
2015ینایر 6:  تاریخ المراجعة2013مارس 26: إخطار بیان الممارسات تاریخ التفعیل.   شركة متاجر وال مارت  إخطار بیان الخصوصیة

ج بصریات، عیادات، وخدمات إدارة العال/صیدلیة، صیدلیة متخصصة،تعبئة مركزیة، مركز رؤیة: ینطبق على. ُیرَجى مراجعتھا جیًدا.  یوضح ھذا اإلخطار كیف یمكن أن ُتستخَدم المعلومات الطبیة الخاصة بك، وكیف یمكن اإلفصاح عنھا، وكیف یمكنك الدخول على ھذه المعلومات
.الطبي لكل متاجر وال مارت وسامز كلوب

، عمًال بالشروط الواردة في ھذا )”IHP“(والشركات التابعة لھما وفًقا للقانون الحفاظ على خصوصیة بیاناتك الطبیة المحمیة ") وال مارت وسامز كلوب("مطلوب من . شركة متاجر وال مارت. ونلتزم بحمایة معلوماتك الطبیة. ندرك أن المعلومات الطبیة الخاصة بك ھي أمر شخصي
.2015ینایر 6: ، تاریخ المراجعة2013مارس 26: تاریخ التفعیل.  یجب علینا اتباع شروط البیان الحالي. البیان، وإخطارك بالواجبات القانونیة الواقیة وممارسات الخصوصیة لدینا المتعلقة بمعلوماتك الصحیة

أو یفصحان عن معلوماتك الصحیة المحمیة كیف سیستخدم وال مارت وسامز كلوب
ن بطب العیون، أو غیرھم من الناس المعنیین بتقدیم قد نقوم باإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة لألطباء المعالجین، أو الصیدلیات، أو العاملی. أو تقدیم خدمات إدارة العالج الطبي لك/العالج الطبي، و/قد نستخدم بیاناتك الصحیة المحمیة  لكتابة الوصفات، وتقدیم الخدمات.للعالج .1

لتأمین من میدیكاید، أو میدیكایر، أو غیرھا من قد یتضمن ذلك إصدار شیكات استحقاق لقیمة ا.  قد نستخدم بیاناتك الصحیة المحمیة أو نفصح عنھا حتى نتمكن من إصدار الفواتیر وتحصیلھا منك، أو من شركة التأمین التي تتبعھا، أو من طرف ثالث.  للسداد2. الرعایة الصحیة لك
رعایة الصحیة، والتي تتضمن األنشطة الضروریة یمكننا استخدام بیاناتك الصحیة المحمیة واإلفصاح عنھا ألغراض ال.لعملیات الرعایة الصحیة. 3.برامج التأمین الصحي، أو تحدید حالة التسجیل، وتقدیم المعلومات للجھات التي تساعدنا في تقدیم الفواتیر وتحصیل المبالغ المستحقة

إخطارك ) 2(, الطبیة الخاصة بكتذكیرك بإعادة صرف الوصفة ) 1: (قد نستخدم أو نفصح عن بیاناتك الصحیة المحمیة من أجل.لخدمات ومنتجات الرعایة الصحیة، وللتذكیر بإعادة صرف الوصفة الطبیة. 4. لتقدیم خدمات الرعایة الصحیة وضمان أن تحصل على خدمة عمالء جیدة
خرى التي یمكنك طلب منتجات إخبارك بالمواقع األ) 6(, اقتراح بدائل العالج الممكنة التي یمكن أن تھمك) 5(, تذكیرك بالفحص السنوي للعین الخاص بك أو غیره من الفحوصات) 4(, إخبارك بالمنتجات أو الخدمات المتعلقة بالرعایة الصحیة) 3(, بانتھاء تاریخ سریان الوصفة الطبیة

قد نقوم باإلفصاح عن .قدمة لكاألفراد المعنیون بتقدیم الرعایة الصحیة لك أو المسؤولون عن تحصیل قیمة الرعایة الصحیة الم. 5. أو تقدیم خدمات إدارة العالج الطبي لك/و, تزویدك بالمعلومات الخاصة بموعدك في العیادة) 8(,  تذكیرك بموعدك في العیادة) 7(, الوصفة الطبیة منھا
اض، فسنلجأ إلى أفضل اآلراء لدینا إن لم تكن متاًحا أو غیر قادر على االعتر.  بیاناتك الصحیة المحمیة ألحد أفراد األسرة أو األصدقاء المعنیین بالرعایة الصحیة المقدمة لك، أو بالسداد لھذه الخدمة، وذلك بشرط موافقتك على ھذا اإلفصاح، أو نمنحك الفرصة لالعتراض على اإلفصاح

عند نحتاج لإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیةقد .لتجنب تھدید خطیر للصحة أو السالمة.7. سنقوم باإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة عند الحاجة وفًقا لما یقره القانون الفیدرالي، أو المحلي أو قانون الوالیة.وفًقا لما یقره القانون. 6. لنقرر ما إذا كان اإلفصاح في صالحك أم ال
ض، أو منع اإلصابة، أو اإلبالغ عن تلك األنشطة الموجھة للوقایة أو السیطرة على أحد األمرا: مثلقد نقوم باإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة ألغراض أنشطة الصحة العامة،. الضرورة؛ لمنع تھدید خطیر لصحتك ولسالمتك أو صحتك أو السالمة العامة أو سالمة شخص آخر

قد نقوم .ألنشطة مراقبة الصحة. 8.  دومع ھذا، فأي إفصاح یكون لشخص بإمكانھ المساعدة في منع وقوع التھدی.  التفاعالت لألدویة، أو المشكالت المرتبطة بالمنتجات، أو لسحب المنتجات، ولإلبالغ عن اإلساءة لألطفال أو إھمالھم، أو كبار السن، أو الراشدین الذین یحتاجون للرعایة
التحقیقات، والتفتیش وإصدار وتتضمن ھذه األنشطة الخاصة بمراقبة الصحة والتي ُتَعد ضروریة حتى تتمكن الحكومة من مراقبة نظام الرعایة الصحیة، المراجعات، و. باإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة لوكالة متخصصة في مراقبة الصحة وفًقا لألنشطة التي یقرھا القانون

حضار للمحكمة، أو طلب الكشف، كما قد نقوم باإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة بناًء على أمر إ. إذا كنت طرًفا في قضیة ما أو نزاع قانوني، فقد نحتاج لإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة كاستجابة لحكم المحكمة أو الحكم اإلداري.للمشكالت والنزاعات القضائیة. 9. التراخیص
فصاح عن بیاناتك قد نقوم باإل.للوظائف الحكومیة المتخصصة.10. أو للحصول على حكم یحمي المعلومات المطلوبة) والذي قد یشمل اإلخطار الكتابي(أو غیره من العملیات القانونیة بسبب تورط شخص آخر في النزاع القانوني، ولكن ھذا فقط في حالة محاولة إخبارك بالطلب 

علقة باألمن الوطني ألسباب مت) 4(, استجابًة إلى طلب ھیئة تنفیذ القانون، وفًقا لشروط معینة) 3(, إذا كنت سجیًنا أو محبوًسا، لدى إحدى مؤسسات اإلصالح أو مسؤول تطبیق القانون) 2(, إذا كنت عضًوا في القوات المسلحة، وفًقا لما تقتضیھ السلطات العسكریة) 1: (الصحیة المحمیة
كما قد .اء واألنسجةللتبرع باألعض.12. قد نفصح عن بیاناتك الصحیة المحمیة من أجل تعویض العمال أو ما شابھ من البرامج.لتعویض العمال011. للمسؤولین الفیدرالیین المفوضین بحمایة الرئیس، أو أشخاص آخرین مفوضین أو رؤساء دول أجانب) 5(, وفًقا لما یسمح بھ القانون

ازات، أو للمحقق في عند الوفاة، نقوم باإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة ألحد مسؤولي إدارة الجن.للتحقیق في أسباب الوفاة وإلدارة الجنازات. 13. نحتاج لإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة من أجل عملیات تدبیر األعضاء أو غیرھا من األغراض المشابھة من التبرع أو الزرع
و المسؤول اإلداري أو أحد الوالدین، أو الوصي القانوني، أ: قد نقوم باإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة لشخص مفوض قانونًیا بالتصرف نیابة عنك، مثل.للممثلین الشخصیین.14. أسباب الوفاة، أو لمسؤول الفحص الطبي، وفًقا لما یقره القانون من أجل مساعدتھم على القیام بعملھم

لبیع .16.   دف معكأو مقاولین ألغراض التواصل التسویقي المستھ/قد نستخدم أو نفصح عن بیاناتك الصحیة المحمیة، بعد موافقتك، لطرف ثالث تابع لنا، سواء وكالء، ممثلین، مقدمي خدمة، و.للتسویق.15. منفذ الوصیة التابع للدولة، أو غیره من األفراد المفوضین وفًقا للقانون
. ن الفیدراليإال إذا كان اإلفصاح لجھة أخرى مغطاة ألغراض العالج أو السداد، أو بخالف ذلك تكون جھة مفوضة بحكم قانون الدولة أو القانو, لن نقوم باإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة ألي شخص آخر للحصول على مقابل سواء مباشر أو غیر مباشر.بیاناتك الصحیة المحمیة

عن بیاناتك قد نحتاج لإلفصاح .  قد نحتاج لمشاركة بیاناتك الصحیة المحمیة مع بعض شركاء العمل الذین یقدمون الخدمات لنا.لشركاء العمل. 17.  في ھذه الحاالت، ال یتعدى المقابل الذي نحصل علیھ مقابل اإلفصاح التكالیف المقبولة لتجھیز أو إرسال البیانات الصحیة المحمیة
یقره القانون وولمارت یطالبنا القانون الفیدرالي بالدخول في عقود شراكة من أجل حمایة بیاناتك الصحیة المحمیة وفًقا لما .  الصحیة المحمیة ألحد شركاء العمل حتى یتمكن من القیام بعملھ الذي طلبناه منھ وإصدار الفاتورة لك أو للطرف الثالث المسؤول عن السداد مقابل الخدمات المقدمة

إلثبات .19. اضقد نشارك بیاناتك الصحیة المحمیة ألغراض بحثیة حیث یكون المقابل الذي نحصل علیھ من الجھة المغطاة أو شریك العمل ھو فقط عبارة عن رسوم معقولة لتغطیة نفقات تجھیز ونقل البیانات الصحیة المحمیة الُمَعدة لھذه األغر.ألغراض بحثیة. 18. وسامز كلوب
فصاح العابر في اإل.20. قد نحتاج إلى اإلفصاح عن سجالت التطعیمات للمدرسة بشأن أحد األطفال أو الطالب المحتملین، وفًقا لما ینص علیھ قانون الوالیة، إذا كان ھناك تفویض من ولي األمر أو الوصي، أو القاصر الذي بلغ سن الرشد أو غیره من األفراد إذا أنطبق ذلك: التطعیم

مل مع أیة صیدلیة داخل إذا أردت مزیًدا من الخصوصیة، نقترح أن تقوم بالتعا. قد یحدث أن یستمع َمن في الصیدلیة أو بالقرب منھا للحوار الذي یدور بین الصیدلي وَمن یتحدث إلیھ. في بعض المتاجر أو مواقع النوادي نقدم خدمة نافذة الصیدلیة لبیع الدواء.نافذة الصیدلیة لبیع الدواء
و اإلفصاح عنھا، یمكنك إلغاء إذا منحتنا التفویض الستخدام بیاناتك الصحیة المحمیة أ. باستثناء ما ورد في ھذا اإلخطار، لن نقوم باستخدام بیاناتك الصحیة المحمیة أو اإلفصاح عنھا بدون إذن منك.القیود المفروضة على استخدام بیاناتك الصحیة واإلفصاح عنھا.21. المتجر أو النادي

مًة من قوانین التأمین الصحي كما یجب أن نتبع أي قانون الوالیة الذي یكون أكثر صرا. إذا قمت بإلغاء التفویض، فسیعني ھذا توقف أي استخدام أو إفصاح عن البیانات بعد ذلك لألغراض المحددة في تفویضك، باستثناء ما تم استخدامھ وفًقا لتفویضك. ھذا التفویض كتابًیا في أي وقت
لمتجر المحلي أو أو من خالل طلب تتقدم بھ في اwww.walmart.com ,www.samsclub.comیمكنك التعرف على المعلومات المتعلقة بھذه القوانین على المواقع اإللكترونیة. في حالة حدوث خرق ألمن بیاناتك الصحیة المحمیة، یتم إرسال إخطار لك بذلك. والمحاسبة الفیدرالي

. النادي

أنت تتمتع بالحقوق التالیة فیما یتعلق ببیاناتك الصحیة المحمیة والمحفوظة في سجالتنا 
عن بیاناتك الصحیة المحمیة لشخص مشارك في عملیة الرعایة الصحیة أو السداد مقابل الخدمات الصحیة المقدمة لك، قد تطلب وضع القیود على استخدام بیاناتك الصحیة المحمیة أو اإلفصاح عنھا سواء للعالج أو السداد أو لعملیات الرعایة الصحیة، أو عند استخدام أو اإلفصاح. 1

قد تطلب وضع بعض القیود على شكل معین من أشكال اإلفصاح عن بیاناتك الصحیة المحمیة في برنامجك .2. ره القانونفسنوافق على طلبك باستثناء بعض المواقف الطارئة أو وفًقا لما یق, إذا قمنا بالموافقة. ولیس مطلوب منا الموافقة على طلبك.  أحد أعضاء األسرة أو األصدقاء: مثل
قد نحملك . عادًة ما یتضمن ھذا سجالت الوصفة الطبیة وإصدار الفواتیر. الطبیة، إذا كانت جاھزة لإلنتاجیمكنك فحص واستالم نسخة ورقیة أو إلكترونیة من سجالتك . 3). من الجیب(الصحي ألغراض السداد أو عملیات الرعایة الصحیة المتعلقة بالخدمات مدفوعة األجر بالكامل 

قد نرفض طلبك إذا كانت بیاناتك الصحیة المحمیة دقیقة وكاملة، أو إذا . البد من تقدیم سبب یدعم طلبك. یمكنك أن تطلب تعدیل بیاناتك الصحیة المحمیة إن كانت غیر صحیحة أو غیر كاملة. 4.  قد نرفض طلبك، وفي ھذه الحالة، قد تطلب مراجعة رفض الطلب. تكالیف االستجابة لطلبك
سنقوم بإرفاقھ لسجالتك ویتم إدراجھ . سیصبح طلبك جزًءا من سجلك الطبي. امل أو غیر صحیحإذا رفضنا طلبك، فلك الحق في تقدیم بیان للرفض یتعلق بأي صنف في سجلك تعتقد أنھ غیر ك. كانت لیست جزًءا من البیانات الصحیة المحمیة المحفوظة لدى وول مارت أو سامز كلوب

ي تم فیھا الكشف عن بیاناتك الصحیة، في غیر مواضع العالج، أو السداد، أو عملیات ھذه قائمة بمرات اإلفصاح الت. قد تطلب محاسبة لإلفصاحات عن بیاناتك الصحیة المحمیة. 5. حینما نقوم باإلفصاح عن البیانات الخاصة بالشيء أو البیان الذي ترى أنھ غیر كامل أو غیر صحیح
قد تطلب أن نتصل بك : على سبیل المثال. ل بك بأسلوب معین أو في موقع معینقد تطلب أن نتص.6. 2003أبریل 14البد أن تحدد في طلبك فترة زمنیة، والتي ال یجب أن تزید على ست سنوات وال تتضمن تواریخ قبل . الرعایة الصحیة، واالستثناءات األخرى التي یسمح بھا القانون

ق، فاتصل بموقع وول مارت أو سامز كلوب الذي قدم لك الخدمات للحصول إذا أردت ممارسة أي من تلك الحقو. نضمن أن تكون الطلبات معقولة. ینبغي أن تحدد في طلبك الكتابي كیف أو أین ترید أن یتم االتصال بك. فقط في العمل أو في مكان إقامة مختلف أو على أحد مكاتب البرید
یمكن الحصول على نسخة ورقیة من ھذا اإلخطار . Wal-Mart Stores ,Inc. ,702SW8th Street ,Mailstop#0230 ,Bentonville ,AR .72716-0230: على النموذج الصحیح، أو قم بتقدیم طلب كتابي إلى إدارة االمتثال لقانون النقل والمحاسبة الخاص بالتأمین الصحي

. www.samsclub.comأو www.walmart.com:من وول مارت أو سامز كلوب، أو السوق الموجود بالحي حسب الطلب، أو على اإلنترنت على

. التغییرات على ھذا اإلخطار لممارسات الخصوصیة
إذا قمنا بتغییر اإلخطار، یمكنك الحصول على نسخة من اإلخطار . سنقوم بإرسال نسخة من اإلخطار الحالي. نحتفظ بالحق في تفعیل التغییر أو التعدیل على ھذا اإلخطار بالنسبة لبیاناتك الصحیة المحمیة لدینا وأي معلومات نحصل علیھا في المستقبل. فظ بالحق في تغییر ھذا اإلخطارنحت

. أو حسب الطلب, www.samsclub.comأو www.walmart.com:المعدل من خالل زیارة الموقع اإللكتروني

لمزید من المعلومات أو لإلبالغ عن وجود مشكلة 
إذا كنت تعتقد أن . WAL-MART) 800(أو الھاتف  702SW8th St ,Mailstop#0230 ,Bentonville ,AR .72716-0230ل مارت،  إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا اإلخطار، فاتصل بخط االمتثال لقانون النقل والمحاسبة الخاص بالتأمین الصحي، شركة متاجر وو

. نقل ومحاسبة التأمین الصحي على العنوان السابق ِذكره، أو لوزیر الصحة والخدمات البشریة، مكتب الحقوق المدنیةحقوق الخصوصیة الخاصة بك قد تعرضت للخرق، یمكنك التقدم بشكوى مكتوبة، ولن تكون ھناك أي أعمال انتقامیة، لمسؤول السالمة والصحة التابع لالمتثال لقانون

قائمة حقوق المریض 
رفض الرعایة أو العالج بعد توضیح تبعات رفض الرعایة أو .3,  شارك في التطویر والمراجعة الدوریة لخطة الرعایة.2, على خطة الرعایةالرعایة التي سُتقَدم، بما فیھا الفروع التي تقدم الرعایة ومدى تكرار الزیارة، وكذلك أي تعدیالت /یجب أن تتعرف ُمقدًما على الخدمة. 1

المریض وخصوصیتھ /معاملة ممتلكات المرء وشخصھ بشكل محترم، وبمراعاة الكرامة للعمیل. 5, العمیل/ ثالثة وأي رسوم سیتحملھا المریضالخدمة المتوقعة من األطراف ال/معرفة الرسوم شفھًیا أو كتابًة قبل تقدیم الرعایة، وتشمل مبالغ السداد مقابل الرعایة. 4,  العالج بالكامل
, المریض/اإلصابات التي تنتج عن مصادر غیر معروفة، وسوء استخدام ممتلكات العمیلااللفظي، أو العقلي، أو الجنسي، أو البدني، بما فیھالتحرر من سوء المعاملة، واإلھمال، أو التحرش.7, القدرة على تحدید األفراد الذین یزورونك باستخدام وسیلة مناسبة لتعریف الھویة. 6, الفردیة

أو لم ننجح في (مظالم تتعلق بالعالج أو الرعایة التي تم تقدیمھا /وجود شكاوى.9. قدمة لألفراد بدون تقیید، أو تدخل، أو إكراه، أو تمییز أو انتقامالرعایة الم/الشكاوى المتعلقة بالعالج أو الرعایة، ونقص احترام الممتلكات أو طلب التغییرات على السیاسة، أو الخدمة/اإلساءة الصوتیة. 8
تقدیم النصیحة بشأن سیاسات . 12, المریض والخاصة بالبیانات الصحیة المحمیة/سریة وخصوصیة كل المعلومات المدرجة في سجل العمیل. 11, جاختر أحد مزودي خدمة الرعایة الصحیة، بما فیھا اختیار طبیب معال.10,  أو نقص االحترام للممتلكات الخاضعة للفحص) تقدیمھا

تلقي المعلومات حول نطاق . 16, التعرف بالكامل على مسؤولیات المرء.15, التعرف على أیة مزایا مالیة عند اإلحالة إلى منظمة ما. 41, تلقي الرعایة المطلوبة بدون تمییز بما یتوافق مع أوامر الطبیب.13, وإجراءات الوكالة والمتعلقة باإلفصاح عن السجالت الطبیة للعیادات
. الخدمات التي ستقدمھا المنظمة والقیود الخاصة لھذه الخدمات

مسؤولیات المریض 
التنظیف الجید، والتخزین المناسب للُمِعدَّات : المشاركة، بحسب الحاجة واإلمكانیة في تطویر وتطبیق وتعدیل خطة الرعایة المنزلیة المقدمة لك، مثل. 2, الرعایة المقدمة لك/ج، والحساسیة، وھكذا، إذا كانت تنطبق على الخدمةتقدیم معلومات كاملة ودقیقة تتعلق بصحتك الحالیة، والعال. 1

. 7, إخطارنا قبل تغییر مكان إقامتك أو رقم ھاتفك. 6,  إلخطار الطبیب المعالج حینما تشعر بالمرض. 5, أسئلة أو مشكالت تتعلق بُمِعدَّاتك أو المواد الخاصة بك، أو الخدمة المقدمة لكالتواصل معنا بشأن أي. 4, الُمِعدَّات والموادالتنظیف الجید والحفاظ على.3, والمواد الخاصة بك
. أو تقیید سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا/إخطارنا برفض و. 9,  إخطارنا إذا قام طبیبك المعالج بتعدیل أو إیقاف الوصفة الطبیة الخاصة بك. 8, مشكلة خاصة بالُمِعدَّات أو الخدمةإخطارنا عندما تواجھ أیة

مشكالت العمیل 
یمكنك االتصال . یوًما سنقوم بإرسال إخطار مكتوب عن نتائج استفسارك والحل14وخالل . یتم االتصال بك ھاتفًیا، أو عبر البرید اإللكتروني، أو الفاكس، أو البرید یفید بأننا استلمنا شكواكخالل خمسة أیام من استالم الشكوى س. WAL-MART) 800(یمكنك االتصال بنا على. 1

كما یمكنك االتصال على . إن لم یتم حل مشكلتك2242-937) 855(أو 1214-785)919(أو خدمة ُمقَدمة من منظمتنا أو یمكنك االتصال بلجنة االعتماد للرعایة الصحیة على الرقم إذا كانت لدیك مشكالت تتعلق بالتزویر أو االنتھاك أو أیة معاملةWAL-MART) 800(على 
أو الخدمات الُمقَدمة لك من متاجر وول مارت ُعرضة لمقاییس الُمورِّد الواردة في القانون الفیدرالي الُموَضح في /المنتجات و. ، واألطراف االصطناعیة، وتقویم العظام، والمواد مقاییس میدیكایر لُمورِّد الُمِعدَّات الطبیة المعمرة. 2.  8477-447) 800(-1مكتب المفتش العام على 

وحسب الطلب، سنقوم . www.ecfr.govالنص الكامل لھذه المقاییس یمكن الحصول علیھ من على الموقع اإللكتروني ). الضمانات الشرفیة، وساعات التشغیل: مثل(ین، واألمور التشغیلیة وتتعلق ھذه المقاییس بالمھنی).  ج(424.57القسم –من القواعد التنظیمیة الفیدرالیة 42القاعدة 
نتوجھ باإلخطار لكل المستفیدین من خدمات الضمان من میدیكایر، باحترام كل الضمانات وفق القانون المطبق، وإصالح واستبدال أي ُمِعدَّة تشملھا .  مل ضماًنا لمدة عام من الُمصنِّعكل منتج َمبیع أو ُمؤَجر من شركتنا یح.  معلومات الضمان. 3.  بتقدیم نسخة مكتوبة من تلك المقاییس
.ن للمستفیدین بالنسبة لكل الُمِعدَّات الطبیة شدیدة التحمل حینما یكون ھذا الدلیل متوفًراوإضافة إلى ذلك، یتم تقدیم دلیل مستخدم مع معلومات الضما. تغطیة میدیكایر، بدون رسوم إضافیة

http://www.samsclub.com/

