سياست ھای حفظ اسرار
اين اعالميه توصيف می کند که چگونه ممکن است اطالعات پزشکی در مورد شما استفاده و افشا شود و چگونه می
توانيد به اين اطالعات دسترسی پيدا کنيد.

لطفا ً آنرا با دقت مرور کنيد.

تاريخ اجرا 08.14.2017
وظائف نھادھای تحت پوشش:
**) Health Netدر اينجا به عنوان "ما" يا "برنامه درمانی" شناحته شده( يک نھاد تحت پوشش می باشد به طوريکه تحت
قانون قابليت حمل و حسابرسی بيمه درمانی  (HIPAA) 1996تعريف و سازماندھی شده است Health Net .برطبق
قانون موظف است که محرمانگی اطالعات بھداشتی محافظت شده ) (PHIشما را حفظ کرده .اين اعالميه وظائف قانونی
و سياست ھای حفظ اسرار مربوط به  PHIشما را در اختيارتان قرار داده ،از شرايط اين اعالميه که در حال حاضر قابل
اجراست پيروی کرده و شما را در صورت نقض  PHIمحافظت نشده در جريان امور قرار دھد PHI .شامل اطالعات
جمعيت شناسی می شود که می توان به طور منطقی برای شناسايی شما از آن استفاده کرد و مربوط به بھداشت يا عارضه
جسمانی يا روانی ،ارائه مراقبت درمانی به شما يا پرداخت ھزينه آن مراقبت در زمان گذشته ،حال يا آينده می شود.
اين اعالميه نحوه استفاده و واگذاری  PHIشما را توصيف می کند .ھمچنين حقوق شما را برای دسترسی ،تغيير و مديريت
 PHIشما و نحوه اعمال آن حقوق توصيف می کند .ھمه موارد ديگر استفاده يا واگذاری  PHIشما که در اين اعالميه
توصيف نشده اند صرفا ً با اجازه کتبی شما انجام خواھند شد.
 Health Netحق ايجاد تغييرات در اين اعالميه را برای خود محفوظ می دارد .ما حق اجرايی کردن اعالميه ويرايش
شده يا تغيير يافته برای  PHIشما که در حال حاضر در دست داريم به اضافه ھرگونه  PHIشما که در آينده دريافت می
کنيم را برای خود محفوظ می داريم Health Net .ھرگاه که تغييری اساسی در موارد زير ايجاد شود اين اعالميه را فوراً
تغيير داده و توزيع می کند:
o
o
o
o

استفاده يا واگذاری
حقوق شما
وظايف قانونی ما
ساير سياست ھای حفظ اسرار عنوان شده در اين اعالميه

ما ھرگونه اعالميه ويرايش شده را در تارنمای خود و در کتابچه اعضايمان در دسترس قرار خواھيم داد.

** اين اعالميه سياست ھای حفظ اسرار به ھمه اعضا در ھر يک از نھادھای  Health Netزير مربوط می شود:
Health Net of California, Inc.، Health Net Community Solutions, Inc.، Health Net Health Plan of
 Managed Health Network, LLC ،Oregon, Inc.و  Health Net Life Insurance Companyکه شرکت
ھای وابسته به  Health Net, Inc.و  Centene Corporationمی باشند Health Net .يک عالمت خدماتی ثبت شده
 Health Net, Inc.می باشد .مالکيت ھمه عالئم تجاری/خدماتی شناسائی کننده توسط شرکت ھای مربوطه حفظ می
شود .کليه حقوق محفوظ است.
04/06/2018 .Rev
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CA_MMP_18_PrivacyNotice_FAR_05012018

محافظت ھای داخلی از  PHIشفاھی ،کتبی و الکترونيکی:
 Health Netاز  PHIشما محافظت می کند .ما سياست ھای رازداری و حراست را برای کمک در اين امر داريم.
در اينجا برخی از روش ھای محافظت از  PHIشما ذکر می شود.







ما کارکنان خود را طوری کارآموزی می کنيم تا از سياست ھای رازداری و حراست ما پيروی کنند.
ما از شرکای حرفه ای خود می خواھيم تا از سياست ھای رازداری و حراست پيروی کنند.
ما ايمنی دفاتر اداری خود را حفظ می کنيم.
ما تنھا برای داليل حرفه ای با اشخاصی که الزم است آگاھی داشته باشند در مورد  PHIشما گفتگو می کنيم.
ما ايمنی  PHIشما را ھنگام ارسال آن يا بايگانی الکترونيکی آن حفظ می کنيم.
ما برای جلوگيری از دسترسی اشخاص غير مشروع به  PHIشما از فناوری استفاده می کنيم.

استفاده ھا و واگذاری ھای مجاز از  PHIشما:
فھرستی از نحوه استفاده و واگذاری  PHIبدون اجازه يا اختيار قانونی شما در زير می آيد:


مداوا  -ما ممکن است از  PHIشما استفاده کرده يا آنرا در اختيار پزشک يا ارائه کننده مراقبت درمانی ديگری که
شما را مداوا می کند قرار دھيم تا مداوای شما را در بين ارائه کنندگان ھماھنگی کرده يا در مورد اتخاذ تصميمات
اجازه قبلی مربوط به مزايای شما به ما کمک کند.



پرداخت ھزينه  -ما ممکن است از  PHIشما استفاده کرده يا آنرا برای پرداخت ھزينه مزايا برای خدمات مراقبت
درمانی که در اختيار شما قرار داده شده واگذار کنيم .ما ممکن است  PHIشما را در اختيار برنامه درمانی ديگر،
ارائه کننده مراقبت درمانی يا نھاد ديگری قرار دھيم که منوط به مقررات رازداری فدرال برای منظورات
پرداخت ھزينه می شود .فعاليت ھای پرداخت ھزينه شامل موارد زير می شوند:
 oرسيدگی به ادعاھا
 oتعيين واجد شرايط بودن يا پوشش
برای ادعاھا
 oصدور صورتحساب ھای حق بيمه



 oبررسی خدمات برای ضرورت
پزشکی
 oاجرای بررسی بھره برداری ادعاھا

عمليات مراقبت درمانی  -ما ممکن است از  PHIشما استفاده کرده يا آنرا برای اجرای عمليات مراقبت درمانی
واگذار نماييم .اين فعاليت ھا شامل موارد زير می شوند:
o
o
o
o
o

ارائه خدمات به مشتريان
پاسخگويی به شکايات و استيناف ھا
ارائه مديريت پرونده و ھماھنگی مراقبت
اجرای بررسی پزشکی ادعاھا و ساير ارزيابی ھای مربوط به کيفيت
فعاليت ھای بھسازی

ما ممکن است  PHIرا در عمليات مراقبت درمانی خود به شرکای حرفه ای واگذار کنيم .ما موافقت کتبی اين
شرکا را برای محافظ از محرمانگی  PHIشما دريافت خواھيم کرد .ما ممکن است  PHIشما را به نھاد ديگری
واگذار کنيم که منوط به مقررات حفظ اسرار فدرال می باشد .اين نھاد بايد برای عمليات مراقبت درمانی خود با
شما نيز وابستگی داشته باشد .شامل موارد زير:
o
o
o
o

ارزيابی کيفيت و فعاليت ھای بھسازی
بررسی شايستگی يا صالحيت متخصصين مراقبت درمانی
مديريت پرونده و ھماھنگی مراقبت
شناسايی و پيشگيری از کالھبرداری و سوء استفاده از مراقبت درمانی
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برنامه درمانی گروھی/واگذاری ھا به بانی برنامه درمانی  -ما اطالعات بھداشتی محافظت شده شما را در
صورتی با بانی برنامه درمانی گروه ،از قبيل کارمند يا نھاد ديگری که برنامه مراقبت درمانی را به شما ارائه می
کند در ميان می گذاريم که بانی موافقت کند که محدوديت ھايی در خصوص نحوه استفاده يا واگذاری اطالعات
بھداشتی محافظت شده اعمال شوند )از قبيل موافقت با عدم استفاده اطالعات بھداشتی محافظت شده برای اقدامات
يا تصميمات مربوط به استخدام(.

ساير واگذاری ھای اجازه داده شده يا الزم  PHIشما:


فعاليت ھای جمع آوری اعانه  -ما ممکن است  PHIشما را برای فعاليت ھای جمع آوری اعانه از قبيل جمع آوری
وجوه برای بنياد خيريه يا نھادھای مشابه برای کمک در جمع آوری وجوه برای فعاليت ھای آنھا استفاده کرده و
واگذار کنيم .اگر برای فعاليت ھای گردآوری اعانات با شما تماس بگيريم ،به شما فرصتی خواھيم داد که از
دريافت چنين مکاتباتی در آينده صرفنظر کنيد يا آنرا متوقف کنيد.



منظورات پذيره نويسی  -ما ممکن است از  PHIشده شما برای منظورات پذيره نويسی از قبيل اتخاذ تصميم در
مورد درخواست نامه يا درخواست پوشش استفاده کرده يا آنرا واگذار کنيم .اگر از  PHIشما برای منظورات پذيره
نويسی استفاده کرده يا آنرا واگذار کنيم ،ما از استفاده يا واگذاری  PHIکه اطالعات ژنتيک باشد در روال پذيره
نويسی منع شده ايم.



يادآوری قرارھای ويزيت/مداواھای جايگزين  -ما ممکن است از  PHIشما استفاده کرده يا آنرا برای يادآوری
قرارھای ويزيت برای مداوا و مراقبت پزشکی با ما يا ارائه اطالعات در مورد مداواھای جايگزين يا ساير مزايا و
خدمات مربوط به درمان واگذار کنيم که شامل اطالعات در مورد نحوه ترک اعتياد به سيگار يا کم کردن وزن می
شود.



در صورت نياز قانونی  -اگر قانون فدرال ،ايالتی و/يا محلی استفاده از يا واگذاری  PHIرا جايز بداند ،ما ممکن
است از  PHIشما استفاده کرده يا آنرا واگذار کنيم تا جائييکه استفاده يا واگذاری از چنين قانونی پيروی کرده و
محدود به شرايط چنين قانونی می شود .اگر دو قانون يا مقررات يا بيشتر که بر استفاده يا واگذاری حاکم ھستند در
تضاد باشند ،ما از قوانين يا مقررات محدود کننده تر پيروی خواھيم کرد.



فعاليت ھای بھداشت عمومی  -ما ممکن است  PHIشما را به منظور پيشگيری يا کنترل بيماری ،مصدوميت يا
معلوليت به مقام مسئول بھداشت عمومی واگذار کنيم .ما ممکن است  PHIشما را به مديريت غذايی و دارويی
) (FDAواگذار کنيم تا از کيفيت ،ايمنی و موئر بودن محصوالت يا خدمات تحت حوزه صالحيت  FDAاطمينان
حاصل شود.



قربانيان بدرفتاری و مسامحه  -ما ممکن است  PHIرا به مقامات دولت محلی ،ايالتی و فدرال واگذار کنيم که
شامل خدمات اجتماعی يا سازمان خدمات حفاظتی می شود که بر طبق قانون اجازه دارند در صورتيکه به طور
منطقی معتقدم باشيم که بدرفتاری ،مسامحه يا خشونت خانگی وجود دارد چنين گزارش ھايی را دريافت کنند.



روال ھای قضايی و اداری  -ما ممکن است  PHIشما را در روال ھای قضايی و اداری واگذار کنيم .ھمچنين
ممکن است آنرا در پاسخگويی به موارد زير واگذار کنيم:
o
o
o
o

حکم دادگاه
دادگاه اداری
احضاريه
فراخوان

 oحکم بازداشت
 oدرخواست استشھاد
 oدرخواست قانونی مشابه

3



اجرای قانون  -ما ممکن است  PHIمربوطه شما را ھنگاميکه الزم باشد به مقامات اجرای قانون واگذار کنيم.
برای مثال ،در پاسخگويی به:
 oحکم دادگاه
 oحکم بازداشت دادگاه
 oاحضاريه

 oفراخوان صادر شده توسط مأمور
قضايی
 oاحضاريه ھيئت منصفه عالی

ما ممکن است  PHIمربوطه شما را برای شناسايی ويا پيدا کردن يک مظنون ،شخص فراری ،شاھد موثر در
اثبات دعوی ويا شخص گمشده نيز واگذار کنيم.


پزشکان قانونی ،بازرسان پزشکی و سرپرستان تدفين  -ما ممکن است  PHIشما را به پزشک قانونی يا بازرس
پزشکی واگذار کنيم .اين کار ممکن است برای مثال جھت تشخيص علت مرگ الزم باشد .ما ممکن است PHI
شما را در صورت لزوم به سرپرست تدفين واگذار کنيم تا بتواند وظايف خود را انجام دھد.



اھدای اندام ،چشم و بافت  -ما ممکن است  PHIشما را به سازمان ھای تدارک اندام واگذار کنيم .ما ممکن است
 PHIشما را به کسانی نيز واگذار کنيم که در امر تدارک ،نگھداری يا حمل نقل موارد زير فعاليت دارند:
 oاندام ھای جسد
 oچشم ھا
 oبافت ھا



تھديد به سالمتی و ايمنی  -ما ممکن است  PHIشما را در صورتی واگذار کنيم که با حسن نيت عقيده دارم که
استفاده يا واگذاری برای پيشگيری يا کاھش يک تھديد جدی يا قريب الوقوع به سالمتی يا ايمنی يک شخص يا
عموم مردم الزم است.



عملکردھای اختصاصی دولتی  -اگر شما عضو نيروھای مسلح آمريکا باشيد ،ما ممکن است  PHIرا به
صورتيکه توسط مقامات فرماندھی ارتش الزم باشد واگذار کنيم .در موارد زير نيز ممکن است  PHIشما را
واگذار کنيم:
 oبه مقامات مجاز دولتی برای امنيت ملی و فعاليت ھای اطالعاتی
 oبه وزارت امور خارجه برای تشخيص صالحيت پزشکی
 oبرای خدمات حراست از رئيس جمھور يا ساير اشخاص مجاز



خسارت پرداختی به کارمندان  -ما ممکن است  PHIشما را برای پيروی از قوانين مربوط به خسارت پرداختی به
کارمندان يا ساير برنامه ھای مشابه داير شده قانونی واگذار کنيم که مزايايی را برای مصدوميت ھا يا بيماری ھای
مربوط به کار بدون توجه به طرف مقصر ارائه می کنند.



وضعيت ھای اضطراری  -ما ممکن است  PHIشما را در وضعيت اضطراری به يک عضو خانواده ،دوست
نزديک ،سازمان مسئول امداد بحرانی يا ھر شخصی که قبالً شناسايی کرده باشيد در صورتی واگذار کنيم که شما
ناتوان شده يا حضور نداشته باشيد .ما از قضاوت و تجربه حرفه ای برای تشخيص اينکه آيا واگذاری به نفع
شماست استفاده خواھيم کرد .اگر واگذاری به نفع شما باشد ،ما تنھا  PHIکه به طور مستقيم به درگيری شخص در
مراقبت شما مربوط می شود را واگذار خواھيم کرد.
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زندانی  -اگر شما يک زندانی در سازمان تأديبی يا در توقيف مقام اجرای قانون باشيد ،ما ممکن است  PHIشما را
به سازمان تأديبی يا مقام اجرای قانون در صورتی واگذار کنيم که چنين اطالعاتی برای ارائه مراقبت درمانی به
شما ،محافظت از سالمتی يا ايمنی شما يا سالمتی يا ايمنی ديگران يا ايمنی و حراست سازمان تأديبی برای اين
سازمان الزم باشد.



پژوھش  -ما ممکن است تحت شرايط خاص PHI ،شما را به پژوھشگران در صورتی واگذار کنيم که مطالعه
پژوھش بالينی آنھا تصويب شده باشد و حراست ھای خاصی برای اطمينان از رازداری و محافظت از  PHIشما
ايجاد شده باِشند.

استفاده و واگذاری  PHIشما که به اجازه کتبی شما نياز دارد
ما الزم است که اجازه کتبی شما را برای استفاده يا واگذاری  PHIشما اخذ کنيم ،با استثناھای محدود به داليل زير:
فروش  - PHIما قبل از ھرگونه واگذاری که به عنوان فروش  PHIشما تلقی شود برای اجازه کتبی شما درخواست می
کنيم که به معنی دريافت دستمزدی برای واگذاری  PHIبه اين روش می باشد.
بازاريابی  -ما برای اجازه کتبی شما برای استفاده يا واگذاری  PHIبرای منظورات بازاريابی با استثناھای محدود
درخواست می کنيم ،از قبيل ھنگاميکه به صورت حضوری در مورد بازاريابی با شما صحبت می کنيم يا ھنگاميکه ھدايای
تبليغاتی کم ارزش را به شما ارائه می کنيم.
يادداشت ھای روان درمانی  -ما برای اجازه کتبی شما برای استفاده يا واگذاری ھرگونه يادداشت ھای روان درمانی که
ممکن است در بايگانی داشته باشيم با استثناھای محدود درخواست می کنيم ،از قبيل درمان خاص ،پرداخت ھزينه يا
عملکردھای کارکرد مراقبت درمانی.
حقوق اشخاص
حقوق شما در رابطه با  PHIبه شرح زير است .اگر مايليد که از ھر يک از حقوق زير استفاده نماييد ،لطفا ً با استفاده از
اطالعات در آخر اين اعالميه برای تماس با ما استفاده کنيد.


حق لغو اجازه  -می توانيد اجازه خود را در ھر زمان لغو کنيد؛ لغو اجازه شما بايد به صورت کتبی باشد .اين لغو
فوراً قابل اجرا خواھد بود ،به استثنای مواردی که ما قبالً با اتکا به اجازه و قبل از دريافت لغو کتبی شما اقداماتی را
انجام داده باشيم.



حق درخواست برای محدوديت ھا  -شما حق داريد تا برای محدوديت ھايی در استفاده و واگذاری  PHIخود برای
مداوا ،پرداخت ھزينه يا عملکردھای مراقبت درمانی به عالوه واگذاری به اشخاص درگير در مراقبت شما يا
پرداخت ھزينه مراقبت شما منجمله اعضای خانواده يا دوستان نزديک درخواست کنيد .درخواست شما بايد محدوديت
ھايی که درخواست می کنيد را اعالم داشته و اشخاصی که محدوديت به آنھا مربوط می شود را مشخص نمايد.
لزومی ندارد که ما با اين درخواست موافقت نماييم .اگر موافقت کنيم ،از درخواست شما برای محدوديت تبعيت کرده
مگر اينکه اين اطالعات برای ارائه مداوای اضطراری به شما الزم باشد .ولی ما استفاده و واگذاری  PHIبرای
پرداخت ھزينه يا عملکردھای مراقبت درمانی به برنامه درمانی را ھنگامی محدود خواھيم کرد که شما ھزينه
خدمات يا اقالم را از جيب خودتان پرداخت کرده باشيد.
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حق درخواست برای مراسالت محرمانه  -شما حق داريد که از ما درخواست کنيد که در مورد  PHIشما به روش
ھای متفاوت يا به مکان ھای متفاوت ارتباط ايجاد کنيم .اين حق تنھا به شرايط زير مربوط می شود (1) :مراسله
اطالعات پزشکی يا نام و نشانی ارائه کننده مربوط به دريافت خدمات حساس را واگذار می کند ،يا ) (2واگذاری
ھمه اطالعات پزشکی يا بخشی از آن يا نام و نشانی ارائه کننده ممکن است شما را در صورتی در معرض خطر
قرار دھد که به روش ھای متفاوت يا به مکان ھای متفاوتی که می خواھيد ارسال نشده باشد .لزومی ندارد که دليل
درخواست خود را توضيح دھيد ولی درخواست شما بايد به طور صريح مشخص کند که مراسله اطالعات پزشکی يا
نام و نشانی ارائه کننده دريافت کننده خدمات حساس را واگذار می کند يا واگذاری ھمه اطالعات پزشکی يا بخشی از
آن يا نام و نشانی ارائه کننده ممکن است شما را در صورتی در معرض خطر قرار دھد که در روش ھا يا مکان
ارتباطی تغييری ايجاد نشود .ما در صورتی بايد به درخواست شما ترتيب اثر دھيم که منطقی بوده و روش ھا يا
مکان متفاوتی که  PHIشما را بتوان ارسال کرد مشخص شود.



حق دسترسی و دريافت رونوشت  PHIشما  -شما به غير از برخی استثناھای محدود حق داريد که  PHIخود را که
در يک مجموعه پرونده مشخص گنجانده شده مشاھده کرده يا نسخه برداری کنيد .شما می توانيد از ما درخواست
کنيد که رونوشت ھا را به صورتی به غير از فتوکپی ارائه کنيم .ما از فورمتی که درخواست می کنيد استفاده کرده
مگر اينکه چنين کاری برايمان مقدور نباشد .شما بايد درخواست دسترسی به  PHIخود را به صورت کتبی ارائه
کنيد .اگر درخواست شما را قبول نکنيم .يک توضيح کتبی را در اختيار شما قرار داده و به شما خواھيم گفت که آيا
داليل اين امتناع قابل بررسی می باشد و نحوه درخواست برای چنين بررسی اگر نمی توان اين امتناع را بررسی
کرد چيست.



حق اصالح  PHIشما  -شما حق داريد درخواست کنيد که  PHIشما در صورتيکه عقيده داريد حاوی اطالعات
ناصحيح است اصالح شده يا تغيير يابد .درخواست شما بايد به صورت کتبی بوده و بايد اطالعاتی که بايد اصالح
شود را توضيح دھد .ما ممکن است درخواست شما را به داليل خاص قبول نکنيم :برای مثال اگر اطالعاتی که می
خواھيد اصالح شود را ايجاد نکرده باشيم يا ايجاد کننده  PHIبتواند اصالحات را انجام دھد .اگر درخواست شما را
قبول نکنيم ،به طور کتبی به شما توضيح خواھيم داد .شما می توانيد با تصميم ما به طور کتبی مخالفت کنيد و ما
اظھاريه کتبی شما را به  PHIکه می خواھيد اصالح شود الصاق خواھيم کرد .اگر درخواست شما برای اصالح
اطالعات را قبول کنيم ،ما به طور منطقی تالش خواھيم کرد که به ديگران در مورد اين اصالح اطالع دھيم ،شامل
اشخاصی که نام می بريد و تغييرات را در افشاگری آن اطالعات در آينده منظور کنيم.



حق دريافت حسابرسی واگذاری ھا  -شما حق داريد که فھرستی از مواردی را دريافت کنيد که در طول  6سال
گذشته ما يا شرکای حرفه ای ما  PHIشما را واگذار کرده اند .اين موضوع شامل موارد واگذاری که مربوط به
مداوا ،پرداخت ھزينه يا عملکردھای مراقبت درمانی يا واگذاری ھايی که شما اجازه داديد و ساير فعاليت ھای خاص
ديگر نمی شود .اگر برای اين حسابرسی بيش از يکبار در يک دوره  12ماھه درخواست کنيد ،ممکن است يک
دستمزد منطقی براساس ھزينه را برای پاسخگويی به درخواست ھای اضافی از شما درخواست نماييم .ما اطالعات
بيشتر در مورد دستمزدھای خود را در ھنگام درخواست شما ارائه خواھيم کرد.



حق تسليم شکايت  -اگر احساس می کنيد که حقوق رازداری شما نقض شده يا ما روال ھای رازداری خودمان را
نقض کرده ايم ،می توانيد يک شکايت کتبی يا از طريق تلفن را با استفاده از اطالعات تماس در آخر اين اعالميه به
ما تسليم کنيد.
ھمچنين می توانيد به وزارت بھداشت و خدمات انسانی ،دفتر حقوق مدنی توسط مکاتبه با نشانی
 200 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20201يا تماس با شماره 1-800-368-1019
) (TTY: 1-866-788-4989شکايت کرده يا از  www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaintsبازديد
کنيد.
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ما برعليه شما به خا َطر تسليم شکايت ھيچگونه اقداماتی را انجام نخواھيم داد.


حق دريافت يک نسخه از اين اعالميه  -می توانيد برای يک نسخه از اعالميه ما توسط استفاده از اطالعات تماس در
آخر اين اعالميه در ھر زمان درخواست کنيد .اگر اين اعالميه را در تارنمای ما يا به صورت پست الکترونيک
)ايميل( دريافت کرديد ،حق داريد که برای يک نسخه کاغذی اعالميه نيز درخواست کنيد.
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اطالعات تماس
اگر در مورد اين اعالميه ،روال ھای رازداری ما در رابطه با  PHIشما يا نحوه بھره مند شدن از حقوق خود ھرگونه
سؤاالتی داريد ،می توانيد با استفاده از اطالعات تماس زير به صورت کتبی يا توسط تلفن با ما تماس بگيريد.
Health Net Privacy Office

تلفن:

Attn: Privacy Official
PO Box 9103
Van Nuys, CA 9140

نمابر:
ايميل:

 1-855-464-3571در Los Angeles
 1-855-464-3572در San Diego
)(TTY: 711
1-818-676-8314
Privacy@healthnet.com
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اعالميه رازداری اطالعات مالی
اين اعالميه توصيف می کند که چگونه ممکن است اطالعات مالی در مورد شما استفاده و واگذار شود و چگونه می
توانيد به اين اطالعات دسترسی پيدا کنيد .لطفا ً آنرا با دقت مرور کنيد.
ما متعھد شده ايم که رازداری اطالعات مالی شخصی شما را حفظ کنيم .برای منظورات اين اطالعيه" ،اطالعات
مالی شخصی" به معنی اطالعات در مورد يک عضو يا متقاضی پوشش مراقبت بھداشتی می باشد که شخص را
شناسايی کرده و معموالً در اختيار عموم قرار دارد ،و از شخص جمع آوری شده يا در رابطه با ارائه پوشش
مراقبت بھداشتی به شخص کسب شده باشد.
اطالعاتی که جمع آوری می کنيم :ما اطالعات مالی شخصی در مورد شما را از منابع زير جمع آوری می کنيم:


اطالعاتی که از شما در درخواست نامه يا به صورت ھای ديگر دريافت می کنيم ،از قبل نام ،نشانی ،سن،
اطالعات پزشکی و شماره تأمين اجتماعی؛



اطالعات مربوط به معامالت شما با ما ،نھادھای وابسته به ما يا ساير نھاد ھا ،از قبيل پرداخت حق بيمه ھا،
تاريخچه ادعاھا؛ و



اطالعات گزارشات مصرف کنندگان.

واگذاری اطالعات :ما اطالعات مالی شخصی در مورد اعضا يا اعضای قبلی مان را به اشخاص ثالث واگذار نمی
کنيم ،مگراينکه قانون الزم بداند يا اجازه بدھد.
برای مثال ،در طول روال ھای بازرگانی عادی تا آنجا که قانون اجازه بدھد ،ممکن است ھرگونه اطالعات مالی
شخصی که در مورد شما جمع آوری می کنيم را بدون اجازه شما در اختيار انواع سازمان ھای زير قرار دھيم:


به شرکای سازمانی ما از قبيل ساير بيمه گران؛



شرکت ھای غير وابسته برای منظورات انجام امور بازرگانی روزمره ،از قبيل رسيدگی به معامالت شما،
حفظ حساب)ھای( شما يا پاسخگويی به احکام دادگاه و تحقيقات قانونی؛ و



شرکت ھای غير وابسته که خدماتی را برای ما اجرا می کنند ،شامل ارسال مراسالت بازاريابی از سوی ما.

محرمانگی و حراست :ما اقدامات ايمنی فيزيکی ،الکترونيک و روندی را براساس استاندارد ھای ايالتی و فدرال
مربوطه انجام می دھيم تا از اطالعات مالی شخصی شما در مقابل خطراتی از قبيل از دست رفتن ،معدوم شدن يا
سوء استفاده حفاظت شود .اين اقدامات شامل اقدامات ايمنی کامپيوتری ،فايل ھا و ساختمان ھای ايمنی شده و
محدوديت ھايی در مورد کسانی می شود که می توانند به اطالعات مالی شخصی شما دسترسی داشته باشند.
سؤاالت مربوط به اين اعالميه:
اگر سؤاالتی در مورد اين اعالميه داريد:
لطفا ً با شماره تلفن رايگان در پشت کارت شناسايی خود تماس گرفته يا با  Health Netبه شماره 1-855-464-3571
در لس آنجلس يا شماره  1-855-464-3572در سان دياگو ) (TTY: 711تماس بگيريد.
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Health Net Cal MediConnect Nondiscrimination Notice
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan))
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color,
national origin, age, disability, or sex. Health Net Cal MediConnect does not exclude people or treat
them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Health Net Cal MediConnect:
• Provides free aids and services to people with disabilities to
communicate effectively with us, such as qualified sign language
interpreters and written information in other formats (large print,
accessible electronic formats, other formats).
• Provides free language services to people whose primary language
is not English, such as qualified interpreters and information written
in other languages.
If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles),
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m.,
Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays,
you can leave a message. Your call will be returned within the next
business day. The call is free.
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in
another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance
by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; the Health Net Cal
MediConnect Customer Contact Center is available to help you.
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services,
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at: U.S. Department of Health and
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201,
1-800–368–1019, (TDD: 1-800–537–7697). Complaint forms are available at
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

CMC Nondiscrimination Notice_LP
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Multi-Language Insert
Multi-language Interpreter Services
English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Chinese Mandarin: 注意 ：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。
Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。
Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 .
Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Arabic:

 اتصل بالرقم. فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان، إذا كنت تتحدث العربية:ملحوظة

.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571

Hindi: ध्यान द:ें ्दद आप बोलत हैं तो आपके ललए मुफत में भयाषया सहया्तया सवयाए
े ं उपलब्ध ह।ैं
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल कर।.
Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。
Farsi:

 با. تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد:توجه

.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles)

้ ิ
่
Thai: เรยน:
ี
ถาคณพดภาษาไทยคณสามารถใชบรการชวยเหลอทางภาษาไดฟร
้ ุ
ู
ุ
ื
้ ี โทร
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)
ំ យខ្កភាសា
Cambodian: ប្រយត្ន
័ ៖ ប្រសនជាអ្ន
កនយាយ
ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួ
្ន
បោយមនគតឈល
ើ ិ
ិ
ិ ិ
ួ ្ន

គអាចមានសរា្រ្រំ
ំ ់ បរអ្ន
ូ ័ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
ឺ
ើ ក។ ចរូ ទរសព្ទ
Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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