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خلوی مشق کا نوٹس
يہ نوٹس بيان کرتا ہے کہ آپ کے مﺘعلق طﺒی معلومات کو کيسے اﺳﺘعمال وافشا کيا جائے گا۔ اور آپ
اس معلومات تک رﺳائی کيسے حاصل کر ﺳکﺘے ہيں۔ برا ِه کرام اس پر بغور نظر ثانی کريں۔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ہميں
آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کی خلﻮت کی حفﺎظت اور اس ﻧﻮٹس کی ايک ﻧقل آپ کﻮ فراہم کرﻧے کی ضرورت
ہے۔ اگر آپ کے ذہن ميں اس ﻧﻮٹس کے متعلق کﻮئی سﻮاﻻت ہيں يﺎ آپ کﻮ مزيد معلﻮمﺎت درکﺎر ہيں تﻮ براه مہربﺎﻧی
ہمﺎرے افسر برائے رازداری کے ﻧﺎمزد کرده شخس سے شعبہ تعلقﺎت مريضﺎں ميں  718 283-7212پر رابطہ کريں۔

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
ہمﺎرے ہسپتﺎل کے سﺎته مشترکہ طﻮر پر صحت کی ديکه بهﺎل فراہم کرتے ہيں کی صحت کی معلﻮمﺎت سے متعلق خلﻮی
مشق کﻮ بيﺎن کرتﺎ ہے۔ اس ﻧﻮٹس ميں بيﺎن خلﻮی مشق پر مندرجہ ذيل کے ذريعہ عمل کيﺎ جﺎئے گﺎ (1) :صحت کی ديکه
بهﺎل کے متعلق کﻮئی بهی پيشہ ور شخص جﻮ ہمﺎرے کسی بهی مقﺎم پر آپ کﺎ عﻼج کرتﺎ ہے۔ اس ميں ہمﺎرا امبﻮليٹری
ہيلته سروسزﻧيٹ ورک بهی شﺎمل ہے؛ ) (2ہمﺎرے کسی بهی مقﺎم پر کﻮئی مﻼزم  ،طﺎلب علم ،کﺎرآمﻮزيﺎ رضﺎ کﺎر فرد
اس ميں ہمﺎرا امبﻮليٹری ہيلته سروسز ﻧيٹ ورک بهی شﺎمل ہے؛ )(3ہمﺎرے ہسپتﺎل ،ايم ايم سی فﺎرميسی آئی اين سی يﺎ
اﻧفيﻮزن آپشنس آئی اين سی ميں کﻮئی مﻼزم ،طبی عملہ،کﺎر آمﻮز ،طﺎلب علم يﺎ رضﺎ کر شخص؛ ) (4ہمﺎرے ہسپتﺎل ايم
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۔

صﺤﺖ کے مﺘعلق کس معلومات کی حفاظﺖ کی جاتی ہے
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:۔
معلﻮمﺎت جﻮ ﻧشﺎﻧدہی کرتی ہيں کہ آپ ہسپتﺎل ميں ايک مريض ہيں يﺎ عﻼج حﺎصل کر رہے ہيں يﺎ ہمﺎری ہسپتﺎل سے
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
مستقبل ميں حﺎصل کر سکتے ہيں )جيسے کہ ايک آپريشن( يﺎ ايک بيمہ پﻼن کے تحت آپ کی صحت کی ديکه بهﺎل کے
فﻮائد کے متعلق معلﻮمﺎت )جيسے کہ کيﺎ کسی ﻧسخہ پر عمل کر ليﺎ گيﺎ ہے(؛
جب مندرجہ ذيل کے سﺎته يکجﺎ کيﺎ جﺎتﺎ ہے:
مردم ﻧگﺎری معلﻮمﺎت )جيسے آپ کﺎ ﻧﺎم ،پتہ ،يﺎ بيمہ کی حﺎلت(
منفرد ہند سے جﻮ آپ کی شنﺎخت کريں)جيسے آپ کﺎ ﻧمبر برائے سمﺎجی تحفظ  ،آپ کﺎ ٹيلی فﻮن ﻧمبر يﺎ آپ کﺎ ڈرائيﻮر
ﻻئسنس ﻧمبر( اور دوسرے اﻗسﺎم کے ہند سے جﻮ آپ کی شنﺎخت کر سکيں کہ آپ کﻮن ہيں۔
ہم آپ کے تحريری اختيﺎر ﻧﺎمہ کے بغير آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﻮ کس طرح استعمﺎل اور افشﺎ کر سکتے ہيں
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۔

1۔ عﻼج ،ادائيگی اور تجارتی اعمال
عﻼج:۔ ہم ہسپتﺎل اور اس سے ملحقہ فيکلٹيز ميں ڈاکٹروں ،ﻧرسﻮں ،تکنيکی عملے صحت کی ديکه بهﺎل فراہم کرﻧے
والے دوسرے افراد کے سﺎته آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت بﺎﻧٹ سکتے ہيں جﻮ آپ کی ديکه بهﺎل ميں شريک ہيں
اور وه اس معلﻮمﺎت کﺎ استعمﺎل آپ کی تشخيص يﺎ عﻼج کے لئے کر سکتے ہيں ۔ ہمﺎرے ہسپتﺎل کﺎ ايک ڈاکٹر آپ کی
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
متعلق معلﻮمﺎت کﻮ دوسرے ايسے ڈاکٹر سے بهی بﺎﻧٹ سکتﺎ ہے۔ جس کﺎ حﻮالہ آپ کی صحت کﻮ مزيد ديکه بهﺎل کے
لئے ديﺎ گيﺎ۔ ہمﺎرے مختلف شعبے اور صحت کی ديکه بهﺎل کے متعلق پريکٹشنرس آپ کﻮ خدمﺎت فراہم کرﻧے اور ان
ميں ربط دہی پيدا کرﻧے کے لئے آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﻮ بﺎﻧٹ سکتے ہيں جيسے ﻧسخے ،تجربہ گﺎہی کﺎم
اور ايکس ريز ،ہمﺎری سہﻮليت گﺎه ،طلبﺎء ،رضﺎ کﺎر اور کﺎرآمﻮز افراد کﻮ تربيت اور عﻼج کے مقﺎصد کے لئے آپ کی
صحت کے متعلق معلﻮمﺎت تک رسﺎئی ہﻮ گی کيﻮﻧکہ وه تعليمی تربيت ،اﻧٹرﻧشپ اور ريزيڈﻧسی پروگرامﻮں کﻮ جﺎری
رکهنے ميں حصہ ليتے ہيں۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﺎ اﻧکشﺎف ان لﻮگﻮں پر بهی کر سکتے ہيں جﻮ آپ کے
اس ميڈيکل سنٹر سے چلے جﺎﻧے کے بعد آپ صحت کﺎ خيﺎل رکهنے ميں شﺎمل ہﻮ سکتے ہيں جيسﺎ کہ آپ کﻮ مﺎبعد ديکه
بهﺎل فراہم کرﻧے والے معﺎلجين ،فزيکل تهيراپی کے ادارے ،طبی آﻻت کے فراہم کنندگﺎن ،گهر پر ديکه بهﺎل فراہم کرﻧے
والی ايجنسيز ،صحت گﺎہيں )ہيلته ہﻮمز( اور مہﺎرت يﺎفتہ ﻧرسنگ کے ادارے۔

ادائيگی:۔ آپ کی صحت کے متعلق ديکه بهﺎل کے لئے ادائيگی حﺎصل کرﻧے کے لئے ہم آپ کی صحت کے متعلق
معلﻮمﺎت کﻮ استعمﺎل کر سکتے ہيں۔ يﺎ اسے دوسروں کے سﺎته بﺎﻧٹ سکتے ہيں۔ مثﻼً آپ کﺎ عﻼج کرﻧے کے بعد خرچ
کی گئی رﻗم کی ادائيگی حﺎصل کرﻧے کے لئے يﺎ اس کﺎ تعين کرﻧے کے لئے کيﺎ يہ آپ کے عﻼج 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
فراہم کرﻧے والے دوسرے افراد اور رﻗم ادا کرﻧے والے افراد کے سﺎته بﺎﻧٹ سکتے ہيں جيسے ايک امبﻮلنس کمپنی۔

تجارتی اعمال:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﻮ استعمﺎل کر سکتے ہيں يﺎ دوسرے افراد کﻮ بﺎﻧٹ سکتے ہيں تﺎکہ
ہم ہمﺎرے تجﺎرتی اعمﺎل جﺎری رہيں جس ميں اﻧدروﻧی ايڈمنسٹريشن ،منصﻮبہ بندی اور مختلف حرکﺎت شﺎمل ہيں جﻮ آپ
کے لئے ہمﺎرے ذريعہ فراہم کرده ديکه بهﺎل کے معيﺎر اور مﻮثر ﻻگت کﻮ بہتر بنﺎتی ہيں جيسے کﺎرکردگی ميں بہتری،
استفﺎده پر ﻧظر ثﺎﻧی ،اﻧدروﻧی محﺎسبہ ،دفستری منظﻮری ،تصديق کرﻧﺎ ،ﻻئسنس دينﺎ ،تعليمی اور تصديقی حرکﺎت۔ ہم آپ
کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﻮ افشﺎ آپ کی ممکنہ شکﺎيتﻮں کے حل کے لئے اور يقينی بنﺎﻧے کے لئے کہ آپ ہم سے
بﺎآرام مﻼﻗﺎت کريں ،ہمﺎرے مريض کے ﻧمﺎئندوں اور ديگر عملے کﻮ کر سکتے ہيں۔ آخر ميں ہم آپ کی صحت کے
متعلق معلﻮمﺎت کﻮ صحت کی ديکه بهﺎل فراہم کرﻧے والے دوسرے افراد اور رﻗم ادا کرﻧے والے افراد کے سﺎته ان کے
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
کﻮ وفﺎﻗی ﻗﺎﻧﻮن کے تحت آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کی حفﺎظت کرﻧے کی ضرورت ہے۔
يﺎددہﺎﻧی برائے مﻼﻗﺎت ،عﻼج کے متبﺎدل ،فﻮائد اور خدمﺎت۔ عﻼج فراہم کرﻧے کی ميعﺎد کے دوران ہم آپ کی صحت کے
متعلق معلﻮمﺎت کﺎ آپ سے رابطہ کرﻧے کے لئے استعمﺎل کر سکتے ہيں تﺎ کہ آپ کﻮ يﺎد دﻻيﺎ جﺎ سکے کہ عﻼج يﺎ
خدمﺎت کے لئے آپ کے لئے ايک وﻗت مقرر ہے۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﺎ استعمﺎل آپ کﻮ عﻼج 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۔
مالی وﺳائل کا انﺘظام کرنا:۔ اپنے تجﺎرتی اعمﺎل کﻮ جﺎری رکهنے کے لئے ہم آپ کی مردم ﻧگﺎری معلﻮمﺎت کﺎ استعمﺎل
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
ﻧے عﻼج حﺎصل کيﺎ ،خدمت فراہم کرﻧے واﻻ شعبہ ،آپ کﺎ عﻼج کرﻧے والے طبيب کﺎ ﻧﺎم ،عﻼج کے ﻧتﺎئج کے متعلق
معلﻮمﺎت ،اور آپ کی ہيلته اﻧشﻮرﻧس کی صﻮرت حﺎل شﺎمل ہيں تﺎ کہ ہمﺎرے کﺎم ميں مدد کے لئے رﻗم کﺎ اﻧتظﺎم کرﻧے کے
لئے ہم آپ سے رابطہ ﻗﺎئم کر سکيں۔ ہم اس معلﻮمﺎت کﻮ ايک خيراتی ادارے کے سﺎته بهی بﺎﻧٹ سکتے ہيں جﻮ رﻗم کﺎ
اﻧتظﺎم کرﻧے کے لئے ہمﺎری طرف سے آپ رابطہ ﻗﺎئم کرے گﺎ۔ اگر آپ چﺎہتے ہيں کہ ہم رﻗم کﺎ اﻧتظﺎم کرﻧے کے لئے
آپ سے رابطہ ﻗﺎئم ﻧہيں کريں تﻮ آپ ڈيﻮلپمنٹ دفتر سے  (718) 283 7046پر رابطہ ﻗﺎئم کر سکتے ہيں۔
تجارتی شرکاء۔ ہم آپ کی صحت کی متعلق معلﻮمﺎت اپنے ٹهيکيداروں ،ايجنٹﻮں اور دوسرے تجﺎرتی شرکﺎءکﻮ افشﺎ کر
سکتے ہيں جنہيں معلﻮمﺎت کی ضرورت ہے تﺎ کہ وه عﻼج فراہم کرﻧے ،رﻗم حﺎصل کرﻧے يﺎ ہمﺎرے تجﺎرتی اعمﺎل کﻮ
چﻼﻧے ميں ہمﺎری مدد کر سکيں۔ مثﺎل کے طﻮر پر ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت بلنگ کمپنی کے سﺎته بﺎﻧٹ
سکتے ہيں جﻮ آپ کی بيمہ کمپنی سے ہميں ادائيگی دﻻﻧے ميں ہمﺎری مدد کرتی ہے۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق
معلﻮمﺎت کﻮ طبی ٹراﻧسکرپشنسٹ ) (Transcriptionistاور کﺎپی خدمﺎت کے سﺎته بﺎﻧٹ سکتے ہيں۔ جﻮ آپ کے طبی
ريکﺎرڈ کی ﻧقل کرﻧے ميں ہمﺎری مدد کرتے ہيں۔ اگر ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت تجﺎرتی شريک کﻮ بهی افشﺎ
کرتے ہيں تﻮ ہم اس سے ايک تحريری معﺎہده کريں گے جﻮ اس کﻮ اس کﺎ پﺎبند بنﺎئے کہ ہمﺎرا تجﺎرتی شريک آپ کی
صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کی خلﻮت کی حفﺎظت کرے۔
2۔ مريض کی ڈائرکٹری /امدا ِد ﺳانﺤہ تنظيميں/کنﺒہ اور دوﺳﺖ افراد
مريض کی ڈائرکٹری:۔ اگر آپ اعتراض ﻧہيں کرتے ہيں تﻮ ہم آپ کﺎ ﻧﺎم آپ کﺎ مقﺎم اپنی سہﻮليت گﺎه ميں شﺎمل کريں گے۔
آپ کی عﺎم حﺎلت )مثﻼً اچهی مستحکم  ،تشﻮيشنﺎک وغيره( اور آپ کے مذہبی الحﺎق اپنی اپنی مريض کی ڈائرکٹری ميں
شﺎمل کريں گے جب آپ ہسپتﺎل يﺎ ہمﺎری کسی بهی سہﻮليت گﺎه ميں مريض ہيں۔ اس ڈائرکٹری ميں مﻮجﻮد معلﻮمﺎت آپ
کے مذہبی الحﺎق کے عﻼوه 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
جﺎسکتی ہے اگر وه آپ کے بﺎرے ميں آپ کﺎ ﻧﺎم لئے بغير پﻮچهتی /پﻮچهتﺎ ہے۔
امدا ِد ﺳانﺤہ تنظيميں۔ ہم آپ کی طبی معلﻮمﺎت کﺎ اﻧکشﺎف امداد سﺎﻧحہ تنظيمﻮں مثﻼً ريڈ کراس کے سﺎته کر سکتے ہيں
تﺎکہ وه کسی سﺎﻧحے کی صﻮرت ميں آپ کﻮ تﻼش کرﻧے يﺎ آپ کی عمﻮمی حﺎلت کے بﺎرے ميں جﺎﻧنے ميں آپ کے اہل
خﺎﻧہ يﺎ احبﺎب کی مدد کر سکيں۔
کنﺒہ اور دوﺳﺖ افراد جو آپ کی ديکه بهال ميں شامل ہيں:۔ اگر آپ اعتراض ﻧہيں کرتے ہيں تﻮ ہم آپ کی صحت کے
متعلق معلﻮمﺎت آپ کے کنبہ کے کسی ممبر ،رشتہ دار يﺎ کسی ﻗريبی ذاتی دوست کے سﺎته بﺎﻧٹ سکتے ہيں جﻮ آپ کی
ديکه بهﺎل يﺎ اس ديکه بهﺎل کے لئے ادائيگی ميں شﺎمل ہيں۔ جب آپ اپنے/اپنی شريک حيﺎت کﻮ عﻼج يﺎ عﻼج پر بﺎت
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
طبی معلﻮمﺎت کے اپنی/اپنے شريک حيﺎت پر اﻧکشﺎف کے ليے رضﺎمند ہيں۔ ہم آپ کے کنبہ کے کسی ممبر  ،ذاتی
ﻧمﺎئنده يﺎ کسی دوسرے ايسے شخص کﻮ بهی ہسپتﺎل ميں آپ کے مقﺎم اور عﺎم حﺎلت کے بﺎرے ميں اطﻼع دے سکتے ہيں
يﺎ آپ کی بے مﻮﻗع مﻮت کے حﺎدثے کے بﺎرے ميں اطﻼح دے سکتے ہيں جﻮ آپ کی ديکه بهﺎل کے لئے ذمہ دار ہے۔
کچه معﺎمﻼت ميں ہميں آپ کی معلﻮمﺎت ايسی امدا ِد سﺎﻧحہ تنظيم کے سﺎته بﺎﻧٹنے کے ضرورت ہﻮ سکتی ہے جﻮ ايسے
اﻧسﺎﻧﻮں کے متعلق اطﻼح دينے ميں ہمﺎری مدد کرے گی۔
3۔ عوامی ضرورت
ہم ﻗﺎﻧﻮن کے مطﺎبق چلنے کے لئے يﺎ عﻮام کی اہم ضروريﺎت کﻮ پﻮرا کرﻧے کے لئے آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت
کﺎ استعمﺎل کر سکتے ہيں يﺎ دوسروں کے سﺎته بﺎﻧٹ سکتے ہيں۔ يہ عﻮامی اور ﻗﺎﻧﻮﻧی ضروريﺎت مندرجہ ذيل حصہ ميں
بيﺎن کی جﺎتی ہيں۔
قانون کے مطابق:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﺎ استعمﺎل وافشﺎ کر سکتے ہيں اگر ہميں ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ايسﺎ کرﻧے کی
ضرورت ہﻮ۔ ہم آپ کﻮ ان استعمﺎﻻت اور اﻧکشﺎفﺎت کے بﺎرے ميں اطﻼع ديں گے اگر ايسی اطﻼح ﻗﺎﻧﻮن کی رو سے
ضروری ہے۔
حرکات برائے عوامی صﺤﺖ:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت عﻮامی صحت کے اختيﺎری افسران )يﺎ ايک غير
ملکی حکﻮمت کی ايجنسی جس کﺎ ايسے افسران کے سﺎته اشتراک ہے( کﻮ افشﺎ کر سکتے ہيں تﺎ کہ وه اپنی عﻮامی
صحت کے متعلق حرکﺎت کﻮ چﻼ سکيں۔ مثﻼً 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۔
گالی گلوچ ،نظر اندازی يا گهريلو تشدد کے شکار۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت عﻮامی صحت کے ايسے حکﺎم
کﻮ دے سکتے ہيں جس کﻮ گﺎلی گلﻮچ ،ﻧظر اﻧدازی يﺎ گهريلﻮ تشدد کی اطﻼعﺎت 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 حﺎﻻت ميں ہم کﻮ بنﺎ آپ کی
اجﺎزت حﺎصل کئے کﺎم کرﻧے کﺎ اختيﺎر يﺎ ضرورت ہﻮ سکتی ہے۔
صﺤﺖ کے مﺘعلق فردگزاشﺖ حرکات:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت اپنی سہﻮليت گﺎہﻮں ميں محﺎسبہ  ،تفتيش
معﺎئنہ ،اور ﻻئسنس جﺎری کرﻧے کے لئے اختيﺎری سرکﺎری ايجنسيﻮں کﻮ دے سکتے ہيں۔ يہ سرکﺎری ايجنسيﺎں صحت
کی ديکه بهﺎل کے ﻧظﺎم  ،عﻮامی فﻮائد کے سرکﺎری پروگرام جيسے طبی ديکه بهﺎل اور طبی امداد کے عمل پر ﻧگﺎه
رکهتی ہيں اور سرکﺎری ريگﻮ ليٹری پروگرامﻮں اور ﻗﺎﻧﻮن برائے ديﻮاﻧی حقﻮق کی اطﺎعت کرتی ہيں۔
مصنوعات کی جانچ ،مرمﺖ اور منسوخی:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کسی ايسے شخص يﺎ کمپنی کﻮ افشﺎ کر
سکتے ہيں جﻮ مصنﻮعﺎت کے متعلق مسﺎئل کی اطﻼع دينے کے مقصد سے فﻮڈ اينڈ ڈرگ ايڈمنسٹريشن کے ذريعہ چﻼئی
جﺎ رہی ہے۔
مقدمے اور جهگڑے :۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت افشﺎ کر سکتے ہيں اگر ہميں کسی عدالت يﺎ اﻧتظﺎمی
خصﻮصی عدالت کے ذريعہ حکم ديﺎ جﺎتﺎ ہے جﻮ ايک مقدمہ يﺎ کسی جهگڑے کﺎ ﻧبٹﺎرا کر رہی ہے۔
قانون کا نفاذ:۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت ﻗﺎﻧﻮن کﺎ ﻧفﺎذ کرﻧے والے افسران کﻮ مندرجہ ذيل وجﻮہﺎت کے لئے
افشﺎ کر سکتے ہيں۔
٭

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

٭
مدد کرﻧﺎ:

ﻗﺎﻧﻮن کﺎ ﻧفﺎذ کرﻧے والے افسران کﻮ مشتبہ  ،بهگﻮڑے ،گﻮاه ،يﺎﻻپتہ شخص کی شنﺎخت کرﻧے يﺎ ڈهﻮﻧڈﻧے ميں

اگر آپ کسی جرم کے شکﺎر ره چکے ہيں اور ہم تعين کرتے ہيں کہ)(1ايک ہنگﺎمی صﻮرتحﺎل يﺎ آپ کی ﻧﺎاہليت
٭
کی وجہ سے ہم آپ کﺎ معﺎہده حﺎصل کرﻧے ميں ﻧﺎﻗﺎبل رہے ہيں(2):ﻗﺎﻧﻮن کﺎ ﻧفﺎذ کرﻧے والے افسران کﻮ ﻗﺎﻧﻮن کﺎ ﻧفﺎذ
کرﻧے کے اپنے فرائض کی ادائيگی کے لئے اس معلﻮمﺎت کی فﻮراً ضرورت ہے ،اور ) (3ہمﺎرے پيشہ وراﻧہ فيصلے
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 اطﻼع دينﺎ ضروری ہے جﻮ ہمﺎرے جﺎئے وﻗﻮع پر ہﻮا ہے؛ يﺎ

اگر ايسے جرم کی اطﻼع دينﺎ ضروری ہے جس کے متعلق ہميں کسی بﺎہر کی جگہ )ايسی جگہ جﻮ طبی ديکه
٭
بهﺎل فراہم کرﻧے کے لئے متعين ﻧہيں ہے( طبی ہنگﺎمی صﻮرتحﺎل کے دوران پتہ چﻼ ہے )مثﻼً ہنگﺎمی طبی ديکه بهﺎل
کرﻧے والے تکنيکی افراد کے ذريعہ جرم کی جﺎئے وﻗﻮع پر پتہ لگﺎيﺎ گيﺎ جرم(۔
صﺤﺖ يا حفاظﺖ کے لئے ﺳنجيده اور نزديکی انديشہ کا اِزالہ کرنے کے لئے۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﺎ
استعمﺎل کر سکتے ہيں يﺎ ايسے وﻗت دوسروں کے سﺎته بﺎﻧٹ سکتے ہيں جب آپ کی صحت يﺎ حفﺎظت کے لئے سنجيده
اور ﻧزديکی اﻧديشہ کﻮ روکنﺎ ضروری ہﻮ يﺎ کسی دوسرے شخص يﺎ عﻮام کی صحت اور حفﺎظت کے لئے اس اﻧديشہ کﻮ
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
جسمﺎﻧی ﻧقصﺎن پہنچ سکتﺎ ہے )جب تک آپ ﻧے اس سچ کﻮ کﻮﻧسلنگ کے دوران ﻗبﻮل ﻧہ کيﺎ ہﻮ( ،يﺎ اگر ہم تعين کرتے
ہيں کہ آپ ﻗﺎﻧﻮﻧی حراست سے بچ ﻧکلے ہيں )جيسے جيل يﺎ اداره برائے دمﺎغی صحت(۔
قومی تﺤفظ اور فراﺳﺖ کی حرکات يا تﺤفظی خدمات۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت اختيﺎری وفﺎﻗی افسران کﻮ افشﺎ
کر سکتے ہيں جﻮ ﻗﻮمی تحفظ اور فراست کی حرکﺎت چﻼ رہے ہيں يﺎ صدر يﺎ دوسرے اہم افسران کﻮ تحفظی خدمﺎت
فراہم کر رہے ہيں۔
فوج اور زياده تجربہ کار عہده داران۔ اگر آپ فﻮج ميں ہيں ،ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت ان حرکﺎت کے لئے
منﺎسب فﻮج کے حکﺎم کﻮ دے سکتے ہيں جﻮ وه سمجهتے ہيں کہ ان کے فﻮج کے مشن کﻮ پﻮرا کرﻧے کے لئے ضروری
ہيں۔ ہم غير ملکی فﻮج کے کﺎرکنﺎن کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت بهی منﺎسب غير ملکی فﻮج کے حکﺎم کﻮ دے سکتے
ہيں۔
داخلی اور تصﺤيﺤی تلﺤيضات۔ اگر آپ ہسپتﺎل ميں داخل ہيں يﺎ آپ کﻮ ﻗﺎﻧﻮن کﺎ ﻧفﺎذ کرﻧے والے افسر کے ذريعہ ﻧظر بند
کيﺎ جﺎتﺎ ہے ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت ﻗيد خﺎﻧہ کے افسران يﺎ ﻗﺎﻧﻮن کﺎ ﻧفﺎذ کرﻧے والے افسران کﻮ افشﺎ کر
سکتے ہيں اگر يہ آپ کﻮ صحت کے متعلق ديکه بهﺎل فراہم کرﻧے کے لئے يﺎ حفﺎظت  ،تحفظ اور امن وسکﻮن بنﺎئے
رکهے کے لئے اس جگہ ضرروی ہے جہﺎں آپ کﻮ ﻗيد ميں رکهﺎ جﺎتﺎ ہے۔ اس ميں ان معلﻮمﺎت کﻮ بﺎﻧٹنﺎ شﺎمل ہے جﻮ
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۔
کارکنان کا معاوضہ۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﺎرکنﺎن کے معﺎوضہ يﺎ يکسﺎں پروگرام جﻮ کﺎم کے متعلق
چﻮٹﻮں کے لئے فﻮائد فراہم کرتے ہيں کﻮ افشﺎ کر سکتے ہيں۔
تفﺘيش اﺳﺒاب مرگ ،طﺒی جانچ کرنے والے اور ڈائرکٹر برائے تجہيز وتکفين۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت
تفتيش اسبﺎب مرگ کرﻧے والے يﺎ طبی معﺎئنہ کرﻧے والے کﻮ افشﺎ کر سکتے ہيں۔ ہم اس معلﻮمﺎت کﻮ تجہيز وتکفين کے
متعلق ڈائرکٹروں کﻮ ان کے فرائض اﻧجﺎم دہی کے لئے بهی افشﺎ کر سکتے ہيں۔
عضويا حصہ کا عطيہ۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت ان تنظيمﻮں کﻮ افشﺎ کر سکتے ہيں جﻮ عضﻮ يﺎت ،آﻧکهﻮں يﺎ
جسم کے دوسرے حصﻮں کﻮ حﺎصل يﺎ ذخيره کرتے ہيں
تﺤقيق۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت آپ کے تحريری اختيﺎر ﻧﺎمہ کے بغير استعمﺎل وافشﺎ کر سکتے ہيں اگر ہم
يقينی بنﺎﻧے کے لئے ايک خﺎص عمل کے ذريعہ منظﻮری حﺎصل کرتے ہيں کہ آپ کے تحريری اختيﺎر ﻧﺎمہ کے بغير
تحقيق ميں آپ کی خلﻮت کے لئے بہت کم خطره ہے۔ کسی بهی حﺎلت ميں ہم تحقيق کرﻧے والﻮں کﻮ آپ کﺎ ﻧﺎم يﺎ شنﺎخت کﺎ
علی اﻻعﻼن 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
والی کﻮئی معلﻮمﺎت ہمﺎری سہﻮليت گﺎه سے بﺎہر ﻧہيں جﺎتی۔ ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت ان افراد کﻮ بﺎﻧٹ
سکتے ہيں جﻮ متﻮفی اﻧسﺎن کی معلﻮمﺎت کﺎ استعمﺎل کرتے ہﻮئے تحقيق کر رہے ہيں جب تک وه ہمﺎری سہﻮليت گﺎه سے
ايسی کسی بهی معلﻮمﺎت کﻮ ختم ﻧہ کرﻧے يﺎ ﻧہ ہٹﺎﻧے کے لئے راضی ہيں جﻮ آپ کی شنﺎخت کرتی ہے۔

5۔ حادثاتی انکشافات۔ جب ہم آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کی خلﻮت کی حفﺎظت کے لئے منﺎسب اﻗدامﺎت کريں
گے آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کے استعمﺎل کے دوران وه اﻧکشﺎفﺎت بهی واﻗع ہﻮ سکتے ہيں جن کی اجﺎزت ﻧہيں
ہے يﺎ پهر کچه اﻧکشﺎفﺎت سے متعلق ﻧﺎگزير ﻧتﺎئج برآمد ہﻮ سکتے ہيں۔ مثﻼً عﻼج کی ميعﺎد کے دوران آپ کی صحت کے
متعلق معلﻮمﺎت عﻼج 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۔
اوہر بيﺎن ﻧہ کيے گئے ديگر مقﺎصد يﺎ سرگرميﻮں کے ليے آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کﺎ اﻧکشﺎف اور استعمﺎل
صرف آپ کی تحريری اجﺎزت سے ہی کيﺎ جﺎئے گﺎ۔ اگر آپ ہميں آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کے اﻧکشﺎف يﺎ
استعمﺎل کے ليے اجﺎزت فراہم کرتے ہيں ،تﻮ آپ کسی بهی وﻗت اس اجﺎزت کﻮ تحريری طﻮر پر واپس لے سکتے ہيں۔
اگر آپ اپنی اجﺎزت واپس لے ليتے ہيں تﻮ ہم اس کے بعد آپ کے متعلق طبی معلﻮمﺎت کﺎ استعمﺎل يﺎ اﻧکشﺎف آپ کے
تحريری اجﺎزت ﻧﺎمے ميں دی گئی وجﻮہﺎت کی بنﺎء پر ﻧہيں کريں گے۔ تﺎہم ہم اس سے ﻗبل آپ کی اجﺎزت کے سﺎته کيے
گئے اﻧکشﺎفﺎت کﻮ واپس ﻧہيں لے سکتے۔

ﻧفسيﺎتی عﻼج کی تفصيﻼت کے متعلق زيﺎده تر استعمﺎل اور اﻧکشﺎف ،مﺎرکيٹنگ کے مقﺎصد کے ليے آپ کی صحت کے
متعلق معلﻮمﺎت کﺎ استعمﺎل اور اﻧکشﺎف ،اور ايسﺎ اﻧکشﺎف جس ميں آپ کی صحت سے متعلق معلﻮمﺎت کﻮ فروخت کيﺎ
جﺎئے صرف آپ کی تحريری اجﺎزت کے سﺎته ہی کيﺎ جﺎئے گﺎ۔
اپنی صﺤﺖ کے مﺘعلق معلومات تک رﺳائی اور کنٹرول کرنے کے آپ کے حقوق
آپ کﻮ اپنی صحت کے متعلق ہمﺎرے پﺎس رکهی گئی معلﻮمﺎت کے متعلق مندرجہ ذيل حقﻮق حﺎصل ہيں:
1۔ ريکارڈ کی نقل حاصل کرنے اور معائنہ کرنے کا حق:۔
آپ کﻮ اپنی صحت کے متعلق کسی بهی معلﻮمﺎت کی ﻧقل حﺎصل کرﻧے اور اس کﺎ معﺎئنہ کرﻧے کﺎ حق ہے ايسی معلﻮمﺎت
جس کﻮ آپ کے اور آپ کے عﻼج 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
ت صحت کﻮ اپنی
معلﻮمﺎت کی ﻧقل حﺎصل کرﻧے يﺎ اس کﺎ معﺎئنہ کرﻧے کے لئے برا ِه کرم شعبئہ خدمﺎت برائے معلﻮمﺎ ِ
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 ﻻگتﻮں کﻮ چﺎرج کر سکتے
ہيں۔ معيﺎری فيس  0.75ڈالر فی صفحہ ہے اور عﺎم طﻮر پر ہم سے ﻧقل حﺎصل کرتے وﻗت يﺎ اس سے ﻗبل ضرور ادا کی
جﺎﻧی چﺎہئے۔
بعض حﺎﻻت کے تحت ہم آپ کی معلﻮمﺎت کﺎ معﺎئنہ يﺎ ايک ﻧقل حﺎصل کرﻧے کی آپ کی درخﻮاست کﻮ ﻧﺎمنظﻮر کر
سکتے ہيں۔ اگر ہم ايسﺎ کرتے ہيں تﻮ ہم آپ کﻮ ايک تحريری ﻧﻮٹس فراہم کريں گے۔ جﻮ آپ کی درخﻮاست کﻮ رد کرﻧے
کی ہمﺎری وجﻮہﺎت کی وضﺎحت کرے گﺎ اور اس ميں فيصلے پر ﻧظر ثﺎﻧی کراﻧے کے آپ کے حقﻮق کی مکمل تفصيل
ہﻮگی اور آپ ان حقﻮق کی مشق کس طرح کر سکتے ہيں۔ اس ﻧﻮٹس ميں يہ معلﻮمﺎت بهی شﺎمل ہﻮگی کہ آپ ان مسﺎئل
کے متعلق ہمﺎرے پﺎس يﺎ شعبئہ خدمﺎت برائے صحت واﻧسﺎن کے سکريٹری کے پﺎس کس طرح شکﺎيت درج کر سکتے
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۔
2۔ ريکارڈ ميں ترميم کرنے کا حق:۔
اگر آپ کﻮ يقين ہے کہ آپ کی صحت کے متعلق جﻮ معلﻮمﺎت ہمﺎرے پﺎس ہے وه غلط ہے يﺎ ادهﻮری ہے آپ ہم سے اس
معلﻮمﺎت ميں ترميم کرﻧے کﻮ کہہ سکتے ہيں۔ آپ کﻮ اس وﻗت تک ترميم کرﻧے کے لئے درخﻮاست کرﻧے کﺎ حق ہے
جب تک معلﻮمﺎت ہمﺎرے ريکﺎرڈ ميں رکهی جﺎتی ہے۔ ترميم کی درخﻮاست کے لئے برا ِه کرم شعبئہ خدمﺎت برائے
ت صحت کﻮ لکهيں۔ آپ کی درخﻮاست ميں وه وجﻮہﺎت شﺎمل ہﻮﻧی چﺎہئيں کہ آپ ايسﺎ کيﻮں سﻮچتے ہيں کہ ہميں
معلﻮمﺎ ِ
ترميم کرﻧی چﺎہئے۔ عﺎم طﻮر پر ہم آپ کی درخﻮاست پر  60دن کے اﻧدر اﻧدر جﻮاب ديں گے۔ اگر ہم کﻮ جﻮاب دينے کے
لئے مزيد وﻗت درکﺎر ہے ہم آپ کﻮ  60دن کے اﻧدر اﻧدر اس ديری کی وجہ کی وضﺎحت کرﻧے کے لئے اور آپ اپنی
درخﻮاست پر آخری جﻮاب کی کب تک اميد کر سکتے ہيں کے متعلق اطﻼع 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
وضﺎحت کے لئے آپ کﻮ ايک تحريری ﻧﻮٹس فراہم کريں گے۔ آپ کﻮ حق ہﻮ گﺎ کہ آپ بعض معلﻮمﺎت کے بﺎرے ميں جﺎن
سکيں جن کی آپ ﻧے ترميم کے لئے درخﻮاست کی تهی اور اسے ہمﺎرے ريکﺎرڈ ميں شﺎمل کر ليﺎ گيﺎ تهﺎ۔ مثﻼً اگر آپ
ہمﺎرے فيصلہ سے متفق ﻧہيں ہيں آپ کﻮ ايک مﻮﻗع حﺎصل ہﻮگﺎ کہ آپ متفق ﻧہ ہﻮﻧے کی وضﺎحت کے لئے ايک گﻮشﻮاره
داخل کريں جﻮ ہم آپ کے ريکﺎرڈ ميں شﺎمل کريں گے۔ ہم اس کے متعلق معلﻮمﺎت بهی شﺎمل کريں گے کہ آپ ہميں يﺎ
ت صحت کے سکريٹری کﻮ اپنی شکﺎيت کيسے درج کريں۔ اس طريق کﺎروں کی وضﺎحت
شعبئہ خدمﺎت برائے معلﻮمﺎ ِ
زيﺎده تفصيل ميں اس تحريری ترديدی ﻧﻮٹس ميں کی جﺎئے گی جﻮ ہم آپ کﻮ بهيجيں گے۔

3۔ انکشافات کا حساب کﺘاب حاصل کرنے کا حق
آپ کﻮ اﻧکشﺎفﺎت کﺎ حسﺎب کتﺎ ب حﺎصل کرﻧے کے لئے درخﻮاست کرﻧے کﺎ حق حﺎصل ہے )جيسﺎ کہ مندرجہ ذيل ميں
بيﺎن کيﺎ گيﺎ ہے(۔ جﻮ کہ بعض ان دوسرے افراد اور تنظيمﻮں کی شنﺎخت کرتﺎ ہے جن کﻮ ہم آپ کی صحت کے متعلق
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
تمﺎم کلينک ( کئے گئے ہيں اور عﺎم طﻮر پر ان اﻧکشﺎفﺎت کﻮ شﺎمل ﻧہيں کيﺎ جﺎئے گﺎ جﻮ دوسری ہستيﻮں يﺎ افراد کے
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
اﻧکشﺎفﺎت کے حسﺎب کتﺎب ميں مندرجہ ذيل اﻧکشﺎفﺎت کی معلﻮمﺎت بهی شﺎمل ﻧہيں ہﻮگی۔
٭

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 عﻼج ،ادائيگی يﺎ تجﺎرتی اعمﺎل کے لئے کئے ہيں۔

٭

اﻧکشﺎفﺎت جﻮ مريض کی ڈائرکٹری سے کئے گئے ہيں۔

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
٭
)مثﻼً جب معلﻮمﺎت ﻗريب سے گزر رہے کسی دوسرے مريض کے ذريعہ سن لی جﺎتی ہے(۔
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؛
٭

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

داخل مريضﻮں کے متعلق تصحيحی تلحيضﺎت کﻮ کئے گئے اﻧکشﺎفﺎت يﺎ ﻗﺎﻧﻮن کﺎ ﻧفﺎذ کرﻧے والے افسران کﻮ
٭
کئے گئے اﻧکشﺎفﺎت؛
ت صحت کﻮ
اﻧکشﺎفﺎت کﺎ حسﺎب کتﺎب حﺎصل کرﻧے کی درخﻮاست دينے کے لئے برا ِه کرم شعبئہ خدمﺎت برائے معلﻮمﺎ ِ
لکهيں۔ آپ کی درخﻮاست ميں پچهلے  6سﺎلﻮں کے وﻗفہ کے دوران وه وﻗفہ ضرور شﺎمل ہﻮﻧﺎ چﺎہئے جس کے اﻧدر آپ
کئے گئے اﻧکشﺎفﺎت کﻮ ہم سے شﺎمل کراﻧﺎ چﺎہتے ہيں۔ آپ کﻮ ہر  12مہينہ کی معيﺎد کے بعد ايک حسﺎب کتﺎب مفت
حﺎصل کرﻧے کﺎ حق ہے۔ تﺎ ہم ہم اسی12مہينہ کے وﻗفہ کے دوران کسی فﺎضل حسﺎب کتﺎب کﻮ مراہم کرﻧے کی ﻻگت آپ
سے لے سکتے ہيں ۔ ہم ہميشہ آپ کﻮ مبتﻼ ﻻگت کے بﺎرے ميں اطﻼع ديں گے تﺎکہ آپ کسی ﻻگت کے واﻗع ہﻮﻧے سے
پہلے اپنی درخﻮاست ميں ترميم يﺎ واپسی کﺎ اﻧتخﺎب کر سکيں۔
عﺎم طﻮر پر حسﺎب کتﺎب حﺎصل کرﻧے کی آپ کی درخﻮاست پر ہم60دن کے اﻧدر اﻧدر جﻮاب ديں گے۔ اگر ہميں اس
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
تحريری اطﻼع ديں گے۔ کچه شﺎزوﻧﺎدر معﺎمﻼت ميں ہميں آپ کﻮ بغير اطﻼع ديئے حسﺎب کتﺎب فراہم کرﻧے ميں تﺎخير
کرﻧی پڑ سکتی ہے۔ کيﻮﻧکہ ﻗﺎﻧﻮن کﺎ ﻧفﺎذ کرﻧے والے افسر يﺎ سرکﺎری ايجنسی ﻧے ہم سے ايسﺎ کرﻧے کے لئے کہﺎ ہے۔
4۔ خلوت کے مﺘعلق فاضل تﺤفظ کی درخواﺳﺖ کرنے کا حق
آپ کﻮ حق حﺎصل ہے کہ آپ ہمﺎرے ذريعہ اپنی حﺎلت کﺎ عﻼج کرﻧے کے لئے اس عﻼج کے لئے ادائيگی وصﻮل کرﻧے
کے لئے يﺎ ہمﺎرے تجﺎرتی اعمﺎل چﻼﻧے 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
ميں شﺎمل کنبہ اور دوستﻮں کﻮ افشﺎ کرﻧے کے طريق کﺎرکﻮمحدود کريں۔ مثﻼً آپ درخﻮاست دے سکتے ہيں کہ ہم آپ پر
ہﻮئے جراحی عمل کے متعلق معلﻮمﺎت کسی کﻮ افشﺎﻧہ کريں۔ پﺎبنديﻮں کی درخﻮاست کے لئے برا ِه کرم صحت کے
متعلق معلﻮمﺎت کی خدمﺎت کے شعبے )ہيلته اﻧفﺎرميشن سروسز ڈيپﺎرٹمنٹ( کﻮ لکهيں۔ آپ کی درخﻮاست ميں ان چيزوں
کﻮ شﺎمل ہﻮﻧﺎ چﺎہئے )(1آپ کس معلﻮمﺎت کﻮ محدود کرﻧﺎ چﺎہتے ہيں)(2کيﺎ آپ ہمﺎرے ذريعہ معلﻮمﺎت کﻮ استعمﺎل کرﻧے
کے طريقہ کﻮ محدود کرﻧﺎ چﺎہتے ہيں۔ يﺎ اس کﻮ دوسروں کے سﺎته بﺎﻧٹنے کے طريقہ کﻮ يﺎ دوﻧﻮں طريقﻮں کﻮ اور)(3آپ
ان حدوں کﻮ کس پر ﻻگﻮ کرﻧﺎ چﺎہتے ہيں۔ ہم آپ کﻮ ايک تحريری جﻮاب ديں گے۔
مﺎ سﻮائے ذيل ميں دی گئی تفصيﻼت کے ہميں پﺎبنديﻮں کی آپ کی درخﻮاست سے متفق ہﻮﻧے کی ضرورت ﻧہيں ہے اور
کچه حﺎﻻت ميں آپ کے ذريعہ پﺎبندی کے لئے کی گئی درخﻮاست ﻗﺎﻧﻮن کے تحت منظﻮر ﻧہيں ہﻮسکتی ہے۔ ہم آپ کی
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 پﻼن والے لﻮگﻮں سے اس سہﻮلت کے متعلق معلﻮمﺎت کﺎ اشتراک
ﻧہ کريں۔ اگر ہم اس ہﺎبندی سے متفق ہﻮ جﺎتے ہيں ہم تﻮ ہم اپنے معﺎہده کے ذريعہ اس چيز کے پﺎبند ہﻮں گے کہ جب تک
کہ آپ کﻮ ہنگﺎمی عﻼج فراہم کرﻧے کے لئے معلﻮمﺎت کی ضرورت ﻧہ ہﻮ يﺎ ﻗﺎﻧﻮن کے مطﺎبق معلﻮمﺎت کﻮ ضرورت ﻧہ
ہﻮ۔ اگر ايک بﺎہم کسی پﺎبندی پر متفق ہﻮ چکے ہيں۔ آپ کﻮ حق حﺎصل ہے کہ آپ پﺎبندی کﻮ کسی بهی وﻗت رد کر سکتے
ہيں۔ کچه حﺎﻻت کے تحت ہميں بهی پﺎبندی کﻮ رد کرﻧے کﺎ حق حﺎصل ہﻮگﺎ جب تک ہم ايسﺎ کرﻧے سے پہلے آپ کﻮ
اطﻼع ديتے ہيں۔ دوسرے معﺎمﻼت ميں ہميں پﺎبندی کﻮ رد کرﻧے سے پہلے آپ کی اجﺎزت کی ضرورت ہﻮگی۔
5۔ خفيہ پيغام رﺳانی کی درخواﺳﺖ کرنے کا حق:۔
آپ کﻮ درخﻮاست کرﻧے کﺎ حق ہے کہ ہم آپ سے آپ کے طبی معﺎمﻼت کے متعلق زيﺎده خفيہ طريقہ ميں پيغﺎم رسﺎﻧی
کريں اس کی درخﻮاست ديتے ہﻮئے کہ ہم آپ سے متبﺎدل ذرائع کے ذريعہ يﺎ متبﺎدل مقﺎمﺎت پر پيغﺎم رسﺎﻧی کريں مثﻼً آپ
کہہ سکتے ہيں۔ کہ ہم آپ سے کﺎم کی جگہ کے بجﺎئے گهر پر رابطہ ﻗﺎئم کريں۔ زيﺎده خفيہ پيغﺎم رسﺎﻧی کی درخﻮاست
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
اور کہﺎں رابطہ ﻗﺎئم کئے جﺎﻧے کے خﻮاہش مند ہيں اور آپ کی صحت کی ديکه بهﺎل کے لئے ادائيگی کس طرح کی
جﺎئے گی اگر ہم آپ سے اس متبﺎدل يﺎ مقﺎم کے ذريعہ پيغﺎم رسﺎﻧی کرتے ہيں۔
اليکٹرانک رﺳائی کا حق

آپ کﻮ درخﻮاست کرﻧے پر اپنی صحت کی معلﻮمﺎت کی اليکٹراﻧک ﻧقﻮل )جس حد تک ہم معلﻮمﺎت کﻮ اليکٹراﻧک صﻮرت
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
پر ہم دوﻧﻮں بﺎہم رضﺎمند ہﻮں۔
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
سے متعلق معلﻮمﺎت ای ميل سے بهيجنے ميں کچه خطره ہے۔ ای ميل سے بهيجی گئی معلﻮمﺎت کﺎ دوسرے محفﻮظ
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
ميں ہم ﻧے آپ کﻮ مطلع کر ديﺎ ہے اور آپ اس چيز کﻮ تسليم کرتے ہيں کہ ہم آپ کی درخﻮاست پر آپ کﻮ بهيجی جﺎﻧے
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
اگر آپ کی صحت سے متعلق غير محفﻮظ معلﻮمﺎت ميں کﻮئی بے احتيﺎطی ہﻮ جﺎﻧے کی صﻮرت ميں ہم آپ کﻮ آگﺎه کر
ديں گے۔
مزيد معلومات
آپ کی طرف ﺳے کوئی شخص کيسے فرائض انجام دے ﺳکﺘا ہے۔ آپ کﻮ ايک ذاتی ﻧمﺎئنده کﺎ ﻧﺎم دينے کﺎ حق حﺎصل
ہے۔ جﻮ آپ کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کی خلﻮت کﻮ کنٹرول کرﻧے کے لئے آپ کی طرف سے فرائض اﻧجﺎم دے
سکتﺎ ہے۔ برا ِه 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 عﻼج کے متعلق فيصلے لينے کﺎ حق ﻧہيں ديتﺎ۔ والدين اور
مخﺎفظين کﻮ عﺎم طﻮر پر ﻧﺎبﺎلغ لﻮگﻮں کی صحت کے متعلق معلﻮمﺎت کی خلﻮت کﻮ کنٹرول کرﻧے کﺎ حق ہﻮگﺎ جب تک
ﻧﺎبﺎلغ لﻮگﻮں کﻮ ﻗﺎﻧﻮن کے ذريعہ خﻮد فرائض اﻧجﺎم دينے کی اجﺎزت ﻧہيں دے دی جﺎتی۔
ايچ آئی وی ،ذہنی صﺤﺖ اور اشياء کے غلط اﺳﺘعمال کے مﺘعلق معلومات کے لئے خاص حفاظﺘيں:۔ خﺎص خلﻮی
حفﺎظتيں ايچ آئی وی متعلقہ معلﻮمﺎت اورذہنی صحت کے متعلق کچه معلﻮمﺎت اور اشيﺎء کے غلط استعمﺎل سے متعلق
معلﻮمﺎت پر ﻻگﻮ ہﻮتی ہيں۔ خلﻮی مشق کے اس ﻧﻮٹس کے کچه حصے ان اﻗسﺎم کی معلﻮمﺎت پر ﻻگﻮ ﻧہيں ہﻮ سکتے۔ اس
چيز کی تحريری وضﺎحت کہ معلﻮمﺎت کی کس طرح حفﺎظت کی جﺎئے گی اس ﻧﻮٹس کے آخر ميں کی گئی ہے۔
افسر برائے خلوت:۔ ہمﺎری افسر برائے خلﻮت  Sandra Maliszewski.اگر اس ﻧﻮٹس کے بﺎرے ميں آپ کے کچه
سﻮاﻻت ہيں يﺎ آپ مزيد معلﻮمﺎت چﺎہتے ہيں تﻮ براه کرم شعبہ برائے تعلقﺎت مريض ميں ہمﺎری افسر برائے خلﻮت کے
عہده دار سے  (718) 283 7212پر رابطہ ﻗﺎئم کريں۔
اس نوٹس کی ايک نقل کيسے حاصل کريں۔ آپ کﻮ اس ﻧﻮٹس کی ايک کﺎغذی ﻧقل حﺎصل کرﻧے کﺎ حق ہے اور آپ پہلے
سے اس ﻧﻮٹس کﻮ اليکٹراﻧک طريقے سے وصﻮل کرﻧے پر راضی ہﻮ چکنے کی صﻮرت ميں بهی کسی بهی وﻗت اس
ﻧﻮٹس کی کﺎغذی ﻧقل حﺎصل کرﻧے کے لئے درخﻮاست کر سکتے ہيں۔ ايسﺎ کرﻧے کے ليے براه مہربﺎﻧی 718 283-
 7212پر شعبہ برائے تعلقﺎت مريضﺎں سے رابطہ ﻗﺎئم کريں۔ آپ اس دستﺎويز کی ﻧقل ہمﺎری ويب سﺎئٹ
 www.maimonidesmed.orgسے بهی حﺎصل کر سکتے ہيں۔ يﺎ اپنی اگلی مﻼﻗﺎت ميں ﻧقل حﺎصل کرﻧے کی
درخﻮاست کر کے بهی حﺎصل کر سکتے ہيں۔ ہم اپنی رازداری کے طريقہ کﺎر ميں وﻗتﺎ ً فﻮﻗتﺎ ً تبديلی کر سکتے ہيں۔ ايسﺎ
کرﻧے کی صﻮرت ميں ہم اس ﻧﻮٹس ميں ترميم کريں گے تﺎ کہ آپ کے پﺎس ہمﺎرے طريقہ کﺎر کے بﺎرے درست معلﻮمﺎت
مﻮجﻮد ہﻮں۔ يہ ترميم شده ﻧﻮٹس ميمﻮﻧيڈس اور اس سے ملحقہ مہيﺎ کنندگﺎن کے پﺎس مﻮجﻮد آپ کی صحت کے متعلق تمﺎم
معلﻮمﺎت پر ﻻگﻮ ہﻮگﺎ اور ہم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً اس کی شرائط پر عمل کرﻧے کے پﺎبند ہﻮں گے۔ آپ  718 283-7212پر شعبہ
برائے تعلقﺎت مريضﺎں سے رابطہ ﻗﺎئم کر کے ،يﺎ ہمﺎری ويب سﺎئٹ تک رسﺎئی ٓحﺎصل کر کے يﺎ اپنی اگلی مﻼﻗﺎت پر
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
اگر آپ کﺎ خيﺎل ہے کہ آپ کے رازداری کے حقﻮق کی خﻼف ورزی کی گئی ہے تﻮ آپ ہمﺎرے پﺎس سکتے ہيں يﺎ شعبئہ
برائے صحت واﻧسﺎﻧی خدمﺎت کے سکريٹری کے پﺎس اپنی شکﺎيت درج کراسکتے ہيں۔ اپنی شکﺎيتيں درج کراﻧے کے
ت مريضﺎں سے  718 283 7212پر رابطہ ﻗﺎئم کريں۔ شکﺎيت درج کرﻧے پر کﻮئی
ليے برا ِه کرم ہمﺎرے شعبئہ تعلقﺎ ِ
بهی آپ سے اﻧتقﺎم ﻧہيں لے گﺎ يﺎ آپ کے خﻼف کﺎروائی ﻧہيں کرے گﺎ۔
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 پﺎس رکهی گئی ذہنی صحت کی معلﻮمﺎت کی رازداری اور اخفﺎء کﻮ اس ريﺎست کے ﻗﻮاﻧين اور ضﻮابط کی طرف سے تحفظ
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 بﺎﻻ تحفظﺎت کے درميﺎن کﻮئی تصﺎدم پﺎيﺎ جﺎئے تﻮ ذہنی صحت سے متعلق معلﻮمﺎت کے ليے بيﺎن
کرده خصﻮصی تحفظﺎت ﻻگﻮ ہﻮں گے۔
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 عﻼج فراہم کرايﺎ جﺎسکے اس عﻼج کے لئے ادائيگی حﺎصل کی جﺎسکے يﺎ
ہسپتﺎل کے تجﺎرتی اعمﺎل کﻮ چﻼيﺎ جﺎسکے۔ عﺎم طﻮر پر مندرجہ ذيل صﻮرتﻮں کے عﻼوه ہسپتﺎل آپ کی دمﺎغی صحت کے متعلق
معلﻮمﺎت ہسپتﺎل کے بﺎہر کے افراد کﻮ ظﺎہر ﻧہيں کر سکتﺎ۔
٭

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

٭

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

٭
کی ہيں۔

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

٭
اہل ہيں۔

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

* دوسرے ذہنی صحت فراہم کرﻧے والﻮں کے ليے جﻮ آپ کﺎ عﻼج کرتے ہيں جﻮ ريﺎست کے منظم ذہنی صحت کے ﻧظﺎم کﺎ حصہ
ہيں۔
* عدالتی حکم کی تعميل
منﺎسب سرکﺎری حکﺎم کﻮ تﺎکہ وه ايک ﻻپتہ شخص کﻮ ڈهﻮﻧڈ سکيں يﺎ مجرمﺎﻧہ تفتيش کر سکيں جس کی اجﺎزت وفﺎﻗی اور
٭
ريﺎستی رازداری ﻗﻮاﻧين کے تحت دی گئی ہے۔
٭

ﻻئسنس 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۔

٭

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

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۔
آپ کے واضح اختيﺎر ﻧﺎمہ کے بغير مستند تحقيق کرﻧے والﻮں کﻮ جب ايسی تحقيق سے آپ کی خلﻮت کﻮ کم سے خم
٭
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
٭
کرﻧے کے لئے يہ معلﻮمﺎت ضروری ہے يﺎ تصحيحی سہﻮليت گﺎه ميں آپ کی يﺎ دوسرے افراد کی صحت اور حفﺎظت کﺎ تحفظ
کرﻧے کے لئے ضروری ہے۔

ميمو نيڈس طﺒی مرکز
ايچ آئی وی مﺘعلقہ معلومات کی رازداری
ميمﻮﻧيڈس ميڈيکل سنٹر ميں رکهی گئی ايچ آئی وی متعلقہ معلﻮمﺎت کی خلﻮت اور رازداری کی حفﺎظت وفﺎﻗی اور ريﺎستی ﻗﺎﻧﻮن
وﻗﻮاعد کے ذريعہ کی جﺎتی ہے۔ يہ حفﺎظتيں آپ کی صحت کے متعلق مندرجہ بﺎﻻ ديگر معلﻮمﺎت کے ليے مﻮجﻮد تحفطﺎت کی
ﻧسبت زيﺎده جﺎمع ہﻮتی ہيں۔
ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلﻮمﺎت ايسی کﻮئی بهی معلﻮمﺎت ہے جﻮ يہ ﻧشﺎن دہی کرے کہ آپ کی ايچ آئی وی متعلقہ جﺎﻧچ کی گئی
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۔
ﻧيﻮيﺎرک ريﺎستی ﻗﺎﻧﻮن کے تحت ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلﻮمﺎت صرف ان لﻮگﻮں کی دی جﺎسکتی ہے جن کﻮ اسے حﺎصل کرﻧے
کی ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً 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۔
عﺎم طﻮر پر آپ کی ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلﻮمﺎت ہسپتﺎل کے اﻧدر ان کﺎرکنﺎن کے ذريعہ استعمﺎل کی جﺎسکتی ہے جنہيں آپ کﻮ
برا ِه راست ديکه بهﺎل يﺎ عﻼج فراہم کرﻧے کے لئے بلنگ يﺎ خرچ کی گئی رﻗم حﺎصل کرﻧے کے ريکﺎرڈ تيﺎر کرﻧے کے لئے ہسپتﺎل
ميں فراہم کی جﺎرہی ديکه بهﺎل کے معيﺎر کی جﺎﻧچ اور تجزيہ کرﻧے کے لئے اس معلﻮمﺎت کی ضرورت ہے۔ عﺎم طﻮر پر آپ کے
عﻼج کے دوران حﺎصل کسی بهی ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلﻮمﺎت کﻮ متعلقہ ہسپتﺎل  ،ہسپتﺎل کے بﺎہری شخص کﻮ افشﺎ ﻧہيں کر
سکتﺎ۔ جب تک کہ ہسپتال مندرجہ ذيل فرائض اﻧجﺎم ﻧہيں دے ديتﺎ۔
٭

ہسپتﺎل آپ کﺎ تحريری اختيﺎر ﻧﺎمہ حﺎصل کرتﺎ ہے۔

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۔
يہ اﻧکشﺎف صحت کے متعلق ديکه بهﺎل فراہم کرﻧے والے دوسرے شخص يﺎ ادائيگی کرﻧے والے کﻮ عﻼج يﺎ ادائيگی کے
٭
مقﺎصد سے ہﻮں۔
يہ اﻧکشﺎف ہسپتﺎل کے کسی ايسے بﺎہری ايجنٹ کﻮ ہﻮ جسے آپ کی برا ِه راست ديکه بهﺎل يﺎ عﻼج فراہم کرﻧے کے لئے
٭
بلنگ يﺎ خرچ کی گئی رﻗم حﺎصل کرﻧے کے ريکﺎرڈ تيﺎر کرﻧے کے لئے يﺎ ہسپتﺎل ميں فراہم کی جﺎرہی ديکه بهﺎل کے معيﺎر کی
جﺎﻧچ اور تجزيہ کرﻧے کے لئے اس معلﻮمﺎت کی ضرورت ہے۔ ايسے حﺎﻻت ميں ہسپتﺎل ايجنٹ سے ايک معﺎہده کرے گﺎ تﺎ کہ يہ
يقينی بنﺎيﺎ جﺎ سکے کہ آپ کی ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلﻮمﺎت کی حفﺎظت وفﺎﻗی اور ريﺎستی ﻗﻮاﻧين اور ﻗﻮاعد برائے رازداری کے
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۔

آپ کسی ايسے پروگرام کے تحت خدمﺎت حﺎصل کرتے ہيں جس کی جﺎﻧچ اور ﻧگراﻧی وفﺎﻗی  ،ريﺎستی يﺎ مقﺎمی حکﻮمتی
٭
ايجنسی کے ذريعہ کی جﺎتی ہے اور اﻧکشﺎف اس حکﻮمتی ايجنسی يﺎ دوسرے مﻼزم 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۔
وفﺎﻗی يﺎ ريﺎستی ﻗﺎﻧﻮن کے تحت صحت عﺎمہ کے افسر کﻮ اﻧکشﺎف کرﻧے کی ہسپتﺎل کﻮ ضرورت ہﻮ اس ميں بعض جﺎﻧچ
٭
کے ﻧتﺎئج اور جﺎﻧے پہچﺎﻧے روابط کی ضروری اطﻼعﺎت 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۔
اگر آپ تصحيحی سہﻮليت گﺎه ميں داخل مريض ہﻮں اور خفيہ ايچ آئی وی متعلقہ معلﻮمﺎت کﺎ اﻧکشﺎف ايسی سہﻮليت گﺎه
٭
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
٭
داری لی ہے اور جس کﻮ مرﻧے والے کے تصديق ﻧﺎمہ  ،اﻧتقﺎل پر ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلﻮمﺎت کے عﺎم طريقہ کﺎر ميں رسﺎئی
حﺎصل ہﻮ۔
٭

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

ان خلﻮی ﻗﻮاعد کی خﻼف ورزی ہسپتﺎل کے لئے ديﻮاﻧی يﺎ مجرمﺎﻧہ جرمﺎﻧہ کی بﺎعث ہﻮ سکتی ہے۔ مشتبہ خﻼف ورزيﻮں کی اطﻼع
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
اگر آپ ايچ آئی وی متعلقہ خفيہ معلﻮمﺎت کے جﺎری ہﻮﻧے کی وجہ سے امتيﺎزی سلﻮک کﺎ سﺎمنﺎ کرتے ہيں تﻮ آپ 888 392-3644

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

