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Privacy Office
4000 Nexus Drive, Avenue North – Suite NW3-100,
Wilmington, DE 19803
েটিলেফান নং.: 302-623-4468, ফয্া� নং.: 302-428-2475

HIPAA েগাপনীয়তা নীিতর িব�ি� (Notice of Privacy Practices, NPP): অনু�হ কের এিট মেনােযাগ
সহকাের পযর্ােলাচনা করন!
এই NPP বা িব�ি�র সংি��সার হল আপনার তথয্, অিধকার এবং আমােদর দািয়� স�েকর্ । এিট িববৃত কের, কীভােব আপনার তথয্

ChristianaCare-এর �ারা বয্বহৃত ও �কািশত হেত পাের, এবং কীভােব আপিন এিট এে�স করেত পােরন৷ ChristianaCare আমােদর েরাগীেদর
েগাপনীয়তােক গর� �দান কের৷ আমরা জািন েয আপনার িচিকৎসািভিত্তক তথয্ অিতশয় বয্ি�গত৷ আমরা আপনার িচিকৎসািভিত্তক
তথয্গিলর েগাপনীয়তা র�া করার জনয্ আমােদর সেবর্া� েচ�া কের থািক৷ আমরা শধুমা� অিভে�ত উে�েশয্ এবং আইনীভােব দরকারী িহসােবই
িন�তম �েয়াজনীয় তথয্ বয্বহার এবং �কাশ করেবা৷ আপিন আমােদর িব�ৃ ত NPP-র একিট অনুিলিপর জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন অথবা
আমােদর ওেয়বসাইট www.christianacare.org/privacy এ অয্াে�স করেত পােরন৷
আপনার েসবার উে�েশয্, আমরা আপনার �া�য্ স�েকর্ বয্ি�গত তথয্গিল ৈতির কির এবং �হণ কির৷ এই তথয্গিল,
সুরি�ত �া�য্ তথয্ (Protected Health Information, PHI) নােম পিরিচিত, এবং এগিল �া� হয় আপনার েথেক,
আপনার িচিকৎসেকর েথেক, হাসপাতাল েথেক এবং আপনার িচিকৎসার সে� জিড়ত অনয্ানয্ �া�য্েসবা পিরেষবা
�দানকারীেদর েথেক৷ ChristianaCare �া�য্ এবং কলয্াণ Benefits Plan (সুিবধা পিরক�না) (ChristianaCare Health
& Welfare Benefits Plan) এর সদসয্েদর জনয্, PHI পাওয়া েযেত পাের �েযাজয্তা অনু সাের, আপনার িনেয়াগকতর্ া,
অনয্ানয্ িবমাকারী, �া�য্ র�ণােব�ণ সং�া (Maintenance Organizations, HMO) অথবা তৃ তীয়-প� �শাসকেদর
(third-party administrators, TPA) েথেক৷ আপনার PHI হেত পাের েমৗিখক, িলিখত, অথবা ৈবদুয্িতন আকাের৷ আমরা
আইনীভােব �েয়াজনীয় িন�িলিখতগিল করার জনয্ বাধয্:
• আপনার PHI এর েগাপনীয়তা এবং সুর�া বজায় রাখেত৷
আমােদর
• PHI এর েগাপনীয়তা এবং সুর�া বজায় রাখার উে�েশয্, েসই সকল তৃ তীয় প�গিলর সে� একিট বয্বসািয়ক সহেযাগী
দািয়�গিল
চু ি�েত আব� হেত, যাঁরা আপনার িচিকৎসা, অথর্ �দান, এবং আমােদর �া�য্ পিরচযর্ার �ি�য়াগিলর সে� েযগিলর
জনয্ বয্বসািয়ক সহেযাগীর �েয়াজন হয়৷
• তাৎ�িণকভােব আপনােক জানােত যিদ আমরা আপনার PHI এর অনুপযু � বয্বহার বুঝেত পাির েযিট আপনার
তেথয্র েগাপনীয়তা অথবা সু র�ার সে� আপস করেছ৷
• এই িব�ি�েত িববৃত িহসােব আপনার তথয্গিল বয্বহার করেত এবং �কাশ করেত যিদ না আপিন িলিখতভােব
আমােদর বেলন, আমরা তা করেত পারেবা না৷ যিদ আপিন েকােনা সমেয় আপনার মন পিরবতর্ ন কেরন, তাহেল
আপনােক আবিশয্কভােব আমােদর িলিখত আকাের জানােত হেব৷
•

এই িব�ি�িট
কারা অনুসরণ
করেবন?

আনরা আপনার
স�েকর্
িন�িলিখত
তথয্গিল
সংরি�ত করেত
পাির:

এই িব�ি�েত িববৃত দািয়� এবং েগাপনীয়তার নীিতগিল অনুসরণ করেত এবং আপনােক একিট অনুিলিপ �দান করেত।

ChristianaCare এর সকল �িত�ান, সুিবধা-েক�, এবং িচিকৎসা-বয্ব�াগিল
েযেকােনা িচিকৎসক, �া�য্ পিরচযর্া েপশাদার, অথবা আপনার েদখােশানা করা অনয্ানয্ বয্ি�রা
ChristianaCare এর জনয্ কাজ করা সকল বয্ি�রা
ChristianaCare এর সকল ে��ােসবীরা
�া�য্ সং�া� তেথয্র �েয়াজনীয়সহ েযেকােনা বয্বসািয়ক সহেযাগী, যােত তাঁরা ChristianaCare এর জনয্
পিরেষবাগিল �দান করেত পােরন
আপনার তথয্
আমরা েয তথয্গিল সংরি�ত করেত পাির, েসগিলর মেধয্ অ�ভুর্ � হয়, িক� েসগিলর �ারা সীমাব� হয় না:
• ি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
• আিথর্ক পিরসংখয্ান: দািবিভিত্তক তথয্, ে�িডট কাডর্/বয্া� অয্াকাউ� ন�র, অনয্ানয্ আিথর্ক তথয্, নাম এবং
�াইভাসর্ লাইেস� সং�া� তথয্
আমােদর বয্বহার এবং �কাশগিল
•
•
•
•
•

এই িবভাগিট িববৃত কের কীভােব আমরা আপনার স�িকর্ ত িচিকৎসািভিত্তক তথয্গিল বয্বহার করেত এবং �কাশ করেত
পাির৷ যিদও এই তািলকািটেত সকল স�াবনাগিল থােক না, আমরা আপনার অনু মিত বয্তীত আপনার তথয্গিল বয্বহার এবং
�কাশ করার জনয্ অনুেমািদত এমন সকল প�াগিলর মেধয্ সবগিলই এই িবভাগিটেত তািলকাভু � ে�ণীগিলর মেধয্ একিট
আমরা
িন�িলিখত
উে�েশয্
আপনার তথয্
বয্বহার এবং
�কাশ করেত
পাির:

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

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

•

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

•

ভিতর্ র সমেয় একিট গৃহিভিত্তক �া�য্ মূলয্ায়ন স�� করার জনয্ �িমত মূ লয্ায়ন সং�া� তথয্ সং�হ করা

•

আপনার �া�য্ পিরেষবাগিলর জনয্ িবল করা এবং আমােদর �া�য্ পিরচযর্া র ি�য়াগিল পিরচালনা করা

•

গেবষণা পিরচালনা করা

•

আইন েমেন চলা অথবা জন�া�য্ এবং িনরাপত্তা সং�া� িবষয়গিলর ে�ে� সাহাযয্ করা

•

অ� এবং ত� দােনর অনুেরাধ, েমিডেকল পরী�ক এবং অে�য্ি�ি�য়া পিরচালকেদর �িতি�য়া জানােনা

•

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

•

মামলা েমাকা�মা এবং আইিন �ি�য়ার েমাকািবলা করা

•

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

•

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

•

িবপণন এবং ফা� সং�হ কাযর্ �ম পিরচালনা করা
আপনার িবক�

িন�িলিখত
উে�শগিলেত
আমােদর �ারা
আপনার
তথয্গিলর
বয্বহার এবং
েশয়ার করার
প�ার ে�ে�
আপনার
কেয়কিট িবক�
আেছ:

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

দুেযর্াগিভিত্তক �ােণর সমেয়

•

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

•

আমােদর পিরেষবা এবং পণয্গিলর িবপণেনর সমেয়

আপনার অিধকারগিল
যখন আপনার �া�য্ সং�া� তেথয্র িবষয় উপ�ািপত হয়, তখন আপনার িনিদর্ � িকছু অিধকার রেয়েছ৷ এই িবভাগিট,
আপনােক সাহােযয্ করার উে�েশয্, আপনার অিধকারগিল এবং আমােদর দািয়�গিলর িববরণ েদয়৷ আপনার
অিধকারগিলর মেধয্ িন�িলিখতগিল অ�ভুর্ � হয়, িক� েসগিলর মেধয্ সীিমত থােক না:
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 অনুেরাধ করার

•

েগাপন েযাগােযােগর জনয্ অনুেরাধ করার

•

এই েগাপনীয়তা িব�ি�র একিট অনুিলিপর জনয্ অনুেরাধ করার

•

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

•

আপনার হেয় ি�য়া করার জনয্ েকান একজনেক িনবর্াচন করার

িবেশষ পিরি�িতগিল
আমরা, আপনার অনুেমাদন ছাড়াই অনয্ প�ায় আপনার তথয্গিল েশয়ার করার জনয্ অনুেমািদত অথবা বাধয্৷ িন�িলিখত বয্বহার এবং
�কাশগিল িবেশষ পিরি�িত িহসােব িবেবিচত: গেবষণার উে�েশয্; আইন �েয়ােগর উে�েশয্; জন�া�য্ বা সু র�ার জনয্ মারাত্মক ঝু িক এড়ােত
সহায়তা করেত; জন�া�য্ কতৃর্ প�েদর �িতি�য়া জানােত; গৃহ �া�য্ মূলয্ায়েনর জনয্; অ� এবং িটসুয্ দান অনুেরােধর �িত সাড়া িদেত; আশমৃতপরী�ক, িচিকৎসা পরী�ক এবং অে�য্ি�ি�য়া পিরচালকেদর �িত; সামিরক বািহনীর �িত; �িমকেদর �িতপূরেণর জনয্; �া�য্ পযর্েব�ণ
কাযর্�েমর জনয্; মামলা ও িবেরােধর জনয্; সংেশাধনমূলক �িত�ােন; জাতীয় সুর�া এবং েগােয়�া কাযর্ �েমর জনয্; এবং বয্বহার ও �কােশর
উপর অিতির� িবিধিনেষেধর ে�ে�। আরও তেথয্র জনয্, েদখুন:
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.
�া�য্ সং�া� তেথয্র আদান-�দান (Health Information Exchange)
ChristianaCare িবিভ� �া�য্ তথয্ িবিনময় (Health Information Exchanges, HIE) এবং �া�য্ তথয্ েনটওয়াকর্ (Health Information
Networks, HIN) এ অংশ�হণ কের থােক। HIE এবং HIN িচিকৎসা, অথর্ �দান এবং �া�য্েসবা পিরচালনার জনয্ তােদর সদসয্েদর মেধয্ তথয্
েশয়ার করােক সম�য় সাধন কের। এইসম� িবিনমেয়র মাধয্েম আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীেদর সময়মেতা আপনার গর�পূণর্ �া�য্ তেথয্র
েডিলভািরেক িনি�ত করার জনয্ ChristianaCare আপনার �া�য্ স�িকর্ ত তথয্ আপনার অনয্ানয্ পিরেষবা �দানকারীেদর সােথ েশয়ার করেত
পাের। আমরা িন�িলিখত HIE গিলেত অংশ�হণ কির: েডলাওয়য্ার �া�য্ তথয্ েনটওয়াকর্ (Delaware Health Information Network, DHIN);
আমােদর েরাগীেদর জনয্ েচসািপক আ�িলক তথয্ বয্ব�া (Chesapeake Regional Information System for our Patients, CRISP);
Healthshare Exchange of Southeastern Pennsylvania Inc. (েহলথেকয়ার এ�েচ� অব সাউদানর্ েপনিসলেভিনয়া ইনকেপর্ােরেটড) (HSX);
এবং কমনওেয়ল েহলথ অয্ালােয়� (CommonWell Health Alliance, CommonWell) েরাগীরা HIE এর ওেয়বসাইেট একিট ৈবদুয্িতন HIE
েবেছ িনেত পাের।
এই িব�ি�িটেত পিরবতর্ নগিল। আমােদর এই িব�ি�িটেত পিরবতর্ ন করার অিধকার আেছ৷ িব�ি�িটর সকল পিরবতর্ নগিল, ইিতমেধয্ই
আমােদর িনকট থাকা আপনার স�িকর্ ত সকল তথয্গিল ছাড়াও ভিবষয্েত আমােদর �ারা �া� েযেকােনা তেথয্র ে�ে� �েযাজয্ হেব৷ আমরা বতর্ মান
িব�ি�িটর একিট কিপ হাসপাতােলর এবং আমােদর ওেয়বসাইট: www.christianacare.org/privacy. এ েপা� করেবা। বতর্ মান িব�ি�িটর
কাযর্কর হওয়ার তািরখিট িব�ি�র উপের েপা� 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। এই িব�ি�র িবষেয় আপনার েকােনা �� থাকেল অথবা যিদ আপনার েগাপনীয়তা
আিধকািরকেক িকছু অনুেরাধ করার থােক, তেব অনু�হ কের আমােদর সােথ ChristianaCare c/o Privacy Officer, 4000 Nexus Drive,
Avenue North, Suite NW3-100, Wilmington, DE 19803, এই িঠকানায় অথবা 1-302-623-4468 ন�ের েযাগােযাগ করন অথবা
privacyoffice@ChristianaCare.org এ আমােদর ইেমল করন৷ অনুেরাধ করেল আমােদর েগাপনীয়তা নীিতর একিট িব�ৃ ত িব�ি� উপল�
করােনা হেব৷

