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. 
. 

. . Wal-Mart Stores, Inc. (“Walmart and Sam’s Club”) -Mart Stores, Inc. 

. 
Walmart and Sam’s Club  

. 
, . Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra tính hợp lệ của bảo 

hiểm với các chương trình Medicaid, Medicare của tiểu bang hoặc các chương trình y tế khác, để xác định trạng thái đăng ký và cung cấp thông tin cho các cơ quan giúp chúng tôi trong việc gửi hóa đơn và thu các khoản còn nợ. 
chăm sóc sức khỏe cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

. 
(1) cung cấp cho quý vị ; (2) thông báo cho quý vị về một 

toa thuốc đã hết hạn; (3) ; (4) nhắc nhở quý vị về kiểm tra nhãn khoa hàng năm  các kiểm tra khác; (5)
; hoặc (6) cho quý vị biết về các cơ sở khác, nơi quý vị có thể đặt hàng các sản phẩm theo toa thuốc. 

Cho 

. 
. 

, thu hồi sản phẩm .
. 

. . 
. 

Để . . 

. 
Cho . 

. 
Để .  . 
Đối với  Tiệm thuốc tây.  tiệm thuốc tây hoặc câu lạc bộ . . 

 hoặc câu lạc bộ. 
Để . . 
Cho .  giám đốc công ty mai táng,

. 
Cho . 

. 
Để Tiếp thị. Với sự cho phép của quý vị, chúng tôi có thể tiết lộ PHI của quý vị cho bên thứ ba, đại diện, nhà cung cấp và/hoặc nhà thầu của chúng tôi để cung cấp cho quý vị các thông tin tiếp thị có mục đích. 
Để Bán PHI. Với sự cho phép của quý vị, chúng tôi có thể nhận tiền thù lao, hoặc tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp khi trao đổi PHI của quý vị. 
Để Hợp tác Kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ PHI của quý vị với một số đối tác kinh doanh nhất định thực hiện dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của quý vị cho một đối tác kinh doanh để bên đó có thể thực hiện 
công việc chúng tôi yêu cầu và gửi hóa đơn các dịch vụ tới quý vị hoặc bên thanh toán thứ ba của quý vị. Luật liên bang yêu cầu chúng tôi phải ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để đảm bảo an toàn cho PHI của quý vị theo như pháp luật 
và Walmart and Sam’s Club quy định. 

.

. Trong trường hợp vi phạm bảo mật liên quan đến PHI của quý vị, quý 
vị sẽ được thông báo. www.walmart.com, www.samsclub.com  hoặc câu lạc bộ . 
 

. 

. 
• Quý vị có thể yêu cầu hạn chế tiết lộ PHI của quý vị cho chương trình y tế nhất định của quý vị vì mục đích thực hiện thanh toán hoặc hoạt động chăm sóc sức khỏe liên quan đến các dịch vụ được thanh toán toàn bộ (xuất túi). 

 nhận bản y tế  bằng giấy hoặc điện tử, nếu hồ sơ đã xong để sao chép tương ứng với 
 vị . 

đ Walmart hoặc Sam’s Club
. Yêu cầu của quý vị

. 

4 năm 2003. 

. Walmart hoặc Sam’s Club
HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230. Quý vị c Walmart, Sam’s 

Club www.walmart.com www.samsclub.com. 
 

  

www.walmart.com www.samsclub.com,
. 

 
:  

HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 - - -
 Y tế và Sức khỏe HIPAA . 

 
 

1. , gồm có những quy tắc cung cấp chăm sóc  mức độ thăm khám thường xuyên cũng như  
; 3. Từ chăm sóc sẽ được cung cấp, về 

; 6. Có thể xác định thành viên người đến thăm qua nhận dạng thích hợp; 7. Không bị ngược đãi, bị bỏ bê hoặc bị lạm dụng bằng lời nói, tinh thần, tình dục và thể chất, bao gồm 
các tổn thương từ nguyên nhân không rõ và biển thủ tài sản của khách hàng/bệnh nhân; 8  

; 9 ; 10
, bao gồm chọn bác sĩ điều trị; 11 ; 12

; 13 ; 14 ; 15
; 16  phạm vi dịch vụ và của các dịch vụ của tổ chức. 

 
 

; 2. Được t

. 
 

 
• theo số 1-800-WAL-MART  năm 

- - -
Tổng đường dây nóng của Phòng Thanh tra theo số 1-800- 447-8477. 

 

http://www.samsclub.com/�


• TIÊU CHUẨN NHÀ CUNG CẤP MEDICARE DMEPOS. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cung cấp cho quý vị bởi Wal-Mart Stores, Inc. phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn về nhà cung cấp dịch vụ có trong Quy định liên bang trong 
Điều 42 Luật Liên Bang Phần 424.57(c). Các tiêu chuẩn này liên quan đến các vấn đề về hành nghề và hoạt động (ví dụ cấp giấy phép và số giờ hoạt động). Quý vị có thể xem toàn bộ các tiêu chuẩn này tại www.ecfr.gov. Chúng tôi sẽ 
cung cấp cho quý vị một bản sao các tiêu chuẩn này theo yêu cầu. 
 
• Thông tin bảo hành. Mọi sản phẩm do công ty chúng tôi bán hoặc cho thuê có một năm bảo hành của nhà sản xuất. Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các bên hưởng lợi của Medicare về phạm vi bảo hành, trao bảo hành theo luật hiện 
hành, sửa chữa hoặc thay thế, miễn phí, các thiết bị được Medicare bảo hành. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn sử dụng với thông tin bảo hành cho các bên hưởng lợi đối với tất cả thiết bị y tế lâu bền khi phát hành hướng dẫn 
sử dụng này. 
 


