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Գաղտնիության քաղաքականության այս համատեղ ծանուցումը նկարագրում է, թե ինչպես կարող են օգտագործվել 
և բացահայտվել ձեր մասին բժշկական տեղեկությունները, ինչպես նաև ինչպես կարող եք մուտք գործել այս 
տեղեկատվություն: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այն: 

Ձեր իրավունքները 

 

Երբ խոսքը վերաբերում է ձեր բժշկական տեղեկատվությանը, դուք ունեք որոշակի իրավունքներ:  

Այս բաժինը բացատրում է ձեր իրավունքները և մեր որոշ պարտականություններ: 

 

Ստացեք ձեր բժշկական քարտի էլեկտրոնային կամ թղթային պատճենը 

• Դուք կարող եք խնդրել տեսնել կամ ստանալ ձեր բժշկական արձանագրության և առողջական այլ 
տեղեկությունների էլեկտրոնային կամ թղթային պատճենը, որը մենք ունենք ձեր մասին:  

• Մենք կտրամադրենք ձեր բժշկական տեղեկատվության պատճենը կամ ամփոփագիրը, սովորաբար ձեր 
հարցումից հետո՝ 30 օրվա ընթացքում: Մենք կարող ենք գանձել ողջամիտ, ծախսերի վրա հիմնված վճար: 

 

Խնդրեք մեզ շտկել ձեր բժշկական գրառումը 

• Դուք կարող եք խնդրել, որ մենք շտկենք ձեր բժշկական տեղեկատվությունը, որը ձեր կարծիքով սխալ է կամ 
թերի: 

• Մենք կարող ենք մերժել ձեր հարցումը, բայց 60 օրվա ընթացքում գրավոր կտեղեկացնենք ձեզ թե ինչու: 

• Նույնիսկ եթե մենք մերժում ենք ձեր խնդրանքը, դուք իրավունք ունեք գրավոր հայտարարություն ներկայացնել 
(250 բառից ոչ ավելի) ձեր բժշկական արձանագրության որևէ բանի մասին, որը դուք կարծում եք, որ թերի է կամ 
սխալ: Մենք ձեր հայտարարությունը կներկայացնենք ձեր բժշկական արձանագրության մեջ: 

 
Պահանջել գաղտնի հաղորդագրություններ 

• Դուք կարող եք խնդրել մեզ կապվել ձեզ հետ մի քանի ձևով (օրինակ ՝ հեռախոսով կամ էլ.փոստով) կամ էլ-նամակ 
ուղարկել այլ հասցեի. 

• Մենք կհամաձայնենք բոլոր ողջամիտ հաղորդագրությունների հարցումներին: 
 
Խնդրեք մեզ սահմանափակել այն, ինչ մենք օգտագործում կամ կիսում ենք 

• Դուք կարող եք խնդրել մեզ չօգտագործել կամ փոխանցել որոշակի բժշկական տեղեկատվություն բուժման, 
վճարման կամ մեր բժշկական գործողությունների համար, ինչպիսիք են՝ վարչական, ֆինանսական, իրավական 
գործողությունները և որակի բարելավման գործողությունները: Մենք պարտավոր չենք համաձայնել ձեր 
խնդրանքին, և մենք կարող ենք մերժել այն, եթե դա ազդի ձեր խնամքի վրա: 

• Եթե ձեր գրպանից ամբողջությամբ վճարում եք ծառայության կամ բժշկական արտադրանքի համար, կարող եք 
խնդրել մեզ չփոխանցել այս տեղեկատվությունը վճարման նպատակով կամ մեր գործառությունների ձեր 
առողջության ապահովագրողին: Մենք կհամաձայնվենք, եթե օրենքը չի պահանջում, որ մենք կիսենք այդ 
տեղեկատվությունը։ 
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Ստացեք նրանց ցուցակը, ում հետ մենք կիսվել ենք տեղեկատվությամբ 

• Դուք կարող եք խնդրել ցուցակ (հաշվառում) այն դեպքերի մասին, երբ մենք կիսվել ենք ձեր առողջության մասին 
տեղեկությունները ձեր հարցման ամսաթվից վեց տարի առաջ, ում հետ և ինչու ենք այն կիսվել: 

• Մենք կներառենք բոլոր բացահայտումները, բացառությամբ բուժման, վճարման և առողջապահական 
գործառնությունների, ինչպես նաև որոշ այլ բացահայտումների (օրինակ՝ ձեր խնդրածներից): Մենք տարեկան 
կտրամադրենք մեկ հաշվապահական հաշվառում անվճար, բայց կգանձենք ողջամիտ, ծախսերի վրա հիմնված 
վճար, եթե 12 ամսվա ընթացքում ևս մեկը խնդրեք: 

 
Ստացեք այս գաղտնիության ծանուցման պատճենը 

Դուք կարող եք ցանկացած պահի խնդրել այս ծանուցման թղթային պատճենը, նույնիսկ եթե համաձայնել եք 
ստանալ ծանուցումը էլեկտրոնային եղանակով: Մենք անմիջապես ձեզ կտրամադրենք թղթային պատճեն: 

 
Ընտրեք մեկին, ով կգործի ձեր փոխարեն 

• Եթե դուք ինչ-որ մեկին տվել եք բժշկական լիազորագիր, կամ եթե ինչ-որ մեկը ձեր օրինական խնամակալն է, 
ապա այդ անձը կարող է օգտվել ձեր իրավունքներից և ընտրություն կատարել ձեր առողջական 
տեղեկատվության վերաբերյալ: 

• Մենք կհամոզվենք, որ անձը ունի այս լիազորությունը և կարող է գործել ձեր փոխարեն, նախքան որևէ 
գործողություն ձեռնարկելը: 

 
Բողոք ներկայացնել 

• Եթե կարծում եք, որ մենք խախտել ենք ձեր իրավունքները, դիմեք՝  

Հանթինգթոնի առողջության համապատասխանության և գաղտնիության բաժին  

100 W. California Boulevard 

Pasadena, CA 91105 

Հեռախոս՝: 626-397-5335 

• Դուք կարող եք նաև բողոք ներկայացնել դաշնային կառավարություն՝ նամակ ուղարկելով հետևյալ հասցեին՝ 

U.S. Department of Health & Human Services  

200 Independence Avenue, S.W.  

Washington, D.C. 20201 

Զանգահարեք 1-877-696-6775 կամ այցելեք www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ 

• Մենք ձեր դեմ հակահարված չենք տա բողոք ներկայացնելու համար: 

 

Ձեր Ընտրությունները 

 
Առողջության վերաբերյալ որոշակի տեղեկությունների համար դուք կարող եք պատմել մեզ ձեր ընտրությունների մասին, 
թե ինչ ենք մենք կիսում: 

Եթե դուք հստակ նախապատվություն ունեք, թե ինչպես ենք մենք կիսում ձեր տեղեկությունները ստորև 
նկարագրված իրավիճակներում, խոսեք մեզ հետ: Ասեք մեզ, թե ինչ եք ուզում, որ մենք անենք, և մենք կհետևենք ձեր 
հրահանգներին: 

 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/


ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

8186 (1022) էջ 3 6-ից 

 

 

 

 
Այս դեպքերում դուք և՛ իրավունք ունեք, և՛ ընտրություն՝ մեզ ասելու՝ 

• Կիսվեք տեղեկություններ ձեր ընտանիքի, մտերիմ ընկերների կամ ձեր խնամքի մեջ ներգրավված այլ անձանց հետ 

• Տարածեք տեղեկատվությունը աղետների օգնության իրավիճակում 

• Ներառեք ձեր տեղեկատվությունը մեր հիվանդանոցային տեղեկատու գրքում 

Եթե դուք չեք կարող մեզ տեղեկացնել ձեր նախասիրությունների մասին, օրինակ՝ եթե դուք անգիտակից վիճակում եք, 
մենք կարող ենք կիսվել ձեր տեղեկատվությամբ, եթե կարծում ենք, որ դա համապատասխանում է ձեր լավագույն 
շահերին: Մենք կարող ենք նաև փոխանցել ձեր տեղեկատվությունը, երբ դա անհրաժեշտ է առողջության կամ 
անվտանգության լուրջ և անմիջական սպառնալիքը նվազեցնելու համար: 

 
Հետևյալ դեպքերում մենք երբեք չենք փոխանցում ձեր տեղեկատվությունը, Եթե մեզ գրավոր թույլտվություն չտաք՝ 

• Շուկայավարման նպատակներով 

• Ձեր տեղեկատվությունը վաճառելու համար 

• Ընդհանուր հոգեթերապևտիկ գրառումների մեծ մասը 
 
Դրամահավաքի դեպքում՝ 

• Մենք կարող ենք կապվել ձեզ հետ դրամահավաքի համար, բայց դուք կարող եք մեզ ասել, որ այլևս չկապվենք 
ձեզ հետ: 

• Դուք կարող եք ցանկացած պահի հրաժարվել այս հաղորդագրությունները ստանալուց՝ կապվելով մեզ հետ 626-
397-3241 հեռախոսահամարով կամ էլփոստով give@huntingtonhospital.com. 

 

Մեր օգտագործումը և բացահայտումները 

 
Ինչպե՞ս ենք մենք սովորաբար օգտագործում կամ կիսում ձեր առողջական տեղեկատվությունը: 

Մենք սովորաբար օգտագործում կամ կիսում ենք ձեր առողջության մասին տեղեկությունները հետևյալ 
եղանակներով. 

 
Բժշկական օգնության տրամադրում 

Մենք կարող ենք օգտագործել ձեր բժշկական տեղեկատվությունը և այն կիսել ձեզ բուժող այլ մասնագետների հետ: 

Օրինակ, բժիշկը, ով ձեզ բուժում է վնասվածքից, մեկ այլ բժշկի հարցնում է ձեր ընդհանուր առողջության մասին: 
 
Կառավարում ենք մեր կազմակերպությունը 

Մենք կարող ենք օգտագործել և կիսվել ձեր առողջական տեղեկությունները մեր պրակտիկան վարելու, ձեր խնամքը 
բարելավելու և անհրաժեշտության դեպքում ձեզ հետ կապվելու համար: Օրինակ՝ մենք օգտագործում ենք ձեր 
մասին առողջական տեղեկությունները ձեր բուժումն ու ծառայությունները կառավարելու համար: 

 
Մեր ծառայությունների համար վճարում 

Մենք կարող ենք օգտագործել և համօգտագործել ձեր առողջական տեղեկությունները հաշիվներ վճարելու և 
առողջապահական ծրագրերից կամ այլ կազմակերպություններից վճարումներ ստանալու համար: Օրինակ, մենք 
ձեր մասին տեղեկություններ ենք տալիս ձեր առողջության ապահովագրության պլանին, ուստի այն կվճարի ձեր 
ծառայությունների համար: 

mailto:give@huntingtonhospital.com
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Ուրիշ ինչպե՞ս կարող ենք օգտագործել կամ փոխանցել ձեր բժշկական տեղեկատվությունը: 

Մեզ թույլատրվում է կամ պահանջվում է ձեր տեղեկատվությունը փոխանցել այլ ձևերով, սովորաբար հանրային 
բարիքին նպաստող եղանակներով, ինչպիսիք են հանրային առողջությունը և գիտական հետազոտությունները: 
Մենք պետք է բավարարենք օրենքի շատ պայմաններ, նախքան մենք կարող ենք փոխանցել ձեր տեղեկությունները 
այդ նպատակների համար: Այցելեք www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/ consumers/index.html հավելյալ 
տեղեկությունների համար. 

 
Աջակցություն հանրային առողջության և անվտանգության հարցերի լուծման գործում 

Մենք կարող ենք կիսվել ձեր բժշկական տեղեկատվությամբ որոշակի իրավիճակներում, ինչպիսիք են՝ 

• Հիվանդությունների կանխարգելում 

• Օգնում է ապրանքների մասին արձագանքներին 

• Դեղորայքի անբարենպաստ ռեակցիաների մասին հաղորդում 

• Կասկածելի չարաշահման, անտեսման կամ ընտանեկան բռնության մասին հաղորդում 

• Որևէ մեկի առողջությանը կամ անվտանգությանը սպառնացող լուրջ վտանգի կանխարգելում կամ նվազեցում 
 
Առողջապահական հետազոտություններ կատարելը 

Մենք կարող ենք օգտագործել կամ կիսվել ձեր տեղեկությունները առողջապահական հետազոտությունների համար: 
Ձեզ կարող են կապվել նաև առողջապահական հետազոտությանը մասնակցելու հրավերով: Բոլոր 
հետազոտությունները վերանայվում և հաստատվում են հանձնաժողովի կողմից՝ ապահովելով համապատասխան 
երաշխիքներ: 

 
Օրենքին համապատասխանելը 

Մենք կկիսվենք ձեր մասին տեղեկություններով, եթե դա պահանջեն նահանգային կամ դաշնային օրենքները, 
ներառյալ Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների նախարարությունը, եթե նա ցանկանում է տեսնել, 
որ մենք համապատասխանում ենք գաղտնիության մասին դաշնային օրենքին: Կան հատուկ օրենքներ, որոնք 
պաշտպանում են առողջապահական տեղեկատվության որոշ տեսակներ, ինչպիսիք են հոգեկան առողջության 
ծառայությունները, թմրամիջոցների օգտագործման խանգարումների բուժումը և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի թեստավորումն ու 
բուժումը: Մենք կենթարկվենք այս օրենքներին, երբ դրանք ավելի խիստ լինեն, քան այս ծանուցումը։ 

 
Արձագանքելով օրգանների և հյուսվածքների նվիրատվության խնդրանքներին 

Մենք կարող ենք ձեր մասին առողջապահական տեղեկությունները փոխանցել օրգանների գնման 
կազմակերպություններին: 

 
Աշխատանք դատաբժշկական փորձագետի կամ թաղման բյուրոյի տնօրենի հետ 

Մենք կարող ենք բժշկական տեղեկատվություն կիսել կորոների, դատաբժշկական փորձագետի կամ 
հուղարկավորության տնօրինողի հետ, երբ մարդը մահանում է: 

 
Աշխատողների փոխհատուցման, իրավապահ մարմինների հարցումների և կառավարության այլ հարցումների 
վերանայում 

Մենք կարող ենք օգտագործել ձեր բժշկական տեղեկությունները կամ կիսվել ձեզ հետ: 

• Աշխատողների փոխհատուցման հայցերի վերաբերյալ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/
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• Իրավապահ նպատակներով կամ իրավապահ մարմինների աշխատակցի հետ 

• Առողջապահության վերահսկողության մարմինների հետ օրենքով թույլատրված գործունեություն 
իրականացնելու համար 

• Կառավարության հատուկ գործառույթների համար, ինչպիսիք են՝ զինվորականները, ազգային անվտանգության 
ծառայությունները և նախագահի պաշտպանությունը 

 
Պատասխանելով հայցերին և իրավական գործողություններին 

Մենք կարող ենք կիսվել ձեր մասին առողջական տեղեկատվությամբ՝ ի պատասխան դատարանի կամ վարչական 
կարգի, կամ ի պատասխան կանչի: 

Մեր պարտականությունները 

 
Երբ խոսքը վերաբերում է ձեր առողջական տեղեկատվությանը, մենք որոշակի պարտավորություններ ունենք: 

Այդ պարտավորություններից մի քանիսը հետևյալն են՝ 

• Օրենքով մեզանից պահանջվում է պահպանել ձեր պաշտպանված առողջական տեղեկատվության 
գաղտնիությունն ու անվտանգությունը: 

• Մենք ձեզ անհապաղ կտեղեկացնենք, եթե տեղի ունենա խախտում, որը կարող է վտանգել ձեր 
տեղեկատվության գաղտնիությունը կամ անվտանգությունը: 

• Մենք պետք է հետևենք այս ծանուցման մեջ նկարագրված պարտականություններին և գաղտնիության 
գործելակերպին և ձեզ տրամադրենք դրա պատճենը: 

• Մենք չենք օգտագործի կամ կտարածենք ձեր տեղեկությունները այլ կերպ, քան նկարագրված է այստեղ, եթե 
դուք մեզ գրավոր չհայտնեք, որ կարող ենք: Եթե դուք մեզ ասեք, որ մենք կարող ենք, ցանկացած պահի կարող եք 
փոխել ձեր կարծիքը: Տեղեկացրեք մեզ գրավոր, եթե փոխեք ձեր կարծիքը: 

Փոփոխություններ սույն համատեղ ծանուցման պայմանների մեջ 

Մենք կարող ենք փոխել այս ծանուցման պայմանները, և փոփոխությունները կկիրառվեն ձեր մասին մեր ունեցած 
բոլոր տեղեկությունների վրա: Նոր ծանուցումը հասանելի կլինի առցանց huntingtonhealth.org կայքում և, ըստ 
պահանջի, մեր հաստատություններում և գրասենյակներում: 

 
Եթե այս ծանուցման հետ կապված հարցեր ունեք, ցանկանում եք պահանջել ընթացիկ ծանուցման պատճենը կամ 
եթե ցանկանում եք բողոք ներկայացնել գաղտնիության պահպանման մասին, խնդրում ենք կապվել 
Գաղտնիության գրասենյակի հետ, հետևյալ հասցեով՝ 

Հանթինգթոնի առողջության համապատասխանության և գաղտնիության բաժին 

100 W. California Boulevard  

Pasadena, CA 91105 

Հեռախոս՝: 626-397-5335 
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Ում վրա է տարածվում սույն համատեղ ծանուցման գործողությունը 

 
Այս համատեղ ծանուցումը նկարագրում է Cedars-Sinai-ի և նրա դուստր ձեռնարկությունների գաղտնիության 
քաղաքականությունը: 

Դրանք ներառում են՝ 

Cedars-Sinai-ի հետ փոխկապակցված ապահովագրական ընկերության («ACE») մաս կազմող կազմակերպություններ: 
Cedars-Sinai ACE-ը բաղկացած է ծածկված կազմակերպություններից, որոնք գտնվում են ընդհանուր 
սեփականության ներքո կամ վերահսկվում են Cedars-Sinai Health System-ի կողմից, ներառյալ՝ 

• Cedars-Sinai բժշկական կենտրոն 

• Cedars-Sinai բժշկական խնամքի հիմնադրամ 

• CFHS Holdings, Inc. d/b/a Cedars-Sinai Marina del Rey հիվանդանոց 

• Torrance Memorial բժշկական կենտրոն 

• Torrance Health Association Inc., d/b/a Torrance Memorial Physician Network 

• Pasadena Hospital Association, Ltd., d / b / a Հանթինգթոնի հիվանդանոց 

• Հանթինգթոնի բժշկական հիմնադրամ d/b/a Հանթինգթոնի առողջապահական բժիշկներ 

Cedars-Sinai ACE կազմակերպությունների հետ կազմակերպված առողջապահական համաձայնագրին (OHCA) 
մասնակցող կազմակերպություններ և բուժաշխատողներ: OHCA-ն համաձայնագիր է, որը թույլ է տալիս Cedars-Sinai 
կազմակերպություններին փոխանակել բժշկական տեղեկատվություն մեր հիվանդների մասին ' մասնակից 
կազմակերպությունների համատեղ գործողությունները խթանելու համար: OHCA կազմակերպությունները 
բժշկական տեղեկատվություն են փոխանակում միմյանց հետ ' OHCA-ի բուժման, վճարման և բժշկական 
գործողությունների համար: OHCA-ի մասնակիցներն են: 

• Cedars-Sinai ACE իրավաբանական անձինք 

• Cedars-Sinai բժշկական կենտրոնի բժշկական անձնակազմը, Cedars-Sinai Marina del Rey հիվանդանոցը, Torrance 
Memorial Medical Center-ը և Huntington Hospital-ը 

• Փոխկապակցված բժշկական խմբերը, մասնագիտական կորպորացիաները, անկախ բժիշկները և հարակից 
առողջապահական ծառայություններ մատուցողները, որոնք պայմանագրեր են կնքում Cedars-Sinai ACE 
կազմակերպությունների հետ Cedars-Sinai հաստատություններում ծառայություններ մատուցելու համար, քանի 
դեռ այդպիսի առողջապահական ծառայություններ մատուցողները ձեզ չեն ուղարկել իրենց գաղտնիության 
քաղաքականության մասին ծանուցումը, որը նկարագրում է, թե ինչպես են նրանք պաշտպանելու ձեր 
բժշկական տեղեկատվությունը: 

Այս ծանուցմանը հետևող կազմակերպությունների, այդ թվում ՝ ACE և OHCA կազմակերպությունների, ինչպես նաև 
համապատասխան առողջապահական կայքերի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել այստեղ՝ cedars-
sinai.org. 

 

Մեր ծանուցումն առաջին անգամ ուժի մեջ է մտել 2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ին և վերանայվել է 2022 թվականի 
հուլիսի 1-ին. 

 


