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HIPAA েগাপনীয়তা aনুশীলেনর িবjিp (Notice of Privacy Practices,
NPP): aনুgহ কের eিট মেনােযাগ সহকার পযর্ ােলাচনা ক ন!
ei NPP হল আপনার তথয্, আপনার aিধকার, eবং আমােদর দািয়t িলর সmেকর্৷ eিট িববৃত কের, কীভােব
আপনার তথয্ ChristianaCare‐eর dারা বয্ব ত o pকািশত হেত পাের, eবং কীভােব আপিন eিট নাগালpাp
করেত পােরন৷
ChristianaCare আমােদর েরাগীেদর েগাপনীয়তা
t সহকাের gহণ কের৷ আমরা জািন েয আপনার িচিকৎসািভিtক তথয্
aিতশয় বয্িkগত৷ আমরা আপনার িচিকৎসািভিtক তথয্ িলর েগাপনীয়তা রkা করার জনয্ আমােদর সেবর্াৎকৃ িট কের
থািক৷ আমরা ধুমাt aিভেpত uেdেশয্ o আiেনর pেয়াজন aনুসাের
িনmতম pেয়াজনীয় eবং তথয্ বয্বহার eবং pকাশ কির৷

আমােদর
দািয়t িল

আপনার েসবার uেdেশয্, আমরা আপনার sাsয্ সmেকর্ বয্িkগত তথয্ িল সৃি eবং gহণ কির৷ ei
তথয্ িল, সুরিkত sাsয্ তথয্ (Protected Health Information) নােম পিরিচত, eবং e িল pাp
হয় আপনার েথেক, আপনার িচিকৎসেকর েথেক, হাসপাতাল িলর েথেক eবং আপনার িচিকৎসার
সে সংি aনয্ানয্ sাsয্‐pযt পিরেষবা pদানকারীেদর েথেক৷ ChristianaCare sাsয্ eবং কলয্াণ
সুিবধা পিরকlনা (সুিবধা পিরকlনা) (ChristianaCare Health & Welfare Benefits Plan) eর
সদসয্েদর জনয্, PHI পাoয়া েযেত পাের আপনার িনেয়াগকতর্ া, aনয্ানয্ িবমাকারী, HMOs aথবা
তৃ তীয়‐পk pশাসকেদর (third‐party administrators, TPAs) েথেক৷ আপনার PHI হেত পাের
েমৗিখক, িলিখত, aথবা ৈবদুয্িতন আকাের৷ আমরা আiেনর dারা িনmিলিখত িল করার জনয্ বাধয্:
 আপনার PHI eর েগাপনীয়তা eবং সুরkা বজায় রাখেত৷




আপনার িচিকৎসা, aথর্ pদান o আমােদর sাsয্ pযt pিkয়া িলেত aংশgহণ কের eমন
তৃ তীয় পkগেণর সােথ eকিট বয্বসািয়ক সহেযাগী চু িkেত (Business Associate Agreement)
আবd হেত যার ফেল বয্বহায় সহেযাগীর PHI eর েগাপনীয়তা o িনরাপtা রkা করার
pেয়াজন হয়।
তাৎkিণকভােব আপনােক জানােত যিদ আমরা আপনার PHI eর aনুপযুk বয্বহার িনধর্ারণ
কির েযিট আপনার তেথয্র েগাপনীয়তা aথবা সুরkার সে আপস কেরেছ৷



যিদ না আপিন িলিখতভােব আমােদর বেলন েয আমরা পািরনা, তাহেল ei িবjিp aনুসাের
আপনার তথয্ িল বয্বহার o pকাশ করেত, যতkণ 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


ei িবjিpেত িববৃত দািয়t eবং েগাপনীয়তার aভয্াস িল aনুসরণ করেত eবং আপনার
েসিটর eকিট pিতিলিপ িদেত৷



ChristianaCare eর সকল pিত ান, সুিবধা‐বয্বsা, eবং িচিকৎসা‐বয্বsা িল



েযেকােনা িচিকৎসক, sাsয্ pযt েপশাদার, aথবা আপনার েদখােশানা করা aনয্ানয্ বয্িkরা

কারা aনুসরণ



ChristianaCare eর জনয্ কাজ করা সকল বয্িkরা



করেবন?

ChristianaCare eর সকল েscােসবীরা



sাsয্ সংkাn তেথয্র pেয়াজনীয়তাসহ েযেকােনা বয্বসািয়ক সহেযাগী, যােত তাঁরা

ei িবjিpিট

ChristianaCare eর জনয্ পিরেষবা িল pদান করেত পােরন

আপনার তথয্
আনরা আপনার
সmেকর্
িনmিলিখত
তথয্ িল
সংরিkত করেত

আমরা েয তথয্ িল সংরিkত করেত পাির, েস িলর মেধয্ রেয়েছ, তেব e িলেতi সীমাবd নয়:


িনদািনক পিরসংখয্ান: েরাগ‐িনণর্য়/aবsা, লয্াবেরটিরর ফলাফল িল, oষুধপেtর বয্বsা,
aনয্ানয্ িচিকৎসা সংkাn তথয্



নৃতািttক পিরসংখয্ান: িঠকানা/িজপ েকাড, জn তািরখ, াiভাসর্ লাiেসn, নাম, েসাশাল
িসিকuিরিট নmর, aনয্ানয্ পিরচায়ক িল



পাির:

আিথর্ক পিরসংখয্ান: দািবিভিtক তথয্, েkিডট কাডর্/বয্া aয্াকাun নmর, aনয্ানয্ আিথর্ক
তথয্, নাম eবং াiভাসর্ লাiেসn সংkাn তথয্

আমােদর বয্বহার eবং pকাশ িল
আমরা, িনmিলিখত পিরিsিত িল anভুর্ k কের িকn েস িলর মেধয্ সীমাবd না েথেক, আপনার
তথয্ িল বয্বহার eবং pকাশ করেত পাির:

আমরা
িনmিলিখত



আপনার পাoয়া sাsয্ pযtিভিtক িচিকৎসা িনয়ntেণর েkেt সাহাযয্ করা



িবিভn sাsয্ pযt pদানকারীেদর মেধয্ আপনার িচিকৎসার সমnয় ঘটােনা



eকিট গৃহিভিtক sাsয্ মূলয্ায়ন‐eর জনয্ ভিতর্ র সমেয় িনধর্ািরত মাপকািঠ aনুসাের মূলয্ায়ন
সংkাn তথয্ সংgহ করা



আপনার sাsয্ পিরেষবা িলর জনয্ িবল করা



আমােদর sাsয্ pযtিভিtক pিkয়া িল িনয়ntণ করা



pকাশ করেত

গেবষণা পিরচালনা করা



আiেনর pিত মানয্তা pদান করা

পাির:



জনsাsয্ eবং িনরাপtা সংkাn িবষয় িলর েkেt সাহাযয্ করা



a eবং তn দান সংkাn aনুেরাধ িলর েkেt pিতিkয়া করা eবং eকজন িচিকৎসা

uেdেশয্ আপনার
তথয্ বয্বহার eবং

িবষয়ক পরীkক aথবা পারেলৗিকক িkয়া িবষয়ক িনেদর্ শেকর সে সহেযািগতা করা


কমর্ীেদর kিতপূরণ, আiন বলবতকরণ, eবং aনয্ানয্ সরকাির aনুেরাধ িলর েমাকািবলা
করা



আiিন মামলা eবং আiনানুগ পদেkপ িলর েমাকািবলা করা



সুিবধা পিরকlনা সদসয্েদর েkেt pেযাজয্তা aনুসাের আপনার sাsয্ পিরকlনা pেয়াগ করা



সুিবধা পিরকlনা সদসয্েদর জনয্ পিরেষবা eবং কাযর্kম িলর সংsান করা

আপনার িবকl
িনmিলিখত

আপিন, িনmিলিখত পিরিsিত িলেক anভুর্ k কের, িকn েস িলেত সীমাবd না েথেক, কীভােব
আমরা আপনার তথয্ িল বয্বহার eবং pকাশ করেত পাির েসিট আপিন িনবর্াচন করেত পােরন:

uেdশ িলেত
আমােদর dারা
আপনার
তথয্ িলর
বয্বহার eবং
জানােনার পnার
েkেt আপনার
কেয়কিট িবকl
আেছ:



আপনার পিরবার eবং বnু েদর েথেক পাoয়া িচিকৎসা‐সmিকর্ ত p



দুেযর্াগিভিtক tােণর সমেয়



আপনার সে েমাবাiল eবং িডিজটাল pযুিkর মাধয্েম আপনার সে েযাগােযাগ করা



আমােদর পিরেষবা eবং uৎপাদন িলর িবপণেনর সমেয়



আপনার PHI িবkয় করা

িলর utর েদoয়া

আপনার aিধকার িল
আপনার aিধকার িলর মেধয্ িনmিলিখত িল anভুর্ k হয়, িকn েস িলর মেধয্ সীমাবd নয়:

আপনার
aিধকার িলর
মেধয্ anভুর্ k হয়:



আপনার sাsয্ eবং দািব সংkাn েরকডর্ িলর eকিট কিপ পাoয়ার



আপনার sাsয্ eবং দািব সংkাn েরকডর্ িলেত সংেশাধেনর জনয্ aনুেরাধ করার



আমরা কােদর সে আপনার তথয্ িল েশয়ার কেরিছ, তাঁেদর eকিট তািলকা পাoয়ার



আমােদর dারা েশয়ার করা তথয্ িল সীিমত করার জনয্ বলার



েগাপন েযাগােযােগর জনয্ aনুেরাধ করার



ei েগাপনীয়তা িবjিpর eকিট কিপর জনয্ aনুেরাধ করার



যিদ আপিন িব াস কেরন েয আপনার েগাপনীয়তা সংkাn aিধকার িল ভ করা হেয়েছ,
তাহেল eকিট aিভেযাগ দােয়র করার



আপনার পেk িkয়া করার জনয্ েকান eকজনেক িনবর্াচন করার

িনmিলিখত পৃ া িল আপনার aিধকার িল, আমােদর বয্বহার eবং pকাশ িল, eবং আপনার pিত আমােদর
দািয়t িলর িবশেদ িববরণ pদান কের৷

িবsৃ তভােব আমােদর বয্বহার eবং pকাশ িল
ei িবভাগিট িববৃত কের কীভােব আমরা আপনার সmেকর্ িচিকৎসািভিtক তথয্ িল বয্বহার করেত eবং pকাশ
করেত পাির৷ যিদo ei তািলকািটেত সকল সmাবনা িল থােক না, আমরা আপনার aনুমিত বয্তীত আপনার
তথয্ িল বয্বহার eবং pকাশ করার জনয্ aনুেমািদত eমন সকল পnা িল ei িবভাগিটেত তািলকাভুk
ে ণী িলর মেধয্ eকিটেত পড়েব৷

আপনার
পাoয়া sাsয্
pযtমূলক



আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল বয্বহার করেত পাির৷


আমরা আপনার সmেকর্ িচিকৎসা সংkাn তথয্ িল
আমােদর pিত ােনর িচিকৎসক, pিশkেণর aধীন

িচিকৎসা

িচিকৎসক, নাসর্, িশkাথর্ী, aথবা aনয্ানয্ কমর্ীেদর িদেত

িনয়ntণ করেত
সাহাযয্ করা

আমরা, আপনােক িচিকৎসািভিtক pযt pদােনর uেdেশয্

পাির যাঁরা আপনার pযেtর সে সংি


৷

আমরা আপনার জনয্ pযt pদােনর uেdেশয্ sাsয্ বয্বsা‐
বিহভূর্ ত বয্িkেদর সে কাজ করার জনয্ আপনার িচিকৎসা
সংkাn তথয্ িল িদেত পাির৷

uদাহরণ:
আপিন যখন বািড় িফের যােবন
তখনকার জনয্ aিতিরk
পিরেষবা িলর বয্বsা করার
uেdেশয্, eকজন েকস ময্ােনজার
আপনার েরাগ‐িনণর্য় eবং
িচিকৎসা পিরকlনা সmেকর্
তথয্ িল বয্বহার করেত পােরন৷

আমরা আপনার pযt সmিকর্ ত তথয্ িল, আপনার েথেক,

aথর্ pাp করার
জনয্

eকিট িবমা েকাmানীর েথেক, aথবা aনয্ েকান aথর্
pদানকারীর েথেক aথর্ pদােনর aনুেরাধ করার জনয্ বয্বহার
o pকাশ করেত পাির৷

uদাহরণ:
আমরা, িবল করার uেdশয্,
আপিন েয pযt েপেত যােcন,
aথবা েপেয়েছন েসi সmেকর্
আপনার sাsয্ পিরকlনািট
বলেত পাির৷

ChristianaCare পিরচালনা করার জনয্ আপনার সে সmিকর্ ত
িচিকৎসািভিtক তথয্ িল বয্বহার eবং pকাশ করেত পাির৷


আমরা কীভােব আপনার েদখােশানা কেরিছ eবং আপিন
আমােদর pযেtর aধীেন েকমন িছেলন েসিট েদখার জনয্

ChristianaCare
পিরচালনা
করার জনয্

আপনার তথয্ বয্বহার করেত পাির৷
 ChristianaCare aনয্ানয্ পিরেষবা িল pদান করেব কী না,
েকান পিরেষবা িল pেয়াজনীয় aথবা pেয়াজনীয় নয়, eবং
েকান নতু ন িচিকৎসা িল কাযর্করী েসi িবষেয় িসdাn
gহেণর uেdেশয্ আমরা েরাগীেদর েগা ীর সmেকর্ িচিকৎসা
সংkাn তথয্ িল eকিtত করেত পাির৷
 িচিকৎসক, নাসর্, eবং িশkাথর্ীেদর anভুর্ k কের, আপনার

uদাহরণ:
 আমরা আপনার জনয্ utমতর
পিরেষবা িলর িবকাশ
ঘটােনার uেdেশয্ আপনার
sাsয্ সংkাn তথয্ িল বয্বহার
কির৷
 আমরা pশাসিনক

পিরেষবা িলর pদানকারী
েকাmািন িলর সে sাsয্
সংkাn তথয্ িল েশয়ার কির৷

েদখােশানা করা মানুেষরা িশkাpািpর uেdশয্, তথয্ িল
েপেত পােরন৷ তথয্ িল, আমরা কীভােব কাজ করিছ েসিটর
তু লনা করার uেdেশয্, eবং আমরা আমােদর dারা pদান
করা pযt eবং পিরেষবা িলর unিত ঘটােত পাির কী না
েসিট েদখার জনয্, aনয্ানয্ হাসপাতােলর েথেক pাp
িচিকৎসা সংkাn তথয্ িলর সে সমিnত করা হেত পাের৷
 আমার eকিট aনুদান pদান করার জনয্ আপনার সে
েযাগােযাগ করেত পাির৷ আমরা, আপনার েযাগােযাগ
সংkাn তথয্ বয়স, িল , পিরেষবা pদােনর তািরখ,

তহিবল
সংgহমূলক
pেচ া িল

পিরেষবার িবভাগ, িচিকৎসাকারী িচিকৎসক, sাsয্ ফলাফল
সংkাn তথয্, eবং sাsয্ িবমার িsিত সmিকর্ ত তথয্
anভুর্ k কের, ei uেdেশয্ িকছু িনিদর্ তথয্ বয্বহার করেত
পাির৷
 যিদ আপিন আমােদর তহিবল সংgহমূলক pেচ া িলর জনয্
আপনার সে েযাগােযাগ করা পছn না কেরন, তাহেল
আপিন িনmিলিখত পnা িলর মেধয্ eকিটর dারা aংশgহণ
না করার িবকl gহণ করেত পােরন: 1) 1‐800‐693‐2273
নmের কল কের; 2) optout@christianacare.org েত;
eকিট iেমল পািঠেয়; aথবা 3) ChristianaCare Office of
Development, 13 Reads Way, Suite 203,
New Castle, DE 19720 বরাবর িলেখ৷

uদাহরণ:
আমরা, িকছু িনিদর্ েরােগর জনয্
সহায়ক কাযর্kম িলর জনয্
aনুদােনর লেkয্ আপনার সে
েযাগােযাগ করার uেdেশয্
আপনার নৃতািttক তথয্ িল eবং
েযাগােযােগর িনmতম
পিরসংখয্ান িল বয্বহার করেত
পাির৷

 আমরা আপনার িনকট িচিকৎসা pদান করেত asীকার
করবন না aথবা দান করার িবষেয় আপনার েনoয়া
েকানo িসdােnর িভিtক আপনার সে বয্বহার করেবা না৷



আমােদর
পিরেষবা eবং
uৎপাদন িলর
িবপণেনর
সমেয়

আমরা আপনার aনুেমাদন বয্তীত, িবপণেনর uেdেশয্,
আপনার PHI বয্বহার aথবা pকাশ করেবা না৷
িনmিলিখত িল িবপণনিভিtক েযাগােযাগ নয়, eবং eকিট
aনুেমাদেনর pেয়াজন নাo হেত পাের, যিদ েসিট:
 eকিট sাsয্ সmিকর্ ত uৎপাদন aথবা পিরেষবার িববরণ
েদoয়ার (aথবা ei pকার uৎপাদন aথবা পিরেষবার
জনয্ aথর্ pদােনর জনয্) জনয্ করা হয়;
 eকিট sাsয্ pযt েনাটoয়ােকর্ aথবা sাsয্ পিরকlনা
েনটoয়ােকর্ , eকিট sাsয্ পিরকlনার eকিট pিতsাপন,
aথবা পিরবধর্েনর েkেt aংশgহণকারী সtা িলর সে
েশয়ার করার জনয্ করা হয়;

ধুমাt eকজন sাsয্ পিরকlনায় তািলকাভু েkর pিতi
uপলb sাsয্ সmিকর্ ত uৎপাদন িল aথবা
পিরেষবা িলর সে , েযিট মূলয্ সংেযাজন ঘটায়, িকn
সুিবধা িলর eকিট পিরকlনার aংশ নয়, সmিকর্ ত হয়;
 eকিট নতু ন িবেশষািয়ত েগা ী aথবা নতু ন যেntর
uপিsিত সmেকর্ েঘাষণা করার uেdেশয্ বয্বহার
করা হয়;
 বয্িkিটর িচিকৎসার জনয্ করা হয়;
 বয্িkিটর জনয্ েকস িনয়ntণ aথবা pযt সমnেয়র জনয্,
aথবা ৈবকিlক িচিকৎসা, েথরািপ, sাsয্ pযt
pদানকারী, aথবা বয্িkিটর pিত pযেtর বয্বsা িনেদর্ শ
করার aথবা সুপািরশ করার জনয্ করা হয়৷

িবপণনমূলক েযাগােযােগর
uদাহরণ:


eকিট দেরাগ সংkাn
সুিবধার সmেকর্ , েযিট
হাসপাতােলর aংশ নয়,
েযিট িবনামূেলয্ eকিট
pাথিমক পিরেষবা
pদান করেত পাের,
পূবর্তন েরাগীেদর
aবিহত কের eকিট
হাসপাতােলর েথেক
eকিট েযাগােযাগ৷



যখন েযাগােযাগিট
িচিকৎসা সংkাn
পরামশর্ pদােনর
uেdেশয্ না হয়৷

a‐িবপণনমূলক েযাগােযােগর
uদাহরণ:


eকজন pদানকারী,
েকান কাযর্kমিট sতnt
েরাগীর pচিলত থাকা
pেয়াজনীয়তা িলর
েkেt সেবর্াৎকৃ ভােব
uপযুk হয় েসিট
িনধর্ারণ করার uেdেশয্,
eকজন েরাগীর
িচিকৎসা সংkাn
েরকডর্ িল ব সংখয্া
আচরণ িনয়ntণ
কাযর্kেমর সে েশয়ার
কেরন৷



eকজন হাসপাতােলর
সমাজ কমর্ী, েরাগীিটেক
eকিট হাসপাতােলর

শযয্া েথেক eকিট
নািসর্ং েহােম sানাnিরত
করার জনয্ সুপািরশ
করাকালীন িচিকৎসা
সংkাn তথয্ িল ব
সংখয্ক নািসর্ং েহােমর
সে েশয়ার কেরন৷


 আমরা, আপনার aনুেমাদন বয্তীত, aেথর্র িবিনমেয়
আপনার PHI pকাশ করেবা না৷

uদাহরণ:
ChristianaCare যিদ আপনার

 আপনার aনুেমাদনসহ, আমরা গেবষণামূলক

PHI eর িবkয়

eকজন pদানকারী,
Medicare‐eর uপযুk
বয়েসর pিত agসর
হেত থাকা সদসয্েদর
িনকট তােদর
Medicare সmূরক
পিরকlনার িববরণ
eবং eকিট আেবদনপt
সহ তথয্‐পt পাঠান৷

PHI kয় করার জনয্ eকিট

কাযর্কলাপ িলর জনয্, সীিমত েkt িলেত, েযখােন

psাব পায়, আমরা আপনার

বয্য়পূরণিট PHI psত eবং স ািলত করার বয্য়েত সীিমত

িলিখত aনুমিত ছাড়া, সtািটর

থাকেব, আপনার PHI pকাশ করেত পাির৷

িনকট আপনার তথয্ িবkয়
aথবা unুk করেত পাির না৷

 যখন আপিন eকজন েরাগী, আমরা হাসপাতােলর তথয্
িনেদর্ িশকায় আপনার সmেকর্ সীিমত তথয্ anভুর্ k করেত
পাির, যােত আপনার বnু , পিরবার, eবং যাজক আপনােক

হাসপাতােলর
তথয্ িনেদর্ িশকা

েদখেত eবং আপিন েকমন আেছন েসিট জানেত পােরন৷
 ei তেথয্র মেধয্ anভুর্ k হেত পাের আপনার নাম,
হাসপাতােল আপনার aবsান, েফান নmর, আপনার
সাধারণ aবsা (ভােলা, aনুkল,

তর aথবা জিটল),

eবং আপনার ধমর্৷
 আমরা ei তথয্িট pকাশ করেত পাির েয eকজন েরাগীর
মৃতুয্ হেয়েছ, তাঁর েকানo িনকট আtীয়েক িবjিপত করার
পের৷
 যিদ আপিন না চান েয আপিন হাসপাতালিটেত আেছ েসিট
েকu জানুক, তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব হাসপাতােলর
তথয্ িনেদর্ িশকা েথেক aপসািরত করার জনয্ aনুেরাধকারী
eকিট ফেমর্ sাkর করেত হেব৷

uদাহরণ:
 আপনার ধমর্ বয্তীত
তথয্ িল েসi সকল
বয্িkগেণর িনকট pদান করা
হেত পাের যাঁরা আপনার
নােমর মাধয্েম আপনার
সmেকর্ িজjাসা করেবন৷
 আপনার ধমর্িট যাজক দেলর
eকজন সদেসয্র িনকট pদান
করা হেব, যিদo তাঁরা
আপনার নােমর মাধয্েম
িজjাসা না কেরন৷

 আমার আপনার সmেকর্ িচিকৎসা সংkাn তথয্ িল eকজন
বnু aথবা পািরবািরক সদেসয্র িনকট pদান করেত পাির

পিরবার eবং

িযিন আপনার িচিকৎসািভিtক pযেtর সে সংি

বnু

৷ eিট,

আমােদর িনকট pদt sাsয্ pযt oকালত নামায় aথবা
সদৃশ নিথেত uেlিখত বয্িkেদর anভুর্ k করেব৷


আমরা, eমন েকানo eকজনেকo আপনার সmেকর্
তথয্ িল pদান করেত পাির িযিন আপনার pযেtর জনয্ aথর্
pদােন সাহাযয্ কেরন৷

 গেবষণার pকােরর uপর িনভর্ রশীলভােব, আপনার িচিকৎসা

গেবষণা

uদাহরণ:
আমরা আপনার সmেকর্ িচিকৎসা
সংkাn তথয্ িল আপনার
পািরবািরক সদেসয্র িনকট pদান
করেত পাির িযিন আপনার
িচিকৎসািভিtক pযেtর সে
জিড়ত৷
uদাহরণ:

সংkাn তথয্ িল বয্বহােরর aথবা গেবষণা পিরচালনা করার IRB িনধর্ারণ কের েয তথয্ িল
uেdেশয্ েসিট aনয্েদর জানােনার পূেবর্ আমরা আপনার
eকিট গেবষণা সিমিতর িনকট
িলিখত aনুমিতর জনয্ aনুেরাধ করেত পাির৷

 তেব, আমরা হয়েতা, ChristianaCare eর আভয্nরীণ
বয্িkেদর িনকট, যাঁরা eকিট গেবষণা pকl psত করেছন
aথবা গেবষণা pকl িলেত েরাগীেদর তািলকাভু k করেছন,
আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল pদান করেত পাির৷

pদান করা হেত পাের েযিট
আপনার তথয্ িল সুরিkত
রাখার uেdেশয্ পদেkপ িল gহণ
কেরেছ৷

 pেতয্ক েkেt, সংsাগত পযর্ােলাচনা পষর্দ (Institutional
Review Board, IRB), পযর্ােলাচনা করেবন eবং িনধর্ারণ
করেবন েয আমােদর আপনার সmিত, aনুেমাদেনর pেয়াজন,
হেব কী না aথবা pেয়াজন হেব না কী না৷

ChristianaCare
সুিবধা
পিরকlনার
সদসয্েদর জনয্
িবেশষ
িবেবচনা

ChristianaCare সুিবধা পিরকlনার সদসয্েদর জনয্, িনmিলিখত

uদাহরণ:

uেdেশয্, PHI বয্বহার eবং েশয়ার করা হয়:

যিদ আপিন ChristianaCare

 পিরকlনািট চালনা করার;
 pদানকারীেদর dারা িচিকৎসা aথবা পিরেষবা িল pদােন
সুিবধা করার;
 কাযর্kম িল psত করার সমেয়, ডায়ােবিটস, হাঁপািন, eবং
aনয্ানয্ sাsয্ aবsা িল anভুর্ k কের, িনিদর্ aবsাসহ
সদসয্েদর জনয্ পিরকlনার aধীন েরােগর িনয়ntণ eবং
aনাময় কাযর্kম িলর িনয়ntণ করার;
 পিরকlনা সুিবধা িলর জনয্ uপযুkতা িনধর্ারণ, িবিভn
sাsয্ pযt পিরকlনার মেধয্ আcাদেনর সমnয় করার,
eবং gহণ করা পিরেষবা িলর জনয্ aথর্ pদােনর সমnয়
করার;
 পিরকlনািটর জনয্ uপযুk িpিময়াম িনধর্ারণ করার;
 pতারণার uদঘাটন eবং aনুসnান করার;
 িচিকৎসািভিtক পযর্ােলাচনা, আiনিভিtক পিরেষবা িল
aথবা িনরীkা পিরেষবা িলর পিরচালনা aথবা বয্বsা
করার৷

সুিবধা পিরকlনার eকজন সদসয্
হন, তাহেল পিরেষবা িলর জনয্
aথর্ pদােনর েkেt সুিবধার
uেdেশয্, ChristianaCare,
আপনার PHI aনয্ানয্ sাsয্
পিরকlনা িলর সে েশয়ার
করেত পাের৷

িবেশষ পিরিsিত িল
আমরা, আপনার aনুেমাদন ছাড়াi aনয্ পnায় আপনার তথয্ িল েশয়ার করার জনয্ aনুেমািদত aথবা বাধয্ ‐ aিধকাংশi েসi
পnা িলেত েয িল জন কলয্ােণর েkেt সংেযাজন ঘটায়, েযমন জনsাsয্ eবং গেবষণা৷
আরo তেথয্র জনয্, েদখুন: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

গেবষণা

আমরা, আপনার aনুমিত ছাড়াi, আপনার তথয্ িল বয্বহার করেত aথবা pদান করেত পাির, যিদ

আiেনর dারা

যখন আমােদর, েফডােরল, রাজয্, aথবা sানীয় আiেনর dারা েসিট করার pেয়াজন হয়৷

IRB সmিত eবং aনুেমাদেনর pেয়াজনীয়তার েkেt eকিট ছাড় aনুেমািদত কেরন৷

pেয়াজনীয়তা
aনুসাের
জনsাsয্ aথবা
িনরাপtার pিত
eকিট

তর

মিক eড়ােনার
েkেt সাহােযয্র
uেdেশয্

আপনার, aনয্ eকজন বয্িk, aথবা জনসাধারেণর sাsয্ eবং িনরাপtার pিত eকিট মিক
eড়ােনার েkেt সাহােযয্র uেdেশয্, আমরা িনিদর্ পিরিsিত িলেত আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল
েশয়ার করেত পাির৷


েরাগ pিতেরাধ করা;



uৎপাদন িফিরেয় েনoয়ার েkেt সাহাযয্ করা;



oষুধপেtর pিত িব d pিতিkয়া িল জানােনা;



আশি ত িনgহ, aবেহলা, aথবা গৃহsািল িহংসার িবষেয় জানােনা; eবং



েযেকােনা কােরার sাsয্ aথবা িনরাপtার pিত eকিট

তর মিকর pিতেরাধ করা aথবা

hাস ঘটােনা৷

জনsাsয্
কতৃর্ পkগণ

আমরা জনsাsয্ কতৃর্ পkগেণর িনকট তথয্ িল pদান করেত পাির, েযমন েরােগর pাদুভর্াব; জn eবং
মৃতুয্, িশশ aথবা বয়েsর িনgহ; oষুধপেtর pিত pিতিkয়া; েফরত েনoয়ার িবjিp; aথবা েছাঁয়ােচ
েরাগ িলর সmেকর্ জানােনা৷
মািকর্ ন যুkরাে র sাsয্ eবং মানব পিরেষবা িবভাগ (U.S. Department of Health and Human

গৃহিভিtক sাsয্
মূলয্ায়ন

Services ) সকল গৃহিভিtক মূলয্ায়ন সংsা িলর pেয়াজন ভিতর্ র সমেয়, পিরেষবার সমেয় pেতয্ক দুi
মাস anর eবং ছু িটর সমেয় মানসmত মূলয্ায়ন সংkাn তথয্ িল সংgহ করা৷ ফলাফল eবং
মূলয্ায়ন তথয্ c (Outcome and Assessment Information Set, OASIS) বয্ব ত হয় গৃহিভিtক
sাsয্ সংsা িলর dারা pদt পিরচযর্ার পযর্েবkণ eবং মূলয্ায়ন করার uেdেশয্৷ ei তথয্ িল,
েফডােরল েগাপনীয়তা আiন (Federal Privacy Act)‐eর aধীেন েগাপনীয় eবং ধুমাt aনুেমািদত
সংsা িলর িনকট pকাশ করা হয়৷

a eবং তn
দােনর pিত
pিতিkয়া
মৃতেদহ‐পরীkক,
িচিকৎসা িবষয়ক
পরীkক, eবং
পারেলৗিকক

আমরা আপনার সmেকর্ sাsয্ সংkাn তথয্ িল, a সংgহ pিত ান িলর সে েশযার করেত
পাির যারা েচাখ eবং তn দােনর িবষেয় কাজ কের aথবা eকিট a দান বয্াে র সে , যােত ei
pিত ান িল pিতsাপেনর েkেt সহায়তা করেত পাের৷
আমরা, eকজন বয্িkেক সনাk করার uেdেশয্, যাঁর মৃতুয্ হেয়েছ aথবা বয্িkিটর েকন মৃতুয্
হেয়েছ েসিট uদঘাটন করার uেdেশয্, sাsয্ সংkাn তথয্ িল eকজন মৃতেদহ‐পরীkক, িচিকৎসা
িবষয়ক পরীkক, eবং পারেলৗিকক িkয়া িবষয়ক িনেদর্ শেকর সে েশয়ার করেত পাির৷ আমরা
আপনার মৃতুয্র 50 বছর পর পযর্n আপনার িচিকৎসা সংkাn তথয্ িলর েগাপনীয়তা রkা
করেবা৷

িkয়া িবষয়ক
িনেদর্ শকগণ
সামিরক বািহনী
eবং বয়s
বয্িkগণ
কমর্ীেদর

যিদ আপিন সশst বািহনীর eকজন সদসয্ হন, আমরা সামিরক িনেদর্ শ কতৃর্ পেkর pেয়াজনীয়তা
aনুসাের িচিকৎসা সংkাn তথয্ িল িদেত পাির৷ আমরা, আপিন িকছু িনিদর্ সুিবধা েপেত পােরন
কী না েসিট জানেত, বয়s বয্িk িবষয়ক িবভােগর (Department of Veterans Affairs) িনকট
তথয্ িল pদান করেত পাির৷
আমরা েসi কাযর্kম িলর pিত সহায়তার uেdেশয্ তথয্ িল েশয়ার করেত পাির েয িল কমর্‐

kিতপূরণ

সmিকর্ ত আঘাত aথবা aসুsতা িলর জনয্ সুিবধা pদান কের৷

sাsয্ সংkাn

আমরা েসi সংsা িলর pিত তথয্ িল pদান করেত পাির েয িল sাsয্ পিরচযর্া বয্বsা aথবা

aনবধানতামূলক সরকাির কাযর্kম িল পযর্েবkণ কের, eবং হাসপাতাল িলর dারা আiন aনুসরণ করা িনি ত
কাযর্ কলাপ িল

আiিন মামলা
eবং িববাদ িল

কের৷ ei কাযর্কলাপ িলর মেধয্ anভুর্ k হয়, িনরীkণ, aনুসnান, পিরদশর্ন eবং aনুjা pদান

করা৷
যিদ আপিন eকিট আiিন মামলা aথবা eকিট িববােদ জিড়ত হন, তাহেল আমরা আপনার সmেকর্
িচিকৎসা সংkাn তথয্ িল pদান করেত পাির যিদ আমরা eকিট ৈবধ আদালতিভিtক aথবা
pশাসিনক আেদশ, তলবনামা, uদঘাটনমূলক aনুেরাধ, aথবা মামলািটেত সংি

aনয্ েকান বয্িkর

েথেক আiনানুগ aনুেরাধ pাp কির৷
যিদ আমরা েসi pকার করার জনয্ আiন বলবতকারী আিধকািরকেদর dারা িনেদর্ িশত হi aথবা
আiেনর dারা করার pেয়াজন হয়:

আiন
বলবতকরণ



eকিট ৈবধ আদালতিভিtক আেদশ তলবনামা, kমনামা, সমন, aথবা aনয্ানয্ pিkয়ার pিত
pিতিkয়াs প৷



eকজন সেnহভাজন, পলাতক,

tপূণর্ সাkী, aথবা িন িd বয্িkেক সনাk aথবা

aনুসnান করার uেdেশয্৷


eকিট aপরােধর িশকার হoয়া বয্িkর সmেকর্ জানােত যিদ, িকছু িনিদর্ েkেt, আমরা সmিত
pদােনর জনয্ েসi বয্িkিটেক েপেত akম হi৷



eকিট মৃতুয্ সmেকর্ জানােত েযিটেক আমরা মেন কির eকিট aপরাধমূলক আচরেণর ফলs প
হেত পাের৷



আমােদর বয্বsার মেধয্ aপরাধমূলক আচরণ সmেকর্ জানােনা৷

আপৎকালীন পিরিsিত িলেত: eকিট aপরাধ, aপরােধর sান aথবা িনপীিড়ত বয্িkর সmেকর্
aথবা aপরাধকারী বয্িkেক(গণেক) সনাk করেত, িববরণ িদেত aথবা aপরােধর sান সmেকর্
জানােত৷
যিদ আপিন সংেশাধনমূলক pিত ােনর eকজন কারাবnী aথবা eকজন আiন বলবতকারী

কারাবnী

আিধকািরেকর েহফাজেতর aধীনs হন, তাহেল আমরা আপনার িচিকৎসা সংkাn তথয্ িল
কারাগােরর aথবা আiন বলবতকারী আিধকািরেকর িনকট pদান করেত পাির, যখন আপনার sাsয্
eবং িনরাপtার aথবা aনয্ানয্ বয্িkেদর sাsয্ eবং িনরাপtার কারেণ pেয়াজনীয় হয়৷

জাতীয় সুরkা
eবং

আমরা আiেনর dারা aনুেমািদত জাতীয় সুরkামূলক কাযর্কলাপ িলর জনয্ aনুেমািদত েফডােরল
আিধকািরকেদর িনকট তথয্ pদান করেত পাির৷ eিটর মেধয্ anভুর্ k হয় রা পিত aথবা িবেদশী
রা pধানেদর সুরkা৷

pবাতর্ািভিtক
কাযর্ কলাপ িল
বয্বহার eবং
pকােশর uপর
aিতিরk
সীমাবdতা

িকছু িনিদর্ েফডােরল eবং রাজয্িভিtক আiেনর েkেt বৃহtর েগাপনীয়তামূলক সুরkার pেয়াজন
হেত পাের৷ েযখােন pেযাজয্, আমরা আরo দৃঢ় েফডােরল eবং রাজয্িভিtক েগাপনীয়তা আiন িল
aনুসরণ করেবা েয িল eiচআiিভ/eআiিডeস(HIV/AIDS), কয্ানসার, মানিসক sাsয্, aয্ালেকাহল
eবং/aথবা মাদক বয্বহার, িজনিভিtক পরীkা, েযৗনগতভােব স ািলত েরাগ িল, eবং পিরবার
পিরকlনা eবং pজননিভিtক sাsয্ সmিকর্ ত sাsয্ সংkাn তথয্ িলর বয্বহার eবং pকােশর সে
সmিকর্ ত হয়৷

িবsৃ তভােব আপনার aিধকার িল
যখন আপনার sাsয্ সংkাn তেথয্র িবষয় uপsািপত হয়, তখন আপনার িনিদর্ িকছু aিধকার থােক৷ ei
িবভাগিট, আপনােক সাহােযয্ করার uেdেশয্, আপনার aিধকার িল eবং আমােদর দািয়t িলর িববরণ েদয়৷
 aিধকাংশ সমেয়i, আপনার, আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল েদখার eবং eকিট কিপ
পাoয়ার aিধকার আেছ৷
 যিদ আপিন eকিট কিপর জনয্ aনুেরাধ কেরন, তাহেল আমরা কিপ করার, ডাকেযােগ
পাঠােনার, aথবা aনয্ানয্ pেয়াজনীয় সামgী িলর মূলয্ িহসােব eকিট নয্াযয্ খরচ ধাযর্

আপনার sাsয্

করেত পাির৷ আপিন আমােদর িনকট আপনার েরকডর্ িলর eকিট িনিদর্ ৈবদুয্িতন আকার

সmিকর্ত
েরকডর্ িলর eকিট

aথবা কাঠােমায় eকিট কিপ pদােনর জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন৷
 আমরা aনুেরাধকৃ ত আকার aথবা কাঠােমােত কিপিট pদান করেবা যিদ েসিট সহেজ করা

কিপ পাoয়া

সmব হয়৷ যিদ না হয়, তাহেল আমরা aনয্ eকিট পাঠেযাগয্ ৈবদুয্িতন কাঠােমােত কিপিট
pদান করার জনয্ আপনার সে বয্বsা করেবা, সাধারণত আপনার aনুেরােধর 30 িদেনর
মেধয্৷
 িবরল ঘটনা িলর েkেt, আমরা হয়েতা আপনােক আপনার েরকডর্ িল েদখােত aথবা
েস িলর কিপ িল pদান করেত সkম নাo হেত পাির৷ যিদ ei pকার ঘেট, আমরা
আপনােক কারণ িল জানােবা, eবং আপনার েসi িসdাnিট eকবার পযর্ােলাচনা করার জনয্
aনুেরাধ করার aিধকার আেছ৷
 আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িলর eকিট কিপ পাoয়ার জনয্, aনুgহ কের ChristianaCare
(Health Information Management Services, HIMS), ATTN: HIMS Department,
501 W. 14th Street, Wilmington, DE 19801 বরাবর িলখুন৷ আপনার িবল করার
েরকডর্ িলর জনয্, aনুgহ কের িবিলং িবভােগর সে েযাগােযাগ ক ন েযখােন আপনার
পিরেষবা িল pদান করা হেয়িছল৷ আমরা ei িবjিpর েশষ পৃ ায়, HIMS িবভােগর সে
েযাগােযােগর তথয্ িল pদান কেরিছ৷
 ChristianaCare, েফডােরল আiন eবং রাজয্িভিtক িবিধ িলর pেয়াজনীয়তা eবং
আমােদর নীিত eবং pিkয়াসমূহ aনুসাের িচিকৎসা সংkাn েরকডর্ িল সংরিkত রাখেব৷
যখন িচিকৎসা সংkাn েরকডর্ িল আর সংরkণ করার pেয়াজনীয়তা থাকেব না, তখন
েস িলেক সুরিkতভােব িবন কের েফলা হেব৷

আপনার sাsয্
সংkাn



আপনার, যতkণ পযর্n তথয্ িল ChristianaCare eর িনকট থােক ততkণ, েবিঠক aথবা
aসmূণর্ তথয্ িলর eকিট সংেশাধেনর জনয্ বলার aিধকার আেছ৷ eকিট সংেশাধেনর জনয্

aনুেরাধ করার uেdেশয্, আপনােক আবিশয্কভােব েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট িলখেত

েরকডর্ িলেক সিঠক
(সংেশািধত) করার
জনয্ আমােদর বলা

eবং eকিট কারণ pদশর্ন করেত হেব৷


আমরা 60 িদেনর মেধয্ আপনার aনুেরােধর pিত িলিখত আকাের pিতিkয়া বয্k করেবা৷

 আমরা আপনার aনুেরাধিট asীকার করেত পাির যিদ আপিন আমােদর েসi তথয্ িল
সংেশাধন করার জনয্ aনুেরাধ কেরন েয িল:
o আমােদর dারা সৃ নয়, যিদ না তথয্ িলর সৃি কারী বয্িk aথবা সtািট সংেশাধন করার
জনয্ আর uপলb থােকন৷
o ChristianaCare‐eর dারা রিkত aথবা তােদর জনয্ হoয়া িচিকৎসা সংkাn তেথয্র
aংশ নয়৷
o আপনার পিরদশর্ন eবং কিপ েনoয়ার জনয্ aনুেমািদত িচিকৎসা সংkাn তথয্ িল aংশ
নয়৷
o িনভুর্ ল eবং সmূণর্ হয়৷


আপিন, eকিট সংেশাধেনর জনয্ আপনার aনুেরাধিটর asীকৃ িতর েkেt aসmত হেয়,
েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট eকিট িলিখত িববৃিত জমা েদoয়ার জনয্ aিধকারী, েযিট
তখন আপনার েরকডর্ িলর সে pকাশ করা হেব৷

েসi সকল বয্িkেদর
eকিট তািলকা
পাoয়া, যােদর সে
আমরা আপনার
তথয্ িল েশয়ার
কেরিছ (pকােশর

 আপনার, eকিট pকােশর িহসােবর জনয্ aনুেরাধ করার aিধকার আেছ৷ eিট হল আপনার
সmেকর্ িচিকৎসা সংkাn তথয্ িল pকােশর, েয িল আমরা uপের, আমােদর বয্বহার eবং
pকাশসমূহিবভােগ তািলকাভু k কাজ িলর uেdেশয্ sাsয্ বয্বsার বাiের কেরিছ, eকিট
তািলকা৷
 eিট আপনার েদখােশানার, ChristianaCare‐eর aথর্ pািp, aথবা ChristianaCare
পিরচালনার uেdশয্ েশয়ার করা তথয্ িলর েkেt pেযাজয্ হয় না৷
 ei তািলকািটর জনয্ aনুেরাধ করার uেdেশয্, আপনােক আবিশয্কভােব আপনার
aনুেরাধিটেক েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট িলিখত আকাের হেত হেব৷

তািলকা)

 আপনার aনুেরাধিটেত আবিশয্কভােব েয সময়কালিটর জনয্ আপিন আgহী eবং
আবিশয্কভােব িবগত ছয়(6) বছেরর মেধয্ হেত হেব, েসিটর uেlখ থাকেত হেব৷
 12‐মাস সময়কােলর মেধয্ pথম aনুেরাধিট িবনামূেলয্র হেব৷ আমরা aিতিরk তািলকা িল
pদান করার জনয্ আপনার েkেt মূলয্ ধাযর্ করেত পাির৷
 আমরা, তািলকািট পাঠােনার পূেবর্ আপনােক মূলয্িট জানােবা eবং আপনার aনুেমাদন gহণ
করেবা৷

eকিট ল

েনর

িবjিp পাoয়া

 আপনার, িবjিp পাoয়ার aিধকার আেছ, যিদ আপনার সুরিkত sাsয্ সংkাn তথয্ িলর
েkেt eকিট ল ন থােক৷ eকিট ল ন হল PHI‐eর eকিট aননুেমািদত আহরণ, pেবশ,
বয্বহার aথবা pকাশ করা েযিট তথয্ িলর সুরkা aথবা েগাপনীয়তার েkেt আপস কের৷
 ei িবjিpিট pেযাজয্ আiন aনুসাের েমল aথবা সংবাদ মাধয্েমর মাধয্েম েদoয়া হেত
পাের৷

আপনার তথয্ িলর
বয্বহার aথবা
pকােশর uপর
সীমাবdতা

 আপনার aনুেরাধ করার aিধকার আেছ েয আমরা, আমােদর dারা আপনার সmেকর্
তথয্ িল বয্বহার করার aথবা pদান করািট সীিমত কির৷ আমরা আপনার aনুেরােধর সে
সmত নাo হেত পাির৷ যিদ আমরা সmত হi, তাহেল আমরা আপনার aনুেরাধ aনুসাের
কাজ করেবা যিদ না তথয্ িল আপনােক আপৎকালীন িচিকৎসা েদoয়ার েkেt pেয়াজনীয়
হয়৷



আপিন aনুেরাধ করেত পােরন েয eকিট uপাদান aথবা পিরেষবার েয িলর জনয্ আপিন
আপনার িনজs সংsান েথেক সmূণর্ aথর্ pদান কেরেছন েস িলর সmেকর্ তথয্ িল aথর্
pািpর aথবা sাsয্ পিরচযর্া পিরচালেনর জনয্ pদান না করা েহাক৷ ei তথয্ িল তাহেলo
িচিকৎসার uেdেশয্ aথবা আiেনর pেয়াজনীয়তা aনুসাের বয্ব ত হেত পাের৷



eকিট সীমাবdতার জনয্ aনুেরাধ করার জনয্, আপনার aনুেরাধিট িলিখত আকাের
েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট পাঠান৷



আপনার aনুেরাধিটেত, আপনােক আবিশয্কভােব আমােদর বলেত হেব: (1) েকান তথয্িট
আপিন সীিমত করেত icুক; (2) আপিন আমােদর বয্বহার, কীভােব আমরা আপনার
তথয্ িল েশয়ার করেবা , aথবা uভয়i; eবং (3) আপিন কােদর েkেt সীমাবdতািট pযুk
হoয়ার icা কেরন, েযমন আপনার sামী aথবা stীর সে aথবা eকিট িবমা েকাmানীর
সে েশয়ার করা তথয্ িল৷

েগাপেন েযাগােযাগ

 আপনার, আমােদর আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িল বয্িkগত রাখার জনয্ আপনার সে
eকিট িভn িঠকানায় aথবা েফান নmের েযাগােযাগ করার জনয্ aনুেরাধ করার aিধকার

করার জনয্

আেছ৷

aনুেরাধ করা

 যখন আপিন েরিজেsশেনর সমেয় আপনার িঠকানা eবং েফান নmর pদান কেরন, তখন
আপনােক যিদ আপিন আমােদর dারা eকিট িdতীয় িঠকানা aথবা েফান নmর বয্বহার করা
পছn কেরন, তাহেল েসিট আমােদর বলেত হেব৷

ei িবjিpিটর
eকিট কাগজিভিtক



আপনার ei িবjিpর eকিট কিপ পাoয়ার জনয্ বলার aিধকার আেছ৷



আপিন েরাগীর েরিজেsশন aথবা েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট eকিট aনুেরাধ জমা
িদেত পােরন৷

কিপর জনয্
aিধকার


যিদ আপিন মেন কেরন েয আমরা আপনার aিধকার িল ভ কেরিছ, তাহেল আপনার নীেচ
েদoয়া পdিত িলর মেধয্ eকিট বয্বহার কের eকিট aিভেযাগ দােয়র করার aিধকার
আেছ: 1) 1‐302‐623‐4468 নmের আমােদর সে েযাগােযাগ কের; aথবা 2)
privacyoffice@christianacare.orgেত ChristianaCare েগাপনীয়তা আিধকািরেকর

যিদ আপিন মেন

সে েযাগােযাগ করার dারা৷ aনুgহ কের, আমােদর িবষয়িটর uপর aনুসnান করেত

কেরন েয আপনার

সkম করার জনয্ পযর্াp িববরণ pদান ক ন৷

aিধকার িল ল

ন

করা হেয়েছ, তাহেল
আপনার eকিট
aিভেযাগ দােয়র
করার aিধকার
আেছ



আপিন, নীেচ েদoয়া পdিত িলর মেধয্ eকিট বয্বহার কের মািকর্ ন যুkরাে র sাsয্ eবং
মানব পিরেষবাসমূেহর নাগিরক aিধকারসমূেহর কাযর্ালয় (U.S. Department of Health
and Human Services Office for Civil Rights)‐eর িনকট eকিট aিভেযাগ দােয়র করেত
পােরন: 1)200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201‐eর িনকট
eকিট পt িলেখ; 2) 1‐877‐696‐6775 নmের কল কের; aথবা
3)www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ েত িগেয়৷

আপিন নাগিরক aিধকারসমূেহর কাযর্ালেয়o (Oﬃce of Civil Rights) eকিট aিভেযাগ 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; হটলাiন নmর: 1‐800‐368‐1019.



aনুgহ কের মেন রাখেবন: eকিট aিভেযাগ দােয়র করার জনয্, আপনার সে
ChristianaCare‐e িভnভােব আচরণ করা হেব না৷ eকিট aিভেযাগ দােয়র করার জনয্

আপনার uপর জিরমানা ধাযর্ করা aথবা pিতেশাধ েনoয়া হেব না৷

আপনার তরেফ



যিদ আপিন েকানo eকজন বয্িkর িনকট িচিকৎসা সংkাn oকালতনামা pদান কেরন
aথবা যিদ েকানo eকজন বয্িk আপনার আiনগত aিভভাবক হন, তাহেল েসi বয্িkিট

িkয়া করার জনয্

আপনার aিধকার িল বয্বহার করেত eবং আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িলর িবষেয়

েকানo eকজনেক

িনবর্াচন িল করেত পােরন৷

িনবর্ াচন করার



আমরা, আমােদর dারা েকানo পদেkপ gহণ করার পূেবর্, েসi বয্িkিটর, যাঁর আপনার পেk
িkয়া করার aনুমিত রেয়েছ, পিরচয় pতয্িয়ত করব ৷

aিধকার

sাsয্ সংkাn তেথয্র আদান‐pদান (Health Information Exchange)
ChristianaCare িবিভn sাsয্ তথয্ িবিনময় (Health Information Exchanges, HIE) eবং sাsয্ তথয্ েনটoয়াকর্ (Health
Information Networks, HIN)‐e aংশgহণ কের থােক। HIE eবং HIN িচিকৎসা, aথর্ pদান eবং sাsয্ েসবা পিরচালনার জনয্
তােদর সদসয্েদর মেধয্ তথয্ েশয়ার করার সমnয় সাধন কের। eiসমs িবিনমেয়র মাধয্েম, আপনার sাsয্ েসবা pদানকারীেদর
কােছ সময়মত রtপূণর্ sাsয্ সmিকর্ ত তেথয্র সরবরাহেক িনি ত করেত, ChristianaCare আপনার sাsয্ সmিকর্ ত তথয্
আপনার aনয্ানয্ পিরেষবা pদানকারীেদর সােথ েশয়ার করেত পাের। েরাগীরা ৈবদুয্িতন sাsয্ তথয্ িবিনময় (Health
Information Exchange)‐eর েথেক pতয্াহার করেত পােরন।

েডলাoয়য্ার েহlথ
iনফরেমশন
েনটoয়াকর্
(Delaware
Health
Information
Network,
DHIN)
আমােদর
েরাগীেদর জনয্
েচসািপক
আ িলক তথয্
বয্বsা
(Chesapeake
Regional
Information
System for our
Patients, CRISP)

DHIN হল,
েডলাoয়য্ার(Deleware),
েমিরলয্াn(Maryland), eবং
িড.িস(D.C.)‐েত পিরেষবা
pদানকারী eকিট আ িলক sাsয্
সংkাn তথয্ আদান‐pদান

আপিন িবকl gহণ না করেত পােরন eবং 1‐302‐678‐0220
নmের কল করার dারা, aথবা েমল, ফয্াk aথবা
https://www.dhin.org/consumer েত তােদর oেয়বসাiেটর
মাধয্েম DHIN‐eর িনকট, তােদর িবকl gহণ না করার eকিট
ফমর্ সmূণর্ কের eবং জমা িদেয় DHIN‐eর মাধয্েম uপলb
আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িলর pিত নাগালpাpতা akম

বয্বsা৷

করেত পােরন৷

CRISP হল,



আপিন িবকl gহণ না করেত পােরনeবং 1‐877‐952‐

েমিরলয্াn(Maryland), eবং

7477 নmের কল করার dারা, aথবা েমল, ফয্াk aথবা

oয়ািশংটন িড.িস(Washington,

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

D.C.)‐েত পিরেষবা pদানকারী

মাধয্েম CRISP‐eর িনকট, তােদর িবকl gহণ না করার

eকিট আ িলক sাsয্ সংkাn

eকিট ফমর্ সmূণর্ কের eবং জমা িদেয় CRISP‐eর মাধয্েম

তথয্ আদান‐pদান বয্বsা৷

uপলb আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িলর pিত
নাগালpাpতা akম করেত পােরন৷


েমিরলয্াn সুপািরশকৃ ত oষুেধর পযর্েবkণ কাযর্kম
(Maryland Prescription Drug Monitoring Program,
PDMP)‐eর aংশs প, জন sাsয্ সংkাn pিতেবদনকরণ
eবং িনয়িntত িবপjনক uপাদান সংkাn তথয্ িল তাহেলo
pদানকারীেদর িনকট uপলb হেব৷

েহলথেশয়ার
ekেচ aফ
সাuথisাণর্
েপনিসলভািনয়া
iনকেপর্ােরেটড
(Healthshare
Exchange of
Southeastern
Pennsylvania
Inc.) (HSX)
কমনoেয়ল
েহলথ
aয্ালােয়n
(CommonWell
Health Alliance,
CommonWell)

HSX হল, েপনিসলভািনয়া

আপিন িবকl gহণ না করেত পােরন eবং 1‐855‐479‐7372,

(Pennsylvania) eবং
Valley) eবং আশ‐পােশর

নmের কল করার dারা, aথবা েমল, ফয্াk aথবা
https://www.healthsharteexchange.org/consumers েত
তােদর oেয়বসাiেটর মাধয্েম HSX‐eর িনকট, তােদর িবকl gহণ

রাজয্ িলেত পিরেষবা pদানকারী

না করার eকিট ফমর্ সmূণর্ কের eবং জমা িদেয় CRISP‐eর

eকিট আ িলক sাsয্ সংkাn

মাধয্েম uপলb আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িলর pিত

তথয্ আদান‐pদান বয্বsা৷

নাগালpাpতা akম করেত পােরন৷

কমনoেয়ল হল eকিট জাতীয়

আপিন িবকl gহণ না করেত পােরন eবং HIMS িবভােগ (302)

sাsয্ সংkাn তথয্ আদান‐pদান

320‐6852 নmের েযাগােযাগ করার dারা িবকl gহণ না কের

েকnd েযিট িবিভn ৈবদুয্িতন

আপনার sাsয্ সংkাn তথয্ িলর pিত নাগালpাpতা akম

িচিকৎসা সংkাn েরকডর্
(Electronic Medical Record,
EMR) েভnারেদর dারা aসদৃশ

করেত পােরন৷

েডলাoয়য্ার ভয্ািল (Delaware

EMR বয্বsা িলর মেধয্ তথয্
আদান‐pদােনর uেdেশয্ eকিট
pয্াটফমর্ িহসােব pিত া করা
হেয়িছল৷

ei িবjিpিটেত পিরবতর্ন িল
আমােদর ei িবjিpিটেত পিরবতর্ ন করার aিধকার আেছ৷ িবjিpিটর সকল পিরবতর্ ন িল, iিতমেধয্i আমােদর িনকট থাকা
আপনার সে সmিকর্ ত সকল তথয্ িল ছাড়াo ভিবষয্েত আপনার dারা pাp করা েযেকােনা তেথয্র েkেt pেযাজয্ হেব৷ আমরা
বতর্ মান িবjিpিটর eকিট কিপ হাসপাতােলর eবং আমােদর oেয়বসাiেট বতর্ মান িবjিpিটর কাযর্কর হoয়ার তািরখিট িবjিpর
uপের pদান করা হেব৷ যিদ আমরা ei িবjিpেত uেlখেযাগয্ পিরবতর্ ন ঘটাi, তাহেল আমরা আপনােক আপনার পরবতর্ী
সাkাৎকােরর সমেয় eকিট আপেডট করা িবjিp pদান করেবা৷

কীভােব আমােদর সে েযাগােযাগ করেত হেব
যিদ আপনার ei িবjিpর সmেকর্ েকান p থােক aথবা যিদ আপনার েগাপনীয়তা আিধকািরেকর িনকট eকিট
aনুেরাধ করার pেয়াজন হয়, তাহেল aনুgহ 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
ক ন৷

