িহপা (এইচ আই িপ এ এ) জেয়� �াইেভিস েনা�টশ
এই জেয়� েনা�টস�ট ত� েল ধেরেছ, কীভােব আপনার সােথ
স�িক�ত িচিকৎসা িবষয়ক তথ� ব�বহার এবং �কািশত হেত
পাের এবং কীভােব আপিন এই তথ�াবিল স�েক� জানেত
পােরন। অনু�হপূবক
�
য� সহকাের িবষয়�ট পযােলাচনা
�
ক�ন।

িফ�জক�াল েথরািপে�র সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন যােত
আপনার িচিকৎসার জন� উপযু� ব�ায়ােমর তািলকা ৈতির করা
যায়।
•

েপেম� মােন আপনােক �া��েসবা �দােনর জন� ব�িয়ত অথ �

•

েহলথ েকয়ার অপােরশনস মােন িচিকৎসা এবং েপেম� িবষেয়

ভূ িমকা
এই জেয়� েনা�টস�ট আপনােক �দান করা হে� Jamaica Hospital
Nursing Home Company, Inc. এর প� েথেক এবং এই ফ�ািসিল�টেত
েযসকল দ�, অিভ� িচিকৎসকগণ অ� ফ�ািসিল�টর েদয়া
িচিকৎসা েসবাসমূেহর িবষেয় কাজ কের থােকন তােদর প� েথেক
(এখােন, স��িলতভােব “আমরা” বা “আমােদর” বলা েযেত পাের)।
আমরা এটা বু�ঝ েয, আপনার িচিকৎসা স�িক�ত তথ�াবিল একা�ই
ব���গত এবং েগাপনীয়। এছাড়া আমরা আমরা আইনত “�া��
িবষয়ক সংরি�ত তথ�/ িপ এইচ আই”র েগাপনীয়তা র�া করেত
বাধ�।

“সংরি�ত �া�� িবষয়ক তথ�/ িপ এইচ আই”র মেধ� আেছ,

েযেকান সনা�কারী তথ� যা আমরা আপনার িকংবা অন� কােরা কাছ
েথেক সং�হ কেরিছ এবং যার মাধ�েম আপনার অতীত, বত�মান বা
ভিবষ�েতর শারীিরক বা মানিসক �া��, আপনার েনয়া �া��েসবা
অথবা �া��েসবার জন� ব�য় করা অেথর� সােথ স�িক�ত। আমরা
অ� ফ�ািসিল�টেত িচিকৎসা েদয়ার জন�, েপেমে�র জন� এবং
�া��েসবা �দােনর �ােথ � �েয়াজন অনুসাের এেক অপেরর সােথ
সংরি�ত �া�� িবষয়ক তথ� আদান-�দান করেবা।

আমরা িচিকৎসা েদয়ার জন�, েপেমে�র জন� এবং �া��েসবা
�দােনর �ােথ � সংরি�ত �া�� িবষয়ক তথ� ব�বহার ও �কাশ করেত
পাির। তথ� ব�বহার ও �কাশনা িবষয়ক এই �িত�ট ে�ণীর জন� িনেচ
উদাহরণ সহকাের বণনা
� েদয়া হল। তেব তথ� ব�বহার ও �কাশনার
�িত�ট ে�ণীর সকল উদাহরেণর অ�ভ� �� � স�ব হয়িন।
•

িচিকৎসা মােন আপনার �া��েসবার িনরাপ�া িবধান করা,

সম�য় সাধন করা অথবা তার ব�ব�া করা যার মেধ� আেছ,
�া��েসবা �দানকারীেদর সােথ আপনার েসবা এবং একজন
�া��কম�র কাছ েথেক অন� �া��কম�র কােছ েরফােরল
স�েক�
পরামশ �
করা।
উদাহরণ��প, একজন ডা�ার িযিন আপনার ভা�া পােয়র
িচিকৎসা করেছন িতিন আপনার ডায়েব�টস আেছ িকনা জানেত
চাইেত পােরন েকননা ডায়েব�টস আেরাগ� লােভর ���য়া ধীর
করেত পাের। একই সােথ, ডা�ার �েয়াজনেবােধ একজন
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পুন�াপেনর
�
জন� আমরা েযসকল ব�ব�া �হণ কের থািক। যার
মেধ� আেছ িবিলং, কােলকশান, দািব ব�ব�াপনা, েযাগ�তা
িনধারণ
�
এবং কাভােরজ/আওতা িনিদ��করণ এবং অন�ান�
িরিভউ/পযােলাচনা
�
িবষয়ক ব�বহার। উদাহরণ ��প, আপনার
তৃতীয় পে�র খরচ বহনকারীেক আমরা িপ এইচ আই িদেত
পাির যােত কের ��ািবত িচিকৎসা ব�ব�ার জন� েপেম� িনেত
হেব নািক তা কাভােরেজর আওতাভ� � হেব েস িবষেয় িস�া�
েনয়া যায়। েফডােরল এবং ে�েটর আইন সং�া আমােদর কাছ
েথেক চাইেত পাের যােত আমরা েপেমে�র সুিবধার জন�
িবেশষভােব সংরি�ত িপ এই আই �কাশ করার আেগ আপনার
কাছ েথেক িলিখত আদায় কির এবং আমরা আপনােক বলেবা
দরকার হেল �েযাজ� আইন অনুসাের এক�ট িলিখত প� �া�র
করার জেন�।
ফ�ািসিল�টর সমথন� মূলক কাযাবিল
�
যার মেধ� আেছ মান
িন��তকরণ কাযাবিল,
�
েকস ব�ব�াপনা, েরাগীেদর ম�ব� এবং
অিভেযাগ

�হণ

এবং

তার

উ�র

েদয়া,

িচিকৎসকেদর

িরিভউ/পযােলাচনা,
�
িনয়মানুবিত�তার জন� ে�া�াম, িহসাব
পরী�া, ব�বসা পিরক�না, উ�য়ন, ব�ব�াপনা এবং �শাসিনক

আইন অনুসাের, এই েনা�টশ�ট আপনার কােছ ত� েল ধেরেছ, আপনার
অিধকার, আমােদর আইনস�ত দািয়� এবং “সংরি�ত �া��
িবষয়ক তথ�” অনুসাের েগাপনীয়তার সােথ িচিকৎসা েসবা �দােনর
�িত�িত। েসই সােথ আেলাচনা করেছ, কীভােব আমরা আপনার
“সংরি�ত �া�� িবষয়ক তথ�” ব�বহার ও �কাশ করেবা। আমরা
অবশ�ই এই েনা�টেশর আেলােক কাজ করেত বাধ� এবং যা বত�মােন
বহাল আেছ যিদও এই েনা�টেশর শত�াবলী পিরবত�ন করার এবং সকল
“সংরি�ত �া�� িবষয়ক তথ�”র জন� পিরবিত�ত েনা�টশ কাযকর
�
করার সুেযাগ আমােদর আেছ। আপিন েযেকান সময় ফ�ািসিল�টর
এডিমিনে�টেরর কােছ আমােদর সবচাইেত সা�িতক েনা�টেশর
িলিখত
কিপর
জন�
আেবদন
করেত
পােরন
িকংবা
www.jamaicahospitalnursinghome.org এই �ঠকানায় আমােদর
ওেয়বসাইট েথেক েদখেত পােরন।
অনুেমািদত তথ� ব�বহার ও �কাশনা
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কাযাবিল।
�
উদাহরণ ��প- আমরা আপনােক েসবা �দােনর
সময় আমােদর �াফেদর কমদ�তা
�
যাচাই করার জন� আপনার
িপ এইচ আই ব�বহার করেত পাির। আমরা অেনক েরাগীেদর িপ
এইচ আই একে�ও ব�বহার করেত পাির যােত কের নত� ন কী
সািভ�স েদয়া েযেত পাের এবং েকান সািভ�স েদয়ার �েয়াজন েনই
এবং নত� ন েকান িচিকৎসা কাযকরী
�
েস িবষেয় িস�া� েনয়া যায়।
এছাড়াও পযােলাচনা
�
এবং িশ�াদােনর জন� আমরা আপনার িপ
এইচ আই �কাশ করেত পাির। েসই সােথ, আমরা আপনার
সনা�কারী তথ� সিরেয় েফলেত পাির যােত কের অন�রা এই
পিরবিত�ত তথ�াবিল ব�বহার কের আপনার পিরচয় না েজেনই
�া��েসবা এবং �া��েসবা �দান স�েক� পড়ােশানা করেত
পাের।
সংরি�ত �া�� িবষয়ক তেথ�র অন�ান� ব�বহার এবং �কাশনাআমরা আপনার িপ এইচ আই ব�বহার করেত পাির িনে�া� উপােয়:
•

িচিকৎসা অথবা �া��েসবা �হেণর জন� িনধািরত
�
সা�ােতর
সময় �রণ করােত।

•

স�াব� িবক� িচিকৎসা প�িত অথবা অন�ান� �া�� িবষয়ক
সুিবধা এবং সািভ�স যা আপনােক উৎসাহী করেত পাের, েস িবষেয়
জানােত অথবা পরামশ িদেত।
�

•

আপনার পিরবার বা ব�ু বা আপনার মাধ�েম সনা�কৃত অন�
েকান ব��� েথেক �� কের আপনার �া��েসবা বা আপনার
েসবার েপেমে�র সােথ সরাসির জিড়ত এমন ব���র কােছ
�কাশ করা হেত পাের। আমরা আপনার িপ এইচ আই ব�বহার
বা �কাশ করেত পাির যােত কের আপনার পিরবােরর একজন
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সদস�, একজন ব���গত �িতিনিধ অথবা অন� েকান ব��� েয
আপনার েসবা, আপনার অব�ান, সাধারণ অব�া অথবা মৃত��
হেল আপনার জন� দািয়��া� তােক জানােত িকংবা জানােত
যােত সুিবধা হয় েসজেন�। যিদ আপনার মতামত �হেণর সুেযাগ
থােক, তাহেল আমরা আপনােক সুেযাগ িদব যােত কের আপিন
এই �কাশনার িব�ে� আপি� ত� লেত পােরন এবং আমরা
এসকল তথ� �কাশ করেবানা যিদ আপনার আপি� থােক। যিদ
আপনার মতামত �হেণর সুেযাগ না থােক, তাহেল আমরা

•

��ব�: মােঝ মােঝ িপ এইচ আই এর আনুষি�ক ব�বহার ও �কাশ
হেত পাের, তেব তা আপনার অিধকােরর ল�ন বেল িবেবিচত হেব
না। আনুষি�ক িপ এইচ আই ব�বহার এবং �কাশ অন�ভােব
অনুেমািদত ব�বহার এবং �কােশরই অংশ যা সীিমত এবং
সংগতভােবই �িতেরাধ েযাগ� নয়।

অব�ার ে�ি�েত এবং আমােদর েপশাদাির িবেবচনায় �ঠক
করেবা েয, এসকল তথ� আপনার পিরবার অথবা ব�ু েদর কােছ
�কাশ করা আপনার জন� ভােলা হেব িকনা।
•

ফ�ািসিল�টর িডের�িরেত আমরা িকছ� সীিমত িপ এইচ আই
সংর�ণ করেত পাির। এর মেধ� অ�ভ� �
� থাকেত পাের আপনার
নাম, ফ�ািসিল�টেত আপনার অব�ান, আপনার সাধারণ অব�া

িবেশষ অব�া সমূহ
�েযাজ� আইেনর চািহদা অনুসাের, আমরা আপনার িপ এইচ আই
এর িনে�া� ব�বহার ও �কাশ করেবা:

(েযমন- উ�লতা, ি�িতশীলতা) এবং আপনার ধম�য় অ�ভ� �� �।

ধম�য় অ�ভ� �� � ছাড়া িডের�িরর অন�ান� তথ�াবিল যারা
আপনার নােমর মাধ�েম আপনার স�েক� জানেত চাইেব তােদর
কােছ �কাশ করা হেত পাের। আপনার ধম�য় অ�ভ� �� � েকান
ধম�য় েগা��র সদেস�র (েযমন- যাজক,েরবাই) কােছ �কাশ করা

•

অ� এবং �টসু� অনুদান. যিদ আপিন একজন অ� অনুদানকারী
হন, তাহেল আমরা েযসকল সংগঠন অ� আহরণ ও �িত�াপন
িনেয় কাজ কের তােদর কােছ আপনার িপ এইচ আই তথ�
�কাশ করেত পাির যােত কের কের অ� এবং �টসু� অনুদান
এবং �িত�াপন �রাি�ত হয়।

•

সামিরক বািহনী এবং দ� কম�. যিদ আপিন সামিরক বািহনীর
একজন সদস� হন তাহেল সামিরক বািহনীর েনতৃ�দানকারী
অথির�টর চািহদা অনুসাের আপনার িপ এচ আই �কাশ করা
হেব। ৈবেদিশক সামিরক বািহনীর সদেস�র িপ এইচ আই যথাযথ
ৈবেদিশক সামিরক বািহনীর অথির�টেক েদয়া হেত পাের।

•

কম�র জন� �িতপূরণ. েযসকল ে�া�াম চাকুরী স�িক�ত
ইনজুির বা অসু�তার জন� সুিবধা িদেয় থােক তােদর কােছ
আপনার িপ এইচ আই তথ� �কাশ করা হেত পাের।

•

জন�া�� িবষয়ক কাযাবলী.
�
জন�া�� িবষয়ক কাযাবলীর
�
জন�
আমরা আপনার িপ এইচ আই �কাশ করেত পাির, যার মেধ�
আেছ:

হেত পাের, েস�ট েস আপনার নাম উে�খ কের জানেত না

চাইেলও করা হেত পাের। িডের�িরেত অ�ভ� �� � না েচেয় আপিন
আেবদন করেত পােরন।
•

আইন �ারা অনুেমািদত ে�ে� আমরা আমােদর ব�ব�ত এবং
�কািশত িপ এইচ আই এর ত� লনা করেত পাির পাবিলক বা
�াইেভট �িত�ােনর সােথ যা আইন �ারা অথবা দুেযাগ
� সহায়তা
েচ�ার দিলল �ারা অনুেমািদত।

•

আমরা আপনার পিরবার ও ব�ু েদর আপনার প� েথেক
জমাকৃত ে�স��পশন, েমিডেকল সা�াই, এ�-ের এবং এই
ধরেণর িপ এইচ আই সং�েহর সুেযাগ িদব, যখন আমরা
আমােদর েপশাদাির িবেবচনায় িস�াে� আসেবা েয, এসকল তথ�
আপনার পিরবার অথবা ব�ু েদর কােছ �কাশ করা আপনার
জন� ভােলা হেব।

•

•

•

আমরা আমেদর তহিবল সং�হ এবং মােক��টং এর অংশ িহেসেব
আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত পাির, যা আইন �ারা
অনুেমািদত। আপিন চাইেল এই ধরেণর তহিবল সং�হ িবষয়ক
েযাগােযাগ ব� কের িদেত পােরন।

*
*
*
*

আমরা আপনার িপ এইচ আই গেবষণার সুিবধার জন� ব�বহার
বা �কাশ করেত পাির যা অনুেমািদত আইেনর নীিতমালার
আওতাধীন। উদাহরণ ��প- েযসকল েরাগীরা এক�ট িনিদ��
ওষুধ েসবন কেরেছ তােদর �া�� এবং আেরাগ� �াি�র ত� লনা
এক�ট গেবষণা �কে�র অ�ভ� �
� হেত পাের। সকল গেবষণা
�ক� এক�ট িবেশষ অনুেমাদন ���য়ার অ�ভ� �
� যা গেবষণার
�েয়াজন এবং েরাগীর ব���গত তেথ�র মেধ� সাম�স� র�া
কের। যখন �েয়াজন হেব, আপনার �া�� িবষয়ক তথ�
গেবষণার কােজ ব�বহােরর আেগ আমরা আপনার িলিখত
অনুেমাদন সং�হ করেবা।

*

*

আমরা আপনার িপ এইচ আই ব�বহার বা �কাশ করব যখন
�েযাজ� আইেনর �ারা তা িনেদ�িশত হেব।
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�েযাজ� আইন অনুসাের, আমরা আপনার িপ এইচ আই
আপনার চাকুরীদাতােক িদেত পাির যিদ আমােদর আপনার
কমে�ে�র
�
েমিডেকল ত�াবধান করার �েয়াজন হয় বা যিদ
যাচাই করেত হয় েয, আপনার অসু�তা বা ইনজুির আপনার
চাকুরীর সােথ জিড়ত িকনা। �েযাজ� আইন অনুসাের আপনার
চাকুরীদাতা বা ফ�ািসিল�ট এই তথ� আদায় করেল তা আপনােক
জানােনা হেব।

2

অসু�তা, ইনজুির বা অ�মতা �িতেরাধ বা িনয়�ণ করার
জেন�;
জ� এবং মৃত�� িরেপাট� করার জেন�;
িশ� িনযাতন
�
বা অবেহলা িরেপাট� করার জেন�;
ওই সকল ব���েদর কােছ যারা ফুড এ� �াগ
এডিমিনে�শন (এফ িড এ) আইন ব�ব�ার সদস� যােত
কের এফ িড এ িনয়ি�ত পন� অথবা েসবার মান, িনরাপ�া
অথবা কাযকািরতার
�
সােথ জিড়ত কাযাবলী
�
স�াদন করা
যায় এবং ওষুেধর �িত��য়া অথবা পেন�র সমস�া িরেপাট�
করা যায়;
এমন েকান ব���েক জানােনার জন� েয এক�ট অসু�তার
স�াবনার মেধ� আেছ অথবা এক�ট অসু�তা বা অব�ায়
আ�া� হওয়া বা ছিড়েয় েদয়ার ঝুঁ িকেত আেছ;
যথাযথ সরকারী অথির�টেক জানােনার জন�, যিদ আমরা
িব�াস কির েয, একজন �া�বয়� েরাগী িনযাতন,
�
অবেহলা বা আভ��রীণ �িতিহংসার িশকার। আমরা
�ধুমা� তখনই এই তথ� �কাশ করেবা যখন েরাগী রা�জ
থাকেবন অথবা আইন �ারা অনুেমািদত হেব।
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•

�া�� িবষয়ক তদারিক কাযাবলী.
�
আমরা েফডােরল এবং ে�ট
এেজ��র কােছ িপ এইচ আই �কাশ করেত পাির যারা
আমােদর কাযাবলী
�
পযেব�ণ
�
কের থােক (েযমন- �া��েসবা
�দান, েপেম� চাওয়া এবং নাগিরক অিধকার)।

•

মামলা েমাক�মা এবং িবেরাধ. যিদ আপিন েকান মামলা বা
িবেরােধ জিড়ত থােকন, তাহেল আমরা সংি��ভােব আপনার
িপ এইচ আই �কাশ করেত পাির।

•

আইন �েয়াগকারী সং�া. িনেচ উি�িখত ে�ে� েকান আইন
�েয়াগকারী অিফিসয়াল চাইেল আমরা িপ এইচ আই �কাশ
করেত পাির:
*
*
*
*
*
*

•

•

•

করেত বা ধরেত সহায়তা করেব তাহেল িপ এইচ আই তথ� �কাশ
করা হেত পাের।

�� ব� : �েযাজ� ে�ট এবং েফডােরল আইন অনুসাের,

এইচ আই িভ স�িক�ত তথ�, েজেন�টক তথ�, এলেকাহল
এবং/অথবা অন� েকান মাদক �েব�র অপব�বহােরর
েরকড�, মানিসক �া�� েরকড� এবং অন�ান� িবেশষভােব
সংরি�ত �া�� িবষয়ক তথ� িবেশষ েগাপনীয়তা েপেত
পাের। এই ধরেনর েরকেড�র েযেকান তথ� �দান এই
িবেশষ সংর�ণ ব�ব�ার অ�ভ� �
� হেব।
আপনার �া�� িবষয়ক তেথ�র অন�ান� ব�বহার

েকান েকাট� অড�ার, ওয়াের�, সমন বা এধরেনর েকান
িকছ�র উ�র �দােন;
েকান সে�হভাজন, পলাতক, ���পূণ সা�ী
�
বা হারােনা
ব���েক সনা� করেত বা তার অব�ান িনণয়� করেত;
িনয়ি�ত অব�ায় েকান অপরােধর িশকার ব��� স�েক�
জানেত;
এমন মৃত�� স�েক� জানেত যা আমরা িব�াস কির েকান
অপরাধমূলক কােজর কারেণ সংঘ�টত হেয়েছ;
আমােদর সীমানায় সংঘ�টত অপরাধমূলক কােজর
ব�াপাের জানেত; অথবা
জ�রী অব�ায়, েকান অপরাধ, অপরােধর িশকার ব��� ও
অপরাধ সংঘটেনর জায়গা অথবা অপরাধীর পিরচয়, বণণা
�
ও অব�ান িরেপাট� করেত।

িপ এইচ আই এর িকছ� িনিদ�� ব�বহার এবং �কাশ �ধুমা� আপনার
িলিখত অনুমিত সােপে�ই করা হেব, এই ব�ব�ার অ�ভ� �
� ব�বহার
এবং/অথবা �কাশনা িন��প: (ক) মানিসক েরােগর িচিকৎসা
িবষয়ক েনাটস (েযখােন �েযাজ�); (খ) মােক��টং এর সুিবধােথ;� এবং
(গ) েগাপনীয়তার িনয়মাবলী অনুসাের িপ এইচ আই তথ� িব�য়। িপ
এইচ আই এর অন�ান� ব�বহার এবং �কাশ, েয�েলা এই েনা�টশ বা
আইনসমূেহর অ�ভ� �
�
নয়, েস�েলা �ধুমা� �েয়াগ করা হেব
আপনার িলিখত অনুেমাদন সােপে�। আপিন েযেকান সময় েসই
অনুেমাদন �ত�াহােরর অিধকার রােখন, এই শেত� েয বািতলকরণ
হেত হেব িলিখত আকাের, �ধু ওই অব�া ব�তীত েযখােন আমরা
আপনার অনুেমাদেনর উপর িভি� কের ইিতমেধ�ই ব�ব�া �হণ
কেরিছ।

কেরানার (মৃত�� তদ�কারী, েমিডেকল এ�ািমনার (েমিডেকল
পরী�ক) এবং িফউেনরাল িডের�রস (অে������য়া
পিরচালনাকারী). আমরা কেরানার বা েমিডেকল এ�ািমনােরর
কােছ িপ এইচ আই �কাশ করেত পাির। িফউেনরাল
িডের�রেদর কত�ব� পালেনর সুিবধােথ � তােদরেকও েরাগীর িপ
এইচ আই তথ� েদয়া হেত পাের।

আপনার অিধকার
1.
িচিকৎসা, েপেম� এবং েহলথ েকয়ার অপােরশনেসর িপ
এইচ আই ব�বহার এবং �কােশর উপর িবিধ িনেষধ জাির েচেয়
অনুেরাধ করার অিধকার আপনার আেছ। িক�, আমরা আপনার
অনুেরােধর সােথ স�ত হেত বাধ� নই। অবশ� আমােদর আপনার
অনুেরােধ স�ত হেত হেব যিদ এ�ট আপনার �া�� পিরক�নার সােথ
স�িক�ত �া�� েসবা সাম�ী অথবা সািভ�স স�িক�ত হয় যার িবল
আপিন স�ূণ�েপ
�
পিরেশাধ কেরেছন। িবিধ িনেষধ অনুেরােধর
জন� আপিন �াইেভিস অিফসােরর কােছ িলিখত আেবদন করেত
পােরন।

জাতীয় িনরাপ�া এবং েগােয়�া কাযাবলী.
�
েগােয়�া,
�িতেগােয়�া, অন�ান� জাতীয় িনরাপ�া িবষয়ক কাযাবলী
�
যা
আইনত িস� তার জন� অনুেমািদত েফডােরল অিফিসয়ালেদর
কােছ আপনার িপ এইচ আই তথ� �কাশ করা হেত পাের অথবা
অনুেমািদত েফডােরল অিফিসয়ালেদর তথ� েদয়া হেত পাের
যােত তারা ে�িসেড� এবং িবেদশী রা��ধােনর িনরাপ�া িবধান
করেত পাের।

2.
যু��যু�ভােবই আপনার অিধকার আেছ আপনার িপ এইচ
আই িবক� ব�ব�ায় বা িবক� �ঠকানায় েগাপনীয় েযাগােযােগর
মাধ�েম �হেণর অনুেরাধ করা। এই ধরেনর অনুেরাধ করার জন�
আপিন �াইেভিস অিফসােরর কােছ িলিখত আেবদন করেত পােরন।

ব�ী. যিদ আপিন েকান সংেশাধনমূলক �িত�ােনর বািস�া হন
অথবা েকান আইন �েয়াগকারী অিফিসয়ােলর কা�িডেত
থােকন, তাহেল আমরা আপনার িপ এইচ আই সংেশাধনমূলক
�িত�ান বা আইন �েয়াগকারী অিফিসয়ালেক িদেত পাির। এই
তথ� �দান �েয়াজন (১) আপনােক �া��েসবা েদয়ার জেন�; (২)

3.
আপনার অিধকার আেছ আমােদর ফ�ািসিল�টর েরকেড�
সংরি�ত আপনার িপ এইচ আই পরী�া করার এবং এর কিপ ৈতির
করার, �ধু এই অব�া�েলা ছাড়া:

আপনার িকংবা অন�েদর �া�� এবং সুর�া িন��ত করেত;
অথবা (৩) সংেশাধনমূলক �িত�ােনর িনরাপ�া ও সুর�া

(i)

িন��ত করেত।

•

��তর হ�মিক. �েযাজ� আইন এবং ৈনিতক আচরেণর মান
অনুসাের, যিদ আমরা িব�াস কির েয িপ এইচ আই তেথ�র
ব�বহার বা �কাশ ব��� বা জনসাধারেণর �া�� বা িনরাপ�ার
েকান ��তর ও অিনবায � হ�মিকেক �িতেরাধ বা �শমন করেব
বা এই তথ� আইন �েয়াগকারী সং�ােক েকান ব���েক সনা�
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মানিসক েরােগর িচিকৎসা িবষয়ক েনাটস,
(েযসকল েনাটস একজন মানিসক েরােগর
িচিকৎসেকর মাধ�েম কাউে�িলং েসশন
চলাকালীন সমেয় েরকড� করা হেয়েছ এবং
আপনার অন�ান� েমিডেকল েরকড� েথেক পৃথক
করা হেয়েছ);
েযসকল তথ� যথাযথ অেপ�া কের �ণয়ন করা
হেয়েছ েবসামিরক, অপরাধমূলক অথবা
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

আপনার িপ এইচ আই এর েকান সংেশাধনীর আেবদেনর জন�
আপনােক অবশ�ই আমােদর ফ�ািসিল�টর েমিডেকল েরকড�
কা�িডয়ােনর কােছ আেবদেনর কারণ দশােনা
�
সহ িলিখত আেবদন
জমা িদেত হেব।

�শাসিনক ব�ব�া �হেণর জন� অথবা কাজ
অ�সর করার জন�;
আপিন যিদ েকান কারাগার িনবাসী হন এবং
েরকড� েদখা আপনার অথবা অন� কারগার
িনবািসেদর, েকান অিফসার, কমচারী
�
অথবা
সংেশাধনমূলক �িত�ােনর েকান ব��� বা
আপনার �ানা�েরর জন� দািয়��া� ব���র
�া��, িনরাপ�া, সুর�া, র�ণােব�ণ অথবা
পুনবাসন
�
�িত�� হয়;
যিদ আমরা গেবষণার অংশ িহেসেব িপ এইচ আই
সং�হ বা ৈতির কির, গেবষণা চলাকালীন সমেয়
আপনার িপ এইচ আই �েবশািধকার িনিষ�
থাকেব, এই শেত� েয, গেবষণায় অংশ েনয়ার
অনুমিত েদয়ার সময় এই সামিয়ক �েবশািধকার
মুলতিব রাখার িবষেয় আপনার স�িত িছল;
যখন আপনার �েবশািধকার আইেনর মাধ�েম
িনিষ� থাকেব, তখন েফডােরল এেজ�� অথবা
কন�াকটেরর মাধ�েম িপ এইচ আই েরকড�
সংরি�ত থাকেব; এবং
আমােদর ছাড়া অন� কােরা কাছ েথেক েগাপন
রাখার শত� সােপে� সংগৃহীত িপ এইচ আই এর
জন� �েবশািধকার চাওয়া হেল যথাযথভােবই
তেথ�র উৎস �কাশ হেত পাের।

5.
আপিন ছাড়া অন� ব��� বা সং�ার কােছ িবগত ছয় বছের
আমােদর ৈতির করা িপ এইচ আই �কাশ করার িহসাব পাওয়ার
অিধকার আপনার আেছ, িনে�া� ে���েলা ব�তীত:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

আপনার িপ এইচ আই পরী�া করার জন� অথবা এক�ট
কিপ ৈতির করার জন�, আপিন আপনার িলিখত অনুেরাধ জমা িদেত

আপনার িপ এইচ আই �কােশর িহসাব অনুেরাধ করেত
আপনােক অবশ�ই আমােদর ফ�ািসিল�টর েমিডেকল েরকড�
কা�িডয়ােনর কােছ িলিখত আেবদন জমা িদেত হেব। আপনার
আেবদনপে� অবশ�ই এক�ট িনিদ�� সময় সীমার িহসাব চাইেত হেব
(েযমন- েশষ িতন মাস)। ১২ মােসর মেধ� �থম িহসাব েচেয় আেবদন

পােরন েমিডেকল েরকড�স কা�িডয়ােনর কােছ। আপিন যিদ এক�ট
কিপর জন� আেবদন কেরন, তাহেল আমরা কিপ ৈতিরর জন� এবং
আপনার েরকড� সমূহ ে�রেণর জন� িফ িনধারণ
�
করেবা, েসই সােথ
আপনার অনুেরােধর সােথ স�িক�ত অন�ান� খরচও এর অ�ভ� �
�
হেব।

িবনামূেল� করা যােব। অিতির� িহসাবপে�র জন�, আমরা আপনােক

িবল করেত পাির তািলকা ��িতর খরচ আদােয়র জন�। আমরা
আপনােক �েয়াজনীয় খরেচর িবষেয় জানােবা এবং আপিন তখন
আপনার আেবদন বািতল বা পিরবত�ন করেত পারেবন েকান খরচ
�দােনর পূেবই।
�

একই সােথ আমরা িপ এইচ আই �েবশািধকার েচেয়
আেবদন বািতল করেত পাির যিদ এে�ে� আপনার বা অন�েদর েকান
�িতর স�াবনা থােক। যিদ আমরা এই কারেণ �েবশািধকার বািতল
কির, তাহেল �েযাজ� আইন অনুসাের আমােদর এই বািতলকরণ

6.
েকান ঘটনায় আপনার িপ এইচ আই এর িনরাপ�া লি�ত
হেল আপনার অিধকার আেছ েস িবষেয় জানার, েগাপনীয়তার
নীিতমালা অনুসাের এ�ট আপনােক আমােদর জানােতই হেব।

িরিভউ/পুনরায় পযােলাচনা
�
করার অিধকার আপনার আেছ।
4.
আপনার িপ এইচ আই এর সংেশাধনী েচেয় আেবদন করার
অিধকার আপনার আেছ। তেব এই আেবদন আমরা নাকচ কের িদেত
পাির, যিদ আমরা িনধারণ
� করেত পাির েয, িপ এইচ আই বা েরকড�
যার আেবদেন িনে�র িবষয় সমূহ অ�ভ� �
� :
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

অিভেযাগ
যিদ আপনার মেন হয় আপনার েগাপনীয়তা পাবার অিধকার লি�ত
হেয়েছ, তাহেল অিতস�র ফ�ািসিল�ট �াইেভিস অিফসােরর সােথ

আমােদর �ারা ৈতির িছল না, যিদ না আপিন
িব�াসেযাগ� যথাযথ কারণ েদখােত না পােরন েয,
িপ এইচ আই এর ��তকারকেক সংেশাধনী
�দােনর জন� পাওয়া যাে� না;
এ�ট আপনার েমিডেকল বা িবিলং েরকড� বা অন�
েরকেড�র অংশ নয় যা আপনার িবষেয় িস�া�
িনেত সহায়তা কের;
পূেব উি�িখত
�
শত�াবিল অনুসাের পরী�া করার
জন� আয়�াধীন নয়; অথবা
এ�ট স�ঠক এবং স�ূণ।�

েযাগােযাগ ক�ন এই ন�ের – 718-206-7892. অিভেযাগ জমা েদয়ার

কারেণ আমরা আপনার িব�ে� েকান ব�ব�া �হণ করেবা না। আপিন
ইউ এস িডপাট� েম� অব েহলথ এ� িহউম�ান সািভ�েসস েসে�টািরর
কােছও অিভেযাগ জমা িদেত পােরন।
েযাগােযােগর জন� িনধািরত
�
ব���

যিদ আপনার েকান �� থােক অথবা এই েনা�টেশর িবষেয় আরও তথ�
জানার থােক, অনু�হ পূবক
� ফ�ািসিল�ট �াইেভিস অিফসােরর সােথ
এই ন�ের েযাগােযাগ ক�ন 718-206-7892.

েযেকান ঘটনায়, স�ত েকান সংেশাধনী অিতির� িহেসেব

এই েনা�টশ েসে��র ২৩, ২০১৩ েথেক কাযকর
� হেব।

অ�ভ� �
� হেব এবং বত�মান েরকড� সমূেহর �িত�াপন িহেসেব নয়।
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উপেরা� বণনা
� অনুসাের, িচিকৎসা, েপেম�
এবং েহলথ েকয়ার অপােরশনস পিরচালনার
জন�;
�েযাজ� আইন �ারা অনুেমািদত অথবা
�েয়াজনীয় আনুষি�ক ব�বহার বা �কাশ;
আপনার িলিখত অনুমিত অনুসাের;
ফ�ািসিল�টর িডের�ির অথবা আপনার েসবার
সােথ জিড়ত ব���বগ অথবা
�
আইনিস� অন�
েকান ��াপেনর সুিবধার জন�;
আইন েমাতােবক জাতীয় িনরাপ�া অথবা
েগােয়�া কাযাবলীর
�
সুিবধার জন�;
আইন অনুসাের সংেশাধনমূলক �িত�ান বা আই
�েয়াগকারী অিফিসয়ালেদর জন�;
আইন অনুসাের সীিমত ডাটা েসেটর অংশ
িহেসেব।
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�ীকােরা�� ACKNOWLEDGMENT
আিম, __________________________, �ীকার করিছ েয, আমােক The Jamaica Hospital Nursing
Home Company, Inc. এর �াইেভিস েনা�টেশর এক�ট কিপ েদয়া হেয়েছ।
I, __________________________, acknowledge that I have been provided with a copy of The
Jamaica Hospital Nursing Home, Inc.’s privacy notice.
তািরখ ( Date): _____________________, 20_________________________________
েমিডেকল েরকড� না�ার ( Medical Record Number): ___________________
�া�রকারী ব��� েরাগী ব�তীত অন� েকউ হেল, তার নাম (If not the patient, name of the
person signing the form):

েরাগীর সােথ স�ক� (Relationship to patient):

�া�র ( Signature):
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