিট গরতর
হমিক এড়ােনার
ে�ে� সাহােযয্র
উে�েশয্

আপনার, অনয্ একজন বয্ি�, অথবা জনসাধারেণর �া�য্ এবং িনরাপত্তার �িত একিট হমিক
এড়ােনার ে�ে� সাহােযয্র উে�েশয্, আমরা িনিদর্ � পিরি�িতগিলেত আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিল
েশয়ার করেত পাির৷
•

েরাগ �িতেরাধ করা;

•

উৎপাদন িফিরেয় েনওয়ার ে�ে� সাহাযয্ করা;

•

ওষুধপে�র �িত িবর� �িতি�য়াগিল জানােনা;

•

আশি�ত িন�হ, অবেহলা, অথবা গৃহ�ািল িহংসার িবষেয় জানােনা; এবং

•

েযেকােনা কােরার �া�য্ অথবা িনরাপত্তার �িত একিট গরতর হমিকর �িতেরাধ করা অথবা
�াস ঘটােনা৷

জন�া�য্
কতৃর্ প�গণ

আমরা জন�া�য্ কতৃর্ প�গেণর িনকট তথয্গিল �দান করেত পাির, েযমন েরােগর �াদুভর্াব; জ� এবং
মৃতুয্, িশশ অথবা বয়ে�র িন�হ; ওষুধপে�র �িত �িতি�য়া; েফরত েনওয়ার িব�ি�; অথবা েছাঁয়ােচ
েরাগগিলর স�েকর্ জানােনা৷
মািকর্ ন যু�রাে�র �া�য্ এবং মানব পিরেষবা িবভাগ (U.S. Department of Health and Human

গৃহিভিত্তক �া�য্
মূলয্ায়ন

Services ) সকল গৃহিভিত্তক মূলয্ায়ন সং�াগিলর �েয়াজন ভিতর্ র সমেয়, পিরেষবার সমেয় �েতয্ক দুই
মাস অ�র এবং ছু িটর সমেয় মানস�ত মূলয্ায়ন সং�া� তথয্গিল সং�হ করা৷ ফলাফল এবং
মূলয্ায়ন তথয্ গ� (Outcome and Assessment Information Set, OASIS) বয্বহৃত হয় গৃহিভিত্তক
�া�য্ সং�াগিলর �ারা �দত্ত পিরচযর্ার পযর্েব�ণ এবং মূলয্ায়ন করার উে�েশয্৷ এই তথয্গিল,
েফডােরল েগাপনীয়তা আইন (Federal Privacy Act)-এর অধীেন েগাপনীয় এবং শধুমা� অনুেমািদত
সং�াগিলর িনকট �কাশ করা হয়৷

অ� এবং ত�
দােনর �িত
�িতি�য়া
মৃতেদহ-পরী�ক,
িচিকৎসা িবষয়ক
পরী�ক, এবং
পারেলৗিকক
ি�য়া িবষয়ক

আমরা আপনার স�েকর্ �া�য্ সং�া� তথয্গিল, অ� সং�হ �িত�ানগিলর সে� েশযার করেত
পাির যারা েচাখ এবং ত� দােনর িবষেয় কাজ কের অথবা একিট অ� দান বয্াে�র সে�, যােত এই
�িত�ানগিল �িত�াপেনর ে�ে� সহায়তা করেত পাের৷
আমরা, একজন বয্ি�েক সনা� করার উে�েশয্, যাঁর মৃতুয্ হেয়েছ অথবা বয্ি�িটর েকন মৃতুয্
হেয়েছ েসিট উদঘাটন করার উে�েশয্, �া�য্ সং�া� তথয্গিল একজন মৃতেদহ-পরী�ক, িচিকৎসা
িবষয়ক পরী�ক, এবং পারেলৗিকক ি�য়া িবষয়ক িনেদর্ শেকর সে� েশয়ার করেত পাির৷ আমরা
আপনার মৃতুয্র 50 বছর পর পযর্� আপনার িচিকৎসা সং�া� তথয্গিলর েগাপনীয়তা র�া
করেবা৷

িনেদর্ শকগণ
সামিরক বািহনী
এবং বয়�
বয্ি�গণ
কম�েদর

যিদ আপিন সশ� বািহনীর একজন সদসয্ হন, আমরা সামিরক িনেদর্ শ কতৃর্ পে�র �েয়াজনীয়তা
অনুসাের িচিকৎসা সং�া� তথয্গিল িদেত পাির৷ আমরা, আপিন িকছু িনিদর্ � সুিবধা েপেত পােরন
কী না েসিট জানেত, বয়� বয্ি� িবষয়ক িবভােগর (Department of Veterans Affairs) িনকট
তথয্গিল �দান করেত পাির৷
আমরা েসই কাযর্�মগিলর �িত সহায়তার উে�েশয্ তথয্গিল েশয়ার করেত পাির েযগিল কমর্-

�িতপূরণ

স�িকর্ ত আঘাত অথবা অসু�তাগিলর জনয্ সুিবধা �দান কের৷

�া�য্ সং�া�

আমরা েসই সং�াগিলর �িত তথয্গিল �দান করেত পাির েযগিল �া�য্ পিরচযর্া বয্ব�া অথবা

অনবধানতামূলক সরকাির কাযর্�মগিল পযর্েব�ণ কের, এবং হাসপাতালগিলর �ারা আইন অনুসরণ করা িনি�ত
কাযর্ কলাপগিল
আইিন মামলা
এবং িববাদগিল

কের৷ এই কাযর্কলাপগিলর মেধয্ অ�ভুর্ � হয়, িনরী�ণ, অনুস�ান, পিরদশর্ন এবং অনু�া �দান
করা৷

যিদ আপিন একিট আইিন মামলা অথবা একিট িববােদ জিড়ত হন, তাহেল আমরা আপনার স�েকর্
িচিকৎসা সং�া� তথয্গিল �দান করেত পাির যিদ আমরা একিট ৈবধ আদালতিভিত্তক অথবা
�শাসিনক আেদশ, তলবনামা, উদঘাটনমূলক অনুেরাধ, অথবা মামলািটেত সংি�� অনয্ েকান বয্ি�র
েথেক আইনানুগ অনুেরাধ �া� কির৷
যিদ আমরা েসই �কার করার জনয্ আইন বলবতকারী আিধকািরকেদর �ারা িনেদর্ িশত হই অথবা
আইেনর �ারা করার �েয়াজন হয়:

আইন
বলবতকরণ

•

একিট ৈবধ আদালতিভিত্তক আেদশ তলবনামা, হকুমনামা, সমন, অথবা অনয্ানয্ �ি�য়ার �িত
�িতি�য়া�রপ৷

•

একজন সে�হভাজন, পলাতক, গর�পূণর্ সা�ী, অথবা িনরি�� বয্ি�েক সনা� অথবা
অনুস�ান করার উে�েশয্৷

•

একিট অপরােধর িশকার হওয়া বয্ি�র স�েকর্ জানােত যিদ, িকছু িনিদর্ � ে�ে�, আমরা স�িত
�দােনর জনয্ েসই বয্ি�িটেক েপেত অ�ম হই৷

•

একিট মৃতুয্ স�েকর্ জানােত েযিটেক আমরা মেন কির একিট অপরাধমূলক আচরেণর ফল�রপ
হেত পাের৷

•

আমােদর বয্ব�ার মেধয্ অপরাধমূলক আচরণ স�েকর্ জানােনা৷

আপৎকালীন পিরি�িতগিলেত: একিট অপরাধ, অপরােধর �ান অথবা িনপীিড়ত বয্ি�র স�েকর্

অথবা অপরাধকারী বয্ি�েক(গণেক) সনা� করেত, িববরণ িদেত অথবা অপরােধর �ান স�েকর্
জানােত৷
যিদ আপিন সংেশাধনমূলক �িত�ােনর একজন কারাব�ী অথবা একজন আইন বলবতকারী

কারাব�ী

আিধকািরেকর েহফাজেতর অধীন� হন, তাহেল আমরা আপনার িচিকৎসা সং�া� তথয্গিল
কারাগােরর অথবা আইন বলবতকারী আিধকািরেকর িনকট �দান করেত পাির, যখন আপনার �া�য্
এবং িনরাপত্তার অথবা অনয্ানয্ বয্ি�েদর �া�য্ এবং িনরাপত্তার কারেণ �েয়াজনীয় হয়৷

জাতীয় সুর�া
এবং
গ�বাতর্ািভিত্তক

আমরা আইেনর �ারা অনুেমািদত জাতীয় সুর�ামূলক কাযর্কলাপগিলর জনয্ অনুেমািদত েফডােরল
আিধকািরকেদর িনকট তথয্ �দান করেত পাির৷ এিটর মেধয্ অ�ভুর্ � হয় রা�পিত অথবা িবেদশী
রা��ধানেদর সুর�া৷

কাযর্ কলাপগিল
বয্বহার এবং
�কােশর উপর
অিতির�
সীমাব�তা

িকছু িনিদর্ � েফডােরল এবং রাজয্িভিত্তক আইেনর ে�ে� বৃহত্তর েগাপনীয়তামূলক সুর�ার �েয়াজন
হেত পাের৷ েযখােন �েযাজয্, আমরা আরও দৃঢ় েফডােরল এবং রাজয্িভিত্তক েগাপনীয়তা আইনগিল
অনুসরণ করেবা েযগিল এইচআইিভ/এআইিডএস(HIV/AIDS), কয্ানসার, মানিসক �া�য্, অয্ালেকাহল
এবং/অথবা মাদক বয্বহার, িজনিভিত্তক পরী�া, েযৗনগতভােব স�ািলত েরাগগিল, এবং পিরবার
পিরক�না এবং �জননিভিত্তক �া�য্ স�িকর্ ত �া�য্ সং�া� তথয্গিলর বয্বহার এবং �কােশর সে�
স�িকর্ ত হয়৷

িব�ৃতভােব আপনার অিধকারগিল
যখন আপনার �া�য্ সং�া� তেথয্র িবষয় উপ�ািপত হয়, তখন আপনার িনিদর্ � িকছু অিধকার থােক৷ এই
িবভাগিট, আপনােক সাহােযয্ করার উে�েশয্, আপনার অিধকারগিল এবং আমােদর দািয়�গিলর িববরণ েদয়৷
• অিধকাংশ সমেয়ই, আপনার, আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিল েদখার এবং একিট কিপ
পাওয়ার অিধকার আেছ৷
• যিদ আপিন একিট কিপর জনয্ অনুেরাধ কেরন, তাহেল আমরা কিপ করার, ডাকেযােগ

আপনার �া�য্
স�িকর্ত
েরকডর্গিলর একিট
কিপ পাওয়া

পাঠােনার, অথবা অনয্ানয্ �েয়াজনীয় সাম�ীগিলর মূলয্ িহসােব একিট নয্াযয্ খরচ ধাযর্
করেত পাির৷ আপিন আমােদর িনকট আপনার েরকডর্গিলর একিট িনিদর্ � ৈবদুয্িতন আকার
অথবা কাঠােমায় একিট কিপ �দােনর জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন৷
• আমরা অনুেরাধকৃ ত আকার অথবা কাঠােমােত কিপিট �দান করেবা যিদ েসিট সহেজ করা
স�ব হয়৷ যিদ না হয়, তাহেল আমরা অনয্ একিট পাঠেযাগয্ ৈবদুয্িতন কাঠােমােত কিপিট
�দান করার জনয্ আপনার সে� বয্ব�া করেবা, সাধারণত আপনার অনুেরােধর 30 িদেনর
মেধয্৷
• িবরল ঘটনাগিলর ে�ে�, আমরা হয়েতা আপনােক আপনার েরকডর্গিল েদখােত অথবা
েসগিলর কিপগিল �দান করেত স�ম নাও হেত পাির৷ যিদ এই �কার ঘেট, আমরা
আপনােক কারণগিল জানােবা, এবং আপনার েসই িস�া�িট একবার পযর্ােলাচনা করার জনয্
অনুেরাধ করার অিধকার আেছ৷
• আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিলর একিট কিপ পাওয়ার জনয্, অনু�হ কের ChristianaCare

(Health Information Management Services, HIMS), ATTN: HIMS Department,
501 W. 14th Street, Wilmington, DE 19801 বরাবর িলখুন৷ আপনার িবল করার
েরকডর্গিলর জনয্, অনু�হ কের িবিলং িবভােগর সে� েযাগােযাগ করন েযখােন আপনার

পিরেষবাগিল �দান করা হেয়িছল৷ আমরা এই িব�ি�র েশষ পৃ�ায়, HIMS িবভােগর সে�
েযাগােযােগর তথয্গিল �দান কেরিছ৷
• ChristianaCare, েফডােরল আইন এবং রাজয্িভিত্তক িবিধগিলর �েয়াজনীয়তা এবং
আমােদর নীিত এবং �ি�য়াসমূহ অনুসাের িচিকৎসা সং�া� েরকডর্গিল সংরি�ত রাখেব৷
যখন িচিকৎসা সং�া� েরকডর্গিল আর সংর�ণ করার �েয়াজনীয়তা থাকেব না, তখন
েসগিলেক সুরি�তভােব িবন� কের েফলা হেব৷
•

আপনার, যত�ণ পযর্� তথয্গিল ChristianaCare এর িনকট থােক তত�ণ, েবিঠক অথবা
অস�ূণর্ তথয্গিলর একিট সংেশাধেনর জনয্ বলার অিধকার আেছ৷ একিট সংেশাধেনর জনয্
অনুেরাধ করার উে�েশয্, আপনােক আবিশয্কভােব েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট

আপনার �া�য্
সং�া�
েরকডর্গিলেক সিঠক

িলখেত এবং একিট কারণ �দশর্ন করেত হেব৷
•

আমরা 60 িদেনর মেধয্ আপনার অনুেরােধর �িত িলিখত আকাের �িতি�য়া বয্� করেবা৷

• আমরা আপনার অনুেরাধিট অ�ীকার করেত পাির যিদ আপিন আমােদর েসই তথয্গিল
সংেশাধন করার জনয্ অনুেরাধ কেরন েযগিল:

(সংেশািধত) করার

o আমােদর �ারা সৃ� নয়, যিদ না তথয্গিলর সৃি�কারী বয্ি� অথবা সত্তািট সংেশাধন
করার জনয্ আর উপল� থােকন৷

জনয্ আমােদর বলা

o ChristianaCare-এর �ারা রি�ত অথবা তােদর জনয্ হওয়া িচিকৎসা সং�া� তেথয্র
অংশ নয়৷
o আপনার পিরদশর্ন এবং কিপ েনওয়ার জনয্ অনুেমািদত িচিকৎসা সং�া� তথয্গিল
অংশ নয়৷
o িনভুর্ ল এবং স�ূণর্ হয়৷
•

আপিন, একিট সংেশাধেনর জনয্ আপনার অনুেরাধিটর অ�ীকৃ িতর ে�ে� অস�ত হেয়,
েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট একিট িলিখত িববৃিত জমা েদওয়ার জনয্ অিধকারী, েযিট
তখন আপনার েরকডর্গিলর সে� �কাশ করা হেব৷

েসই সকল বয্ি�েদর
একিট তািলকা
পাওয়া, যােদর সে�
আমরা আপনার
তথয্গিল েশয়ার
কেরিছ (�কােশর
তািলকা)

• আপনার, একিট �কােশর িহসােবর জনয্ অনুেরাধ করার অিধকার আেছ৷ এিট হল আপনার
স�েকর্ িচিকৎসা সং�া� তথয্গিল �কােশর, েযগিল আমরা উপের, আমােদর বয্বহার এবং
�কাশসমূহিবভােগ তািলকাভু � কাজগিলর উে�েশয্ �া�য্ বয্ব�ার বাইের কেরিছ, একিট
তািলকা৷
• এিট আপনার েদখােশানার, ChristianaCare-এর অথর্ �াি�, অথবা ChristianaCare
পিরচালনার উে�শয্ েশয়ার করা তথয্গিলর ে�ে� �েযাজয্ হয় না৷
• এই তািলকািটর জনয্ অনুেরাধ করার উে�েশয্, আপনােক আবিশয্কভােব আপনার
অনুেরাধিটেক েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট িলিখত আকাের হেত হেব৷
• আপনার অনুেরাধিটেত আবিশয্কভােব েয সময়কালিটর জনয্ আপিন আ�হী এবং
আবিশয্কভােব িবগত ছয়(6) বছেরর মেধয্ হেত হেব, েসিটর উে�খ থাকেত হেব৷
• 12-মাস সময়কােলর মেধয্ �থম অনুেরাধিট িবনামূেলয্র হেব৷ আমরা অিতির� তািলকাগিল
�দান করার জনয্ আপনার ে�ে� মূলয্ ধাযর্ করেত পাির৷
• আমরা, তািলকািট পাঠােনার পূেবর্ আপনােক মূলয্িট জানােবা এবং আপনার অনুেমাদন �হণ
করেবা৷

একিট ল�েনর

• আপনার, িব�ি� পাওয়ার অিধকার আেছ, যিদ আপনার সুরি�ত �া�য্ সং�া� তথয্গিলর

ে�ে� একিট ল�ন থােক৷ একিট ল�ন হল PHI-এর একিট অননুেমািদত আহরণ, �েবশ,

িব�ি� পাওয়া

বয্বহার অথবা �কাশ করা েযিট তথয্গিলর সুর�া অথবা েগাপনীয়তার ে�ে� আপস কের৷
• এই িব�ি�িট �েযাজয্ আইন অনুসাের েমল অথবা সংবাদ মাধয্েমর মাধয্েম েদওয়া হেত
পাের৷
• আপনার অনুেরাধ করার অিধকার আেছ েয আমরা, আমােদর �ারা আপনার স�েকর্
তথয্গিল বয্বহার করার অথবা �দান করািট সীিমত কির৷ আমরা আপনার অনুেরােধর
সে� স�ত নাও হেত পাির৷ যিদ আমরা স�ত হই, তাহেল আমরা আপনার অনুেরাধ

আপনার তথয্গিলর

অনুসাের কাজ করেবা যিদ না তথয্গিল আপনােক আপৎকালীন িচিকৎসা েদওয়ার ে�ে�

বয্বহার অথবা
�কােশর উপর
সীমাব�তা

�েয়াজনীয় হয়৷
•

আপিন অনুেরাধ করেত পােরন েয একিট উপাদান অথবা পিরেষবার েযগিলর জনয্ আপিন
আপনার িনজ� সং�ান েথেক স�ূণর্ অথর্ �দান কেরেছন েসগিলর স�েকর্ তথয্গিল অথর্
�াি�র অথবা �া�য্ পিরচযর্া পিরচালেনর জনয্ �দান না করা েহাক৷ এই তথয্গিল তাহেলও
িচিকৎসার উে�েশয্ অথবা আইেনর �েয়াজনীয়তা অনুসাের বয্বহৃত হেত পাের৷

•

একিট সীমাব�তার জনয্ অনুেরাধ করার জনয্, আপনার অনুেরাধিট িলিখত আকাের
েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট পাঠান৷

•

আপনার অনুেরাধিটেত, আপনােক আবিশয্কভােব আমােদর বলেত হেব: (1) েকান তথয্িট
আপিন সীিমত করেত ই�ুক; (2) আপিন আমােদর বয্বহার, কীভােব আমরা আপনার
তথয্গিল েশয়ার করেবা , অথবা উভয়ই; এবং (3) আপিন কােদর ে�ে� সীমাব�তািট �যু�
হওয়ার ই�া কেরন, েযমন আপনার �ামী অথবা �ীর সে� অথবা একিট িবমা েকা�ানীর
সে� েশয়ার করা তথয্গিল৷

েগাপেন েযাগােযাগ

• আপনার, আমােদর আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিল বয্ি�গত রাখার জনয্ আপনার সে�
একিট িভ� িঠকানায় অথবা েফান ন�ের েযাগােযাগ করার জনয্ অনুেরাধ করার অিধকার

করার জনয্
অনুেরাধ করা

আেছ৷
• যখন আপিন েরিজে�শেনর সমেয় আপনার িঠকানা এবং েফান ন�র �দান কেরন, তখন
আপনােক যিদ আপিন আমােদর �ারা একিট ি�তীয় িঠকানা অথবা েফান ন�র বয্বহার করা
পছ� কেরন, তাহেল েসিট আমােদর বলেত হেব৷

এই িব�ি�িটর
একিট কাগজিভিত্তক

•

আপনার এই িব�ি�র একিট কিপ পাওয়ার জনয্ বলার অিধকার আেছ৷

•

আপিন েরাগীর েরিজে�শন অথবা েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট একিট অনুেরাধ জমা
িদেত পােরন৷

কিপর জনয্
অিধকার
•

যিদ আপিন মেন কেরন েয আমরা আপনার অিধকারগিল ভ� কেরিছ, তাহেল আপনার নীেচ
েদওয়া প�িতগিলর মেধয্ একিট বয্বহার কের একিট অিভেযাগ দােয়র করার অিধকার
আেছ: 1) 1-302-623-4468 ন�ের আমােদর সে� েযাগােযাগ কের; অথবা 2)
privacyoffice@christianacare.orgেত ChristianaCare েগাপনীয়তা আিধকািরেকর

যিদ আপিন মেন

সে� েযাগােযাগ করার �ারা৷ অনু�হ কের, আমােদর িবষয়িটর উপর অনুস�ান করেত

কেরন েয আপনার

স�ম করার জনয্ পযর্া� িববরণ �দান করন৷

অিধকারগিল ল�ন

•

আপিন, নীেচ েদওয়া প�িতগিলর মেধয্ একিট বয্বহার কের মািকর্ ন যু�রাে�র �া�য্ এবং
মানব পিরেষবাসমূেহর নাগিরক অিধকারসমূেহর কাযর্ালয় (U.S. Department of Health

and Human Services Office for Civil Rights)-এর িনকট একিট অিভেযাগ দােয়র করেত

করা হেয়েছ, তাহেল

পােরন: 1)200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201-এর িনকট

আপনার একিট

একিট প� িলেখ; 2) 1-877-696-6775 ন�ের কল কের; অথবা

অিভেযাগ দােয়র

3)www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ েত িগেয়৷

করার অিধকার
আেছ

আপিন নাগিরক অিধকারসমূেহর কাযর্ালেয়ও (Oﬃce of Civil Rights) একিট অিভেযাগ দােয়র
করেত পােরন: Regional Manager of the Office of Civil Rights, Region III, 150 S.
Independence Mall W. Suite 372, Public Ledger Building Philadelphia, PA
19106-9111 (215) 861-4441; হটলাইন ন�র: 1-800-368-1019.
•

অনু�হ কের মেন রাখেবন: একিট অিভেযাগ দােয়র করার জনয্, আপনার সে�
ChristianaCare-এ িভ�ভােব আচরণ করা হেব না৷ একিট অিভেযাগ দােয়র করার জনয্

আপনার উপর জিরমানা ধাযর্ করা অথবা �িতেশাধ েনওয়া হেব না৷

আপনার তরেফ

•

যিদ আপিন েকানও একজন বয্ি�র িনকট িচিকৎসা সং�া� ওকালতনামা �দান কেরন
অথবা যিদ েকানও একজন বয্ি� আপনার আইনগত অিভভাবক হন, তাহেল েসই বয্ি�িট

ি�য়া করার জনয্

আপনার অিধকারগিল বয্বহার করেত এবং আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিলর িবষেয়

েকানও একজনেক

িনবর্াচনগিল করেত পােরন৷

িনবর্ াচন করার

•

আমরা, আমােদর �ারা েকানও পদে�প �হণ করার পূেবর্, েসই বয্ি�িটর, যাঁর আপনার পে�
ি�য়া করার অনুমিত রেয়েছ, পিরচয় �তয্িয়ত করব ৷

অিধকার

�া�য্ সং�া� তেথয্র আদান-�দান (Health Information Exchange, HIE)
ChristianaCare অংশ�হণ কের iৈবদুয্িতন েশয়ািরং-এর ে�ে� সুিবধাকারী উেদয্াগগিলেত, HIEs এবং অথবা ৈবদুয্িতন তথয্
েনটওয়াকর্ গিল (Health Information Networks, HINs) অ�ভুর্ � কের িক� েসগিলেত সীমাব� না েথেক, েযগিল িচিকৎসা,
অথর্ �দান এবং HIE অথবা HIN এর সদসয্েদর মেধয্ সমি�ত তথয্ আদান-�দােন িবজিড়ত থােক �া�য্ পিরচযর্া পিরচালন-এর
উে�েশয্৷ উদাহরণ�রপ, আমরা আপনার িনকট যাঁরা পিরেষবাগিল �দান কেরন তাঁেদর িনকট সময়ানুগভােব তথয্গিল �দান
করার উে�েশয্, একিট HIN অথবা HIE-এর মাধয্েম �া�য্ সং�া� তথয্গিল েশয়ার কির৷ এইভােব, �দানকারীেদর আপনার
িচিকৎসা সং�া� তথয্গিলর ে�ে� �েবশািধকার থােক এবং তাঁরা আপনার ওষুেধর িমথ�ৃ য়া এবং অয্ালািজর্গিলেক অ�ভুর্ � কের
�া�য্ সং�া� তথয্গিল েদখেত পােরন, েযগিল আপনার পিরচযর্ার স�েকর্ গর�পূণর্ তথয্ �দান করেত পাের৷ েরাগীরা এই �কার
ৈবদুয্িতন আদান-�দানমূলক উেদয্াগগিল না �হণ করার িবক� িনবর্াচন করেত পােরন৷

েডলাওয়য্ার েহল্থ
ইনফরেমশন
েনটওয়াকর্
(Delaware
Health
Information
Network,
DHIN)

DHIN হল,
েডলাওয়য্ার(Deleware),
েমিরলয্া�(Maryland), এবং
িড.িস(D.C.)-েত পিরেষবা
�দানকারী একিট আ�িলক �া�য্
সং�া� তথয্ আদান-�দান
বয্ব�া৷

আপিন িবক� �হণ না করেত পােরন এবং 1-302-678-0220
ন�ের কল করার �ারা, অথবা েমল, ফয্া� অথবা
https://www.dhin.org/consumer েত তােদর ওেয়বসাইেটর
মাধয্েম DHIN-এর িনকট, তােদর িবক� �হণ না করার একিট
ফমর্ স�ূণর্ কের এবং জমা িদেয় DHIN-এর মাধয্েম উপল�
আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিলর �িত নাগাল�া�তা অ�ম
করেত পােরন৷

আমােদর
েরাগীেদর জনয্
েচসািপক
আ�িলক তথয্
বয্ব�া

CRISP হল,

আপিন িবক� �হণ না করেত পােরনএবং 1-877-952-

েমিরলয্া�(Maryland), এবং

7477 ন�ের কল করার �ারা, অথবা েমল, ফয্া� অথবা

ওয়ািশংটন িড.িস(Washington,

https://www.crisphealth.org েত তােদর ওেয়বসাইেটর

D.C.)-েত পিরেষবা �দানকারী

মাধয্েম CRISP-এর িনকট, তােদর িবক� �হণ না করার

একিট আ�িলক �া�য্ সং�া�

একিট ফমর্ স�ূণর্ কের এবং জমা িদেয় CRISP-এর মাধয্েম

তথয্ আদান-�দান বয্ব�া৷

উপল� আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিলর �িত
নাগাল�া�তা অ�ম করেত পােরন৷

(Chesapeake
Regional
Information
System for our
Patients, CRISP)
েহলথেশয়ার
এ�েচ� অফ
সাউথই�াণর্
েপনিসলভািনয়া
ইনকেপর্ােরেটড
(Healthshare
Exchange of
Southeastern
Pennsylvania
Inc.) (HSX)
কমনওেয়ল
েহলথ
অয্ালােয়�
(CommonWell
Health Alliance,
CommonWell)

•

•

েমিরলয্া� সুপািরশকৃ ত ওষুেধর পযর্েব�ণ কাযর্�ম
(Maryland Prescription Drug Monitoring Program,
PDMP)-এর অংশ�রপ, জন �া�য্ সং�া� �িতেবদনকরণ
এবং িনয়ি�ত িবপ�নক উপাদান সং�া� তথয্গিল তাহেলও
�দানকারীেদর িনকট উপল� হেব৷

HSX হল,

আপিন িবক� �হণ না করেত পােরন এবং 1-855-479-7372,

েপনিসলভািনয়া(Pennsylvania)
(Delaware Valley) এবং আশ-

ন�ের কল করার �ারা, অথবা েমল, ফয্া� অথবা
https://www.healthsharteexchange.org/consumers েত
তােদর ওেয়বসাইেটর মাধয্েম HSX-এর িনকট, তােদর িবক� �হণ

পােশর রাজয্গিলেত পিরেষবা

না করার একিট ফমর্ স�ূণর্ কের এবং জমা িদেয় CRISP-এর

�দানকারী একিট আ�িলক �া�য্

মাধয্েম উপল� আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিলর �িত

সং�া� তথয্ আদান-�দান

নাগাল�া�তা অ�ম করেত পােরন৷

এবং েডলাওয়য্ার ভয্ািল

বয্ব�া৷

কমনওেয়ল হল একিট জাতীয়

আপিন িবক� �হণ না করেত পােরন এবং HIMS িবভােগ (302)

�া�য্ সং�া� তথয্ আদান-�দান

320-6852 ন�ের েযাগােযাগ করার �ারা িবক� �হণ না কের

েক� েযিট িবিভ� ৈবদুয্িতন

আপনার �া�য্ সং�া� তথয্গিলর �িত নাগাল�া�তা অ�ম

িচিকৎসা সং�া� েরকডর্
(Electronic Medical Record,
EMR) েভ�ারেদর �ারা অসদৃশ

করেত পােরন৷

EMR বয্ব�াগিলর মেধয্ তথয্
আদান-�দােনর উে�েশয্ একিট
�য্াটফমর্ িহসােব �িত�া করা
হেয়িছল৷

এই িব�ি�িটেত পিরবতর্নগিল
আমােদর এই িব�ি�িটেত পিরবতর্ ন করার অিধকার আেছ৷ িব�ি�িটর সকল পিরবতর্ নগিল, ইিতমেধয্ই আমােদর িনকট থাকা
আপনার সে� স�িকর্ ত সকল তথয্গিল ছাড়াও ভিবষয্েত আপনার �ারা �া� করা েযেকােনা তেথয্র ে�ে� �েযাজয্ হেব৷ আমরা
বতর্ মান িব�ি�িটর একিট কিপ হাসপাতােলর এবং আমােদর ওেয়বসাইেট বতর্ মান িব�ি�িটর কাযর্কর হওয়ার তািরখিট িব�ি�র

উপের �দান করা হেব৷ যিদ আমরা এই িব�ি�েত উে�খেযাগয্ পিরবতর্ ন ঘটাই, তাহেল আমরা আপনােক আপনার পরবত�
সা�াৎকােরর সমেয় একিট আপেডট করা িব�ি� �দান করেবা৷

কীভােব আমােদর সে� েযাগােযাগ করেত হেব
যিদ আপনার এই িব�ি�র স�েকর্ েকান �� থােক অথবা যিদ আপনার েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট একিট
অনুেরাধ করার �েয়াজন হয়, তাহেল অনু�হ কের ChristianaCare c/o Privacy Officer, 4000 Nexus Drive,
Avenue North, Suite NW3-100, Wilmington, DE 19803, or 1-302-623-4468 েত আমােদর সে� েযাগােযাগ
করন৷

