Առողջության և բարեկեցության վե
երաբերյալ ծանուցո
ումներ՝ այդ թվում Գ
Գաղտնիության գորրծելակերպերի ծան
նուցումը, Հիվանդի իրավունքների օրի
ինագիծը,
Հաճախորդի մտ
տահոգությունները,, Medicare Տարեցնե
երի բժշկական սպա
ասարկման պետակա
ան ծրագրի մատակ
կարարի ստանդարտ
տները, Երաշխիքային
տեղեկություն
I. Գաղտնիո
ության գործելակեր
րպերի ծանուցում

Ուժի մեջ մտնեելու ամսաթիվ` 26-ը մ
մարտի, 2013թ. Վերանայման ամսաթիվ` 10-ը հունվարի, 2017թ.

ԱՅՍ ԾԱՆՈ
ՈՒՑՈՒՄԸ ՆԿԱՐԱԳ
ԳՐՈՒՄ Է, ԹԵ ՁԵ
ԵՐ ՄԱՍԻՆ ԲԺՇԿ
ԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎ
ՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՆՉ
ՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ Ե
ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԵԼ, ԵՎ ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԱՅՍ
ՏԵՂԵԿԱՏՎ
ՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈ
ՈՂ Է ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԼԻՆԵԼ
Լ
ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ
Ր: ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ
Ք ՎԵՐԱՆԱՅԵԼ ԱՅ
ՅՆ ՈՒՇԱԴԻՐ. Կիր
րառելի է` Դեղատան, Մասնագիտացվա
ած դեղատան, Կենտ
տրոնական
պլոմբման, Տ
Տեսողության կենտրո
ոնի /Օպտիկական, Հի
իվանդանոցային և Դեղորայքային
Դ
թերապ
պիայի կառավարմանն ծառայությունների համար Walmart and Sam’s Club-ի բոլոր խ
խանութներում:
Մենք հասկա
անում ենք, որ Ձեր բժ
ժշկական տեղեկատվ
վությունը կրում է ան
նձնական բնույթ: Մենք պարտավորվում եենք պաշտպանել Ձեեր բժշկական տեղեկա
ատվությունը: Wal-M
Mart Stores, Inc.-ը («W
Walmart
and Sam’s C
Club») և իր մասնա
աճյուղերը օրենքով պահանջում
պ
են պա
ահպանել Ձեր պաշտ
տպանված բժշկականն տեղեկատվությանն գաղտնիությունը («ՊԲՏ»), հետևելոււ համար այս Ծանո
ուցման
պայմանների
ին, և Ձեզ տրամադրե
ելու համար Ձեր բժշկ
կական տեղեկատվոււթյանը վերաբերող մեր
մ իրավական պարտ
տականությունների և գաղտնիության գո
ործելակերպերի այս Ծ
Ծանուցումը: Մենք պետք
պ
է
հետևենք այս
ս ներկա Ծանուցման
ն պայմաններին: Ուժի
ի մեջ մտնելու ամսա
աթիվ` 26-ը մարտի, 20
013թ. Վերանայման ա
ամսաթիվ` 10-ը հունվվարի, 2017թ.
Ինչպես Wallmart and Sam’s Club
b-ը կարող են օգտա
ագործել կամ բացահ
հայտել Ձեր Պաշտպ
պանված բժշկական
ն տեղեկատվություն
նը
1. Բուժման նպատակով. Մենք
ք կարող ենք օգտա
ագործել Ձեր ՊԲՏ-ն`` դուրս գրելու դեղա
ատոմսեր, տրամադրրելու բժշկական բոււժում/ծառայությունն
ներ, և/կամ Ձեզ տրրամադրելու դեղորա
այքային
թերապիայի կառավարման ծառ
ռայություններ: Մենք
ք կարող ենք տրամ
մադրել Ձեր ՊԲՏ-ն բուժող բժիշկներինն, մատակարարներիին-ծառայություն մա
ատուցողներին, դեղա
ատներին, ակնաբուժ
ժական
ծառայություւններ տրամադրողնե
երին, և այլ անձանց
ց, ովքեր ներգրավվա
ած են Ձեր բուժման
նը: 2. Վճարման նպ
պատակով. Մենք կկարող ենք օգտագո
ործել և բացահայտե
ել Ձեր ՊԲՏ-ն այնպ
պես, որ
կարողանանք
ք վարձավճար և վճ
ճարում հավաքել Ձե
եզանից, Ձեր ապահո
ովագրական ընկերո
ությունից, կամ երրոորդ կողմից: Սա կա
արող է ներառել ապա
ահովագրական իրա
ավասության ստուգումների
անցկացումըը նահանգային Mediccaid-ի, Medicare-ի, կամ այլ առողջապահ
հական ծրագրերով, նշելով անդամագրմա
ան կարգավիճակը և տրամադրելով տեղ
ղեկատվություն այն կազմակերպություն
ններին,
որոնք մեզ օգ
գնում են ներկայացնե
ել վարձավճարները և հավաքագրել պարտ
տքի գումարները: 3. Բժշկական վիրահա
ատությունների նպա
ատակով. Մենք կարրող ենք օգտագործելլ և բացահայտել Ձեր
ր ՊԲՏն բժշկական վիրահատություննե
երի նպատակով, որոն
նք ներառում են այն
նպիսի գործողություն
ններ, որոնք բժշկակա
ան ծառայություններր տրամադրելու համ
մար անհրաժեշտ են և ապահովում են, որ
ր Դուք
ստանաք հա
աճախորդի որակյալ ծառայություն:
ծ
4. Դեղատոմսի կրկնակի
ի օգտագործման հի
իշեցումների և առող
ղջությանն առնչվող
ղ ապրանքների և ծ
ծառայությունների նպատակով. Մենք կարող
ենք օգտագո
ործել և բացահայտել Ձեր ՊԲՏ-ն՝ (1) տրա
ամադրելու Ձեզ դեղա
ատոմսի կրկնակի օգտ
տագործման հիշեցում
ւմներ, (2) ծանուցելոււ Ձեզ ժամկետը լրացցած դեղատոմսի վերա
աբերյալ, (3) տեղեկա
ացնելու
Ձեզ առողջո
ությանն առնչվող ապրանքների
ա
և ծառայությունների մասի
ին, (4) հիշեցնելու Ձեզ
Ձ
Ձեր տեսողությ
թյան տարեկան կամմ այլ ստուգման մա
ասին, (5) խորհուրդ տալ հնարավոր բո
ուժման
այլընտրանքն
ներ, որոնք կարող են
ն Ձեզ հետաքրքրել, (6) տեղեկացնել Ձեզ
զ այլ վայրերի վերաբերյալ, որտեղ Դուք կկարող եք պատվիրեել դեղորայքային միջո
ոցներ, (7) հիշեցնել Ձ
Ձեզ Ձեր հիվանդանո
ոցային
պայմանավորրվածության մասին, (8) Ձեզ տեղեկատվո
ություն տրամադրել Ձեր հիվանդանոցայի
ին պայմանավորվածծության վերաբերյալլ, և/կամ Ձեզ տրամա
ադրել դեղորայքային թ
թերապիայի կառավա
արման
ծառայություւններ 5. Անհատներ
ր, որոնք ներգրավվ
ված են Ձեր խնամք
քում կամ Ձեր Խնա
ամքի վճարմանը. Մ
Մենք կարող ենք Ձերր ՊԲՏ-ն այն ընտան
նիքի անդամին կամ ընկերոջը տրամադր
րել, ով
ներգրավված
ծ է Ձձեր բժշկական օգնության մեջ կամ բժշկական օգնությա
ան վճարման մեջ, այյն պայմանով որ Դոււք համաձայն եք այսս տվյալների տրամա
ադրմանը կամ մենք Ձ
Ձեզ հնարավորությո
ուն ենք
տալիս առարրկել տվյալների տրա
ամադրմանը: Եթե դո
ուք հասանելի չեք կա
ամ ի վիճակի չեք առ
ռարկել, մենք կօգտա
ագործենք մեր սթափ
փ հաշվարկը` որոշելլու արդյոք այս տվյա
ալների տրամադրում
մը Ձեր
լավագույն շա
ահերից է բխում, թե՝ ոչ: 6. Ինչպես օրենք
քն է պահանջում. Մենք
Մ
կբացահայտենք
ք Ձեր ՊԲՏ-ն, երբ դա
աշնային, նահանգայիին կամ տեղական օրրենքով է այդպես պա
ահանջվում: 7. Կասեցնելու
առողջությա
անը կամ անվտանգ
գությանը սպառնա
ացող լուրջ վտանգը
ը. Եթե անհրաժեշտ
տ լինի, մենք կարողղ ենք օգտագործել և բացահայտել Ձերր ՊԲՏ-ն` կանխելոււ Ձեր առողջության
նը կամ
անվտանգութ
թյանը կամ հասարա
ակական կամ մեկ այլ անձի առողջութ
թյանը կամ անվտա
անգությանը սպառնա
ացող լուրջ վտանգը
գը: Մենք կարող են
նք բացահայտել Ձերր ՊԲՏ-ն հասարակ
կական
առողջապահ
հության գործողությյունների համար, ինչպիսիք են այն գո
ործողությունները, որոնք
ո
ուղղված են կանխելու և վերա
ահսկելու հիվանդութ
թյունը, կանխելու վվնասվածքը, դեղորա
այքների
ռեակցիաներրի կամ ապրանքներ
րի հետ կապված խն
նդիրների մասին տեղ
ղեկացնելու, ետ վեր
րցնելու ապրանքներըը և տեղեկացնելու եերեխաների, տարեցցների և անչափահա
ասների շահագործմա
ան կամ
անտեսման մ
մասին: Որևէ տվյալն
ների բացահայտում, ամեն դեպքում, կկա
ատարվի միայն այն անձի
ա
համար, ով կարրող է օգնել կանխել սսպառնալիքը: 8. Առո
ողջության վերահսկ
կման գործողություւնների
նպատակով
վ. Մենք կարող ենք ՊԲՏ-ն տրամադրե
ել առողջությունը վե
երահսկող գործակալլությանը օրենքով լիիազորված գործողոությունների համար։ Այս վերահսկման գ
գործողությունները, որոնք
կառավարութ
թյան համար անհրա
աժեշտ են վերահսկե
ելու առողջապահակա
ան համակարգը, ներ
րառյալ աուդիտներըը, հետազոտություննները, ստուգումներըը և լիցենզիայի տրա
ամադրումը։ 9. Դատ
տական
հայցերի և վ
վեճերի նպատակով. Եթե Դուք ներգրավ
վված եք դատական հայցում
հ
կամ վեճում, մենք կարող ենք բա
ացահայտել Ձեր ՊԲՏ
Տ-նը` ի պատասխան դատարանի կամ վա
արչական մարմնի հրա
ամանի։
Մենք կարող
ղ ենք Ձեր ՊԲՏ-ն տր
րամադրել ի պատաս
սխան դատական ծրա
ագրի, փաստաթղթեր
րի հարցմանը կամ ա
այլ իրավական գործըընթացի մեկ այլ անձի
ի կողմից, որը ներգրրավված էր վեճում, սակայն
ս
միայն եթե ջջանքեր են գործադր
րվել Ձե հայտնելու հարցման
հ
մասին (որ
րը կարող է ներառելլ գրավոր ծանուցումմ) կամ ստանալ հրա
աման, որը պաշտպա
անում է պահանջվո
ող տեղեկատվություն
նը։ 10.
Մասնագիտ
տացված պետական
ն գործառույթների
ի համար. Մենք կարող ենք բացահա
այտել Ձեր ՊԲՏ-ն․ (1) եթե դուք զիինված ուժերի անդ
դամ եք, ինչպես պա
ահանջվում է ռազմ
մական
հրամանատա
արության իշխանութ
թյունների կողմից, (2
2) եթե Դուք բանտա
արկյալ եք կամ բանտ
տում եք, ուղղիչ հաստ
տատությունում կամմ իրավապահ պաշտ
տոնյա, (3) ի պատաս
սխան իրավապահ մարմնի
մ
հարցմանը ո
որոշակի պայմաններ
րի ներքո, (4) օրենքով լիազորված ազգա
ային անվտանգությա
ան պատճառների հհամար, (5) լիազորվա
ած դաշնային պաշտ
տոնյաներին՝ պաշտպ
պանելու Նախագահի
ին, այլ
լիազորված անձանց կամ օտա
արերկրյա պետությա
ան ղեկավարներին: 11. Աշխատակիցն
ների փոխհատուցմ
ման նպատակով. Մենք կարող ենք բացահայտել Ձեր ՊԲՏ-ն աշխատակի
իցների
փոխհատուցցման կամ նմանատի
իպ ծրագրերի համա
ար։ 12. Օրգանի կամ
մ հյուսվածքի նվիր
րաբերման համար. Մենք նաև կարող եենք տրամադրել Ձե
եր ՊԲՏ-ն օրգան հա
այթայթող կամ նման
նատիպ
կազմակերպո
ություններին՝ նվիրա
աբերման կամ փոխպատվաստման նպատ
տակներով։ 13. Դատա
աքննիչի և սգո սրա
ահի տնօրենների հա
ամար. Ձեր մահվանիցց հետո մենք կարող ե
ենք տրամադրել Ձեր
ր ՊԲՏն սգո սրահ
հի տնօրենին, դատա
աքննիչին կամ դատա
աբժշկական փորձա
ագետին կիրառելի օր
րենքին համահունչ՝ հնարավորություն տ
տալով նրանց իրակ
կանացնել իրենց պա
արտականություններ
րը։ 14.
Անձնական ներկայացուցիչներ
րի համար. Մենք կա
արող ենք տրամադրե
ել ձեր ՊԲՏ-ն այն անձին,
ա
որը իրավաբա
անորեն լիազորված է հանդես գալու ձե
եր անունից, ինչպես օրինակ ծնողը, օրին
նական
խնամակալը,, ժառանգության պա
ատասխանատու անձ
ձը կամ ձեր ունեցվա
ածքի կտակատարը կա
ամ այլ անհատ, որը լիազորված է գործոող օրենսդրության հա
ամաձայն։ 15. Մարքեթինգի նպատակով. Ձեր
լիազորմամբ՝՝ մենք կարող ենք օգտագործել կամ տր
րամադրել Ձեր ՊԲՏ--ն մեր երրորդ կողմ
մի գործակալներին, ններկայացուցիչներինն, ծառայություն տրա
ամադրողներին և/կա
ամ կապալառուներին՝ Ձեզ
առաջարկելո
ու թիրախավորված մարքեթինգային հա
աղորդակցություն։ 16.
1 ՊԲՏ-ի վաճառք
քի նպատակով. Մեենք չենք կարող տրրամադրել Ձեր ՊԲՏ
Տ-ն մեկ այլ անձի ո
ուղղակի կամ անոււղղակի
վարձատրութ
թյան փոխարեն, բաց
ցառությամբ եթե նման տվյալների տրամ
մադրումը կատարվո
ում է մեկ այլ ապահոովագրված անձի բոււժման կամ վճարմա
ան նպատակներով կա
ամ, եթե նահանգայի
ին կամ
դաշնային օրրենքով այլ բան լիազո
որված չէ կամ չի պահ
հանջվում։ Նման դեպ
պքերում նման տվյալլների տրամադրմանն համար մեր ստացա
ած վարձատրությունըը չպետք է գերազանցցի մեր խելամիտ ծախ
խսերը՝
ՊԲՏ-ի պատ
տրաստման և փոխան
նցման համար։ 17. Բիզնես գործընկերնե
երի համար. Մենք կարող
կ
ենք տարածել Ձեր ՊԲՏ-ն որոշակիի բիզնես գործընկերն
ների շրջանում, որոն
նք մեզ ծառայություն
ններ են
տրամադրում
մ։ Մենք կարող ենք տրամադրել Ձեր ՊԲՏ-ն
Պ
բիզնես գործընկերոջը, այնպես որ
ր բիզնես գործընկերը
րը կարողանա կատա
արել աշխատանքը, ո
որը մենք խնդրել ենք
ք կատարել և մատո
ուցված
ծառայություւնների համար գանձե
ել Ձեզանից կամ Ձեր
ր երրորդ կողմի վճար
րողից։ Դաշնային օրե
ենքը պահանջում է մմեզանից պայմանագ
գրեր կնքել բիզնես գո
ործընկերների հետ ՝ պ
պաշտպանելու Ձեր ՊԲՏ-ն,
Պ
ինչպես օրեն
նքը և Walmart and Sam’s
S
Club-ն են պա
ահանջում։ 18. Հետա
ազոտման նպատակ
կների համար. Մենք
նք կարող ենք Ձեր տ
տրամադրել ՊԲՏ-ն հետազոտման նպա
ատակներից ելնելով, որտեղ
ապահովագրրված անձի կամ բիզն
նես գործընկերոջ կող
ղմից ստացված միակ
կ վարձատրությունը խելամիտ
խ
ծախսերի վվրա հիմնված վճար էէ՝ ծածկելու ծախսերրը, պատրաստելու և փ
փոխանցելու ՊԲՏ-ն` նման
նպատակներրից ելնելով։ 19. Իմունիզացիայի ապաց
ցույցի համար. Մենք կարող ենք դպրոց
ցին տրամադրել իմոււնիզացիայի վերաբեերյալ գրառումները ա
այն երեխայի մասին, ով դպրոցի ուսանո
ող կամ
ապագա ուսա
անող է, ինչպես պահ
հանջվում է նահանգի
ի կողմից կամ այլ օրե
ենքով, եթե լիազորվա
ած է ծնողի/խնամակա
ալի, հանգամանքներիի բերումով գործունա
ակ անչափահասի կա
ամ այլ անհատի կողմ
մից: 20.
Տեղեկատվո
ության պատահակա
ան բացահայտում Դեղատան պատոււհանի մոտ` ավտոմ
մեքենայից առանց դուրս գալու, Որոշշ խանութներում կա
ամ ակումբներում առ
ռաջարկում ենք դեղ
ղատան
պատուհան` ավտոմեքենայից առ
ռանց դուրս գալու: Դեղատան
Դ
հետ տեղի ունեցած խոսակցոււթյունը կարող է պատ
տահաբար լսվել ինչ-ոոր մեկի կողմից, ով դ
դեղատան ներսում է կամ մոտակայքում է: Եթե
Դուք կցանկա
անաք լրացուցիչ գաղ
ղտնիություն, առաջա
արկում ենք Ձեզ դեղա
ատան ցանկացած գո
ործարք կատարել խա
անութի կամ ակումբիի ներսում: 21. Ձեր ա
առողջության վերաբ
բերյալ տեղեկատվո
ության
տրամադրմա
ան կամ օգտագործ
ծման վերաբերյալ սահմանափակումնե
ս
եր․ Բացի այն դեպք
քերից, որոնք նկարա
ագրված են այս Ծաննուցման մեջ, մենք ա
առանց Ձեր լիազորմ
ման չենք օգտագործ
ծի կամ
տրամադրի Ձ
Ձեր ՊԲՏ-ն: Եթե Դո
ուք մեզ լիազորում եք
ք օգտագործել կամ բա
ացահայտել Ձեր ՊԲ
ԲՏ-ն, ցանկացած ժամմանակ կարող եք գրրավոր կերպով չեղարրկել Ձեր լիազորագիրրը: Եթե դուք չեղարկ
կում եք
Ձեր լիազորա
ագիրը, այն կդադարե
եցնի տվյալների տրա
ամադրումը կամ որևէէ հետագա օգտագործ
ծումը Ձեր թույլտվոււթյունը ընդգրկող նպ
պատակների համար, բացառությամբ այն
ն դեպքերի, երբ մենք արդեն
գործել ենք Ձեր թույլտվությամ
մբ: Մենք պետք է նաև
ն
հետևենք որևէէ նահանգային օրեն
նքի, որն ավելի խիսստ է, քան դաշնայիին HIPAA Բժշկակա
ան ապահովագրութ
թյունում մատչելիութ
թյան և
հաշվետվողա
ականության վերաբե
երյալ օրենքի կանոնա
ակարգերը: Ձեր ՊԲՏ
Տ-ն ներառող անվտան
նգության խախտմանն դեպքում, Ձեզ ծաննուցում կտրամադրվի
վի: Սույն օրենքների վ
վերաբերյալ տեղեկոււթյունը
հասանելի է w
www.walmart.com, ww
ww.samsclub.com կա
այքերում կամ Ձեր տեղական
տ
խանութոււմ կամ ակումբում` Ձեր պահանջի համմաձայն։
Դուք ունեք Ձեր պաշտպանված
ծ բժշկական տեղեկատվությանն առնչվ
վող հետևյալ իրավո
ունքները, որոնք պա
ահպանվում են մեր գրառումներում
1. Բուժման, վճարման կամ առող
ղջապահական վիրահ
հատությունների համար Դուք կարող եք Ձեր ՊԲՏ-ի տվյալնեերի տրամադրման և օգտագործման վերրաբերյալ սահմանափ
փակումներ պահանջե
ել, կամ
ինչ-որ մեկի, ով ներառված է Ձե
եր խնամքում կամ Ձեր
Ձ խնամքի վճարմ
ման համար, ինչպես
ս տան անդամը կամմ ընկերը` Ձեր ՊԲՏ
Տ-ն տրամադրելիս կա
ամ օգտագործելիս: Մեզանից չի պահանջվում
համաձայնվե
ել Ձեր պահանջին: Եթե
Ե
մենք համաձայն
նում ենք, մենք կենթա
արկվենք Ձեր պահա
անջին, բացառությամմբ որոշակի արտակա
արգ իրավիճակների
ի կամ ինչպես օրենքո
ով է պահանջվում: 2.
2 Դուք
կարող եք Ձե
եր առողջապահակա
ան ծրագրի նկատմա
ամբ սահմանափակոււմներ պահանջել Ձե
եր ՊԲՏ-ի որոշակի տ
տվյալների տրամադ
դրման վերաբերյալ` վ
վճարում կամ բժշկա
ական վիրահատություններ
իրականացնե
ելու նպատակով՝ կա
ապված այն ծառայոււթյունների հետ, որո
ոնք ամբողջությամբ են վճարվել (կանխիիկ գումարով): 3. Դոուք կարող եք ստուգ
գել կամ ստանալ Ձե
եր բժշկական գրառումների
վերաբերյալ փաստաթուղթ կամ էլեկտրոնային պատ
տճեն, եթե այն հեշտ իրականացվող
ի
է: Սո
ովորաբար այն ներա
առում է նաև դեղատ
տոմս և հաշվային գրառումներ: Մենք կա
արող ենք Ձեզանից գումար
գ
գանձել` Ձեր հարցմանը պատասխանելու հետ կապվա
ած ծախսերի մասով:: Մենք կարող ենք մե
երժել Ձեր հարցումը,, որի դեպքում, Դուքք կարող եք պահանջե
ել, որ Ձեր մերժումը վ
վերանայվի: 4. Դուք կարող
եք պահանջե
ել, որ մենք փոփոխեն
նք Ձեր ՊԲՏ-ն, եթե այն
ա սխալ կամ թերի է:
է Դուք պետք է տրա
ամադրեք պատճառը,, որն աջակցում է Ձեեր խնդրանքին: Մենք
ք կարող ենք մերժել Ձ
Ձեր պահանջը, եթե ՊԲՏ-ն
Պ
ճշգրիտ և ան
նթերի է, կամ Walmaart-ի կամ Sam’s Club-ի համար կամ կողմ
մից պահվող ՊԲՏ-ի մասը
մ
չէ: Եթե մենք Ձ
Ձեր պահանջը մերժեենք, Դուք իրավունք ունեք անհամաձայն
նության հայտարարո
ություն
ներկայացնելլ Ձեր գրառման մեջջ առկա որևէ կետի
ին վերաբերյալ, որը Դուք կարծում եք, որը թերի կամ սխա
ալ է: Ձեր պահանջըը ձեր բժշկական գրրքույկի մասը կդառն
նա: Մենք այն կկցեն
նք ձեր
փաստաթղթե
երին և այն կներառե
ենք, երբ հայտարարություն կամ կետի որևէ
ո
տեղեկատվությյուն տրամադրենք, ոորը դուք կարծում եքք, որ թերի կամ սխա
ալ է: 5. Դուք կարող եք պահանջել Ձեր ՊԲՏ-ի
Պ
տրամադրմա
ան հաշվապահություւնը: Սա Ձեր առողջապահական տեղեկա
ատվության վերաբե
երյալ կատարված տվվյալների տրամադրմման ցանկն է, բացա
առությամբ բուժման, վճարման կամ բժշկ
կական
վիրահատութ
թյունների համար, և եթե այլ բացառությ
թյուններ են թույլատր
րվում օրենքով: Ձեր պահանջը պետք է ննշի ժամանակահատ
տվածը, որը չի կարող
ղ է 6 տարուց ավելի երկար լինել և չի կա
արող է
ներառել ամս
սաթվեր՝ մինչև 2003թ-ի ապրիլի 14-ը: 6.. Դուք կարող եք պա
ահանջել, որ մենք որ
րոշակի կերպով կամմ որոշակի վայրում կկապվենք Ձեզ հետ: Օրինակ՝ Դուք կարրող եք պահանջել, որ
ր մենք
կապվենք Ձե
եզ հետ միայն աշխատավայրում կամ այլ բնակավայրում կամ
մ փոստարկղի միջոցո
ով: Ձեր գրավոր պա
ահանջը պետք է նշի, թե ինչպես կամ որտ
տեղ եք ցանկանում, ո
որ կապվեն Ձեզ հետ: Մենք
կտրամադրենք խելամիտ պահան
նջներ: Եթե Դուք ցան
նկանաք օգտվել այս օրենքներից որևէ մե
եկից, կապվեք Walmaart-ի կամ Sam’s Clubb-ի այն գրասենյակի հետ, որը տրամադրե
ել է Ձեզ ծառայությո
ուններ`
համապատա
ասխան ձևաթուղթը ստանալու
ս
նպատակո
ով, կամ գրավոր պահ
հանջ ներկայացնել՝ HIPAA
H
Compliance, W
Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, Maailstop #0230, Bentonvville, AR. 72716-0230: Սույն
Ծանուցման փաստաթղթի պատճ
ճենը կարելի է ձեռք բերել`
բ
համաձայն պա
ահանջի $եր Walmartt-ից, Sam’s Club-ից, կկամ Հարևանությանն շուկայից, կամ առցա
անց` www.walmart.com կամ www.samsclub.com
կայքէջերում:
Փոփոխությյուններ Գաղտնիութ
թյան գործելակերպ
պի սույն ծանուցման
նը
Մենք իրավո
ունք ենք վերապահում փոփոխել սույն Ծա
անուցումը: Մենք իրա
ավունք ենք վերապա
ահում վերանայված և փոփոխված Ծանոււցումը ուժի մեջ մտցն
նել ՊԲՏ-ի համար, որրը մենք արդեն ունեն
նք Ձեր
անկացած տեղեկատվ
վություն, որը մենք հետագայում
հ
կստան
նանք: Մենք կտեղադ
դրենք այս Ծանուցմման պատճենը: Եթեե մենք փոխում ենք մեր Ծանուցումը, Դ
Դուք կարող եք ձեռք
ք բերել
մասին և ցա
վերանայված
ծ Ծանուցման պատճ
ճենը` այցելելով մեր կայքէջեր` www.walmaart.com կամ www.sam
msclub.com, կամ ըստ պահանջի:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կամ խնդիրը զեկուցելու համար
Եթե Դուք այս Ծանուցման վերաբերյալ հարցեր ունեք, կապվեք HIPAA Compliance, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 կամ զանգահարեք (800) WALMART: Եթե կարծում եք, որ Ձեր գաղտնիության իրավունքները ոտնահարվել են, կարող եք գրավոր բողոք ներկայացնել, և որևէ փոխհատուցում չի լինի, Առողջության և բարեկեցության HIPAA-ի
(Բժշկական ապահովագրությունում մատչելիության և հաշվետվողականության վերաբերյալ օրենքի) համապատասխանության աշխատակցին՝ վերը նշված հասցեով, կամ Առողջության վարչության և
սոցիալական ապահովության քարտուղարին` Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ:

II. ՀԻՎԱՆԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԳԻԾ
Մատակարարի պարտականությունները. 1. Նախապես ամբողջությամբ տեղեկացված եղեք խնամքի/ծառայության մասին, ներառյալ այն բաժինները, որոնք տրամադրում են խնամք և այցելությունների
հաճախականություն, ինչպես նաև ցանկացած ձևափոխություն՝ առողջապահական ծրագրին: 2 Մասնակցեք առողջապահական ծրագրի զարգացմանը և պարբերական վերանայմանը. 3. Մերժեք խնամքը
կամ բուժումը, երբ խնամքի կամ բուժման մերժման հանգամանքները ամբողջությամբ ներկայացվել են: 4. Նախապես տեղեկացված եղեք տրամադրված խնամքի, ծախսերի մասին գրավոր կամ բանավոր
կերպով, ներառյալ խնամքի/ծառայության վճարումը, որն ակնկալվում է երրորդ կողմից և որևէ ծախս, որի համար հաճախորդը/հիվանդը պատասխանատու կլինի: 5. Հարգանքով, հաճախորդի/հիվանդի
արժանապատվության և անհատականության ճանաչմամբ և հետևողականությամբ վերաբերվեք ինչ-որ մեկի ունեցվածքին կամ բուժվող անձին, 6. Ի վիճակի եղեք հաստատել այցելող անձնակազմի
անդամներին պատշաճ նույնականացման միջոցով: 7. Զերծ եղեք ոչ պատշաճ վերաբերմուքից, անտեսումից, կամ բանավոր, հոգեկան, սեռական և ֆիզիկական չարաշահումից, ներառյալ անհայտ
աղբյուրից վնասվածնքերը, և հաճախորդի/հիվանդի ունեցվածքի ապօրինի սեփականացումից, 8. Արտահայտեք դժգոհություն/բողոք բուժման կամ խնամքի, ունեցվածքի վերաբերյալ հարգանքի պակասի
մասին կամ խորհուրդ տվեք քաղաքականության, անձնակազմի կամ խնամքի/ծառայության փոփոխությունների մասին` առանց սահմանափակման, միջամտության, հարկադրման, խտրականության կամ
ճնշամիջոցի, 9. Տրամադրվող (կամ եթե չի տրամադրվում) բուժմանը կամ խնամքին վերաբերող կամ հետազոտվող ունեցվածքի հարգանքի պակասի դեպքում դժգոհություն/բողոք ներկայացրեք: 10.
Ընտրեք առողջապահական ծառայությունների մատակարար, ներառյալ այցելող բժշկի ընտրությունը, 11. Հաճախորդի/հիվանդի գրքույկում և Պաշտպանված բժշկական տեղեկատվությունը պարունակող
ամբողջ տեղեկատվության գաղտնիություն, 12. Տեղյակ եղեք գործակալության քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վերաբերյալ, որոնք առնչվում են հիվանդանոցային գրառումների տվյալների
տրամադրմանը: 13. Առանց խտրականության համապատասխան խնամք ստացեք` համաձայն բժշկի կամ ծառայություն տրամադրողի հրահանգների, 14. Տեղյակ եղեք որևէ ֆինանսական
առավելությունների մասին, երբ կազմակերպության եք դիմում: 15. Ամբողջությամբ տեղեկացված եղեք Ձեր պարտականությունների մասին, 16. Ստացեք տեղեկատվություն այն ծառայությունների
նպատակի մասին, որը կտրամադրի կազմակերպությունը և այդ ծառայությունների վերաբերյալ առանձնահատուկ սահմանափակումները:
Հիվանդի պարտականությունները. 1. Տրամադրել ամբողջական և ճշգրիտ տեղեկատվություն Ձեր ներկայիս առողջության, դեղամիջոցների, ալերգիաների և այլնի վերաբերյալ, երբ
համապատասխանում է Ձեր խնամքին/ծառայությանը, 2. Ներգրավված եղեք, ըստ անհրաժեշտության, Ձեր տնային բուժման սպասարկման ծրագրի ձևափոխման, իրականացման և զարգացման մեջ,
ինչպես օրինակ Ձեր սարքավորումները և պարագաները պատշաճ կերպով մաքրումը և պահպանումը, 3. Պատշաճ կերպով մաքրել և պահպանել սարքավորումները և պարագաները, 4. Կապվել մեզ հետ
որևէ հարցի կամ խնդրի վերաբերյալ, որոնք առնչվում են սարքավորումներին, պարագաներին կամ ծառայությանը, 5. Ծանուցել Ձեզ այցելող բժշկին կամ մատակարարին, երբ հիվանդ եք, 6. Նախապես մեզ
ծանուցել Ձեր բնակության վայրի կամ Ձեր հեռախոսահամարի փոփոխության վերաբերյալ, 7. Ծանուցել մեզ, երբ սարքավորումների կամ ծառայության հետ կապված որևէ խնդրի եք հանդիպում, 8.
Ծանուցի մեզ, եթե բժիշկը կամ այլ մատակարարը ձևափոխում կամ դադարեցնում է Ձեր դեղատոմսը, 9. Ծանուցել մեզ մեր գաղտնիության քաղաքականության սահմանափակման և/կամ մերժման մասին:

III. Հաճախորդի մտահոգությունները`. Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ` (800) WAL-MART: Բողոքը ստանալուց հինգ օրվա ընթացքում Ձեզ կկապվեն հեռախոսով, էլ. փոստով, ֆաքսով կամ
նամակով, որ մենք ստացել ենք Ձեր բողոքը: 14 օրացուցային օրվա ընթացքում մենք կտրամադրենք Ձեր հարցման արդյունքների վերաբերյալ գրավոր ծանուցումը և որոշումը: Դուք կարող եք զանգահարել
(800) WAL-MART, եթե մտահոգություն ունեք մեր կազմակերպության կողմից տրամադրված ծառայության որևէ բուժման կամ չարաշահման և խարդախության մասին կամ դուք կարող եք կապվել
Առողջապահության հավատագրման հանձնաժողովի հետ (ACHC-ԱՀՀ) (919) 785-1214 կամ (855) 937-2242 հեռախոսահամարներով, եթե Ձեր բողոքը չի լուծվել: Դուք կարող եք նաև զանգահարել Գլխավոր
տեսուչի գրասենյակ նշված հեռախոսահամարով`1-(800) 447-8477:

IV. Medicare DMEPO-ի մատակարարի ստանդարտներ. Wal-Mart Stores, Inc.-ի կողմից Ձեզ տրամադրվող ապրանքները և/կամ ծառայությունները Դաշնային կանոնակարգերում պարունակող
մատակարարի ստանդարտներին են ենթարկվում, ինչպես ցուցադրված է Դաշնային կանոնակարգերի 424.57(գ) բաժնի 42-րդ օրենսգրքում: Այս ստանդարտները վերաբերում են բիզնես մասնագիտական
և վիրահատական հարցերին (օրինակ երաշխիքի հաշվի առնելը և վիրահատման ժամերը): Այս ստանդարտների ամբողջական տեքստը կարելի է ձեռք բերել www.ecfr.gov կայքում: Համաձայն պահանջի`
մենք Ձեզ կտրամադրենք ստանդարտների գրավոր պատճենը:
V. Երաշխիքային տեղեկատվություն`. Մեր ընկերության կողմից վաճառված կամ վարձակալված ցանկացած ապրանք կրում է արտադրողի մեկ տարվա երաշխիք: Մենք կծանուցենք Medicare-ի
երաշխիքի ծածկույթն ընդգրկող բոլոր շահառուներին, հաշվի կառնենք գործող օրենքով առկա բոլոր երաշխիքները, վերանորոգումը կամ փոխարինումը անվճար, երաշխիքի ներքո Medicare-ն ընգրկող
սարքավորումները: Բացի այդ շահագործման ձեռնարկը երաշխիքային տեղեկատվությամբ կտրամադրվի շահառուներին բոլոր երկարատև օգտագործման բժշկական սարքավորումների համար, երբ այս
ձեռնարկը հասանելի լինի:

