
 

 ميمونيڈس

 طبی مرکز

 ء2013 ستمبر /23تاريخ برائے نافذ عمل:

 خلوی مشق کا نوٹس

يہ نوٹس بيان کرتا ہے کہ آپ کے متعلق طبی معلومات کو کيسے استعمال وافشا کيا جائے گا۔ اور آپ 
ہميں ۔ قانوناً اس معلومات تک رسائی کيسے حاصل کر سکتے ہيں۔ براِه کرام اس پر بغور نظر ثانی کريں

آپ کی صحت کے متعلق معلومات کی خلوت کی حفاظت اور اس نوٹس کی ايک نقل آپ کو فراہم کرنے کی ضرورت 
اگر آپ کے ذہن ميں اس نوٹس کے متعلق کوئی سواالت ہيں يا آپ کو مزيد معلومات درکار ہيں تو براه مہربانی  ہے۔

  پر رابطہ کريں۔ 283 718-7212ات مريضاں ميں ہمارے افسر برائے رازداری کے نامزد کرده شخس سے شعبہ تعلق

 

 اس نوٹس پر کون عمل کرے گا؟

يہ نوٹس ميمونيڈس طبی مرکز کی، اس کے طبی عملہ کی اور صحت کی ديکه بهال فراہم کرنے والے اس کے ملحق جو 
متعلق خلوی  ہمارے ہسپتال کے ساته مشترکہ طور پر صحت کی ديکه بهال فراہم کرتے ہيں کی صحت کی معلومات سے

) صحت کی ديکه 1مشق کو بيان کرتا ہے۔ اس نوٹس ميں بيان خلوی مشق پر مندرجہ ذيل کے ذريعہ عمل کيا جائے گا: (
بهال کے متعلق کوئی بهی پيشہ ور شخص جو ہمارے کسی بهی مقام پر آپ کا عالج کرتا ہے۔ اس ميں ہمارا امبوليٹری 

ارے کسی بهی مقام پر کوئی مالزم ، طالب علم، کارآموزيا رضا کار فرد ) ہم2ہيلته سروسزنيٹ ورک بهی شامل ہے؛ (
)ہمارے ہسپتال، ايم ايم سی فارميسی آئی اين سی يا 3اس ميں ہمارا امبوليٹری ہيلته سروسز نيٹ ورک بهی شامل ہے؛ (

) ہمارے ہسپتال ايم 4انفيوزن آپشنس آئی اين سی ميں کوئی مالزم، طبی عملہ،کار آموز، طالب علم يا رضا کر شخص؛ (
ايم سی فارميسی آئی اين سی يا انفيوزن آپشنس آئی اين سی کے تجارتی شرکاء۔ آپ کے نجی طبيب کی آپ کی صحت کے 

متعلق ديکه بهال کے استعمال اور افشا کے متعلق جو ديکه بهال اس نے اپنے دفتر ميں فراہم کی ہے کے لئے مختلف 
  خلوی مشق ہو سکتی ہے۔

 علق کس معلومات کی حفاظت کی جاتی ہےصحت کے مت

صحت کے متعلق خدمات فراہم کرتے ہوئے ہم آپ سے اکهٹی کی ہوئی تمام معلومات کی خلوت کی حفاظت کرنے کے 
  لئے وعده بند ہيں۔ صحت کے متلق معلومات کی کچه امثال مندرجہ ذيل ہيں:۔

ں يا عالج حاصل کر رہے ہيں يا ہماری ہسپتال سے معلومات جو نشاندہی کرتی ہيں کہ آپ ہسپتال ميں ايک مريض ہي
  صحت کے متعلق دوسری خدمات حاصل کر رہے ہی؛

  آپ کی صحت کی حالت کے متعلق معلومات (جيسے ايک بيماری جو آپ کو ہو سکتی ہے؛

صحت کی ديکه بهال کے متعلق ان موضوعات اور خدمات کے بارے ميں معلومات جو آپ حاصل کر چکے ہيں يا 
قبل ميں حاصل کر سکتے ہيں (جيسے کہ ايک آپريشن) يا ايک بيمہ پالن کے تحت آپ کی صحت کی ديکه بهال کے مست

  فوائد کے متعلق معلومات (جيسے کہ کيا کسی نسخہ پر عمل کر ليا گيا ہے)؛

  جب مندرجہ ذيل کے ساته يکجا کيا جاتا ہے:

 ی حالت)مردم نگاری معلومات (جيسے آپ کا نام، پتہ، يا بيمہ ک

منفرد ہند سے جو آپ کی شناخت کريں(جيسے آپ کا نمبر برائے سماجی تحفظ ، آپ کا ٹيلی فون نمبر يا آپ کا ڈرائيور 
  الئسنس نمبر) اور دوسرے اقسام کے ہند سے جو آپ کی شناخت کر سکيں کہ آپ کون ہيں۔

 کس طرح استعمال اور افشا کر سکتے ہيں ہم آپ کے تحريری اختيار نامہ کے بغير آپ کی صحت کے متعلق معلومات کو

ذيل ميں آپ کے تحريری اختيار نامہ کے بغير آپ کی صحت کے متعلق معلومات کے استعمال اور اس کو افشا کرنے کی 
 تفصيلی وضاحت کی گئی ہے۔

 

 ۔ عالج، ادائيگی اور تجارتی اعمال1

:۔ ہم ہسپتال اور اس سے ملحقہ فيکلٹيز ميں ڈاکٹروں، نرسوں، تکنيکی عملے  صحت کی ديکه بهال فراہم کرنے عالج
والے دوسرے افراد کے ساته آپ کی صحت کے متعلق معلومات بانٹ سکتے ہيں جو آپ کی ديکه بهال ميں شريک ہيں 

کتے ہيں ۔ ہمارے ہسپتال کا ايک ڈاکٹر آپ کی اور وه اس معلومات کا استعمال آپ کی تشخيص يا عالج کے لئے کر س
صحت کے متعلق معلومات کو ہمارے ہسپتال کے کسی دوسرے داکٹر يا پهر دوسرے ہسپتال کے کسی داکٹر کے ساته 



بانٹ سکتا ہے تا کہ آپ کی عالج يا تشخيص کسی طرح کی جائے اس کا تعين کرسکے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی صحت کے 
سرے ايسے ڈاکٹر سے بهی بانٹ سکتا ہے۔ جس کا حوالہ آپ کی صحت کو مزيد ديکه بهال کے متعلق معلومات کو دو

لئے ديا گيا۔ ہمارے مختلف شعبے اور صحت کی ديکه بهال کے متعلق پريکٹشنرس آپ کو خدمات فراہم کرنے اور ان 
نسخے، تجربہ گاہی کام  ميں ربط دہی پيدا کرنے کے لئے آپ کی صحت کے متعلق معلومات کو بانٹ سکتے ہيں جيسے

اور ايکس ريز، ہماری سہوليت گاه، طلباء، رضا کار اور کارآموز افراد کو تربيت اور عالج کے مقاصد کے لئے آپ کی 
صحت کے متعلق معلومات تک رسائی ہو گی کيونکہ وه تعليمی تربيت، انٹرنشپ اور ريزيڈنسی پروگراموں کو جاری 

کی صحت کے متعلق معلومات کا انکشاف ان لوگوں پر بهی کر سکتے ہيں جو آپ کے ہم آپ  رکهنے ميں حصہ ليتے ہيں۔
اس ميڈيکل سنٹر سے چلے جانے کے بعد آپ صحت کا خيال رکهنے ميں شامل ہو سکتے ہيں جيسا کہ آپ کو مابعد ديکه 

پر ديکه بهال فراہم کرنے  بهال فراہم کرنے والے معالجين، فزيکل تهيراپی کے ادارے، طبی آالت کے فراہم کنندگان، گهر
 والی ايجنسيز، صحت گاہيں (ہيلته ہومز) اور مہارت يافتہ نرسنگ کے ادارے۔

 

:۔ آپ کی صحت کے متعلق ديکه بهال کے لئے ادائيگی حاصل کرنے کے لئے ہم آپ کی صحت کے متعلق ادائيگی
مثالً آپ کا عالج کرنے کے بعد خرچ  معلومات کو استعمال کر سکتے ہيں۔ يا اسے دوسروں کے ساته بانٹ سکتے ہيں۔

کی گئی رقم کی ادائيگی حاصل کرنے کے لئے يا اس کا تعين کرنے کے لئے کيا يہ آپ کے عالج کے لئے کافی ہوگی۔ 
ہم آپ کی معلومات آپ کی بيمہ کمپنی برائے صحت سے بانٹ سکتے ہيں۔ ہم آپ کی معلومات کو صحت کی ديکه بهال 

  افراد اور رقم ادا کرنے والے افراد کے ساته بانٹ سکتے ہيں جيسے ايک امبولنس کمپنی۔فراہم کرنے والے دوسرے 

 

:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات کو استعمال کر سکتے ہيں يا دوسرے افراد کو بانٹ سکتے ہيں تاکہ تجارتی اعمال
دی اور مختلف حرکات شامل ہيں جو آپ ہم ہمارے تجارتی اعمال جاری رہيں جس ميں اندرونی ايڈمنسٹريشن، منصوبہ بن

کے لئے ہمارے ذريعہ فراہم کرده ديکه بهال کے معيار اور موثر الگت کو بہتر بناتی ہيں جيسے کارکردگی ميں بہتری، 
استفاده پر نظر ثانی، اندرونی محاسبہ، دفستری منظوری، تصديق کرنا، الئسنس دينا، تعليمی اور تصديقی حرکات۔ ہم آپ 

ے متعلق معلومات کو افشا آپ کی ممکنہ شکايتوں کے حل کے لئے اور يقينی بنانے کے لئے کہ آپ ہم سے کی صحت ک
باآرام مالقات کريں، ہمارے مريض کے نمائندوں اور ديگر عملے کو کر سکتے ہيں۔ آخر ميں ہم آپ کی صحت کے 

قم ادا کرنے والے افراد کے ساته ان کے متعلق معلومات کو صحت کی ديکه بهال فراہم کرنے والے دوسرے افراد اور ر
بعض تجارتی اعمال کے لئے بانٹ سکتے ہيں اگر معلومات کا تعلق ديکه بهال فراہم کرنے والے افراد اور رقم ادا کرنے 
والے افراد سے آپ کے ساته حاليہ يا سابقہ تعلقات سے ہے۔ اور اگر ديکه بهال فراہم کرنے والے يا ادائيگی کرنے والے 

  وفاقی قانون کے تحت آپ کی صحت کے متعلق معلومات کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔کو 

ياددہانی برائے مالقات، عالج کے متبادل، فوائد اور خدمات۔ عالج فراہم کرنے کی ميعاد کے دوران ہم آپ کی صحت کے 
داليا جا سکے کہ عالج يا  متعلق معلومات کا آپ سے رابطہ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہيں تا کہ آپ کو ياد

خدمات کے لئے آپ کے لئے ايک وقت مقرر ہے۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات کا استعمال آپ کو عالج کے 
ممکنہ متبادل اور صحت کے متعلق فوائد اور خدمات جو آپ کے مفاد ميں ہو سکتی ہيں کی سفارش کرنے کے لئے بهی 

  کر سکتے ہيں۔

:۔ اپنے تجارتی اعمال کو جاری رکهنے کے لئے ہم آپ کی مردم نگاری معلومات کا استعمال کرنامالی وسائل کا انتظام 
کر سکتے ہيں اس ميں آپ کی عمر اور جنس آپ کہاں قيام پزير ہيں يا کس جگہ کام کرتے ہيں نيز وه تاريخيں جب آپ 

يب کا نام، عالج کے نتائج کے متعلق نے عالج حاصل کيا، خدمت فراہم کرنے واال شعبہ، آپ کا عالج کرنے والے طب
اور آپ کی ہيلته انشورنس کی صورت حال شامل ہيں تا کہ ہمارے کام ميں مدد کے لئے رقم کا انتظام کرنے کے  معلومات، 

لئے ہم آپ سے رابطہ قائم کر سکيں۔ ہم اس معلومات کو ايک خيراتی ادارے کے ساته بهی بانٹ سکتے ہيں جو رقم کا 
کے لئے ہماری طرف سے آپ رابطہ قائم کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہيں کہ ہم رقم کا انتظام کرنے کے لئے  انتظام کرنے

  پر رابطہ قائم کر سکتے ہيں۔ 7046 283 (718)آپ سے رابطہ قائم نہيں کريں تو آپ ڈيولپمنٹ دفتر سے 

ر دوسرے تجارتی شرکاءکو افشا کر ۔ ہم آپ کی صحت کی متعلق معلومات اپنے ٹهيکيداروں، ايجنٹوں اوءتجارتی شرکا
سکتے ہيں جنہيں معلومات کی ضرورت ہے تا کہ وه عالج فراہم کرنے، رقم حاصل کرنے يا ہمارے تجارتی اعمال کو 

چالنے ميں ہماری مدد کر سکيں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات بلنگ کمپنی کے ساته بانٹ 
ی سے ہميں ادائيگی دالنے ميں ہماری مدد کرتی ہے۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق سکتے ہيں جو آپ کی بيمہ کمپن

) اور کاپی خدمات کے ساته بانٹ سکتے ہيں۔ جو آپ کے طبی Transcriptionistمعلومات کو طبی ٹرانسکرپشنسٹ (
کو بهی افشا ريکارڈ کی نقل کرنے ميں ہماری مدد کرتے ہيں۔ اگر ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات تجارتی شريک 

کہ ہمارا تجارتی شريک آپ کی  جو اس کو اس کا پابند بنائےکرتے ہيں تو ہم اس سے ايک تحريری معاہده کريں گے 
  صحت کے متعلق معلومات کی خلوت کی حفاظت کرے۔

 کنبہ اور دوست افراديں/۔ مريض کی ڈائرکٹری/ امداِد سانحہ تنظيم2

:۔ اگر آپ اعتراض نہيں کرتے ہيں تو ہم آپ کا نام آپ کا مقام اپنی سہوليت گاه ميں شامل کريں گے۔ مريض کی ڈائرکٹری
آپ کی عام حالت (مثالً اچهی مستحکم ، تشويشناک وغيره) اور آپ کے مذہبی الحاق اپنی اپنی مريض کی ڈائرکٹری ميں 

ريض ہيں۔ اس ڈائرکٹری ميں موجود معلومات آپ شامل کريں گے جب آپ ہسپتال يا ہماری کسی بهی سہوليت گاه ميں م
کے مذہبی الحاق کے عالوه ان لوگوں کو افشا کی جاسکتی ہے جو آپ کے نام سے آپ کے بارے ميں پوچهتے ہيں۔ آپ 



کے مذہبی الحاق کی معلومات کلر جی کے ايک ممبر کو دی جاسکتی ہے۔ جيسے ايک بچاری ياربی تب بهی دی 
 ے بارے ميں آپ کا نام لئے بغير پوچهتی /پوچهتا ہے۔جاسکتی ہے اگر وه آپ ک

۔ ہم آپ کی طبی معلومات کا انکشاف امداد سانحہ تنظيموں مثالً ريڈ کراس کے ساته کر سکتے ہيں امداِد سانحہ تنظيميں
تاکہ وه کسی سانحے کی صورت ميں آپ کو تالش کرنے يا آپ کی عمومی حالت کے بارے ميں جاننے ميں آپ کے اہل 

  انہ يا احباب کی مدد کر سکيں۔خ

:۔ اگر آپ اعتراض نہيں کرتے ہيں تو ہم آپ کی صحت کے کنبہ اور دوست افراد جو آپ کی ديکه بهال ميں شامل ہيں
متعلق معلومات آپ کے کنبہ کے کسی ممبر، رشتہ دار يا کسی قريبی ذاتی دوست کے ساته بانٹ سکتے ہيں جو آپ کی 

جب آپ اپنے/اپنی شريک حيات کو عالج يا عالج پر بات  کے لئے ادائيگی ميں شامل ہيں۔ ديکه بهال يا اس ديکه بهال
چيت کے دوران اپنے ساته معائنہ کے کمرے يا ہسپتال ميں لے کر آتے/آتی ہيں تو ہم يہ فرض کر ليتے ہيں کہ آپ اپنی 

کے کنبہ کے کسی ممبر ، ذاتی ہم آپ  طبی معلومات کے اپنی/اپنے شريک حيات پر انکشاف کے ليے رضامند ہيں۔ 
نمائنده يا کسی دوسرے ايسے شخص کو بهی ہسپتال ميں آپ کے مقام اور عام حالت کے بارے ميں اطالع دے سکتے ہيں 

يا آپ کی بے موقع موت کے حادثے کے بارے ميں اطالح دے سکتے ہيں جو آپ کی ديکه بهال کے لئے ذمہ دار ہے۔ 
لومات ايسی امداِد سانحہ تنظيم کے ساته بانٹنے کے ضرورت ہو سکتی ہے جو ايسے کچه معامالت ميں ہميں آپ کی مع

  انسانوں کے متعلق اطالح دينے ميں ہماری مدد کرے گی۔

  ۔ عوامی ضرورت3

ہم قانون کے مطابق چلنے کے لئے يا عوام کی اہم ضروريات کو پورا کرنے کے لئے آپ کی صحت کے متعلق معلومات 
تے ہيں يا دوسروں کے ساته بانٹ سکتے ہيں۔ يہ عوامی اور قانونی ضروريات مندرجہ ذيل حصہ ميں کا استعمال کر سک
  بيان کی جاتی ہيں۔

:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات کا استعمال وافشا کر سکتے ہيں اگر ہميں قانوناً ايسا کرنے کی قانون کے مطابق
کے بارے ميں اطالع ديں گے اگر ايسی اطالح قانون کی رو سے  ضرورت ہو۔ ہم آپ کو ان استعماالت اور انکشافات

  ضروری ہے۔

:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات عوامی صحت کے اختياری افسران (يا ايک غير حرکات برائے عوامی صحت
می ملکی حکومت کی ايجنسی جس کا ايسے افسران کے ساته اشتراک ہے) کو افشا کر سکتے ہيں تا کہ وه اپنی عوا

صحت کے متعلق حرکات کو چال سکيں۔ مثالً ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات کو ان سرکاری افسران کے ساته بانٹ 
 سکتے ہيں جو کسی بيماری ، چوٹ يا معذوريت کو کنٹرول کرنے کے لئے ذمہ دار ہيں۔ 

عوامی صحت کے ايسے حکام ۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات گالی گلوچ، نظر اندازی يا گهريلو تشدد کے شکار
کو دے سکتے ہيں جس کو گالی گلوچ، نظر اندازی يا گهريلو تشدد کی اطالعات حاصل کا اختيار ہے۔ ہم اس معلومات کو 

فراہم کرنے سے پہلے آپ کی اجازت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کريں گے ليکن کچه حاالت ميں ہم کو بنا آپ کی 
  ختيار يا ضرورت ہو سکتی ہے۔اجازت حاصل کئے کام کرنے کا ا

:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات اپنی سہوليت گاہوں ميں محاسبہ ، تفتيش صحت کے متعلق فردگزاشت حرکات
معائنہ، اور الئسنس جاری کرنے کے لئے اختياری سرکاری ايجنسيوں کو دے سکتے ہيں۔ يہ سرکاری ايجنسياں صحت 

ئد کے سرکاری پروگرام جيسے طبی ديکه بهال اور طبی امداد کے عمل پر نگاه کی ديکه بهال کے نظام ، عوامی فوا
  رکهتی ہيں اور سرکاری ريگو ليٹری پروگراموں اور قانون برائے ديوانی حقوق کی اطاعت کرتی ہيں۔

 :۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات کسی ايسے شخص يا کمپنی کو افشا کرمصنوعات کی جانچ، مرمت اور منسوخی
سکتے ہيں جو مصنوعات کے متعلق مسائل کی اطالع دينے کے مقصد سے فوڈ اينڈ ڈرگ ايڈمنسٹريشن کے ذريعہ چالئی 

  جا رہی ہے۔

:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات افشا کر سکتے ہيں اگر ہميں کسی عدالت يا انتظامی  مقدمے اور جهگڑے
  خصوصی عدالت کے ذريعہ حکم ديا جاتا ہے جو ايک مقدمہ يا کسی جهگڑے کا نبٹارا کر رہی ہے۔

وجوہات کے لئے  :۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات قانون کا نفاذ کرنے والے افسران کو مندرجہ ذيلقانون کا نفاذ
  افشا کر سکتے ہيں۔

  عدالت کے ان احکامات يا قانون کے تحت کام کرنا جن پر ہميں عمل کرنے کی ضرورت ہے ٭

قانون کا نفاذ کرنے والے افسران کو مشتبہ ، بهگوڑے، گواه، ياالپتہ شخص کی شناخت کرنے يا ڈهونڈنے ميں  ٭
 :مدد کرنا

)ايک ہنگامی صورتحال يا آپ کی نااہليت 1يں اور ہم تعين کرتے ہيں کہ(اگر آپ کسی جرم کے شکار ره چکے ہ ٭
)قانون کا نفاذ کرنے والے افسران کو قانون کا نفاذ 2کی وجہ سے ہم آپ کا معاہده حاصل کرنے ميں ناقابل رہے ہيں:(

ورانہ فيصلے  ) ہمارے پيشہ3کرنے کے اپنے فرائض کی ادائيگی کے لئے اس معلومات کی فوراً ضرورت ہے، اور (
 کے مطابق ان افسران کو کيے گئے انکشافات آپ کے بہترين مفاد ميں ہے؛

 اگر ہم کو شبہ ہے کہ آپ کی موت مجرمانہ وجہ سے ہوئی ہے؛ ٭

 اگر ايسے جرم کی اطالع دينا ضروری ہے جو ہمارے جائے وقوع پر ہوا ہے؛ يا ٭



ميں کسی باہر کی جگہ (ايسی جگہ جو طبی ديکه اگر ايسے جرم کی اطالع دينا ضروری ہے جس کے متعلق ہ ٭
بهال فراہم کرنے کے لئے متعين نہيں ہے) طبی ہنگامی صورتحال کے دوران پتہ چال ہے (مثالً ہنگامی طبی ديکه بهال 

  کرنے والے تکنيکی افراد کے ذريعہ جرم کی جائے وقوع پر پتہ لگايا گيا جرم)۔

۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات کا ی انديشہ کا ِازالہ کرنے کے لئےصحت يا حفاظت کے لئے سنجيده اور نزديک
استعمال کر سکتے ہيں يا ايسے وقت دوسروں کے ساته بانٹ سکتے ہيں جب آپ کی صحت يا حفاظت کے لئے سنجيده 

کو  اور نزديکی انديشہ کو روکنا ضروری ہو يا کسی دوسرے شخص يا عوام کی صحت اور حفاظت کے لئے اس انديشہ
روکنا ضروری ہو۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات قانون کا نفاذ کرنے والے افراد کو بهی افشا کر سکتے ہيں اگر 
آپ ہميں بتاتے ہيں کہ آپ نے ايسے کسی تشدد آميز جرم ميں حصہ ليا ہے جس کی وجہ سے دوسرے شخص کو سنجيده 

نسلنگ کے دوران قبول نہ کيا ہو)، يا اگر ہم تعين کرتے جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے (جب تک آپ نے اس سچ کو کو
  ہيں کہ آپ قانونی حراست سے بچ نکلے ہيں (جيسے جيل يا اداره برائے دماغی صحت)۔

۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات اختياری وفاقی افسران کو افشا قومی تحفظ اور فراست کی حرکات يا تحفظی خدمات
اور فراست کی حرکات چال رہے ہيں يا صدر يا دوسرے اہم افسران کو تحفظی خدمات  کر سکتے ہيں جو قومی تحفظ

  فراہم کر رہے ہيں۔

۔ اگر آپ فوج ميں ہيں، ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات ان حرکات کے لئے فوج اور زياده تجربہ کار عہده داران
ج کے مشن کو پورا کرنے کے لئے ضروری مناسب فوج کے حکام کو دے سکتے ہيں جو وه سمجهتے ہيں کہ ان کے فو

ہيں۔ ہم غير ملکی فوج کے کارکنان کی صحت کے متعلق معلومات بهی مناسب غير ملکی فوج کے حکام کو دے سکتے 
  ہيں۔

۔ اگر آپ ہسپتال ميں داخل ہيں يا آپ کو قانون کا نفاذ کرنے والے افسر کے ذريعہ نظر بند داخلی اور تصحيحی تلحيضات
ہے ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات قيد خانہ کے افسران يا قانون کا نفاذ کرنے والے افسران کو افشا کر کيا جاتا 

سکتے ہيں اگر يہ آپ کو صحت کے متعلق ديکه بهال فراہم کرنے کے لئے يا حفاظت ، تحفظ اور امن وسکون بنائے 
اس ميں ان معلومات کو بانٹنا شامل ہے جو  رکهے کے لئے اس جگہ ضرروی ہے جہاں آپ کو قيد ميں رکها جاتا ہے۔

ہسپتال ميں داخل دوسرے افراد يا ہسپتال ميں داخل افراد کی نگرانی اور نقل وحمل ميں شامل افراد کی صحت اور حفاظت 
  کو محفوظ رکهنے کے لئے ضروری ہيں۔

ں پروگرام جو کام کے متعلق ۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات کارکنان کے معاوضہ يا يکساکارکنان کا معاوضہ
  چوٹوں کے لئے فوائد فراہم کرتے ہيں کو افشا کر سکتے ہيں۔

۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات تفتيش اسباب مرگ، طبی جانچ کرنے والے اور ڈائرکٹر برائے تجہيز وتکفين
معلومات کو تجہيز وتکفين کے  تفتيش اسباب مرگ کرنے والے يا طبی معائنہ کرنے والے کو افشا کر سکتے ہيں۔ ہم اس

  متعلق ڈائرکٹروں کو ان کے فرائض انجام دہی کے لئے بهی افشا کر سکتے ہيں۔

۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات ان تنظيموں کو افشا کر سکتے ہيں جو عضو يات، آنکهوں يا عضويا حصہ کا عطيہ
 جسم کے دوسرے حصوں کو حاصل يا ذخيره کرتے ہيں 

آپ کی صحت کے متعلق معلومات آپ کے تحريری اختيار نامہ کے بغير استعمال وافشا کر سکتے ہيں اگر ہم ۔ ہم تحقيق
يقينی بنانے کے لئے ايک خاص عمل کے ذريعہ منظوری حاصل کرتے ہيں کہ آپ کے تحريری اختيار نامہ کے بغير 

قيق کرنے والوں کو آپ کا نام يا شناخت کا تحقيق ميں آپ کی خلوت کے لئے بہت کم خطره ہے۔ کسی بهی حالت ميں ہم تح
علی االعالن استعمال کرنے کی اجازت نہيں دے گے۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات آپ کے تحريری اختيار نامہ 

کے بغير ان لوگوں کو دے سکتے ہيں جو مستقبل کے تحقيقی منصوبہ پر کام کر رہے ہيں جب تک آپ کی شناخت کرنے 
ات ہماری سہوليت گاه سے باہر نہيں جاتی۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات ان افراد کو بانٹ والی کوئی معلوم

سکتے ہيں جو متوفی انسان کی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے تحقيق کر رہے ہيں جب تک وه ہماری سہوليت گاه سے 
  پ کی شناخت کرتی ہے۔ايسی کسی بهی معلومات کو ختم نہ کرنے يا نہ ہٹانے کے لئے راضی ہيں جو آ

 

۔ جب ہم آپ کی صحت کے متعلق معلومات کی خلوت کی حفاظت کے لئے مناسب اقدامات کريں ۔ حادثاتی انکشافات5
گے آپ کی صحت کے متعلق معلومات کے استعمال کے دوران وه انکشافات بهی واقع ہو سکتے ہيں جن کی اجازت نہيں 

ناگزير نتائج برآمد ہو سکتے ہيں۔ مثالً عالج کی ميعاد کے دوران آپ کی صحت کے ہے يا پهر کچه انکشافات سے متعلق 
متعلق معلومات عالج کی اسی جگہ پر موجود دوسرے مريض ديکه سکتے ہيں يا اس سے متعلق مباحثہ کو سن سکتے 

   ہيں۔

  جب آپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔

معلومات کا انکشاف اور استعمال  متعلق کے صحت یک آپ ےيل کے وںيسرگرم ايمقاصد  گريد گئے ےيک نہ انيب اوہر
 ايمعلومات کے انکشاف  متعلق کے صحت کی آپ ںياگر آپ ہم ۔گا جائے ايک یاجازت سے ہ یريتحر یک آپ صرف

 ۔ںيطور پر واپس لے سکتے ہ یريوقت اس اجازت کو تحر یبه یکس آپ تو ں،يہ کرتے فراہم اجازت ےيل کےاستعمال 
آپ کے  آپ کے متعلق طبی معلومات کا استعمال يا انکشاف بعد کے اس ہمتو  ںيہ تےياجازت واپس لے ل یاپن آپ اگر
 ےياجازت کے ساته ک یک آپ قبل سے استاہم ہم  ۔گے ںيکر ںينہپر  بناء یوجوہات ک یگئ ید ںياجازت نامے م یريتحر
  ۔سکتے لے ںينہ واپس کو انکشافات گئے



 کے صحت یک آپ ےيل کے مقاصد کے ٹنگيمارکتر استعمال اور انکشاف،  ادهيز متعلق کے التيتفص یک عالج یاتينفس
 ايک فروخت کو معلومات متعلق سے صحت یک آپ ںيم جس انکشاف سايا اور ،معلومات کا استعمال اور انکشاف متعلق
  ۔گا جائے ايک یاجازت کے ساته ہ یريتحر یک آپ صرف جائے

  تک رسائی اور کنٹرول کرنے کے آپ کے حقوقاپنی صحت کے متعلق معلومات 

 آپ کو اپنی صحت کے متعلق ہمارے پاس رکهی گئی معلومات کے متعلق مندرجہ ذيل حقوق حاصل ہيں: 

 ق:۔۔ ريکارڈ کی نقل حاصل کرنے اور معائنہ کرنے کا ح1

کا حق ہے ايسی معلومات آپ کو اپنی صحت کے متعلق کسی بهی معلومات کی نقل حاصل کرنے اور اس کا معائنہ کرنے 
جس کو آپ کے اور آپ کے عالج کے بارے ميں فيصلے لينے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے جب تک ہم اپنے 

ريکارڈ ميں اس معلومات کو رکهتے ہيں۔ اس ميں طبی اور بلوں کے متعلق ريکارڈ شامل ہيں۔ اپنی صحت کے متعلق 
رنے کے لئے براِه کرم شعبئہ خدمات برائے معلوماِت صحت کو اپنی معلومات کی نقل حاصل کرنے يا اس کا معائنہ ک

تحريری درخواست داخل کريں۔ اگر آپ معلومات کی نقل حاصل کرنے کے لئے درخواست ديتے ہيں ہم آپ سے نقل 
کرنے کی ڈاک بهيجنے کی يا آپ کی درخواست پر عمل کرنے کے متعلق دوسری رسد کی الگتوں کو چارج کر سکتے 

ڈالر فی صفحہ ہے اور عام طور پر ہم سے نقل حاصل کرتے وقت يا اس سے قبل ضرور ادا کی  0.75معياری فيس ہيں۔ 
  جانی چاہئے۔

بعض حاالت کے تحت ہم آپ کی معلومات کا معائنہ يا ايک نقل حاصل کرنے کی آپ کی درخواست کو نامنظور کر 
گے۔ جو آپ کی درخواست کو رد کرنے  ری نوٹس فراہم کريںسکتے ہيں۔ اگر ہم ايسا کرتے ہيں تو ہم آپ کو ايک تحري

ہماری وجوہات کی وضاحت کرے گا اور اس ميں فيصلے پر نظر ثانی کرانے کے آپ کے حقوق کی مکمل تفصيل  کی
ہوگی اور آپ ان حقوق کی مشق کس طرح کر سکتے ہيں۔ اس نوٹس ميں يہ معلومات بهی شامل ہوگی کہ آپ ان مسائل 

ارے پاس يا شعبئہ خدمات برائے صحت وانسان کے سکريٹری کے پاس کس طرح شکايت درج کر سکتے کے متعلق ہم
ہيں۔ اگر ہماری پاس آپ کی درخواست کے صرف ايک حصہ کو نامنظور کرنے کی وجہ ہے تو بقيہ حصہ تک رسائی 

  فراہم کريں گے۔

  ۔ ريکارڈ ميں ترميم کرنے کا حق:۔2

صحت کے متعلق جو معلومات ہمارے پاس ہے وه غلط ہے يا ادهوری ہے آپ ہم سے اس اگر آپ کو يقين ہے کہ آپ کی 
معلومات ميں ترميم کرنے کو کہہ سکتے ہيں۔ آپ کو اس وقت تک ترميم کرنے کے لئے درخواست کرنے کا حق ہے 

ات برائے جب تک معلومات ہمارے ريکارڈ ميں رکهی جاتی ہے۔ ترميم کی درخواست کے لئے براِه کرم شعبئہ خدم
معلوماِت صحت کو لکهيں۔ آپ کی درخواست ميں وه وجوہات شامل ہونی چاہئيں کہ آپ ايسا کيوں سوچتے ہيں کہ ہميں 

دن کے اندر اندر جواب ديں گے۔ اگر ہم کو جواب دينے کے  60ترميم کرنی چاہئے۔ عام طور پر ہم آپ کی درخواست پر 
ندر اندر اس ديری کی وجہ کی وضاحت کرنے کے لئے اور آپ اپنی دن کے ا 60لئے مزيد وقت درکار ہے ہم آپ کو 

 درخواست پر آخری جواب کی کب تک اميد کر سکتے ہيں کے متعلق اطالع ديں گے۔

اگر ہم آپ کی مکمل درخواست يا اس کے کسی ايک حصہ کو نامنظور کرتے ہيں ہم ايسا کرنے کی اپنی وجوہات کی 
وٹس فراہم کريں گے۔ آپ کو حق ہو گا کہ آپ بعض معلومات کے بارے ميں جان وضاحت کے لئے آپ کو ايک تحريری ن

سکيں جن کی آپ نے ترميم کے لئے درخواست کی تهی اور اسے ہمارے ريکارڈ ميں شامل کر ليا گيا تها۔ مثالً اگر آپ 
لئے ايک گوشواره  ہمارے فيصلہ سے متفق نہيں ہيں آپ کو ايک موقع حاصل ہوگا کہ آپ متفق نہ ہونے کی وضاحت کے

داخل کريں جو ہم آپ کے ريکارڈ ميں شامل کريں گے۔ ہم اس کے متعلق معلومات بهی شامل کريں گے کہ آپ ہميں يا 
شعبئہ خدمات برائے معلوماِت صحت کے سکريٹری کو اپنی شکايت کيسے درج کريں۔ اس طريق کاروں کی وضاحت 

  جائے گی جو ہم آپ کو بهيجيں گے۔ زياده تفصيل ميں اس تحريری ترديدی نوٹس ميں کی

 

  ۔ انکشافات کا حساب کتاب حاصل کرنے کا حق3

آپ کو انکشافات کا حساب کتا ب حاصل کرنے کے لئے درخواست کرنے کا حق حاصل ہے (جيسا کہ مندرجہ ذيل ميں 
کی صحت کے متعلق  ۔ جو کہ بعض ان دوسرے افراد اور تنظيموں کی شناخت کرتا ہے جن کو ہم آپ)بيان کيا گيا ہے

معلومات افشا کر چکے ہيں۔ اگر انکشافات کا حساب کتاب حاصل کرنے کے لئے ميمونيڈس طبی مرکز کو ايک 
درخواست دی جاتی ہے تو عام طور پر ہمارا جواب ان انکشافات تک محدود ہوگا جو ہسپتال کے ذريعہ (بشمول ہمارے 

نکشافات کو شامل نہيں کيا جائے گا جو دوسری ہستيوں يا افراد کے تمام کلينک ) کئے گئے ہيں اور عام طور پر ان ا
ذريعہ کئے گئے ہيں جن کی فہرست اس نوٹس کے شروعاتی حصہ ميں دی گئی ہے جيسے کہ انفرادی طبيب کے ذريعہ 

  اپنے ذاتی دفاتر سے کئے گئے انکشافات

  شامل نہيں ہوگی۔انکشافات کے حساب کتاب ميں مندرجہ ذيل انکشافات کی معلومات بهی 

  انکشافات جو ہم نے آپ کو يا آپ کے ذاتی نمائنده کو کئے ہيں۔ ٭

  انکشافات جو ہم نے آپ کو تحريری اختيار نامہ کے مطابق کئے ہيں۔ ٭

 انکشافات جو ہم نے آپ کے عالج، ادائيگی يا تجارتی اعمال کے لئے کئے ہيں۔ ٭



 ہيں۔انکشافات جو مريض کی ڈائرکٹری سے کئے گئے  ٭

انکشافات جو آپ کی ديکه بهال ميں شامل دوستوں يا کنبہ کے افراد سے کئے گئے ہيں يا آپ کی ديکه بهال کے  ٭
  لئے ادائيگی حاصل کرنے کے لئے کئے گئے ہيں۔

انکشافات جو آپ کی صحت کے متعلق معلومات کے استعمال اور افشا کے لئے حادثاتی طور پر کئے گئے  ٭
  قريب سے گزر رہے کسی دوسرے مريض کے ذريعہ سن لی جاتی ہے)۔ (مثالً جب معلومات

آپ کی صحت کے متعلق اس محدود معلومات کے انکشافات جو تحقيق ، عوامی صحت يا ہمارے تجارتی اعمال  ٭
 کے مقاصد سے کئے گئے ہيں جو آپ کی براه راست شناخت نہيں کرتے؛

 کئے گئے انکشافات؛قومی تحفظ اور فراست کے لئے وفاقی افسران کو  ٭

داخل مريضوں کے متعلق تصحيحی تلحيضات کو کئے گئے انکشافات يا قانون کا نفاذ کرنے والے افسران کو  ٭
  کئے گئے انکشافات؛

انکشافات کا حساب کتاب حاصل کرنے کی درخواست دينے کے لئے براِه کرم شعبئہ خدمات برائے معلوماِت صحت کو 
سالوں کے وقفہ  کے دوران وه وقفہ ضرور شامل ہونا چاہئے جس کے اندر آپ  6پچهلے لکهيں۔ آپ کی درخواست ميں 

مہينہ کی معياد کے بعد ايک حساب کتاب مفت  12کئے گئے انکشافات کو ہم سے شامل کرانا چاہتے ہيں۔ آپ کو ہر 
اہم کرنے کی الگت آپ مہينہ کے وقفہ کے دوران کسی فاضل حساب کتاب کو مر12حاصل کرنے کا حق ہے۔ تا ہم ہم اسی

سے لے سکتے ہيں ۔ ہم ہميشہ آپ کو مبتال الگت کے بارے ميں اطالع ديں گے تاکہ آپ کسی الگت کے واقع ہونے سے 
  پہلے اپنی درخواست ميں ترميم يا واپسی کا انتخاب کر سکيں۔

ديں گے۔ اگر ہميں اس دن کے اندر اندر جواب 60عام طور پر حساب کتاب حاصل کرنے کی آپ کی درخواست پر ہم
حساب کو تيار کرنے کے لئے فاضل وقت کی ضرورت ہے جس کی آپ نے درخواست کی ہے ہم آپ کو اس ديری کی 

وجوہات کے لئے اور اس تاريخ کا بيان کرنے کے لئے جب آپ حساب کتاب حاصل کرنے کی اُميد کر سکتے ہيں 
آپ کو بغير اطالع ديئے حساب کتاب فراہم کرنے ميں تاخير  تحريری اطالع ديں گے۔ کچه شازونادر معامالت ميں ہميں

  کرنی پڑ سکتی ہے۔ کيونکہ قانون کا نفاذ کرنے والے افسر يا سرکاری ايجنسی نے ہم سے ايسا کرنے کے لئے کہا ہے۔

 ۔ خلوت کے متعلق فاضل تحفظ کی درخواست کرنے کا حق4

عالج کرنے کے لئے اس عالج کے لئے ادائيگی وصول کرنے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ہمارے ذريعہ اپنی حالت کا 
کے لئے يا ہمارے تجارتی اعمال چالنے کے لئے آپ کی صحت کے متعلق معلومات کو استعمال وافشا کرنے کے طريقہ 

پر مزيد پابندی لگانے کی درخواست ديں۔ آپ يہ بهی درخواست کر سکتے ہيں۔ کہ ہم آپ کی معلومات آپ کی ديکه بهال 
ں شامل کنبہ اور دوستوں کو افشا کرنے کے طريق کارکومحدود کريں۔ مثالً آپ درخواست دے سکتے ہيں کہ ہم آپ پر مي

ہوئے جراحی عمل کے متعلق معلومات کسی کو افشانہ کريں۔ پابنديوں کی درخواست کے لئے براِه کرم  صحت کے 
ارٹمنٹ) کو لکهيں۔ آپ کی درخواست ميں ان چيزوں متعلق معلومات کی خدمات کے شعبے (ہيلته انفارميشن سروسز ڈيپ

)کيا آپ ہمارے ذريعہ معلومات کو استعمال کرنے 2)آپ کس معلومات کو محدود کرنا چاہتے ہيں(1کو شامل ہونا چاہئے (
)آپ 3کے طريقہ کو محدود کرنا چاہتے ہيں۔ يا اس کو دوسروں کے ساته بانٹنے کے طريقہ کو يا دونوں طريقوں کو اور(

  ن حدوں کو کس پر الگو کرنا چاہتے ہيں۔ ہم آپ کو ايک تحريری جواب ديں گے۔ا

ما سوائے ذيل ميں دی گئی تفصيالت کے ہميں پابنديوں کی آپ کی درخواست سے متفق ہونے کی ضرورت نہيں ہے اور 
ہے۔ ہم آپ کی  کچه حاالت ميں آپ کے ذريعہ پابندی کے لئے کی گئی درخواست قانون کے تحت منظور نہيں ہوسکتی

اس درخواست کو ماننے کے پابند ہيں کہ اگر آپ کسی سہولت کے ليے مکمل طور پر "اپنی جيب سے" ادائيگی کرتے 
ہيں تو ہم آپ کی صحت کی ديکه بهال کی ادائيگی کے پالن والے لوگوں سے اس سہولت کے متعلق معلومات کا اشتراک 

ہيں ہم تو ہم اپنے معاہده کے ذريعہ اس چيز کے پابند ہوں  گے کہ جب تک  نہ کريں۔ اگر ہم اس ہابندی سے متفق ہو جاتے
کہ آپ کو ہنگامی عالج فراہم کرنے کے لئے معلومات کی ضرورت نہ ہو يا قانون کے مطابق معلومات کو ضرورت نہ 

وقت رد کر سکتے  ہو۔ اگر ايک باہم کسی پابندی پر متفق ہو چکے ہيں۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پابندی کو کسی بهی
ہيں۔ کچه حاالت کے تحت ہميں بهی پابندی کو رد کرنے کا حق حاصل ہوگا جب تک ہم ايسا کرنے سے پہلے آپ کو 

  اطالع ديتے ہيں۔ دوسرے معامالت ميں ہميں پابندی کو رد کرنے سے پہلے آپ کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔

  ۔ خفيہ پيغام رسانی کی درخواست کرنے کا حق:۔5

و درخواست کرنے کا حق ہے کہ ہم آپ سے آپ کے طبی معامالت کے متعلق زياده خفيہ طريقہ ميں پيغام رسانی آپ ک
کريں اس کی درخواست ديتے ہوئے کہ ہم آپ سے متبادل ذرائع کے ذريعہ يا متبادل مقامات پر پيغام رسانی کريں مثالً آپ 

ر رابطہ قائم کريں۔ زياده خفيہ پيغام رسانی کی درخواست کہہ سکتے ہيں۔ کہ ہم آپ سے کام کی جگہ کے بجائے گهر پ
کے لئے ہمارے شعبئہ برائے تعلقات مريض کو لکهيں۔ ہم آپ سے آپ کی درخواست کی وجہ دريافت نہيں کريں گے اور 
تمام مناسب درخواستوں پر عمل کرنے کی کوشش کريں گے۔ براه کرم اپنی درخواست ميں صراحت کريں کہ آپ کيسے 

کہاں رابطہ قائم کئے جانے کے خواہش مند ہيں اور آپ کی صحت کی ديکه بهال کے لئے ادائيگی کس طرح کی اور 
   جائے گی اگر ہم آپ سے اس متبادل يا مقام کے ذريعہ پيغام رسانی کرتے ہيں۔

  اليکٹرانک رسائی کا حق



ہم معلومات کو اليکٹرانک صورت  آپ کو درخواست کرنے پر اپنی صحت کی معلومات کی اليکٹرانک نقول (جس حد تک
ميں رکهتے ہيں) تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ اگر معلومات فوری طور پر اس اليکٹرانک صورت ميں دستياب نہ ہوں 

جس ميں آپ نے ان کے ليے درخواست کی ہے تو ہم انهيں کسی ايسی متبادل قابل مطالعہ شکل ميں فراہم کريں گے جس 
  وں۔پر ہم دونوں باہم رضامند ہ

اگر آپ اليکٹرانک صورت ميں دستياب معلومات کو بذريعہ ای ميل مہيا کرنے کی درخواست کريں تو اس نوٹس کے 
ذريعے ہم آپ کو آگاه کر رہے ہيں کہ معلومات کی ترسيل کے ليے ای ميل ايک غير محفوظ واسطہ ہے اور يہ کہ صحت 

ای ميل سے بهيجی گئی معلومات کا دوسرے محفوظ سے متعلق معلومات ای ميل سے بهيجنے ميں کچه خطره ہے۔ 
واسطوں سے بهيجی گئی معلومات کی نسبت کسی غير مجاز فريق ثالث کی طرف سے راه ميں اچک ليے جانے کا زياده 
انديشہ ہے۔ اگر ہم آپ کو معلومات ای ميل کرنے پر رضامند ہيں تو آپ اس خطرے کو قبول کرکر رہے جس کے بارے 

و مطلع کر ديا ہے اور آپ اس چيز کو تسليم کرتے ہيں کہ ہم آپ کی درخواست پر آپ کو بهيجی جانے ميں ہم نے آپ ک
والی معلومات کے بهيجے جانے کے دوران اور اس کے آپ تک پہنچنے پر کسی غير مجاز رسائی کے ليے ذمہ دار 

  نہيں۔

  صحت سے متعلق معلومات ميں بے احتياطی

محفوظ معلومات ميں کوئی بے احتياطی  ہو جانے کی صورت ميں ہم آپ کو آگاه کر اگر آپ کی صحت سے متعلق غير 
  ديں گے۔

 مزيد معلومات

۔ آپ کو ايک ذاتی نمائنده کا نام دينے کا حق حاصل آپ کی طرف سے کوئی شخص کيسے فرائض انجام دے سکتا ہے
کی طرف سے فرائض انجام دے  ہے۔ جو آپ کی صحت کے متعلق معلومات کی خلوت کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ

سکتا ہے۔ براِه کرم نوٹ کريں تا ہم کہ اپنی صحت کے متعلق معلومات کی خلوت کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنی جگہ 
کسی شخص کو مقرر کرنا اس شخص کو آپ کی جانب سے عالج کے متعلق فيصلے لينے کا حق نہيں ديتا۔ والدين اور 

وگوں کی صحت کے متعلق معلومات کی خلوت کو کنٹرول کرنے کا حق ہوگا جب تک مخافظين کو عام طور پر نابالغ ل
  نابالغ لوگوں کو قانون کے ذريعہ خود فرائض انجام دينے کی اجازت نہيں دے دی جاتی۔

:۔ خاص خلوی ايچ آئی وی، ذہنی صحت اور اشياء کے غلط استعمال کے متعلق معلومات کے لئے خاص حفاظتيں
وی متعلقہ معلومات اورذہنی صحت کے متعلق کچه معلومات اور اشياء کے غلط استعمال سے متعلق  حفاظتيں ايچ آئی

معلومات پر الگو ہوتی ہيں۔ خلوی مشق کے اس نوٹس کے کچه حصے ان اقسام کی معلومات پر الگو نہيں ہو سکتے۔ اس 
 آخر ميں کی گئی ہے۔ چيز کی تحريری وضاحت کہ معلومات کی کس طرح حفاظت کی جائے گی اس نوٹس کے

اگر اس نوٹس کے بارے ميں آپ کے کچه  .Sandra Maliszewski  :۔ ہماری افسر برائے خلوتافسر برائے خلوت
سواالت ہيں يا آپ مزيد معلومات چاہتے ہيں تو براه کرم شعبہ برائے تعلقات مريض ميں ہماری افسر برائے خلوت کے 

 قائم کريں۔پر رابطہ  7212 283 (718) عہده دار سے

۔ آپ کو اس نوٹس کی ايک کاغذی نقل حاصل کرنے کا حق ہے اور آپ پہلے اس نوٹس کی ايک نقل کيسے حاصل کريں
سے اس نوٹس کو اليکٹرانک طريقے سے وصول کرنے پر راضی ہو چکنے کی صورت ميں بهی کسی بهی وقت اس 

-283 718براه مہربانی  سا کرنے کے ليےنوٹس کی کاغذی نقل حاصل کرنے کے لئے درخواست کر سکتے ہيں۔ اي

شعبہ برائے تعلقات مريضاں سے رابطہ قائم کريں۔ آپ اس دستاويز کی نقل ہماری ويب سائٹ پر  7212
www.maimonidesmed.org  سے بهی حاصل کر سکتے ہيں۔ يا اپنی اگلی مالقات ميں نقل حاصل کرنے کی

رازداری کے طريقہ کار ميں وقتاً فوقتاً تبديلی کر سکتے ہيں۔ ايسا  درخواست کر کے بهی حاصل کر سکتے ہيں۔ ہم اپنی
کرنے کی صورت ميں ہم اس نوٹس ميں ترميم کريں گے تا کہ آپ کے پاس ہمارے طريقہ کار کے بارے درست معلومات 

متعلق تمام موجود ہوں۔ يہ ترميم شده نوٹس ميمونيڈس اور اس سے ملحقہ مہيا کنندگان کے پاس موجود آپ کی صحت کے 
شعبہ پر  7212-283 718معلومات پر الگو ہوگا اور ہم قانوناً اس کی شرائط پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ 

يا اپنی اگلی مالقات پر  کے کر اصلحٓ  یرسائ تک سائٹ بيو یہمار ابرائے تعلقات مريضاں سے رابطہ قائم کر کے، ي
طلب کر کے اپنے ليے اس ترميم شده نوٹس کی ايک نقل حاصل کر سکيں گے۔ اس نوٹس کے نفاذ کی تاريخ اس کے 

 پہلے صفحے کے اوپر والے دائيں کونے ميں موجود ہو گی۔

  اپنی شکايت کيسے درج کرائيں

ی گئی ہے تو آپ ہمارے پاس سکتے ہيں يا شعبئہ اگر آپ کا خيال ہے کہ آپ کے رازداری کے حقوق کی خالف ورزی ک 
برائے صحت وانسانی خدمات کے سکريٹری کے پاس اپنی شکايت درج کراسکتے ہيں۔ اپنی شکايتيں درج کرانے کے 

پر رابطہ قائم کريں۔ شکايت درج کرنے پر کوئی  7212 283 718ليے براِه کرم ہمارے شعبئہ تعلقاِت مريضاں سے 
  نہيں لے گا يا آپ کے خالف کاروائی نہيں کرے گا۔بهی آپ سے انتقام 

  ذہنی صحت کے متعلق معلومات کی رازداری

اس ہسپتال کے کسی بهی يونٹ يا پروگرام جس کو ذہنی صحت کی خدمات فراہم کرنے کے ليے خصوصی اجازت نامہ حاصل ہے 
کے قوانين اور ضوابط کی طرف سے تحفظ  کے پاس رکهی گئی ذہنی صحت کی معلومات کی رازداری اور اخفاء کو اس رياست

 حاصل ہے۔ ذہنی صحت کے متعلق بعض اقسام کی معلومات کو خصوصی تحفظ حاصل ہے۔ اگر ان تحفظات اور صحت کے متعلق



ديگر معلومات کو حاصل مندرجہ باال تحفظات کے درميان کوئی تصادم پايا جائے تو ذہنی صحت سے متعلق معلومات کے ليے بيان 
  صوصی تحفظات الگو ہوں گے۔کرده خ

عام طور پر آپ کی دماغی صحت کے متعلق معلومات کو ہسپتال (يا اس کے تجارتی شرکاء) کے اندر کا عملہ  اپنے فرائض کی 
تکميل کے لئے استعمال  کر سکتا ہے تا کہ آپ کو عالج فراہم کرايا جاسکے اس عالج کے لئے ادائيگی حاصل کی جاسکے يا 

تجارتی اعمال کو چاليا جاسکے۔ عام طور پر مندرجہ ذيل صورتوں کے عالوه ہسپتال آپ کی دماغی صحت کے متعلق ہسپتال کے 
  معلومات ہسپتال کے باہر کے افراد کو ظاہر نہيں کر سکتا۔

  جب ہسپتال نے آپ کا تحريری اختيار نامہ حاصل کر ليا ہے۔ ٭

 بهال کے متعلق فيصلے لينے کا اختيار ديا جاتا ہے۔ ايک ذاتی نمائنده کو جس کو آپ کی صحت کی ديکه ٭

سرکاری ايجنسيوں اور نجمی بيمہ کمپنيوں کو تاکہ ان خدمات کے لئے ادائيگی حاصل کی جاسکے جو ہم نے آپ کو فراہم  ٭
  کی ہيں۔

ازالہ کرنے کے مناسب افراد کو جو آپ کی يا کسی دوسرے شخص کی صحت يا حفاظت کے سنجيده اور قريبی انديشہ کا  ٭
  اہل ہيں۔

صحت کے نظام کا حصہ  یکے منظم ذہن استيجو ر ںيجو آپ کا عالج کرتے ہ ےيصحت فراہم کرنے والوں کے ل ی* دوسرے ذہن
 ۔ںيہ

 ليتعم یحکم ک ی* عدالت

ی اور مناسب سرکاری حکام کو تاکہ وه ايک الپتہ شخص کو ڈهونڈ سکيں يا مجرمانہ تفتيش کر سکيں جس کی اجازت وفاق ٭
  رياستی رازداری قوانين کے تحت دی گئی ہے۔

  الئسنس شده ہسپتال ہنگامی خدمات کو جيسا کہ وفاقی اور رياستی رازداری قوانين کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ ٭

 رياست کے ذريعہ فراہم کرده قانونی خدمات برائے دماغی حفظان کے لئے۔ ٭

  شامل مختار افراد کے لئے جو مريضوں کی نمائندگی کر رہے ہيں۔غير رضا کارانہ ہسپتالی کارروائی ميں  ٭

ہسپتال يا اس کے عملہ کے ذريعہ فراہم کی گئی ديکه بهال کے معيار کی جانچ يا تجزيہ کرنے کے مقصد سے اختياری  ٭
  سرکاری افسران کو۔

سے آپ کی خلوت کو کم سے خم آپ کے واضح اختيار نامہ کے بغير مستند تحقيق کرنے والوں کو جب ايسی تحقيق  ٭
  خطره ہوتا ہے۔

 تفتيش اسباب مرگ اور طبی معائنہ کاروں کو تاکہ آپ کی موت کی وجہ کا تعين کيا جاسکے اور ٭

اگر آپ ہسپتال ميں داخل ہيں تصحيحی سہوليت گاه کو جو تصديق کرتی ہے کہ آپ کو صحت کے متعلق ديکه بهال فراہم  ٭
روری ہے يا تصحيحی سہوليت گاه ميں آپ کی يا دوسرے افراد کی صحت اور حفاظت کا تحفظ کرنے کے لئے يہ معلومات ض
  کرنے کے لئے ضروری ہے۔

 

 

 ميمو نيڈس طبی مرکز

 ايچ آئی وی متعلقہ معلومات کی رازداری

ور رياستی قانون ميمونيڈس ميڈيکل سنٹر ميں رکهی گئی ايچ آئی وی متعلقہ معلومات کی خلوت اور رازداری کی حفاظت وفاقی ا
وقواعد کے ذريعہ کی جاتی ہے۔ يہ حفاظتيں آپ کی صحت کے متعلق مندرجہ باال  ديگر معلومات کے ليے موجود تحفطات کی 

 نسبت زياده جامع ہوتی ہيں۔ 

کی گئی  ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلومات ايسی کوئی بهی معلومات ہے جو يہ نشان دہی کرے کہ آپ کی ايچ آئی وی متعلقہ جانچ
تهی۔ آپ کو ايچ آئی وی متعلقہ بيماری يا ايڈس ہے يا ايچ آئی متعلقہ وبائی مرض ہے۔ کے ساته ساته ايسی کوئی معلومات بهی ہے 

جو ايسے شخص کے طور پر آپ کی مناسب نشان دہی کر سکتی ہے۔ جس کی ايچ آئی وی جانچ کی گئی تهی يا جس کو ايچ آئی وی 
  وبائی مرض ہے۔

رياستی قانون کے تحت ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلومات صرف ان لوگوں کی دی جاسکتی ہے جن کو اسے حاصل کرنے نيويارک 
  کی قانوناً اجازت دی گئی ہے۔ يا ان افراد کو دی جاسکتی ہے۔ جن کو آپ نے ايک تحريری فارم پر دستخط کر کے اجازت دی ہے۔

لومات ہسپتال کے اندر ان کارکنان کے ذريعہ استعمال کی جاسکتی ہے جنہيں آپ کو عام طور پر آپ کی ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ مع
براِه راست ديکه بهال يا عالج فراہم کرنے کے لئے بلنگ يا خرچ کی گئی رقم حاصل کرنے کے ريکارڈ تيار کرنے کے لئے ہسپتال 

اس معلومات کی ضرورت ہے۔ عام طور پر آپ کے ميں فراہم کی جارہی ديکه بهال کے معيار کی جانچ اور تجزيہ کرنے کے لئے 
عالج کے دوران حاصل کسی بهی ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلومات کو متعلقہ ہسپتال ، ہسپتال کے باہری شخص کو افشا نہيں کر 

  مندرجہ ذيل فرائض انجام نہيں دے ديتا۔ ہسپتالسکتا۔ جب تک کہ 

  ا ہے۔ہسپتال آپ کا تحريری اختيار نامہ حاصل کرت ٭



يہ انکشاف اس شخص کو ہو جو نافذ قانون کے تحت آپ کی جانب سے صحت کی ديکه بهال کے متعلق فيصلے لينے کا  ٭
مختار ہے اور افشا کی گئی معلومات کا تعلق اس شخص سے ہے جو ايسے صحت کی ديکه بهال کے متعلق فيصلہ لينے کا کردار 

  ادا کر رہا ہے۔

ديکه بهال فراہم کرنے والے دوسرے شخص يا ادائيگی کرنے والے کو عالج يا ادائيگی کے يہ انکشاف صحت کے متعلق  ٭
  مقاصد سے ہوں۔

يہ انکشاف ہسپتال کے کسی ايسے باہری ايجنٹ کو ہو جسے آپ کی براِه راست ديکه بهال يا عالج فراہم کرنے کے لئے  ٭
لئے يا ہسپتال ميں فراہم کی جارہی ديکه بهال کے معيار کی بلنگ يا خرچ کی گئی رقم حاصل کرنے کے ريکارڈ تيار کرنے کے 

جانچ اور تجزيہ کرنے کے لئے اس معلومات کی ضرورت ہے۔ ايسے حاالت ميں ہسپتال ايجنٹ سے ايک معاہده کرے گا تا کہ يہ 
اور قواعد برائے رازداری کے يقينی بنايا جا سکے کہ آپ کی ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلومات کی حفاظت وفاقی اور رياستی قوانين 

  مطابق کی جاتی ہے۔

  انکشاف کی ضرورت قانون يا عدالتی حکم کے مطابق ہو۔ ٭

  يہ انکشاف اس تنظيم کو ہو جو جسمانی حصہ کو منتقلی کے لئے جمع/حاصل کرتی ہے۔ ٭

رياستی يا مقامی حکومتی آپ کسی ايسے پروگرام کے تحت خدمات حاصل کرتے ہيں جس کی جانچ اور نگرانی وفاقی ،  ٭
ايجنسی کے ذريعہ کی جاتی ہے اور انکشاف اس حکومتی ايجنسی يا دوسرے مالزم يا ايجنسی کے ايجنٹ کو کيا جاتا ہے جب 

  مناسب طور پر پروگرام کی خدمات کے انتظام کی نگرانی ، جانچ اور ديکه بهال کے لئے ضروری ہو۔

مہ کے افسر کو انکشاف کرنے کی ہسپتال کو ضرورت ہو اس ميں بعض جانچ وفاقی يا رياستی قانون کے تحت صحت عا ٭
  کے نتائج اور جانے پہچانے روابط کی ضروری اطالعات شامل ہيں۔

انکشاف کی ضرورت صحت عامہ کے مقاصد کے لئے ہو اور/يا اس کا تعلق طبی مرکز کے عملے کے بعض انکشافی  ٭
  حادثات سے ہو۔

گاه ميں داخل مريض ہوں اور خفيہ ايچ آئی وی متعلقہ معلومات کا انکشاف ايسی سہوليت گاه  اگر آپ تصحيحی سہوليت ٭
  کے طبی ڈائرکٹر کو اس کے فرائض کی انجام دہی کے لئے ضروری ہو۔

مرنے والے کے لئے يہ انکشاف تجہيز وتکفين کے ڈائرکٹر کو کئے جائيں جس نے مرنے والے کے بقايا جات کی ذمہ  ٭
ے اور جس کو مرنے والے کے تصديق نامہ ، انتقال پر ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلومات کے عام طريقہ کار ميں رسائی داری لی ہ
  حاصل ہو۔

  يہ انکشاف مناسب رياستی اور مقامی حکام کو بچوں کے متعلق بدسلوکی يا نظر اندازی کے لئے کيا جائے۔ ٭

وانی يا مجرمانہ جرمانہ کی باعث ہو سکتی ہے۔ مشتبہ خالف ورزيوں کی اطالع ان خلوی قواعد کی خالف ورزی ہسپتال کے لئے دي
   وفاقی اور رياستی قانون کے مطابق مناسب حکام کو دی جاسکتی ہے۔

  آپ اپنی ايچ آئی وی سے متعلقہ معلومات کے استعمال کے بارے ميں شکاہت کيسے درج کرا سکتے ہيں

 3644-392 888کے جاری ہونے کی وجہ سے امتيازی سلوک کا سامنا کرتے ہيں تو آپ  اگر آپ ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلومات
 پر رياست نيويارک کے شعبہ انسانی حقوق سے

پر نيويارک شہر کے انسانی حقوق کے کميشن سے رابطہ قائم کر سکتے ہيں۔ يہ ايجنسياں آپ کے حقوق کی  7500-306 212يا  
  حفاظت کرنے کے لئے ذمہ دار ہيں۔

  

  

 


