वा
I. गोपनीयताक
ाको ह

य र त दु

ती सच
ीयताको ह स ब धी सच
रोकारह , मेिडकेयर प्रद
दायक मापद ड, वारे ट
टीको जानकारी सिहत
ू ना, िबरामी िवधेयक अिधकार, ग्राहक सरो
ू नाह : गोपनीय

स ब धी सचना
च
ू

लागू हुने ििमित: माचर् २६, २०१३ सं
सशोधन िमित: जनवरी १०
०, २०१७

यो सूचनाले त
तपाईंका िचिक सा जान
नकारी कसरी प्रयोग हुन तथा खुलासा हुन सक्छन
स
पहुँच प्रा त गनर् सक्नह
णन गछर् । कृपया यसल
लाई
् र तपाईंले ती जानकारीमा कसरी प
ु ु छ भ ने बारे मा वणर्
िन न ठाउँ ह म
मा लागू हु छ: सबै Walmart र Sam’s Club पसलह
प
का फामसी, िव
विश ट फामसी, से ट्रल िफल, िभजन से टर/अि
अि टकल, िक्लिनकल र औषिध थेरापी यव थ
थापन सेवाह ।

यानपूवक
र् समीक्ष
क्षा गनुह
र् ोस ्।

तपाईंको िचिक
िक सा जानकारी िनिज हो भ ने कुरा हामीलााई थाहा छ। हामी तप
पाईंको िचिक सा जानक
कारीको सरु क्षा गनर् प्रित
ितबद्ध छ । Wal-Mart Stores, Inc. (“Walmarrt र Sam’s Club”) र य
यसका स बद्ध क पनीीह लाई
कानूनले तपाईं
ईंको सुरिक्षत

वा

य जानकारी (“PHI”) को गोपनीयतालाई कायम
म राख्न, सूचनाका सतर्ह

को सूचना प्रद
दान गनर् आव यक गरााउँ छ। तपाईंले हालको सूचनाका सतर्ह
Walmart र S
Sam’s Club ले तपाईंक
का सुरिक्षत

वा

वायर्
अिनव

पालना गनर् र तपा
पाईंको

य जानकारीको
ज
कसरी प्रयोग
ग र खुलासा गनर् सक्छ
छ

१. उपचारको ल
लािग। हामीले तपाईंलााई औषिध िनदशह

वा

य जानका
कारीमा िवचार गरी तपााईंलाई यो हाम्रा कानून
नीी कतर् य र गोपनीयतााको ह

पमा पालना गन
नुप
र् छर् । लागू हुने िमित:: माचर् २६, २०१३ संशोध
धन िमित: जनवरी १०, २०१७

िदन,
ि
िचिक सा उपचार//सेवाह

उपल ध गराउ
उन र/वा औषिध थेराप
पी

तपाईंको PHI लाई उपचार गन िचिक
िक सक, प्रदायकह , फाम
मसी, अ थाि मक प्रदाायक र तपाईंको

वा

य

यव थापन सेवाह

उपल ध गराउनको लािग तपाईंको PHI क
को प्रयोग गनर् सक्छ । हामीले

याहार उपचारमाा संलग्न अ य यिक्त
तह लाई खुलासा गनर् स
सक्छ । २. भुक्तानीको लािग। हामीले तपाईंक
को PHI

लाई खुलासा ग
गनर् सक्ने हुनाले िबल
ल गनर् र तपाईं, तपाईंक
को बीमा क पनी वा ते ो पक्षबाट भुक्तान सं
सकलन गनर् सक्छ । य
यसमा भनार् ि थित िन
िनधार्रण गरे र हामीलाई िबलह पेश गनर् र िितनप
ल गनर्
ुर् न रकमह संकलत
म त गन सं थाह लाई जानकारी उपल
उ
ध गराइ रा य मेिडकेड, मेिडकेयर वा अ य वा य योजनाह
ह माफर्त बीमा योग्य
यता जाँचह स चालन
न गन कुरा समावेश हुन
नसक्छ। ३. वा य याहार स चालनह का लािग।
हामीले तपाईंक
को PHI लाई य तो

वा

य

याहार स चाालनह

समक्ष खुलासाा र प्रयोग गनर् सक्छ जसले

अ याव यक ििक्रयाकलापह लाई सम
मावेश गछर् । ४. औषिध िनदश िरिफल
सक्छ : (१) तप
पाईंलाई औषिध िनदश िरिफल िरमाइ डरह
तपाईंलाई वािष
िषर्क आँखा वा अ य जाँ
ज च बारे मा
याह
हार वा तपाईंको

र

उपल ध गराउन; (२) तपाईंलाई
त

मरण गरराउन; (५) तपाईंको

बताउन; (७) तप
तपाईंको िक्लिनक अपोइ
इ टमे ट बारे मा
तपाईंको

मरण
णह

वा

वा

य

याहहार सेवाह

उपल ध ग
गराउन र तपाईंले गण
प्रा त गन कुरा सुिनि चत
च गन
ु तरको ग्राहक सेवा प्र

यसँग स बि धत उ पादन तथ
था सेवाह का लािग। ह
हामीले तपाईंको PHI ििन न कायर्ह

याद समा त भएका औषिध बारे म
मा सिू चत गराउन; (३) त
तपाईंलाई

वा

गनर्का लािग प्रयोग र खुलासा गनर्

यसँग स बि धत उ पादन व
वा सेवाह

बारे मा बताउ
उन; (४)

िचका
िच
हुनसक्ने स भािव
िवत वैकि पक उपचार िसफािरस गनर्; (६) तप
पाईंले औषिध िनदश उ पादनह अडर्र गनर् सक्ने अ य थानह बारे मा
मरण
ण गराउन; (८) तपाईंको िक्लिनक अपोइ टमे टसँग स बि धत जान
नकारी उपल ध गराउन
न; र/वा तपाईंलाई औषििध थेरापी यव थापन सेवाह उपल ध गराउ
उन। ५.

याहाारको भुक्तानीमा संलग्न
ग्

यिक्त। हामीले तपाईंको
त
PHI लाई यो खुलासामा तपाईंको सहहमित उपल ध गराएरर तपाईंको िचिक सा

याहार वा भुक्तानीमा संलग्न पिरवारको सद
द य वा

साथी समक्ष खल
ल
आपि त जनाउ
उने अवसर प्रदान गछ । तपाईं अनप
नाउन असक्षम हुनह
लासा
ा
तपाईंकै िचमा आधािरत
आ
ु
ु ल ध हुनु हु छ वा आपि त जन
ु ु छ भने हामीले यो खुल
ु ासा गनर् सक्छ वा हामीले तपाईंलाई खलासामा
छ वा छै न भ ने िनणर्य गनर्को लाािग हाम्रो उ कृ ट मू याङ्कनको प्रयोग गन
नछ । ६. कानूनले आव यक गराए बमोिजम। संघीय, रा य वा थ
थानीय कानूनले खल
सा गनर् आव यक गराए
एमा हामीले तपाईंको PHI
P को
ु ास
खुलासा गनछ
छ । ७. वा

य वा सरक्षा
रु
हुने ग भीर खतराालाईटाढा राख्नको लाििग। हामी तपाईंको वा
व य तथा सुरक्षामा व
वा जनता वा अ य यिक्तको वा य तथ
था सुरक्षामा हुने ग भीीर खतरालाई रोक्न आव
आ यक
हुँदा तपाईंको PHI प्रयोग र खुलासाा गनर् सक्छ । हामीले तपाईंको PHI लाई रोोगको रोकथाम वा िनय
य त्रण गन, चोटपटक रोकथाम गन, औषिधह
धह का प्रितिक्रयाह वा उ पादनका सम याह
ह को िरपोटर् गन, उ पादनह
प
िफतार् गन र ब
बालबािलका, वद्ध
न उ े य भएका सावर्ज
जिनक
ृ वद्ध
ृ ा र आि त वय कह मा गिरएका द ु यर्वहार वाा अनादरको िरपोटर् गन

वा

य िक्रयाक
कलापह मा खुलासा गन
गनर् सक्छ । कुनै खुलास
सा, य यिप, खतरा रोक्न
न म त

गनर् सक्षम हुन
ने कोही यिक्तका लाििग मात्र हुनेछ। ८. वा
व य िनगरानी िक्रयाक
कलापका लािग। हामील
ले कानून वारा अिधका
कारप्रा त िक्रयाकलापह का लािग वा य िन
िनगरानी िनकायमा PHII को खुलासा गनर् सक्छ । यी
िनगरानी िक्रय
याकलापह लेखा परीक्ष
क्षण, अनुस धान, िनगराानी तथा अनुमितपत्र प्रदान
प्र
गन सिहतका वा
व य याहार प्रणाली
लीको िनरीक्षण गनर् सररकारका लािग अ याव यक हु छन ्। ९. अिभय
योग र िववादका लािग। तपाईं
अिभयोग तथा
था िववादमा संलग्न भएको
भ
ख डमा, हामीले अदालत वा प्रशासिनक
क आदे शको अनुरोधम
मा PHI खुलासा गनर् प
पिन सक्छ । हामीले त
तपाईंको PHI लाई तप
पाईंलाई अनुरोध (जस
समा िलिखत अनुरोध समावे
स
श

हुनसक्छ) बारे म
मा बताउन वा अनुरोध
ध गिरएका जानकारील
लाई सुरिक्षत गन आदे श हािसल गनर्का लािग
िग प्रय नह गिरएको छ भने मात्र उपि थिित-पत्र, खोज अनुरोध व
वा िववादमा संलग्न क
कोही यिक्तको अ य कानूनी
प्रिक्रयाको प्रित
ितिक्रयामा प्रयोग गनर् सक्छ
स
। १०. िवशेषीकृतसरकारी
त
प्रकायर्ह का लािग।
ल
हामीले तपाईंको
को PHI िन न अव थाम
मा खल
छ : (१) सै य आदे श अििधकारीह ले आव यक गराए अनुसार तपाईं सश त्र
ु ासा गनर् सक्छ

बलको सद य हुनुहु छ भने; (२) तप
पाईं कैदी हो वा सुधाररक सं थान वा कानून प्रवतर्न अिधकारीको िहरासतमा हुनुहु छ भ
भने; (३) िनि चत अव थ
थाह मा कानून प्रवतर्न
नको अनुरोधको प्रितिक्र
िक्रयामा; (४) कानूनले आव
आ यक
ठहर गरे का रा
राि ट्रय सुरक्षा कारणह का लािग; (५) रा ट्रपिित, अ य मा यताप्रा त यिक्तह वा रा यका
य
िवदे श प्रमख
ताप्रा त संघीय अिधकाररीह लाई। ११. कामदाररको क्षितपिू तर्का लािग
ग। हामी
ु को सु रक्षाका लािग मा यता

कामदारको क्षिितपूितर् वा समान प्रकाारका कायर्क्रमह का लािग
ल
तपाईंको PHI को खुलासा गनर् सक्नेछ । १२. अंग तथा त तु अनुदानका लािग। अन
नुदान वा प्र यारोपण प्र
प्रयोजनह का लािग पििन हामी तपाईंको PHII अंगको
सरकारी खिरद
द वा समान संगठनह सँग खुलासा गनर् सक्
क्नेछ । १३. म ृ यु समीीक्षक र दाहसं कार अिधकारीह
अ
का लािग। त
तपाईंको म ृ यु भएमा, कतर् यह लाई पूरा ग
गनर् सक्षम हुन उपयुक्त कानूनको समनु पम
मा हामी
तपाईंको PHI दाहसं कार गह
कारी, म ृ यु समीक्षक वा
व िचिक सकलाई खुलासा
ा
गनर् सक्नेछ । १४. यिक्तगत प्रितिनिध
धह का लािग। हामी त
तपाईंको PHI लाई तपाईं
ईंको तफर्बाट प्र तुत हुन अिधकारप्रा त यििक्तलाई
ृ अिधक
खुलासा गनर् स
सक्नेछ , ज तै आमाबवा,
व
बजारीकरणका लािग। त
तपाईंको अनुमितमा, तपाईंलाई
ु कानूनी अिभभावक, प्रशासक वा तपाईंको भू-स पि तको िनवार्हक वा उपयुक्त कानून अ तगर्त अिधकारप्रा त अ य यिक्त। १५. ब

लिक्षत बजारीीकरण स चार अफर िदनका
ि
लािग हामी तपाईंको
तप
PHI लाई हाम्राा ते ो-पक्ष एजे ट, प्रित
ितिनिध, सेवा प्रदायक र/वा ठे केदारह मा प्रय
योग वा खुलासा गनर् सक्नेछ । १६. PHI को िबक्रीको लािग। उप
पचार वा
भुक्तानी प्रयोज
जनह का लािग वा राा य वा संघीय कानन
व आव यक ठहर भए
एका प्रयोजनह का लाि
ािग अक कभर गिरएक
एको सं थालाई खुलासाा नगिरएको अव थामाा हामीले प्र यक्ष वा अप्र
अ यक्ष
ू वारा अिधकारप्रा त वा

पािरतोिषकको िविनमयमा अ य कुनै यिक्तलाई तपाईंको PHI खुलासा नगनर् सक्ने
स छ । ती अव थाह
ह मा, उक्त खुलासाह क
का लािग हामीले प्रा त गनर् सक्ने पािरतोिष
षक PHI को तयारी वा प्रसारणका लािग हाम्रोो उिचत

लागतह भ दाा बढी नहुन सक्छ। १७.
१
यवसाय साझेदारह
ह का लािग। हाम्रो लाििग सेवा प्रदान गन िनि
िन चत यवसाय स ब
बद्धह सँग मात्र हामी तपाईंको PHI साझेदारी
री गनर् सक्नेछ । हामीी तपाईंको PHI लाई यवसाय
स बद्धह सँग खुलासा गनर् सक्नेछ जसको कारणले यव
वसाय साझेदारले हामील
ले अनुरोध गरे को कायर्
यर् स पादन गनर् र सेव
वाह को प्रितपादनका ल
लािग तपाईं वा तपाईंक
को ते ो-पक्ष भुक्तानीक
कतार्लाई िबल पठाउन सक्छ।
हर गिरए अनुसार संघीय
ी कानूनले हामीलाई तपाईंको PHI को सुरक्ष
क्षा गनर् यवसाय स ब
बद्ध करारमा प्रवेश गनर्
नर् आव यक गराउँ छ। १८. अनुस धान प्रयोजनह का
कानून र Wallmart तथा Sam’s Club वारा आव यक ठह

लािग। हामीले
ले तपाईंको PHI लाई अनस
ह का लािग साझेदारी गनर् सक्नेछ जहाँ उक्त
उ
प्रयोजनह का ल
लािग PHI तयार र प्र
प्रसारका लािग लाग्ने लागत कभर गनर् सम
मेिटएको सं था वा
ु धान प्रयोजनह

यवसाय

साझेदार वारा प्रा त पािरतोिषक माात्र उिचत लागत-आधाििरत शु क हु छ। १९. खोपको प्रमाणका लाििग। आमाबुवा/कानूनी अ
अिभभावक, ब धनमा न
अ
नभएको नाबालक वा उपयुक्त भए अनु प अ य यिक्त वारा अिधकार
प्रदान गिरएमा
मा रा य वा अ य कान
नून वारा आव यक भए
ए अनु प ब चा िव याथीर्
य
वा कूलको भावी
वी िव याथीर्को बारे मा हामी कूलमा खोप रेरकडर्ह खुलासा गनर् स
सक्नेछ । २०. फामसी ड्र
ड्राइभ-थ्रु िव डोका आक
कि मक
खुलासाह । केही पसल वा क्लबक
का

थानह मा हामीले ड्राइभ-थ्रु फामसी िव डो प्र ताव गछ । फामसीसँ
फा
गको कुराकानील
लाई फामसी िभत्र वा निजकैको कोही

चाहनुहु छ भन
ने हामीले तपाईंलाई कुनै पिन फामसी कारोब
बारह

पसल वा क्लब
ब िभत्र स चालन गनर् सझ
तपाईंको
ु ाव िद छ । २१. तप

वा

यिक्
िक्तले सु न सक्छ। त
तपाईंले अितिरक्त गोप
पनीयता

य जानक
कारीको प्रयोग र खल
साका सीिमतताह । सच
ब
ु ास
ू नामा याख्या गरे बमोिजम

भ दा बाहे क, ह
हामीले तपाईंको अनमित
िबना PHI को प्रय
योग र खुलासा गन छन
छै । तपाईंले हामीलाई आ नो PHI प्रयोग व
वा खुलासा गन अनुमिित िदनुहु छ भने, तपााईंले कुनै पिन समयम
मा उक्त अनुमितलाई िलिखत
ुम

पमा र गनर्
नर् सक्नुहु छ। तपाईंले आ नो अनुमित र गन
ग ुह
र् ु छ भने यो कायर्ले
ल तपाईंको अनुमितले समािव ट गरे का कुनै पिन प्रयोजनह मा हा
हामीले तपाईंको अनुमित
ितमा पिहले नै गरे का क
कायर् बाहे कका आगामीी प्रयोग
र खुलासालाई रोक्नेछ। हामीले संघीय
ी HIPAA िनयमन भ दा कठोर कुनै रा य कानूनको पिन पाल
लना गनप
क्षाको उ लङ्घन भएको ख डमा तपाईंलाई सूचना उपल ध गराइनेछ । यी
ुर् छर् । तपाईंको PHI मा िनहीत सुरक्ष
कानूनह को ब
बारे मा जानकारी www..walmart.com,www.saamsclub.com मा वा अन
अ ुरोध गरे मा तपाईंको
को पसल वा क्लबमा उ
उपल ध छ।

तपाईंसँग हाम्र
म्रा रे कडर्ह मा उ लेख गिरएका
ग
सुरिक्षत वा य जानकारीसँग स बि
ब धत कुराह मा िन निलिखत
न
अिधकार हु छन ्।
१. तपाईंले उप
पचार, भुक्तानी, वा वाा य हे रचाह स चालन
नह मा वा पिरवारका सद
स य वा साथी ज ता
त तपाईंको याहार वाा याहरको लािग भुक्त
तानीमा संलग्न कोही यिक्तसँग PHI को प्रय
योग वा खुलासा गदार् PHI को

खल
योगमा प्रितब धह को अनरु ोध गनर् सक्नह
अ रु ोधमा सहमित जन
नाउन आव यक छै न। हहामीले सहमित जनाउँउँ छौ भने हामीले िनि च
चत आकि मक अव थ
थाह मा वा कानन
आ यक
ु ु छ। हामीले तपाईंको अन
ू ले आव
ु ासा वा प्रय
गराएको ख ड
डमा बाहे क तपाईंको अन
नुरोधको अनुपालना गनछ
ग
। २. तपाईंले पूणर् पमा भुक्तान (ख ती बािहरको) गिरएका से वाह को स ब धमा भ ुक्तानी वा वा य याहार स चालनह ल
लाई परू ा गन उ े यह भएको
तपाईंको

वा

य योजनालाई आ नो
न PHI को िनि चत खुलासामा प्रितब धह को
क अनुरोध गनर् सक्छ
छ । ३. सिजलै उ पादन
न गनर् योग्य छ भने त
तपाईंले िनरीक्षण गरी आ ना िचिक सा रे क
कडर्ह को कागज वा िव
व युतीय

प्रितिलिप प्रा त गनर् सक्नुहु छ। सामा
सा
यत: यसमा औषिध
िध िनदश तथा िबिलङ
ङ रे कडर्ह
सक्छ यिद

पदर् छन।् हाम
मीले तपाईंको अनुरोध
धमा प्रितिक्रया जनाएक
को शु क िलन सक्छ । हामीले तपाईंको अन
नुरोधलाई अ वीकार गनर्
ग पिन

य तो भएको ख डमा तपाईंले अ वीकरणलााई समीक्षा गनर् भनी अन
अ रु ोध गनर् सक्नु हुनेछ । ४. आ नो PHI गलत वा अपण
भने तपाईंले हामीलाई यो संशोधन गनर्का ल
लािग अनरु ोध गनर् सक्नह
ू र् छ भ
ु ु छ।
साथै तपाईंले आ नो अनुरोधलाई सहयोग
स
पुयार्उने कारण
ण पिन िदनुपदर् छ। PHII सटीक र पूरा छ भन
ने वा Walmart वा Saam’s Club वारा वा क
का लािग रािखएको PH
HI को भाग होइन भन
ने हामीलेतपाईंको अनरोधलाई
रु

नर् सक्छ । यिद हामीीले तपाईंको अनुरोध अ वीकार गछ भने तपाईंसँ
त
ग आफूलाई अप
पूणर् वा गलत लागेको िव वास लागेको आ नो रे कडर्को कुनै पिन
िन कुराको स ब धमा असहमितको कथन पेश गन
अ वीकार गनर्

अिधकार हु छ
छ। तपाईंको अनुरोध तपाईंको
त
िचिक सा रे कडर्
क को भाग हुनेछ। हाम
मीले तपाईंलाई अपूणर् वा गलत लागेका व तु वा कथनको खुलास
सा गरे पिछ यसलाई त
तपाईंका रे कडर्ह र य
यसमा समावेश कुरामा संलग्न
गनछ । ५. त
तपाईंले आ नो PHI का खुलासाह को लेखा राख्न अनुरोध गनर् सक्न
स ुहु ् छ। यो तपाईंको
को उपचार, भक्
ु तान वा वा य याहार स चालनह र कानूनले अनुमित िदएको अ य खचर्ह बाहे कका वा य

जानकारीबाट बनाइएका खुलासाह को
क सूची हो । तपाईंकोो अनुरोधमा समयाविध
िध तोिकएको हुनुपछर् , जन
सिकं दै न। ६. तपाईंले हामीलाई
ह
ु छ वषर्भ दा लामोो हुनसक्दै न र अिप्रल १४, २००३ अगािडको समय समावेश गनर् स
िनि चत िविध
िध वा िनि चत थानमाा स पकर् गनर्को लािग
ग अनुरोध गनर् सक्नुहु छ। उदाहरणका लािग,, तपाईंले हामीलाई काम
मको समयमा वा िभ न िनवासमा वा हुलाक
क कायार्लय बाकसमा म
मात्र स पकर् गनर् अनरोध
रु ो गनर्

सक्नह
तपाईंको िलिखत अनरु ोध
धमा तपाईं कसरी वा कहाँ स पकर्मा आउन चाहनह
हुनप
ीले उिचत अनुरोधह ल
लाई मा ने छ । तपाईं
ईंले यी म ये कुनै पिन
िन अिधकारह को अ यास
या गनर्
ु ु छ। त
ु ु छ भ ने खलाइएको
ुल
ु छर् । हामील
चाहुनुहु छ भन
ने उपयुक्त फाराम प्राा त गनर् तपाईंका सेवाह
वा
उपल ध गराउने Walmart or Sam’s Cllub थानमा स पकर् ग
गनह
Compliance, Wal-Martt Stores, Inc., 702 SW
W 8th Street, Mailstop #0230,
ुर् ोस ् वा HIPAA C
Bentonville, A
AR मा िलिखत अनुरोध
ध पेश गनह
16-0230 अनुरोध गिरए
एमा यो सूचनाको प्रित
ितिलिप कागज Walmarrt, Sam’s Club वा िछ
छमेकी बजार वा अनला
लाइन www.walmart.com
mor www.samsclub.co
om बाट
ुर् ोस ्। 7271
प्रा त गनर् सिक
िक छ।

यो गोपनीयताको कायर्प्रणाली स ब धी सूचनाका पिरवतर्नह
हामीले यो सच
ू ना पिरवतर्न गन अिधकारलाई आरिक्षत गछ । हामीले तपाईं बारे हामीसँग पिहले नै भएका

य तै गरी भिव यमा हामीले प्रा त गन कुनै पिन PHI का लािग सूचनाको प्रभावकारीताको संशोधन वा

पिरवतर्न गन अिधकारलाई आरिक्षत गछ । हामीले हालको सूचनाको एक प्रित पो ट गनछ ।। यिद हामीले हाम्रो सूचना पिरवतर्न गय भने तपाईंले हाम्रो वेबसाइट www.walmart.com वा www.samsclub.com मा गएर

वा हामीलाई अनरु ोध गरे र, संशोिधत सूचनाको प्रितिलिप प्रा त गनर् सक्नह
ु ु छ।

थप जानकारी वा सम या िरपोटर् गनर्का लािग
तपाईंसँग यस सूचना बारे िजज्ञासाह छन ् भने HIPAA Compliance, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR मा स पकर् गनुह
र् ोस ्। 72716-0230 वा फोन (800) WAL-MART. तपाईंलाई
आ ना गोपनीयता अिधकारह

उ लङ्घन भएको िव वास लाग्छ भने तपाईंले िलिखत उजुरी दायर गनर् सक्नुहु छ र मािथको ठे गानाका

वा

सेवा िवभाग, नागिरक अिधकार कायार्लय सिचव वारा कुनै प्रितशोध िलइने छै न।

II. िबरामी अिधकारपत्र

प्रदायकका उ तरदािय वह : १. उपल ध गराइने
अिग्रम

याहार/सेवा बारे

पमा पूणर्

याहार र भेटको बार बारता उपल ध गराउने अनश
ु ासनह का साथै

य र त दु

ती HIPAA Compliance अिधकारी वा

याहारका लािग तयार गिरएको योजनामा कुनै पिन पिरमाजर्नह

वा

य तथा मानव

सिहतका सूचनाह मा

पमा सूिचत रहने; २. याहार योजनाको िवकास र आविधक संशोधनमा सहभागी हुने; ३. हे रचाह वा हे रचाह वा उपचार अ वीकार गरे को पिरणामह प चा को उपचार अ वीकार गरे को लाई पूणर् पमा
प्र तुत गिरएको; ४. उपल ध गराइँदै गरे को याहार/सेवामा ते ो पक्षह बाट अपेिक्षत भुक्तानी र सेवाग्राही/िबरामी उ तरदायी हुने कुनै पिन शु कह सिहतका याहारका शु कह बारे मौिखक र िलिखत दव
ु ै तिरकाले अिग्रम
पमा सूिचत रहने; ५. सेवाग्राही/िबरामीको प्रित ठा तथा

यिक्त वलाई िवचार तथा पिहचान गरी कसैको स पि त र

यिक्तलाई स मानजनक

यवहार गन; ६. उिचत पिहचान माफर्त आग तुक कमर्चारी सद यह सँगको

भेटलाई पिहचान गनर् सक्षम हुने; ७. अज्ञात ोतबाट लागेका चोटपटकह र सेवाग्राही/िबरामीको स पि तको द ु पयोग सिहतका गलत यवहार, बेवा ता वा मौिखक, मानिसक, लैङ्िगक र शारीिरक द ु यर्वहारबाट वत त्र रहने;
८. उपचार वा याहार, स पि तमा स मानको अभावसँग स बि धत कुरामा आवाज उठाउने गुनासोह /उजरु ीह दायर गन वा अवरोध, ह तक्षेप, जबरज ती, भेदभाव वा प्रितशोध िबना नै नीित, कमर्चारी वा याहार/सेवामा
पिरवतर्नह

सिहत

वा

िसफािरस गन; ९. सुसि जत (वा हुन असफल) उपचार वा याहारसँग स बि धत वा अनुस धान गिरएका स पि तमा स मानको अभावका गुनासोह /उजुरीह दायर गन; १०. उपि थत िचिक सक छनोट गन
य याहार प्रदायक छनोट गन; ११. सेवाग्राही/िबरामीको रे कडर्मा समािव ट सबै जानकारी र सरु िक्षत वा य जनाकारीका गोपनीयता र गु ततालाई कायम राख्ने; १२. िचिक सा रे कडर्ह को खल
ु ासासँग स बि धत

िनकायका नीित र प्रिक्रयाह
१५. आ नो उ तरदािय वह

बारे जानकार हुने; १३. िचिक सक वा प्रदायकका आदे शह बमोिजम भेदभाव रिहत उपयुक्त याहार प्रा त गन; १४. एउटा संगठनलाई िरफर गदार् कुनै पिन िव तीय लाभह
पमा सूिचत रहने; १६. संगठनले उपल ध गराउने सेवाका क्षेत्र र ती सेवाका िवशेष सीिमतताह बारे जानकारी प्रा त गन।

बारे पूणर्

बारे सूिचत रहने;

िबरामीका उ तरदािय वह : १. तपाईंको याहार/सेवामा उपयुक्त हुँदा वतर्मान वा य, औषिध, एलजीर्ह आिद कुरालाई िवचार गरी पूणर् र सही जानकारी उपल ध गराउने; २. तपाईंका उपकरण र सामग्रीह उिचत पमा
सफा गन तथा भ डार गन ज ता आ नो गह
याहार सेवा योजना िवकास, पूरा र पिरमाजर्न गन कायर्मा आव यक र सक्षम भए बमोिजम संलग्न रहने; ३. उपकरण र सामग्रीह लाई उिचत पमा सफा गन र ममर्तसंभार
ृ
गन; ४. तपाईंको उपकरण, सामग्री वा सेवाको बारे मा कुनै िजज्ञासा वा सम याह भएमा हामीलाई स पकर् गन; ५. तपाईंले िबमारी महसुस गदार् तपाईंको उपि थत िचिक सक वा प्रदायकलाई सूिचत गराउने; ६. तपाईंको िनवास
ठाउँ वा टे िलफोन न बर पिरवतर्न हुनुपूवर् हामीलाई सूिचत गराउने; ७. उपकरण वा सेवामा कुनै सम या सामना गदार् हामीलाई सूिचत गराउने; ८. तपाईंको िचिक सक वा अ य प्रदायकले औषिध िनदश पिरमाजर्न गछर् न ् वा
रोक्छन ् भने हामीलाई सूिचत गराउने; ९. हाम्रो गोपनीयता नीितको अ वीकृित र/वा प्रितब धको बारे मा हामीलाई सूिचत गराउने।

III. ग्राहक सरोकारह : तपाईंले हामीलाई (800) WAL-MART मा स पकर् गनर् सक्नुहु छ। तपाईंलाई उजुरी प्रा त भएको पाँच िदन िभत्र हामीले तपाईंको उजूरी प्रा त गरे का छ भनी टे िलफोन, इमेल, याक्स वा िचठ्ठी वारा
स पकर् गिरनेछ। हामीले १४ पात्रो िदन िभत्र तपाईंको सोधपूछ र समाधानका पिरणामह

बारे िलिखत सूचना उपल ध गराउनेछ । तपाईंसँग हाम्रो संगठनले उपल ध गराएका कुनै उपचार वा सेवाह

वा छलकपट वा

द ु यर्वहारसँग स बि धत सरोकार छ भने (800) WAL-MART मा फोन गनर् सक्नह
ु ु छ वा तपाईंको उजरु ी समाधान भएको छै न भने एिक्रिडटे सन किमसन फर हे थ केयर (ACHC) मा (919) 785-1214 or (855) 937-2242 मा
स पकर् गनर् सक्नुहु छ। तपाईंले इ सपेक्टर जनरलको कायार्लय मा 1-(800) 447-8477 स पकर् गनर् पिन सक्नुहु छ।

IV. मेिडकेयर DMEPOS आपिू तर्कतार्का मानद डह । Wal-Mart Stores, इनकप रे सन वारा उपल ध गराइएका व तु र/वा सेवाह

समािव ट रहे का आपूितर्कतार्का मानद डह को अिधनमा हु छन ्। यी मानद डह ले

४२ संघीय िनयमन ख ड आचारसंिहता 424.57(c) मा उि लिखत संघीय िनयमनह मा

यवसाियक पेशागत तथा स चालना मक िवषयह मा सरोकार राक्छन ् (उदाहरण, वारे टीह

भुक्तान तथा स चालनको समय) यी

मानद डह को पूरा पाठ www.ecfr.gov. मा प्रा त गनर् सिक छ। अनुरोध गिरएमा हामीले तपाईंलाई मानद डह को िलिखत प्रितिलिप उपल ध गराउनेछ ।

V. वारे टी स ब धी जानकारी। हाम्रो क पनीले िबक्री गरे का वा भाडा िदएका सबै उ पादनमा एक-वषर्को िनमार्ता वारे टी हु छ। हामीले सबै मेिडकेयर लाभाथीर्ह लाई वारे टी कभरे ज, प्रचिलत कानून अ तगर्त सबै

वारे टीह को उपािध ममर्त वा प्रित थापन, शु क नलाग्ने, वारे टी अ तगर्को मेिडकेयरमा समािव ट उपकरण आिद कुराबारे सूिचत गराउनेछ । यसका साथै, वािम वको
वामी को

यानुअल सबै

थायी मेिडकल उपकरणका लािग लाभाथीर्ह लाई प्रदान गिरनेछ।

यानुअल उपल ध हुँदा वारे टी जानकारीसँगै

