Thông Báo về Sức Khỏe và Lành Mạnh: bao gồm Thông báo Thư ̣c hành về Quyề n Riêng tư, Bản Tuyên Ngôn Quyền của Bệnh Nhân, Các Quan Ngại của Bệnh Nhân,
Các Tiêu Chuẩn của Nhà cung cấp Medicare, Thông Tin về Bảo Hành.
I. Thông Báo Thực Hành về Quyền Riêng Tư.
Ngày Có hiêụ lư ̣c: Ngày 26 tháng 3 năm 2013 Ngày Điề u chı̉nh: Ngày 10 tháng 1 năm 2017
THÔNG BÁO NÀY MÔ TẢ CÁCH THÔNG TIN Y TẾ VỀ QUÝ VI ̣ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ VÀ CÁCH QUÝ VI ̣ CÓ THỂ TRUY CẬP VÀO THÔNG TIN NÀY. VUI LÒNG XEM LẠI CẨN
THẬN. Áp du ̣ng cho: Nhà thuố c, Nhà thuố c Chuyên khoa, Nhà Trung tâm, Trung tâm Nhãn khoa/Mắ t, Phòng khám và dich
̣ vu ̣ Quản lý Điề u tri ̣Thuố c cho tấ t cả các cửa hàng Walmart và Sam’s Club.
Chúng tôi hiể u rằ ng thông tin y tế của quý vi ̣mang tı́nh cá nhân. Chúng tôi cam kế t bảo vê ̣ thông tin y tế của quý vi.̣ Wal-Mart Stores, Inc. (“Walmart và Sam’s Club”) và các chi nhánh của Walmart và Sam’s Club đươc̣
pháp luâ ̣t yêu cầ u phải bảo đảm tı́nh riêng tư của thông tin sức khỏe đươc̣ bảo vê ̣ của quý vi ̣ (“PHI”), tuân theo những điề u khoản của Thông báo này và cung cấ p cho quý vi ̣ thông báo về nghıã vu ̣ pháp lý và thực hành
bảo vê ̣ quyề n riêng tư của chúng tôi liên quan đế n thông tin sức khỏe của quý vi.̣ Chúng tôi phải tuân theo những điề u khoản của Thông báo hiê ̣n hành. Ngày Có hiê ̣u lực: Ngày 26 tháng 3 năm 2013 Ngày Điề u chı̉nh:
Ngày 10 tháng 1 năm 2017.
Walmart và Sam’s Club Có thể Sử du ̣ng hoă ̣c Tiế t lô ̣ Thông tin Sức khỏe đươ ̣c Bảo vê ̣ của Quý vi Như
̣
thế nào
1. Về Điề u tri. ̣ Chúng tôi có thể sử du ̣ng PHI của quý vi ̣để kê toa, cung cấ p dich
̣ vu ̣/điề u tri ̣y tế và/hoă ̣c cung cấ p dich
̣ vu ̣ quản lý điề u tri ̣thuố c cho quý vi.̣ Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣cho bác sı ̃ điề u tri,̣ các
nhà cung cấp dịch vụ, nhà thuố c, nhà cung cấ p mắ t kı́nh và những người khác liên quan đế n điề u tri ̣chăm sóc sức khỏe cho quý vi.̣ 2. Về Thanh toán. Chúng tôi có thể sử du ̣ng và tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣để chúng tôi có
thể tı́nh và thu tiề n từ quý vi,̣ công ty bảo hiể m của quý vi ̣hoă ̣c bên thứ ba. Điề u này có thể bao gồ m viê ̣c tiế n hành kiể m tra tı́nh đủ điề u kiê ̣n đươc̣ hưởng bảo hiể m theo chương trı̀nh Medicaid tiể u bang, Medicare hoă ̣c
các chương trı̀nh bảo hiể m sức khỏe khác, xác đinh
̣ tı̀nh tra ̣ng đăng ký và cung cấ p thông tin cho các cơ quan giúp chúng tôi nô ̣p hóa đơn và thu nợ. 3. Về Hoa ̣t đô ̣ng Chăm sóc Sức khỏe. Chúng tôi có thể sử du ̣ng và
tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ cho những hoa ̣t đô ̣ng chăm sóc sức khỏe, bao gồ m những hoa ̣t đô ̣ng cầ n thiế t để cung cấ p dich
̣ vu ̣ chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quý vi ̣ nhâ ̣n đươc̣ dich
̣ vu ̣ khách hàng có chấ t lươṇ g. 4. Để Nhắ c
nhở Mua la ̣i Toa thuố c và những Sản phẩ m và Dich
̣ vu ̣ Liên quan đế n Sức khỏe. Chúng tôi có thể sử du ̣ng hoă ̣c tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣để : (1) nhắ c nhở quý vi ̣mua la ̣i toa thuố c; (2) thông báo cho quý vi ̣về toa thuố c
hế t ha ̣n; (3) báo cho quý vi ̣ về những sản phẩ m hoă ̣c dich
̣ vu ̣ liên quan đế n sức khỏe; (4) nhắ c nhở quý vi ̣ về khám mắ t hoă ̣c khám khác hàng năm; (5) khuyế n cáo những biê ̣n pháp điề u tri ̣ thay thế khả dı ̃ mà quý vi ̣ có
thể quan tâm; (6) báo cho quý vi ̣về những điạ điể m khác nơi mà quý vi ̣có thể đă ̣t hàng sản phẩ m kê toa; (7) nhắ c nhở quý vi ̣về các buổ i he ̣n khám; (8) cung cấ p cho quý vi ̣thông tin về buổ i he ̣n khám; và/hoă ̣c cung cấ p
cho quý vi ̣ dich
̣ vu ̣ quản lý điề u tri ̣ thuố c.5. Những cá nhân Liên quan đế n Chăm sóc sức khỏe hoă ̣c Thanh toán cho viêc̣ Chăm sóc sức khỏe của quý vi. ̣ Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ cho thành viên gia
đı̀nh hoă ̣c ba ̣n bè liên quan đế n chăm sóc y tế cho quý vi ̣hoă ̣c thanh toán cho dich
̣ vu ̣ chăm sóc sức khỏe của quý vi,̣ nế u quý vi ̣đồ ng ý với sự tiế t lô ̣ này hoă ̣c chúng tôi cho quý vi ̣cơ hô ̣i từ chố i sự tiế t lô ̣ này. Nế u quý vi ̣
không sẵn sàng hoă ̣c không thể từ chố i, chúng tôi sẽ sử du ̣ng sự phán xét tố t nhấ t của mı̀nh để quyế t đinh
̣ sự tiế t lô ̣ này vı̀ điề u tố t nhấ t cho quý vi.̣ 6. Theo Yêu cầ u của Pháp luâ ̣t. Chúng tôi sẽ tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣khi
đươc̣ yêu cầ u bởi luâ ̣t liên bang, tiể u bang hoă ̣c điạ phương. 7. Để Tránh Mố i đe do ̣a Nghiêm tro ̣ng về Sức khỏe hoă ̣c Sư ̣ an toàn. Chúng tôi có thể sử du ̣ng và tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ khi cầ n thiế t để đề phòng mố i đe
do ̣a nghiêm tro ̣ng cho sức khỏe và an toàn của quý vi ̣ hoă ̣c sức khỏe và an toàn của cô ̣ng đồ ng hoă ̣c người khác. Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ cho hoa ̣t đô ̣ng y tế công, như những hoa ̣t đô ̣ng phòng ngừa hay
kiể m soát bê ̣nh, phòng ngừa tổ n thương, báo cáo phản ứng thuố c hoă ̣c những vấ n đề với sản phẩ m, thu hồ i sản phẩ m và báo cáo la ̣m du ̣ng hoă ̣c bỏ bê trẻ em, người cao tuổ i và người lớn phu ̣ thuô ̣c. Tuy nhiên, bấ t kỳ tiế t
lô ̣ nào cũng chı̉ cho người có thể giúp phòng tránh mố i đe do ̣a. 8. Về Hoa ̣t đô ̣ng Kiể m tra Sức khỏe. Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI cho những cơ quan kiể m tra sức khỏe cho những hoa ̣t đô ̣ng đươc̣ pháp luâ ̣t ủy quyề n.
Những hoa ̣t đô ̣ng kiể m tra này là cầ n thiế t để chı́nh phủ giám sát hê ̣ thố ng chăm sóc sức khỏe, bao gồ m kiể m toán, điề u tra, thanh tra và cấ p phép. 9. Về các Vu ̣ kiêṇ và Tranh chấ p. Nế u quý vi ̣liên quan đế n các vu ̣ kiê ̣n
hoă ̣c tranh chấ p, chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ để đáp ứng lê ̣nh của tòa án hoă ̣c sắ c lê ̣nh hành chı́nh. Chúng tôi cũng có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ để trả lời trát hầ u tòa, yêu cầ u khám xét hoă ̣c những quy trı̀nh
hơp̣ pháp khác của người liên quan đế n tranh chấ p, nhưng chı̉ khi những nỗ lực đó là để báo cho quý vi ̣về yêu cầ u này (có thể là bản thông báo) hoă ̣c để nhâ ̣n lê ̣nh bảo vê ̣ thông tin đươc̣ yêu cầ u. 10. Cho Cơ quan Chức
năng Chuyên trách của Chı́nh phủ. Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi:̣ (1) nế u quý vi ̣ là quân nhân, theo yêu cầ u của cơ quan chı̉ huy quân đô ̣i; (2) nế u là tù nhân hoă ̣c bi ̣giam giữ, thı̀ tiế t lô ̣ cho mô ̣t cơ quan cải
huấ n hoă ̣c viên chức thực thi pháp luâ ̣t; 3) theo yêu cầ u của cơ quan thực thi pháp luâ ̣t, theo những điề u kiê ̣n cu ̣ thể ; (4) vı̀ lý do an ninh quố c gia theo luâ ̣t; (5) cho nhân viên liên bang đươc̣ ủy quyề n để bảo vê ̣ Tổ ng
thố ng, người đươc̣ ủy quyề n khác hoă ̣c lãnh tu ̣ là người nước ngoài. 11. Về Bồ i thường Tai na ̣n Lao đô ̣ng. Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣cho chương trı̀nh bồ i thường tai na ̣n lao đô ̣ng hoă ̣c những chương trı̀nh
tương tự. 12. Về viêc̣ Hiế n Cơ quan và Mô. Chúng tôi có thể cũng tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ cho các tổ chức mua cơ quan hoă ̣c tương tự cho mu ̣c đı́ch hiế n tă ̣ng hoă ̣c cấ y ghép. 13. Đố i với Nhân viên thu do ̣n tử thi và
Công ty Mai táng. Khi quý vi ̣ qua đời, chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ cho công ty mai táng, nhân viên thu do ̣n tử thi hoă ̣c bác sı ̃ pháp y, nhấ t quán với luâ ̣t hiê ̣n hành để giúp ho ̣ thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣. 14. Đố i với
Đa ̣i diêṇ Cá nhân. Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣cho mô ̣t người đươc̣ ủy quyề n hơp̣ pháp hành đô ̣ng thay mă ̣t quý vi,̣ như cha me ̣, người giám hô ̣ hơp̣ pháp, người quản lý hoă ̣c thi hành di chúc của quý vi ̣hoă ̣c
những người đươc̣ pháp luâ ̣t hiê ̣n hành ủy quyề n. 15. Về Tiế p thi. ̣ Với sự cho phép của quý vi,̣ chúng tôi có thể sử du ̣ng hoă ̣c tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣cho các đa ̣i lý, đa ̣i diê ̣n, nhà cung cấ p dich
̣ vu ̣ và/hoă ̣c nhà thầ u phu ̣ bên
thứ ba của chúng tôi, để cung cấ p những thông tin tiế p thi ̣mu ̣c tiêu cho quý vi.̣ 16. Về viêc̣ Bán PHI. Chúng tôi có thể không tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣cho bấ t kỳ người nào khác để đổ i lấ y những phầ n thưởng trực tiế p hay
gián tiế p trừ phi những tiế t lô ̣ đó dành cho mô ̣t cơ quan đươc̣ bao trả khác cho mu ̣c đı́ch điề u tri ̣ hoă ̣c thanh toán hay đươc̣ yêu cầ u hoă ̣c cho phép bởi luâ ̣t tiể u bang hoă ̣c liên bang. Trong những trường hơp̣ đó, phầ n
thưởng chúng tôi có thể nhâ ̣n đươc̣ do sự tiế t lô ̣ như thế có thể không vươṭ quá những chi phı́ chı́nh đáng cho viê ̣c chuẩ n bi ̣hoă ̣c cung cấ p PHI. 17. Đố i với Trơ ̣ tá Kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ PHI của quý vi ̣
với những trơ ̣ tá kinh doanh cu ̣ thể thực hiê ̣n dich
̣ vu ̣ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣cho trơ ̣ tá kinh doanh để ho ̣ có thể thực hiê ̣n công viê ̣c mà chúng tôi đã yêu cầ u và tı́nh tiề n cho quý vi ̣hoă ̣c bên
thanh toán thứ ba của quý vi ̣cho những dich
̣ vu ̣ đã cung cấ p. Luâ ̣t liên bang yêu cầ u chúng tôi đưa vào hợp đồ ng lao đô ̣ng của trơ ̣ tá kinh doanh điề u khoản quy đinh
̣ về viê ̣c bảo vê ̣ PHI của quý vi ̣như là yêu cầ u bắ t buô ̣c
theo luật và Walmart và Sam’s Club. 18. Cho những Mu ̣c đı́ch Nghiên cứu. Chúng tôi có thể chia sẻ PHI của quý vi ̣cho những mu ̣c đı́ch nghiên cứu mà trong đó phầ n thưởng duy nhấ t nhâ ̣n đươc̣ bởi cơ quan đươc̣ bao
trả hoă ̣c trơ ̣ tá kinh doanh là phı́ dựa trên chi phı́ hơp̣ lý để bao trả chi phı́ chuẩ n bi ̣và cung cấ p PHI cho những mu ̣c đı́ch đó. 19. Để làm Bằ ng chứng Chủng ngừa: Chúng tôi có thể tiế t lô ̣ hồ sơ chủng ngừa cho trường
ho ̣c về mô ̣t trẻ là ho ̣c sinh hoă ̣c ho ̣c sinh tương lai của trường, theo yêu cầ u của tiể u bang hoă ̣c luâ ̣t khác, nế u đươc̣ yêu cầ u bởi phu ̣ huynh/người giám hô ̣ hoă ̣c vi ̣ thành niên đươc̣ công nhâ ̣n các quyề n nhấ t đinh
̣ hoă ̣c
người khác, nế u áp du ̣ng. 20. Tiế t lô ̣ Vô tın
̣
lỏm bởi người trong hoă ̣c gầ n nhà
̀ h ta ̣i Cửa sổ Giao Thuố c. Ở mô ̣t số hiê ̣u thuố c hoă ̣c câu la ̣c bô ̣ chúng tôi có cửa sổ giao thuố c. Cuô ̣c đàm thoa ̣i với nhà thuố c có thể bi nghe
thuố c. Nế u quý vi ̣muố n riêng tư hơn, chúng tôi đề nghi ̣quý vi ̣giao dich
̣ với nhà thuố c bên trong hiê ̣u thuố c hoă ̣c câu la ̣c bô ̣. 21. Giới ha ̣n Sử du ̣ng và Tiế t lô ̣ Thông tin Sức khỏe của Quý vi. ̣ Trừ khi đươc̣ mô tả trong
Thông báo này, chúng tôi sẽ không sử du ̣ng hoă ̣c tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣ mà không có sự cho phép của quý vi.̣ Sau khi quý vi ̣ cho phép sử du ̣ng hoă ̣c tiế t lô ̣ PHI của quý vi,̣ quý vi ̣ vẫn có thể hủy sự cho phép này bấ t cứ
lúc nào bằ ng văn bản. Nế u quý vi ̣ hủy sự cho phép này, hành đô ̣ng này sẽ chấ m dứt viê ̣c sử du ̣ng hoă ̣c tiế t lô ̣ thêm thông tin cho những mu ̣c đı́ch bao hàm trong sự cho phép của quý vi,̣ trừ khi chúng tôi đã hành đô ̣ng
theo sự cho phép của quý vi.̣ Chúng tôi cũng phải tuân theo luâ ̣t tiể u bang khắ t khe hơn quy đinh
̣ HIPAA của liên bang. Trong trường hơp̣ vi pha ̣m an ninh liên quan đế n PHI của quý vi,̣ mô ̣t bản thông báo sẽ đươc̣ gửi
cho quý vi.̣ Thông tin về những luâ ̣t này sẵn có trên www.walmart.com, www.samsclub.com hoă ̣c khi yêu cầ u ta ̣i hiê ̣u thuố c hoă ̣c câu la ̣c đô ̣ điạ phương của quý vi.̣
Quý vi Co
̣ ́ những Quyề n Sau đây về viêc̣ Tôn tro ̣ng Thông tin Sức khỏe đươ ̣c Bảo vê ̣ của quý vi trong
̣
Hồ sơ của Chúng tôi
1. Quý vi ̣có thể yêu cầ u ha ̣n chế sử du ̣ng hoă ̣c tiế t lô ̣ PHI của mı̀nh cho điề u tri,̣ thanh toán hoă ̣c các hoa ̣t đô ̣ng chăm sóc sức khỏe hoă ̣c khi sử du ̣ng hoă ̣c tiế t lô ̣ PHI của quý vi ̣cho người có liên quan đế n viê ̣c chăm sóc
sức khỏe hoă ̣c thanh toán cho dich
̣ vu ̣ chăm sóc sức khỏe của quý vi,̣ như thành viên gia đı̀nh hoă ̣c ba ̣n bè. Chúng tôi không buô ̣c phải đồ ng ý với yêu cầ u của quý vi.̣ Nế u chúng tôi đồ ng ý, chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầ u
của quý vi ̣trừ trường hơp̣ cấ p cứu cu ̣ thể hoă ̣c đươc̣ luâ ̣t pháp yêu cầ u. 2. Quý vi ̣có thể yêu cầ u ha ̣n chế những tiế t lô ̣ cu ̣ thể về PHI của quý vi ̣với chương trı̀nh bảo hiể m sức khỏe cho mu ̣c đı́ch thực hiê ̣n thanh toán hoă ̣c
hoa ̣t đô ̣ng chăm sóc sức khỏe về những dich
̣ vu ̣ đươc̣ thanh toán đầ y đủ (tự thanh toán). 3. Quý vi ̣ có thể kiể m tra và nhâ ̣n bản sao giấ y hoă ̣c điê ̣n tử hồ sơ y tế của quý vi,̣ nế u có. Thông thường, viê ̣c này bao gồ m toa
thuố c và hồ sơ thanh toán. Chúng tôi có thể tı́nh tiề n cho những chi phı́ đáp ứng yêu cầ u của quý vi.̣ Chúng tôi có thể từ chố i yêu cầ u của quý vi,̣ trong trường hơp̣ đó, quý vi ̣có thể yêu cầ u xem xét la ̣i sự từ chố i này. 4.
Quý vi ̣có thể yêu cầ u chúng tôi điề u chı̉nh PHI của quý vi ̣nế u sai hoă ̣c không đầ y đủ. Quý vi ̣phải cho biế t lý do hỗ trơ ̣ yêu cầ u của mı̀nh. Chúng tôi có thể từ chố i yêu cầ u của quý vi ̣nế u PHI chı́nh xác và đầ y đủ hoă ̣c
không phải là mô ̣t phầ n của PHI đươc̣ lưu bởi hoă ̣c cho Walmart hoă ̣c Sam’s Club. Nế u chúng tôi từ chố i yêu cầ u của quý vi,̣ quý vi ̣có quyề n nô ̣p bản tuyên bố không đồ ng ý về bấ t cứ mu ̣c nào trong hồ sơ của mı̀nh mà
quý vi ̣ tin là sai hoă ̣c không đầ y đủ. Yêu cầ u của quý vi ̣ sẽ trở thành mô ̣t phầ n của hồ sơ y tế của quý vi.̣ Chúng tôi sẽ đı́nh kèm yêu cầ u vào hồ sơ của quý vi ̣ và bao gồ m yêu cầ u khi chúng tôi tiế t lô ̣ mu ̣c nào hoă ̣c câu
nào mà quý vi ̣ tin là sai hoă ̣c không đầ y đủ. 5. Quý vi ̣ có thể yêu cầ u bản giải trı̀nh sự tiế t lô ̣ PHI của quý vi.̣ Đây là danh mu ̣c những lầ n tiế t lô ̣ thông tin sức khỏe của quý vi,̣ không nhằ m điề u tri,̣ thanh toán hoă ̣c hoa ̣t
đô ̣ng chăm sóc sức khỏe và những ngoa ̣i lê ̣ khác đươc̣ phép theo luâ ̣t. Yêu cầ u của quý vi ̣ phải ghi rõ khoảng thời gian, có thể không quá sáu năm và không đươc̣ trước ngày 14 tháng 4 năm 2003. 6. Quý vi ̣ có thể yêu
cầ u chúng tôi liên la ̣c với quý vi ̣theo mô ̣t cách cu ̣ thể hoă ̣c ta ̣i mô ̣t điạ điể m cu ̣ thể . Vı́ du ̣: quý vi ̣có thể yêu cầ u chúng tôi chı̉ liên la ̣c với quý vi ̣ta ̣i nơi làm viê ̣c hoă ̣c nơi cư trú khác hoă ̣c hòm thư bưu điê ̣n. Văn bản yêu
cầ u của quý vi ̣phải cho biế t rõ cách hoă ̣c nơi quý vi ̣muố n đươc̣ liên la ̣c. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầ u hơp̣ lý. Nế u quý vi ̣muố n thi hành những quyề n này, hãy liên la ̣c với Walmart hoă ̣c Sam’s Club đã cung cấ p dich
̣ vu ̣
cho quý vi ̣để nhâ ̣n những mẫu thı́ch hơp̣ hoă ̣c nô ̣p văn bản yêu cầ u cho HIPAA Compliance, Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230. Có thể lấ y bản sao Thông báo này
từ Walmart, Sam’s Club hoă ̣c Neighborhood Market theo yêu cầ u hoă ̣c trực tuyế n trên www.walmart.com hoă ̣c www.samsclub.com.
Những thay đổ i đố i với Thông báo Thư ̣c hành bảo vê ̣ Quyề n riêng tư này
Chúng tôi có quyề n thay đổ i Thông báo này. Chúng tôi có quyề n quyế t đinh
̣ ngày có hiê ̣u lực của Thông báo đã chı̉nh sửa hoă ̣c thay đổ i cho PHI mà chúng tôi đã có về quý vi ̣ và thông tin mà chúng tôi nhâ ̣n đươc̣ trong
tương lai. Chúng tôi sẽ đăng bản sao Thông báo hiê ̣n hành. Nế u có thay đổ i trong Thông báo của chúng tôi, quý vi co
̣ ́ thể nhâ ̣n mô ̣t bản Thông báo đã chı̉nh sửa bằ ng cách vào trang web của chúng tôi ta ̣i www.walmart.com
hoă ̣c www.samsclub.com hoă ̣c theo yêu cầ u.
Về Thông tin Bổ sung hoă ̣c Báo cáo Vấ n đề
Nế u quý vi ̣có thắ c mắ c về Thông báo này, hãy liên la ̣c với HIPAA Compliance, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 hoă ̣c go ̣i (800) WAL-MART. Nế u quý vi ̣tin quyề n
riêng tư của quý vi ̣bi ̣xâm pha ̣m, quý vi ̣có thể nô ̣p đơn khiế u na ̣i và sẽ không có sự trả thù, cho Viên chức Tuân thủ Sức khỏe & Thể lực HIPAA theo điạ chı̉ trên hoă ̣c với Bô ̣ trưởng Bô ̣ Y tế và Dich
̣ vu ̣ Nhân sinh, Văn
phòng Dân Quyề n.
II. DỰ LUẬT VỀ QUYỀN CỦ A BỆNH NHÂN
Trách nhiêm
̣ vu ̣ đươc̣ cung cấ p, bao gồ m cả kỷ luâ ̣t cung cấ p chăm sóc và tầ n suấ t khám, cũng như những thay đổ i với kế hoa ̣ch chăm
̣ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. 1. Đươc̣ thông báo trước đầ y đủ về chăm sóc/dich
sóc; 2. Tham gia phát triể n và kiể m tra đinh
̣ kỳ kế hoa ̣ch chăm sóc; 3. Từ chố i chăm sóc hoă ̣c điề u tri ̣sau khi hâ ̣u quả của viê ̣c từ chố i chăm sóc hoă ̣c điề u tri ̣đươc̣ trı̀nh bày đầ y đủ; 4. Đươc̣ thông báo trước, cả bằ ng lời
nói và bằ ng văn bản, chăm sóc đươc̣ cung cấ p về những chi phı́, bao gồ m thanh toán cho chăm sóc/dich
̣ vu ̣ mong đơị từ bên thứ ba và bấ t kỳ chi phı́ nào mà khách hàng/bê ̣nh nhân sẽ phải chi trả; 5. Tài sản và con người
đươc̣ đố i xử với sự tôn tro ̣ng, cân nhắ c và công nhâ ̣n phẩ m giá và tı́nh cá nhân của khách hàng/bê ̣nh nhân; 6. Có thể nhâ ̣n diê ̣n thành viên là nhân viên đế n khám qua sự nhâ ̣n diê ̣n thı́ch hơp̣ ; 7. Không bi ̣đố i xử tê ̣, cẩ u thả
hoă ̣c la ̣m du ̣ng lời nói, tinh thầ n, tı̀nh du ̣c và thể chấ t, bao gồ m gây tổ n thương không rõ nguyên nhân, la ̣m du ̣ng tài sản của khách hàng/bê ̣nh nhân; 8. Than phiề n/khiế u na ̣i bằ ng lời về điề u tri ̣ hoă ̣c chăm sóc, thiế u tôn
tro ̣ng tài sản hoă ̣c khuyế n cáo những thay đổ i về chı́nh sách, nhân sự hoă ̣c chăm sóc/dich
̣ vu ̣ mà không có sự ha ̣n chế , can thiê ̣p, ép buô ̣c, kỳ thi hoă
̣
̣c trả thù; 9. Than phiề n/khiế u na ̣i về điề u tri ̣hoă ̣c chăm sóc, đươc̣ (hoă ̣c
không đươc̣ ) cung cấ p hoă ̣c thiế u tôn tro ̣ng tài sản đươc̣ điề u tra; 10. Cho ̣n nhà cung cấ p dich
̣ vu ̣ chăm sóc sức khỏe, kể cả cho ̣n bác sı ̃ điề u tri;̣ 11. Tı́nh bảo mâ ̣t và riêng tư của tấ t cả thông tin có trong hồ sơ khách
hàng/bê ̣nh nhân và Thông tin Sức khỏe đươc̣ Bảo vê ̣; 12. Đươc̣ tư vấ n về chı́nh sách của cơ quan và những thủ tu ̣c về tiế t lô ̣ hồ sơ y tế ; 13. Nhâ ̣n sự chăm sóc thı́ch hơp̣ mà không có sự phân biê ̣t theo lê ̣nh của bác sı;̃ 14.
Đươc̣ thông báo về mo ̣i lơị ı́ch tài chı́nh khi đươc̣ giới thiê ̣u đế n mô ̣t tổ chức; 15. Đươc̣ thông báo đầ y đủ về trách nhiê ̣m mỗi người; 16. Nhâ ̣n thông tin về quy mô dich
̣ vu ̣ mà tổ chức này sẽ cung cấ p và những giới ha ̣n
cu ̣ thể trên những dich
̣ vu ̣ đó.
Trách nhiêm
̣ vu ̣ của quý vi;̣ 2. Tham gia, khi cầ n và có thể , vào viê ̣c phát triể n,
̣ của Bênh
̣ nhân: 1. Cung cấ p thông tin đầ y đủ và chı́nh xác về sức khỏe, thuố c, di ̣ứng hiê ̣n ta ̣i của quý vi,̣ v.v… khi cầ n cho chăm sóc/dich
thực hiê ̣n và thay đổ i chương trı̀nh dich
̣ vu ̣ chăm sóc ta ̣i gia của quý vi,̣ như vê ̣ sinh và bảo quản đúng cách các thiế t bi ̣ và tiế p liê ̣u của quý vi;̣ 3. Vê ̣ sinh và bảo quản thiế t bi ̣và tiế p liê ̣u đúng cách; 4. Liên la ̣c với chúng
tôi khi có thắ c mắ c hay vấ n đề về thiế t bi,̣ tiế p liê ̣u hoă ̣c dich
̣ vu ̣ của quý vi;̣ 5. Thông báo cho bác sı ̃ điề u tri ̣hoặc nhà cung cấp dịch vụ khi quý vi ̣ bi ̣ bê ̣nh; 6. Thông báo cho chúng tôi trước khi thay đổ i nơi cư trú hoă ̣c
số điê ̣n thoa ̣i của quý vi;̣ 7. Thông báo cho chúng tôi khi gă ̣p vấ n đề với thiế t bi ̣ hoă ̣c dich
̣ vu ̣; 8. Thông báo cho chúng tôi nế u bác sı ̃ của quý vi ̣ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác thay đổ i toa thuố c hoă ̣c ngừng kê toa; 9.
Thông báo cho chúng tôi về viê ̣c từ chố i và/hoă ̣c ha ̣n chế chı́nh sách riêng tư của chúng tôi.

III. Quan nga ̣i của Khách hàng: Quý vi Co
̣ ́ thể Liên la ̣c với Chúng tôi theo số (800) WAL-MART. Trong vòng năm ngày kể từ khi nhâ ̣n đươc̣ khiế u na ̣i, quý vi ̣ sẽ đươc̣ liên la ̣c bằ ng điê ̣n thoa ̣i, email, fax hoă ̣c thư
thông báo rằ ng chúng tôi đã nhâ ̣n đươc̣ khiế u na ̣i của quý vi.̣ Trong vòng 14 ngày theo lich,
̣ chúng tôi sẽ cung cấ p văn bản thông báo kế t quả thắ c mắ c của quý vi ̣ và giải pháp. Quý vi ̣ có thể go ̣i (800) WAL-MART nế u
quý vi ̣có quan nga ̣i về gian dố i và la ̣m du ̣ng hoă ̣c điề u tri ̣hay dich
̣ vu ̣ đươc̣ cung cấ p bởi tổ chức của chúng tôi hoă ̣c quý vi ̣có thể liên la ̣c Ban Công nhâ ̣n Chăm sóc Sức khỏe (ACHC) theo số (919) 785-1214 hoă ̣c (855)
937-2242 nế u khiế u na ̣i của quý vi ̣ không đươc̣ giải quyế t. Quý vi ̣cũng có thể go ̣i Văn phòng Tổ ng Thanh tra theo số 1-(800) 447-8477.
̣ vu ̣ đươc̣ cung cấ p cho quý vi ̣bởi Wal-Mart Stores, Inc. theo tiêu chuẩ n nhà cung cấ p theo các quy đinh
̣ Liên bang ta ̣i Khoản 424.57(c)
IV. Tiêu chuẩ n Nhà cung cấ p DMEPOS theo Medicare. Các sản phẩ m và/hoă ̣c dich
Chương 42 Bô ̣ luâ ̣t Quy chế Liên bang (42 Code of Federal Regulations Section 424.57(c)). Những tiêu chuẩ n này đề câ ̣p đế n những vấ n đề hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh và nghề nghiê ̣p (như tôn tro ̣ng quy đinh
̣ bảo hành và giờ
làm viê ̣c). Có thể nhâ ̣n văn bản đầ y đủ của những tiêu chuẩ n này ta ̣i www.ecfr.gov. Khi có yêu cầ u, chúng tôi sẽ cấ p cho quý vi ̣bản sao văn bản về những tiêu chuẩ n này.
V. Thông tin Bảo hành. Mỗi sản phẩ m do công ty chúng tôi bán hoă ̣c thuê đề u đươc̣ bảo hành mô ̣t năm bởi nhà sản xuấ t. Chúng tôi sẽ thông báo cho tấ t cả người thu ̣ hưởng Medicare về pha ̣m vi bảo hành, tôn tro ̣ng tấ t
cả các quy đinh
̣ bảo hành theo luâ ̣t hiê ̣n hành, sửa chữa hoă ̣c thay thế miễn phı́ những thiế t bi ̣ đươc̣ Medicare bao trả trong thời ha ̣n bảo hành. Ngoài ra, tài liê ̣u hướng dẫn sử du ̣ng có thông tin về bảo hành sẽ đươc̣ cung
cấ p cho người thu ̣ hưởng đố i với tấ t cả những du ̣ng cu ̣ y khoa lâu bề n khi có tài liê ̣u này.

