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ACEASTĂ N
NOTIFICARE DESCR
RIE MODUL ÎN CARE
E POT FI UTILIZATE ȘI DEZVĂLUITE INFORMAȚIILE
I
DUM
UMNEAVOASTRĂ M
MEDICALE, PRECUM
M ȘI MODUL ÎN CAR
RE PUTEȚI AVEA ACCES
A
LA
ACESTE INF
FORMAȚII. VĂ RUGĂM SĂ O ANALIZA
AȚI CU ATENȚIE. Ap
plicabilă pentru: Farm
macie, Farmacie de speecialitate, Centrul de pprelucrare a rețetelor, C
Centrul oftalmologic/O
Optică, Clinici, precum
m și servicii
de gestionare a terapiilor medicamentoase pentru toate maagazinele Walmart și Sam’s
S
Club.
Înțelegem că informațiile dumneav
voastră medicale sunt personale. Ne angajăm
m să vă protejăm info
ormațiile medicale. Waal-Mart Stores, Inc. („„Walmart și Sam’s Cllub”) și companiile saale afiliate au, conform
m legii,
r
termenii prezeentei Notificări, precum
m și de a vă trimite această Notificare privinnd obligațiile noastre le
egale și
obligația de a păstra confidențialitattea informațiilor mediccale protejate („IMP”) care vă aparțin, de a respecta
ficări. Data intrării în vvigoare: 26 martie 20133 Data revizuirii: 10 iaanuarie 2017
practicile în pprivința confidențialitățții informațiilor dumneeavoastră medicale. Trrebuie să respectăm terrmenii prezentei Notifi
mart și Sam’s Club in
nformațiile dumneav
voastră medicale protejate
Cum pot utiliiza sau dezvălui Walm
1. Pentru traatament. Putem folosi IMP pentru eliberareaa rețetelor, pentru furn
nizarea tratamentului/sserviciilor medicale și//sau pentru a vă furnizza servicii de gestionarre a terapiei medicameentoase. Putem dezvăllui IMP
medicilor caree vă tratează, furnizoriilor, farmaciilor, furnizzorilor de servicii oftaalmologice, precum și altor persoane care suunt implicate în tratam
mentul dumneavoastră m
medical. 2. Pentru plaată. Putem utiliza și dezvălui
d
IMP astfel înccât să putem factura și
ș încasa plata de la dumneavoastră,
d
compania dumneavoastră dee asigurări sau un terț.. Aceasta poate includde efectuarea de verifi
ficări ale eligibilității aasigurării cu planurile de stat
Medicaid, Meedicare sau alte planurri de sănătate, stabilind
d stadiul înscrierii și furnizând
f
informații en
ntităților care ne ajutăă să trimitem facturi șii să încasăm sumele ddatorate. 3. Pentru opeerațiuni aferente serv
viciilor
medicale. Puttem utiliza și dezvălui IMP pentru operațiun
ni aferente serviciilor medicale
m
care includ activitățile necesare furrnizării serviciilor de ssănătate și pentru a ne asigura că beneficiații de servicii de calitate
e pentru
clienți. 4. Pen
ntru a vă reaminti să vă reînnoiți rețetele și pentru produse și servicii care au legăttură cu serviciile meddicale. Putem utiliza ssau dezvălui IMP pentrru: (1) a vă trimite nottificări de reamintire pentru
p
a
vă reînnoi rețeetele; (2) a vă notificaa cu privire la o rețetă expirată; (3) a vă info
orma cu privire la prod
duse sau servicii de naatură medicală; (4) a vvă reaminti de examennul oftalmologic anuall sau altă examinare; (5)
( a vă
recomanda poosibile alternative de trratament care vă pot in
nteresa; (6) a vă inform
ma cu privire la alte un
nități unde vă puteți coomanda produsele de ppe rețetă; (7) a vă ream
minti despre programarrea dumneavoastră la clinică;
(8) a vă furniiza informații în legătu
ură cu programarea du
umneavoastră la cliniccă; și/sau pentru a vă furniza
f
servicii de gesstionare a terapiei meddicamentoase. 5. Persoane implicate în înggrijirea dumneavoasttră sau
plata pentru îngrijirea dumneavo
oastră. Putem dezvăluii IMP unui membru all familiei sau unui prieeten care este implicat în îngrijirea dumneavvoastră medicală sau pllata îngrijirii, cu condiiția să fiți de acord cu această
dezvăluire sauu vă oferim posibilitaatea de a vă opune aceestei dezvăluiri. Dacă nu sunteți disponibil sau nu puteți obiectaa, vom face apel la raațiunea noastră pentru a decide dacă aceastăă dezvăluire este în in
nteresul
dumneavoastrră. 6. Conform prevederilor legii. Vom deezvălui IMP atunci cân
nd ni se solicită să faccem acest lucru în bazaa legii federale, statalee sau locale. 7. Pentrru a preîntâmpina o aamenințare gravă la adresa
sănătății sau siguranței. Putem utiliza și dezvălui IMP attunci când este necesarr pentru a preîntâmpin
na o amenințare gravă lla adresa sănătății și siiguranței dumneavoasttră sau a sănătății și sigguranței publicului sau
u a altei
persoane. Puttem dezvălui IMP pen
ntru activități de sănătate publică, precum cele
c
având drept scop prevenirea și controluul bolilor, prevenirea accidentelor, raportareea reacțiilor la medicaamente sau a problem
melor cu
produsele, recchemarea produselor, precum și raportarea abuzului sau neglijen
nței copiilor, persoanellor vârstnice și adulțillor dependenți. Cu to ate acestea, orice dezzvăluire se va face num
mai către persoanele care au
posibilitatea dde a împiedica amenin
nțarea. 8. Pentru actiivități de monitorizarre a sănătății. Putem
m dezvălui IMP unei aagenții de monitorizarre a sănătății pentru acctivitățile autorizate pprin lege. Aceste activ
vități de
monitorizare, care sunt necesare gu
uvernului în vederea monitorizării
m
sistemulu
ui de sănătate, includ audituri,
a
investigații, innspecții și certificare. 9. Pentru procese șii conflicte. În cazul înn care sunteți implicat într-un
proces sau un conflict, putem dezvăălui IMP ca răspuns la un ordin al instanței saau la un ordin adminisstrativ. De asemenea, pputem dezvălui IMP caa răspuns la o citație, ssolicitare de dezvăluiree sau alt proces legal efectuat
e
de o altă perssoană implicată în disp
pută, însă numai dacă s-au făcut eforturi peentru a vă informa desspre această cerere (caare poate include o nootificare scrisă) sau peentru a obține un ordinn de protejare a inform
mațiilor
solicitate. 10. Pentru funcții specia
alizate ale guvernulu
ui. Putem dezvălui IMP
P: (1) în cazul în care sunteți membru al foorțelor armate, conform
m cerințelor autorităților militare; (2) dacă ssunteți deținut sau vă aflați
a
în
custodie, cătree o instituție de corecțție sau un funcționar de
d aplicare a legii; (3) ca răspuns la o cereree din partea unei unitățți de aplicare a legii, îîn anumite condiții; (44) din motive de securiitate națională autoriza
ate prin
lege; (5) cătree funcționari federali autorizați pentru proteejarea Președintelui, altor
a
persoane autorizaate sau șefilor de stat străini. 11. Pentru prrogramele de compeensare a lucrătorilor.. Putem dezvălui IMP pentru
programele dee compensare a lucrăttorilor sau programe siimilare. 12. Pentru do
onarea de organe sau
u țesuturi. Putem, de asemenea, dezvălui IM
MP organizațiilor de oobținere de organe sauu unor organizații sim
milare în
vederea donărrii sau transplantului. 13.
1 Pentru medici legiiști și furnizori de serrvicii funerare. La deccesul dumneavoastră, pputem dezvălui IMP uunui furnizor de servicii funerare, medic legiist sau examinator med
dical, în
conformitate cu legea aplicabilă, pentru
p
a le permite să-și
s
îndeplinească attribuțiile. 14. Pentru reprezentanți persoonali. Putem dezvăluii IMP unei persoane autorizate în mod leegal să acționeze în numele
dumneavoastrră, cum ar fi un părinte, tutore legal, adminiistrator sau executor all averii dumneavoastrăă sau altă persoană fizzică autorizată conform
m legii aplicabile. 15. Pentru marketing. C
Cu autorizația dumneav
voastră,
putem utiliza sau dezvălui IMP ageenților noștri terți, reprrezentanților, furnizoriilor de servicii și/sau contractanților
c
pentru a vă oferi comunicării de marketing orientaate. 16. Pentru vânzarrea IMP. Nu putem dezvălui
d
IMP niciunei alte persoane în schim
mbul unei remunerațiii directe sau indirecte cu excepția cazului în
î care această dezvăluuire este făcută către o altă entitate acoperrită în scopul tratamenntului sau plății, sau conform
autorizației saau cerințelor legislațieei statale sau federale. În aceste situații, rem
munerația pe care estte posibil să o primim
m pentru aceste dezvăăluiri nu poate depăși costurile noastre rezoonabile pentru pregătirea sau
transmiterea IIMP. 17. Pentru asociații comerciali. Putem
m comunica IMP unor asociați comerciali care
c
prestează servicii pentru noi. Putem de zvălui IMP unui asociiat comercial astfel încât asociatul comercia
al poate
îndeplini sarciina pe care i-am solicitat-o și vă putem factu
ura dumneavoastră sau plătitorului terț servicciile prestate. Legislațiaa federală ne cere să înncheiem contracte de aasociere comercială peentru protejarea IMP conform
cerințelor legiii și ale Walmart și Sam’s Club. 18. În scopu
uri de cercetare. Puteem comunica IMP în scopuri
s
de cercetare, caaz în care singura rem
munerație primită de enntitatea acoperită sau dde asociatul comercial este un
onorariu rezonnabil bazat pe costuri pentru
p
a acoperi costu
urile de pregătire și tran
nsmitere a IMP în aceste scopuri. 19. Pentruu a dovedi imunizareea. Putem dezvălui fișe privind imunizarea ccătre o școală în privin
nța unui
copil care estte elev sau posibil elev al școlii, conform cerințelor
c
legislației sttatale sau de altă natu
ură, dacă acest lucru eeste autorizat de către părinte/tutore, minor emancipat sau altă persoană fizică, după caz.
c 20.
Dezvăluiri acccidentale la Fereastrra Farmaciei Drive-T
Thru. În unele magazzine sau l cluburi, oferrim o fereastră a farm
maciei drive-thru. O di scuție avută cu farmaacistul poate fi auzită dde o persoană care se află în
farmacie sau în apropierea acesteia. Dacă doriți mai multă confidențialitate, văă sugerăm să desfășurați orice tranzacții de farmacie în magazin sau club. 21. Restricțiii privind utilizările șși dezvăluirile inform
mațiilor
dumneavoasttră medicale. Cu exceepția celor descrise în
n prezenta Notificare, nu
n vom utiliza și nici nu vom dezvălui IMPP fără autorizarea dum
mneavoastră. Dacă ne acordați autorizația dee a utiliza sau dezvălu
ui IMP,
puteți anula auutorizarea în orice mom
ment în scris. Dacă văă anulați autorizația, accest lucru va conduce la încetarea oricărei utiilizări sau dezvăluiri uulterioare în scopurile aacoperite de autorizațiaa dumneavoastră, cu excepția
cazului în care am acționat deja în baza
b
permisiunii dumn
neavoastră. De asemen
nea, trebuie să respectăăm orice lege a statuluui care est mai strictă ddecât reglementările feederale HIPAA. În cazzul unei încălcări a sec
curității
care implică IIMP, vă va fi transmisăă o notificare. Informații privind aceste legi sunt
s
disponibile la ww
ww.walmart.com, www
w.samsclub.com sau laa cerere la magazinull sau clubul dumneavvoastră local.
Aveți următooarele drepturi cu priivire la informațiile dumneavoastră
d
mediccale protejate care su
unt păstrate în evidennțele noastre
1. Puteți soliccita restrângerea utilizăării sau dezvăluirii IMP
P pentru tratament, plaată sau operațiuni med
dicale, sau când IMP suunt utilizate sau dezvăăluite unei persoane caare este implicată în înggrijirea dumneavoastră
ă sau în
plata serviciiloor medicale pentru îng
grijirea dumneavoastrăă, cum ar fi un membru
u al familiei sau un prieten. Nu avem obligațția de a fi de acord cu solicitarea dumneavoaastră. În cazul în care ssuntem de acord, vom da curs
solicitării dum
mneavoastră, cu excepția unor situații de urg
gență sau conform ceriințelor legii. 2. Puteți solicita restrângerea an
anumitor dezvăluiri alee IMP către planul dum
mneavoastră de sănătaate în vederea efectuării plății
sau operațiuniilor aferente serviciilorr medicale cu privire la
l serviciile plătite în întregime
î
(din fonduri proprii). 3. Puteți insppecta și primi o copie ppe hârtie sau în formatt electronic a fișelor duumneavoastră medicalle, dacă
pot fi obținutee imediat. De obicei, acestea
a
includ evidențee privind rețetele și faccturarea. Vă putem perrcepe costurile aferentte răspunsului la soliciitarea dumneavoastră. Vă putem refuza cererrea, caz în care puteți solicita
reexaminarea refuzului. 4. Ne putețți solicita să vă modifficăm IMP în cazul în care informațiile suntt incorecte sau incompplete. Trebuie să furnnizați un motiv în sprijjinul solicitării dumneeavoastră. Vă putem re
espinge
solicitarea în ccazul în care IMP suntt corecte și complete saau informațiile nu fac parte din IMP păstratee de sau pentru Walmaart sau Sam’s Club. În cazul în care vă respinngem cererea, aveți dreeptul de a depune o declarație
de dezacord pprivind orice element din
d fișele dumneavoasstră despre care consid
derați că este incompleet sau incorect. Solicittarea dumneavoastră vva face parte din fișa ddumneavoastră medicaală. O vom anexa evid
dențelor
noastre și o voom include în momenttul în care facem o dezzvăluire a elementului sau a afirmației pe care o considerați incomppletă sau incorectă. 5. P
Puteți solicita un raporrt al dezvăluirilor IMP
P. Acesta constă dintr-o
o listă a
dezvăluirilor efectuate în privința informațiilor dumneav
voastră medicale, în alte scopuri decât pentrru tratament, plată sauu operațiuni aferente sserviciilor medicale, pprecum și alte excepțiii permise de lege. Solicitarea
dumneavoastrră trebuie să specifice o perioadă de timp carre nu poate fi mai marre de șase ani și nu poaate include date anteriooare datei de 14 apriliee 2003. 6. Puteți soliciita să vă contactăm înttr-o anumită modalitate
e sau la
o anumită loccație. De exemplu, pu
uteți solicita să vă con
ntactăm numai la serviiciu sau la o reședințăă diferită sau la o căsuuță poștală. Solicitareea dumneavoastră scrissă trebuie să precizeze modul în care doriți să fiți
contactat. Vom
m accepta solicitările rezonabile.
r
Dacă doriți să vă exercitați oricaare dintre aceste dreptu
uri, contactați sediul W
Walmart sau Sam’s Cluub care v-a furnizat serrvicii pentru a obține fformularul corespunzător, sau
trimiteți o sollicitare scrisă la HIPA
AA Compliance, Wal-M
Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonvillle, AR. 72716-0230. O copie pe hârtie a prrezentei Notificări poaate fi obținută de la Walmart,
W
Sam’s Club, ssau Neighborhood Marrket la cerere, sau onlin
ne la www.walmart.co
om sau www.samsclub
b.com.
Modificări alle prezentei Notificărri privind practicile de confidențialitate
Ne rezervăm ddreptul de a modifica prezenta Notificare. Ne
N rezervăm dreptul dee a stabili că Notificareea revizuită sau modifi
ficată intră în vigoare ppentru IMP pe care le deținem deja despre ddumneavoastră și pentrru orice
informații pe care le primim în viitor. Vom afișa o copiee a Notificării actuale. În cazul modificării Notificării
N
noastre, putteți obține o copie a N
Notificării revizuite vizzitând site-ul nostru w
web la www.walmart.com sau
www.samscluub.com, sau la cerere.
Pentru mai m
multe informații sau pentru
p
raportarea un
nei probleme
În cazul în caare aveți întrebări referritoare la prezenta Notificare, contactați HIP
PAA Compliance, Waal-Mart Stores Inc., 7002 SW 8th St, Mailstoop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 sauu la numărul de telefon
n (800)
WAL-MART
T. În cazul în care conssiderați că v-au fost înccălcate drepturile dvs. de confidențialitate, puteți
p
depune o reclam
mație scrisă și nu vor e xista niciun fel de reppresalii, la Responsabillul de Conformitate He
ealth &
Wellness HIP
PAA la adresa de mai sus,
s sau la Secretarul Departamentului
D
de Săn
nătate și Servicii Sociaale, Biroul pentru drept
pturi civile.

II. CARTA D
DREPTURILOR PA
ACIENTULUI
Responsabilittățile furnizorului: 1. Să fie informat comp
plet în prealabil cu priivire la îngrijirea/serviciile ce vor fi furnizatte, inclusiv specializărrile care furnizează serrviciile de sănătate și ffrecvența vizitelor, pre
ecum și cu
privire la oricce modificări ale planu
ului de îngrijire; 2. Săă participe la elaborareea și revizuirea period
dică a planului de îngrrijire; 3. Să refuze înggrijirea sau tratamentull după prezentarea com
mpletă a consecințelorr refuzului
îngrijirii sau ttratamentului; 4. Să fie informat, atât verball cât și în scris, înaintee de furnizarea serviciiilor de îngrijire, cu prrivire la taxe, inclusivv plata îngrijirii/serviciiilor așteptate de la terrți și orice taxe pentru
u care va fi
responsabil cllientul/pacientul; 5. Săă trateze cu respect și considerație proprietaatea și persoana respecctivă și să recunoască demnitatea și individdualitatea clientului/paacientului; 6. Să poată identifica membrii pe
ersonalului
vizitator prin identificare corespun
nzătoare; 7. Să nu co
omită acte de maltrattare, neglijență sau abuz
a
verbal, mental, ssexual și fizic, inclussiv vătămări de origiine necunoscută și dee însușire ilegală a proprietății
p
clientului/pacientului; 8. Să exprim
me plângerile/reclamațțiile privind tratamenttul sau îngrijirea, lipsaa respectului față de proprietate sau să reccomande modificări aale politicii, personaluului sau îngrijirii/serviciului fără
restricții, interrferență, coerciție, disccriminare sau represaliii; 9. Să investigheze plângerile/reclamațiile
privind tratamentul saau îngrijirea care sunt ((sau nu sunt) furnizatee sau lipsa respectului ffață de proprietate; 10. Să aleagă
p
un furnizor dee servicii medicale, in
nclusiv să aleagă un medic
m
curant; 11. Confiidențialitatea și caracteerul privat al tuturor iinformațiilor incluse înn fișa clientului/pacienntului și a Informațiiloor Medicale Protejate; 12. Să fie
informat cu prrivire la politicile și prrocedurile agenției priv
vind dezvăluirea fișei clinice; 13. Să primeaască îngrijire corespunzzătoare fără discriminaare, în conformitate cuu dispozițiile mediculuui sau ale furnizorului; 14. Să fie
informat cu prrivire la orice beneficiii financiare atunci cân
nd este trimis la o orgaanizație; 15. Să fie infformat complet cu privvire la responsabilitățille sale; 16. Să primeasscă informații privind obiectul serviciilor pe care le va
furniza organiizația și limitările speccifice ale serviciilor resspective.
Responsabilittățile pacientului: 1. Să ne oferiți informațiii complete și corecte privind
p
starea actuală de
d sănătate, medicația,, alergiile, etc., când suunt corespunzătoare înngrijirii/serviciului; 2. Să fiți implicat, când este
e nevoie
și în funcție dde posibilități, în elaborrarea, desfășurarea și modificarea
m
planului dumneavoastră
d
de servicii de îngrijire la dom
miciliu, precum curățarrea și depozitarea corespunzătoare a echipam
mentului și consumabillelor; 3. Să
curățiți și să ppăstrați echipamentul și
ș consumabilele în mo
od corespunzător; 4. Săă ne contactați cu priviire la orice întrebări saau probleme privind ecchipamentul, consumaabilele sau serviciile duumneavoastră; 5. Să vă
ă informați
medicul curannt sau furnizorul atunci când vă simțiți rău; 6.
6 Să ne informați înainte de a vă schimba lo
ocul de reședință sau nnumărul de telefon; 7. Să ne informați când vvă confruntați cu oricee problemă a echipame
entului sau
serviciului; 8. Să ne informați dacă medicul
m
dumneavoastrră sau alt furnizor vă modifică
m
sau încetează prescrierea rețetei; 9. Să ne informați cu priivire la refuzul și/sau restrângerea politicii nooastre privind confiden
nțialitatea.

III. Preocupările Clienților: Ne puteți contacta la numărul (800) WAL-MART. În termen de cinci zile de la primirea unei reclamații, veți fi contactat prin telefon, e-mail, fax sau scrisoare pentru a vă informa că am
primit reclamația dumneavoastră. În termen de 14 zile calendaristice, vom trimite o notificare scrisă privind rezultatele anchetei și soluționarea reclamației. Ne puteți contacta la numărul (800) WAL-MART în cazul în care
aveți o preocupare privind frauda și abuzul sau orice tratament sau servicii furnizate de organizația noastră sau puteți contacta Comisia de Acreditare pentru Servicii Medicale (ACHC) la numărul (919) 785-1214 sau (855)
937-2242 dacă reclamația dumneavoastră nu este soluționată. Puteți contacta, de asemenea, Biroul Inspectorului General la numărul de telefon 1-(800) 447-8477.

IV. Standardele furnizorului Medicare DMEPOS. Produsele și/sau serviciile care vă sunt furnizate de Wal-Mart Stores, Inc. se supun standardelor furnizorului incluse în reglementările Federale prezentate la 42
Codul Reglementărilor Federale (Code of Federal Regulations) Secțiunea 424.57(c). Aceste standarde se referă la aspecte profesionale comerciale și operaționale (de exemplu, onorarea garanțiilor și orele de
funcționare). Textul complet al acestor standarde poate fi obținut la www.ecfr.gov. La cerere, vă vom furniza o copie scrisă a standardelor.
V. Informații privind garanția. Toate produsele vândute sau închiriate de compania noastră sunt însoțite de o garanție a producătorului de un an. Vom notifica toți beneficiarii Medicare cu privire la acoperirea
garanției, vom onora toate garanțiile conform legii aplicabile, vom repara sau înlocui, gratuit, echipamentul acoperit de Medicare, aflat în garanție. În plus, un manual al titularului, cu informații privind garanția, va fi
furnizat beneficiarilor pentru toate echipamentele medicale durabile, în momentul în care acest manual devine disponibil.

