तपाईंसम्बन्धी जानकारी
तपाईंका अधिकारहरू
हाम्रा जिम्मेवारीहरू
हेल्थपार्टनर्स अर्थात् स्वास्थ्य साझेदारहरूका एक हिस्सा रहेका सं गठनहरूको लागि
गोपनीयतासम्बन्धी सूचना।
यस सूचनामा तपाईंको चिकित्सकीय जानकारीलाई कसरी उपयोग साथै खुलासा गरिनेछ अनि यो जानकारीलाई तपाईंले कसरी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ, त्यसको वर्णन गरिएको छ।
कृ पया यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोला।
15 मई, सन् 2014 – देखि लागू

सारांश
हाम्रो उद्देश्य हाम्रा सदस्यहरू, रोगीहरू अनि समुदायसित मिलेर स्वास्थ्य एवम् कु शल-क्षेममा सुधार ल्याउनु हो। तपाईंको स्वास्थ्य साथै कभरेज अर्थात् स्वास्थ्य बीमाबारे तपाईंलाई विस्तृत जानकारी भएको
अनि यसमा तपाईंलाई सहयोग पुऱ्याइएको हामी चाहन्छौं। तपाईंसम्बन्धी जानकारीको हामीले कसरी उपयोग र प्रबन्धन गर्छौं, यस जानकारीलाई लिएर तपाईंका अधिकारहरू र विकल्पहरू के -के छन्, ती
सबैको व्याख्या गर्नु पनि यसमा सामेल छन्।
गोपनीयता एक जटिल विषय हो। यो भ्रमित तुल्याउने पनि हुनसक्छ भनी हामी जान्दछौं किनभने यसमा विविध राज्य एवम् सं घीय कानूनहरूको भूमिका हुन्छ। तपाईंको उपचार, हेरचाह साथै कभरेज
अर्थात् स्वास्थ्य बीमा निम्ति हामीलाई रोजेर तपाईंले हामीप्रति जनाउनुभएको भरोसालाई हामी सम्मान गर्छौं। तपाईंसम्बन्धी जानकारीहरूलाई हामीले कसरी उपयोग एवम् साझा गर्छौं अनि यसलाई लिएर
तपाईंका अधिकारहरू र विकल्पहरू, तथा हाम्रा जिम्मेवारीहरू के -के छन्, त्यसबारे दिइएको यो सार-सं क्षेपले हामीले कानूनको पालन एवम् तपाईंको भरोसाको सम्मान कसरी गर्छौं भनी बुझ्नमा तपाईंलाई
मद्दत गर्नेछ भनी हामी आशा गर्दछौं।

तपाईंसम्बन्धी जानकारी
यस सूचनामा, जब हामीले “तपाईंसम्बन्धी जानकारी” वाक्यांशको उपयोग गर्छौ तब यसले वर्तमान अथवा भूतपूर्व स्वास्थ्य योजना सदस्यको रूपमा तपाईंको पहिचान सुनिश्चित गराउने जानकारी बुझाउँ छ,
अनि यसको सम्बन्ध तपाईंको स्वास्थ्य वा अवस्था साथै तपाईंको स्वास्थ्य सेवा, भुक्तानी वा ती सेवाहरू निम्ति कभरेजसित हुन्छ। यसमा दाबीहरू अनि कभरेजसम्बन्धी सूचना तथा रोगनिदान एवम् तपाईंले
प्राप्त गर्नुभएको सेवा जस्ता स्वास्थ्य जानकारीहरू पनि सामेल छन्। यसमा तपाईंको नाउँ , ठे गाना, फोन नम्बर अनि जन्मको तारिख जस्ता तथ्याङ्किक जानकारी
पनि सामेल छ। यसमा तपाईंबाट प्राप्त हुने जानकारी अथवा हामी, हाम्रा सहयोगी सं स्थाहरू वा अन्यहरूसित तपाईंका क्रिया-कलापहरूका परिणामहरू पनि सामेल छन्, तथा यी क्रिया-कलापहरू हुन्, नाउँ
दर्ता गराउनु, पूर्व अनुमोदन, रेफरल्स, कभरेज निश्चित गर्नु, दाबीहरू अनि भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी।
यदि तपाईं तपाईंको नियोक्ताद्वारा प्रदान गरिएको स्व-बीमा योजनाको सदस्य हुनुहुन्छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य योजनासित सम्बद्ध गोपनीयताबारे अधिकांश जानकारीहरू तपाईंको नियोक्ताबाट प्राप्त
हुनेछन्। कृ पया त्यो जानकारी पाउनको लागि आफ्नो नियोक्तासित सम्पर्क गर्नुहोला। स्व-बीमा योजनाको सदस्य भएको हुनाले, यी सबै सूचनाहरू तपाईंमाथि लागू हुँदैनन्। तर यदि तपाईंको स्व-बीमा
योजनाको व्यवस्था हेल्थपार्टनर्स एड्मिनिस्ट्रेटर्स इन्कर्पोर�ेटेड्द्वारा मिलाइएको छ भने यस सूचनाको के ही हिस्सा लागू हुनेछ तथा यसको सम्बन्ध हेल्थपार्टनर्सद्वारा तपाईंको योजनालाई कसरी व्यवस्थित
गरिएको छ, त्योसित हुनेछ - अनि विशेष गरी, निम्न जानकारीहरूमाथि यो लागू हुनेछ:
• “तपाईंसम्बन्धी जानकारी”
• हामी तपाईंबारे जानकारीलाई कसरी सुरक्षित राख्छौं (“हाम्रा जिम्मेवारीहरू” अन्तर्गत)
• बजार अनुसन्धान (“तपाईंका विकल्पहरू” अन्तर्गत)
• “तपाईंको योजनालाई व्यवस्थित गर्नु” (“तपाईंबारे जानकारीलाई हामी सामान्यतः कसरी उपयोग एवम् साझा गर्छौं?” अन्तर्गत)
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हाम्रो रोगीको रूपमा तपाईंका अधिकारहरू
जहाँसम्म तपाईंबारे जानकारी एवम् गोपनीयताको प्रश्न छ, राज्य अनि सं घीय कानून अन्तर्गत तपाईंका महत्वपूर्ण अधिकारहरू छन्। यस खण्डमा ती अधिकारहरूबारे बताइएको छ। तीबारे हामीलाई
सोध्नुहोस् अनि हामी प्रक्रियाबारे बताउनेछौं, तपाईंले लिखित रूपमा पनि यस्तो अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ।
तपाईंका अधिकारहरूबारे तल बताइएको छ:-

तपाईंसम्बन्धी जानकारीको इलेक्ट्रोनिक वा कागते प्रतिलिपि पाउने अधिकार
•

तपाईंले तपाईंसम्बन्धी जानकारीको इलेक्रोट् निक वा कागते प्रतिलिपि हेर्न वा प्राप्त गर्नको लागि अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ।

•

हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीको प्रतिलिपि वा सार-सं क्षेपलाई यथाःसम्भव चाँडो उपलब्ध गराउनेछौं।

•

यदि त्यहाँ हामीले साझा गर्न नसक्ने रेकर्डहरू छन् अथवा हामीले यसप्रतिको पहुँचलाई सीमित तुल्यायौं भने, यसको कारण बुझ्नमा हामी तपाईंको मद्दत गर्नेछौं।

तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई सही पार्नको लागि हामीलाई भन्नुहोस्
•
•

तपाईंको विचारमा तपाईंसम्बन्धी जानकारी गलत वा अपूर्ण छ अनि तपाईंले यसको कारण बताउनुभएको खण्डमा, तपाईंले यसलाई सही बनाउनको लागि हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ।
हामी तपाईंको अनुरोधलाई “अस्वीकार” पनि गर्नसक्छौं, तर हामी तपाईंलाई लिखित रूपमा यसको कारण, यथाःसम्भव चाँडो, बताउनेछौं। यस्तो मामिलामा, तपाईंले हामीलाई आफ्नो असहमति
(तपाईंले हामीलाई दिने लिखित बयान) –को पत्रको एक प्रतिलिपि आफ्ना विवरणहरूसित राख्ने अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ।

हामीले उपयोग वा साझा गर्ने जानकारीहरूलाई सीमित तुल्याउनको लागि हामीलाई भन्नुहोस्
•

तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग वा साझा नगर्नको लागि तपाईंले हामीलाई भन्न सक्नु हुन्छ। हामी सदैव तपाईंको अनुरोधबारे विचार गर्नेछौं, तर यसले तपाईंलाई स्याहार्ने वा सेवा पुऱ्याउने हाम्रो
क्षमतालाई प्रभावित पारेको अथवा हामी हाम्रो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न असमर्थ रहेको खण्डमा, हामी तपाईंको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्नसक्छौं।

गोपनीय सं वाद-सञ्चार निम्ति अनुरोध गर्नुहोस्
•

हामीलाई तपाईंले एक विशेष प्रकारले सम्पर्क गर्न (उदाहरणार्थ, घरको वा अफिसको फोन) –को लागि भन्न सक्नु हुन्छ अथवा एक भिन्नै ठे गानामा ईमेल पठाउने अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ।

•

तपाईंका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने हरसम्भव प्रयास हामी गर्नेछौं। तपाईंको अनुरोध पूरा नगरिए तपाईं जोखिममा पर्नुहुनेछ भनी तपाईं भन्नुहुन्छ भने हामीले तपाईंको अनुरोधलाई पूरा गर्नैपर्छ।

तपाईंसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नेहरूको एक सूची प्राप्त गर्नुहोस्
•

•

तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई हामीले बाह्य सं गठनहरू वा व्यक्तिहरूसित कतिपल्ट साझा गऱ्यौं, कोसित साझा गऱ्यौं अनि किन, यी सबको एक सूची (“विवरणहरू”) निम्ति तपाईंले हामीलाई भन्न
सक्नु हुन्छ।
तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई साझा गरिएको हरेकपल्टको उल्लेख हामी गर्नेछौं, तर तपाईंको उपचारको बेला, तपाईंको उपचार वा स्वास्थ्य सेवा निम्ति भुक्तानीको बेला, अनि हामीले तपाईंसम्बन्धी
जानकारीलाई खुलासा गरेको कतिपय अन्य अवसरहरूमा (जस्तै तपाईंले हामीलाई साझा गर्नको लागि भन्नुभएको तथा हामीले तपाईंलाई भनेर गरेका खुलासाहरू), हामी यसो गर्नेछैनौं।

यो सूचनाको एक प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुहोस्
•

तपाईंले कु नैपनि समयमा यो सूचनाको कागते प्रतिलिपि निम्ति अनुरोध गर्न सक्नु हुन्छ। हामी तत्काल सो उपलब्ध गराउनेछौं।

•

यो सूचना healthpartners.com र parknicollet.com –मा पनि उपलब्ध छ अनि हाम्रा सबै स्वास्थ्य के न्द्रहरूमा यसलाई लगाइएको छ।

आफ्नो गोपनीयताका अधिकारहरूको उल्लं घन भएको तपाईंले अनुभव गर्नुभएको खण्डमा, गुनासो दर्ता गराउनुहोस्
•

•

•

तपाईंको विचारमा हामीले तपाईंको गोपनीयताका अधिकारहरूको उल्लं घन गरेका छौं भने तपाईंले हामीसित सोझै गुनासो गर्न सक्नु हुन्छ अनि यसको लागि यो सूचनाको अन्तिम पृष्ठमा दिइएको
जानकारीको उपयोग गरी हामीसित सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंले यू.एस. डिपार्टमेण्ट अफ हेल्थ (U.S. Department of Health) तथा ह्युमन सर्भिसेस् अफिस फर सिभिल राइट्समा (Human Services Office for Civil Rights)
पनि गुनासो दर्ता गराउन सक्नु हुन्छ। सम्पर्क सम्बन्धी जानकारी www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ -मा पाउनुहोस्।
गुनासो दर्ता गर्नुभएकोमा हामी तपाईं विरूद्ध कार्यवाही गर्नेछैनौं।

तपाईंका विकल्पहरू
हामीले तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई कसरी उपयोग अनि साझा गर्ने, त्यसबारे, कतिपय परिस्थितिहरूमा, तपाईंसित थप विकल्पहरू हुनेछन्। तल वर्णन गरिएका स्थितिहरूलाई लिएर तपाईंका
प्राथमिकताहरू छन् भने, हामीलाई बताउनुहोस्। तपाईं हामीले के गरेको चाहनुहुन्छ, सो हामीलाई बताउनुहोस् अनि हामी कानूनको पालन गर्दै तपाईंका निर्देशहरूको पालन गर्नेछौं।
तपाईंले हामीलाई यसो नगर्नको लागि भन्न सक्नु हुन्छ:
•
•

तपाईंको स्याहार वा यसमा लाग्ने खर्चको भुक्तानीसित सम्बद्ध तपाईंको परिवार, निकटका मित्रहरू, वा अन्यहरूसित तपाईंसम्बन्धी जानकारी साझा गर्ने काम।
हाम्रो अभियानलाई समर्थन दिनको लागि पैसा जुटाउन तपाईंसित सम्पर्क गर्ने काम। स्वास्थ्य अनुसन्धान निम्ति अरूहरूसित तपाईंसम्बन्धी जानकारी साझा गर्ने काम। (तर पनि कानूनले साथ दिएको
खण्डमा, हामी आफ्नै अनुसन्धान निम्ति तपाईंसम्बन्धी जानकारीको उपयोग गर्न सक्ने छौं।)
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•

हामीसित सम्बद्ध नभएका तर हामीले अनुबन्धमा राखेका बजार अनुसन्धानकर्त्ताहरूसित तपाईंसम्बन्धी जानकारी साझा गर्ने काम। तपाईं यसबाट बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने,
www.healthpartners.com/optout –मा एउटा फारम भर्नुहोस्, वा मेम्बर सर्भिसेसलाई 952-883-5000 –मा, वा निःशुल्क नम्बर 800-883-2177, वा TTY लाई
952-883-5127 –मा फोन गर्नुहोस्। तर पनि कानूनी दृष्टिले आवश्यक ठहरिएको वा सदस्यहरूको सन्तुष्टीलाई प्रमाणित गर्नपरेको वा गुणस्तरसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्नपरेको खण्डमा, हेल्थपार्टनर्स वा
यसका सहयोगी सं गठनहरू, वा अन्यहरूले बजार अनुसन्धान निम्ति तपाईंसित सोझै सम्पर्क गर्नसक्छन्।

निम्न कु रो गर्नअघि हामीले तपाईंबाट लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु अनिवार्य ठहर्छ:
•
•

•

अन्य सं गठनका उत्पाद वा सेवाहरूको प्रचार-प्रसार निम्ति तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग वा साझा गर्ने काम।
कु नै अन्य सं गठनले हाम्रा आफ्नै उत्पाद वा सेवाहरूको प्रचार-प्रसार निम्ति हामीलाई भुक्तानी गरिरहेको स्थितिमा तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग वा साझा गर्ने काम वा स्वास्थ्यसित सम्बद्ध
नरहेका उत्पादहरूको प्रचार-प्रसार निम्ति त्यसो गर्ने काम।
तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई कु नै अन्य सं गठनलाई बेच्ने वा भाडामा दिने काम।

हाम्रा जिम्मेवारीहरू
तपाईंको गोपनीयता हाम्रो लागि महत्वपूर्ण रहेको तथा कानूनी दृष्टिले आवश्यक ठहरिएको हुनाले हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई सुरक्षित राख्छौं।
•

यस सूचनामा वर्णित जिम्मेवारीहरू तथा गोपनीयतासित सम्बद्ध नियमहरूलाई हामीले पालन गर्नपर्छ।

•

तपाईं सदस्य हुनुभएपछि यो सूचना तपाईंलाई उपलब्ध गराउनु, healthpartners.com –मा यसलाई अनलाइन पोष्ट गर्नु हाम्रो लागि अनिवार्य छ।

•

•
•

हामी यो सूचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छौं, अनि यी परिवर्तनहरू तपाईंबारे हामीसित रहेका सबै जानकारीहरूमाथि लागू हुनेछन्। हामीले के ही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको खण्डमा,
नयाँ सूचनालाई हामी अनलाइन पोष्ट गर्नेछौं अनि तपाईंलाई मेलद्वारा यसबारे सूचित गर्नेछौं।
तपाईंसम्बन्धी जानकारीको गोपनीयतालाई जोखिममा पार्ने कु नै उल्लं घन (अप्राधिकृ त उपयोग वा साझा) भएको खण्डमा, हामी तपाईंलाई तत्काल यसबारे सूचित गर्नेछौं।
तपाईंले लिखित रूपमा हामीलाई अनुरोध नगरूञ्जेल, हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई, यस सूचनाको परिधि बाहिर, उपयोग वा साझा गर्नेछैनौं। तपाईंले कु नैपनि समयमा आफ्नो विचार बदल् िन
सक्नु हुन्छ। तपाईंले आफ्नो विचार बदल् िनुभएको खण्डमा, यसबारे हामीलाई लिखित रूपमा जनाउनुहोला।

•

तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई हामीले उपयोग वा साझा गर्नअघि कानूनी दृष्टिले तपाईंको अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक ठहरिए, हामी त्यसो नै गर्नेछौं।

•

हामीले तपाईंलाई कभरेज दिनेछौं वा छै नौं अनि त्यो कभरेजको के मूल्य हुनेछ, सो निर्णय गर्नको लागि हामी तपाईंको आनुवंशिक जानकारीको उपयोग गर्नेछैनौं।

•

तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई हामी सुरक्षित राख्छौं। हामी हाम्रा कर्मचारीवर्ग एवम् अन्यहरूलाई तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई प्राप्त गर्ने अनुमति दिन्छौं, तर के वल त्यो सीमासम्म
जो तपाईंको स्वास्थ्य योजनाको सञ्चालन साथै सुविधाहरूको प्राप्ति निम्ति आवश्यक हुन्छ। यसबाहेक, कानूनी दृष्टिले अनि प्रमाण जुटाउनको लागि आवश्यक ठहरिए तथा कानूनले अनुमति दिएको
खण्डमा, हामी यसो गर्नेछौं। तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई सुरक्षित राख्नको लागि डिजाइन गरिएका भौतिक, इलेक्रोट् निक साथै प्रशासनिक सुरक्षा साधनहरूको उपयोग
गरी हामी अप्राधिकृ त पहुँचको रोकथाम गर्छौं।

तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई हामी सामान्यतः कसरी उपयोग एवम् साझा गर्छौं?
सामान्यतः, वा भनौं, आदर्श स्थितिमा हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई देहाय बमोजिम उपयोग एवम् साझा गर्छौं:

तपाईंको उपचार निम्ति (उपचार)
हामी तपाईंको उपचार तथा तपाईंको लागि एक सुरक्षित साथै तालमेलयुक्त स्याहार-सुसारको परिवेशको सिर्जना गर्नको लागि तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग अनि साझा गर्छौं।
उदाहरणः तपाईंको डक्टरले तपाईंको रोगनिदान साथै उपचार योजनाबारे हामीलाई सूचित गर्छ न् जसले गर्दा हामी थप सेवाहरू निम्ति व्यवस्था मिलाउनमा मद्दत गर्नसक्छौं।
कृ पा गरी कु न कु रोमाथि ध्यान दिनुहोस् भने सङ्कटकालीन चिकित्सकीय स्थितिमा यदि तपाईं हामीलाई अनुमति दिने अवस्थामा हुनुहुँ दैन भने, तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई साझा गर्नको
लागि हामीलाई तपाईंको अनुमतिको आवश्यकता पर्नेछैन। यसबाहेक, कु नै अनुमति प्राप्त उद्देश्य निम्ति तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई साझा गर्नको लागि यस सूचनाको परिधि अन्तर्गत
आउने सं गठनहरूले तपाईंको अनुमति लिनु आवश्यक छै न।

तपाईंले लिनुभएका सेवाहरू निम्ति भुक्तानी (भुक्तानी)
हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई तपाईंले प्राप्त गरेका सेवाहरू निम्ति भुक्तानी गर्ने साथै अन्यहरूसित साझा गर्नसक्छौं।
उदाहरणः हामी तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू बीच तालमेल मिलाउन अनि तपाईंको पात्रता र कभरेजको पुष्टि गर्नको लागि तपाईंका प्रोभाइडर्स अर्थात् प्रदायकहरूसित सम्पर्क गर्नसक्छौं।

हाम्रो सं गठनलाई चलाउन (स्वास्थ्य सेवा प्रक्रियाहरू)
तपाईंको सेवाको गुणस्तर साथै तपाईंको अनुभवमा सुधार गर्न तथा हाम्रा प्रक्रियाहरूको प्रबन्धन गर्नको लागि हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग एवम् साझा गर्छौं।
उदाहरणः तपाईंलाई योजना अन्तर्गतका सुविधाहरूबारे बताउन तथा उपचारका विकल्पहरू वा स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पाद एवम् सेवाहरूको जानकारी दिनको लागि हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीको उपयोग
साथै खुलासा गर्छौं।
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तपाईंको योजनालाई कार्यान्वित गर्नु
बीमाका पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सामूहिक स्वास्थ्य योजनाको रूपमा तपाईंको स्वास्थ्य योजनाको कार्यान्वयन, अथवा स्व-बीमा सामूहिक स्वास्थ्य योजनाका सुविधाहरू
उपलब्ध गराउनमा मद्दत पुऱ्याउनको लागि हामी तपाईंको सामूहिक स्वास्थ्य योजनाको प्रायोजकसित सीमित जानकारीलाई साझा गर्नसक्छौं। स्वास्थ्य योजनाको प्रबन्धन उद्देश्य
निम्ति, गोपनीयतासम्बन्धी कतिपय आवश्यकताहरू पूरा गरिएको साथै यसको लागि अनुरोध गरिएको खण्डमा हामी त्यसो गर्नेछौं।
उदाहरणः पूर्णतया बीमाकृ त योजना निम्ति हामी तपाईंको नियोक्तासित हामीले लिने शुल्कबारे बताउनको लागि कतिपय तथ्याङ्कहरूलाई साझा गर्नसक्छौं।
हामी हाम्रो स्वास्थ्य योजनाको कार्यान्वयन एवम् प्रबन्धनमा मद्दत पुऱ्याउने हाम्रा सहयोगी सं गठनहरू (सम्बद्ध सं गठनहरूको नाउँ ले पनि जानिन्छन्) -सित तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई साझा गर्नसक्छौं।
हाम्रो तर्फ बाट कतिपय उत्पाद एवम् सेवाहरू उपलब्ध गराउनको लागि हामीद्वारा अनुबन्धित असम्बद्ध (सहयोगी नरहेको) तेस्रो पक्षहरूसित पनि हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई साझा गर्नसक्छौं।
सामान्यतः हामी तिनीहरूलाई “व्यापार सहयोगी” भन्छौं। कानूनी दृष्टिले यी व्यापार सहयोगीहरूले पनि हामीहरूले झैं तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई सुरक्षित राख्नु जरूरी छ। यी व्यापार सहयोगीहरूले हाम्रो
तर्फ बाट गर्ने कतिपय कार्यहरूमा मामिला प्रबन्धन सेवा तथा भुक्तानीसम्बन्धी कतिपय कार्यवाहीहरू पनि सामेल छन्। हामी तपाईंबारे व्यक्तिगत जानकारीलाई अन्य तेस्रो पक्षहरूसित पनि साझा गर्नसक्छौं
जसमा नियामक प्राधिकारीहरू, सरकारी एजेन्सीहरू वा कानून लागू गर्ने तन्त्र सामेल छन्। कानूनी दृष्टिले आवश्यक ठहरिएको वा कानूनले अनुमति दिएको खण्डमा हामी त्यसो गर्छौं।

हामीले तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई कसरी उपयोग वा साझा गर्छौं?
जन-स्वास्थ्य एवम् कानूनी कार्यवाहीसित सम्बद्ध अन्य तरिकाहरूद्वारा पनि हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई साझा गर्नसक्छौं वा यस्तो गर्नु आवश्यक ठहर्छ। यी उद्देश्यहरूको
लागि जानकारी साझा गर्नअघि हामीले कानून अन्तर्गतका धेरै शर्तहरूको पालन गर्नुपर्छ।

कानूनको पालन गर्नुहोस्
•

राज्य वा सं घीय कानूनको दृष्टिले आवश्यक ठहरिए हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग वा साझा गर्नेछौं।

जन-स्वास्थ्य एवम् सुरक्षा मामिलाहरूमा सहायता पुऱ्याउन
हामी निम्न कारणहरूको लागि जन-स्वास्थ्य अधिकारीवर्ग वा अन्य प्राधिकृ त एजेन्सीहरूसित तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई साझा गर्छौं:
•

रोगहरूको रोकथाम

•

उत्पाद वापसीमा मद्दत पुऱ्याउन

•

औषधिहरूको दू ष्प्रभावबारे जानकारी दिन

•

हाम्रा उपचार के न्द्रहरूमा सं दिग्ध दुरूपयोग, उपेक्षा, घरेलु हिसं ा वा अपराधहरूबारे सूचित गर्न

•

कसैको स्वास्थ्य वा सुरक्षामाथि उत्पन्न गम्भीर खतरालाई रोक्न वा कम्ती पार्न

•

अडिट वा जाँच जस्ता स्वास्थ्य सेवासित सम्बद्ध कार्यमा मद्दत पुऱ्याउन

•

सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा जस्ता विशेष सरकारी कार्यवाहीहरूको पालन गर्न अनि सुधार के न्द्रहरूमा खुलासा गर्न

अङ्ग र ऊतक दान निम्ति अनुरोधबारे विचार गर्न
•

अङ्ग वा ऊतक दान प्रक्रियामा सहायता पुऱ्याउन हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग अनि साझा गर्छौं।

चिकित्सकीय जाँचकर्त्ता वा अन्तिम सं स्कारसित सम्बद्ध व्यक्तिको काममा सहयोग पुऱ्याउन
•

हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई अपमृत्यु कारण जाँचकर्त्ता, चिकित्सकीय जाँचकर्त्ता, वा अन्तिम सं स्कारसित सम्बद्ध व्यक्तिसित साझा गर्नसक्छौं।

कर्मीहरूको क्षतिपूर्ति मामिला निप्टाउन
•

तपाईंसित सम्बद्ध कर्मीहरूको क्षतिपूर्ति मामिला निप्टाउन हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग एवम् साझा गर्छौं।

कानूनी मुद्दा अनि कानूनी कार्यवाहीप्रति जिम्मेवारीको निर्वाह गर्न
•

कानूनी कार्यवाही, वा अदालतको प्रशासनिक आदेश, वा अन्य कानूनी प्रक्रियाहरू निम्ति हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई उपयोग अनि साझा गर्छौं।

•

कानून लागू गर्ने प्राधिकारीहरूसित हामी तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई साझा गर्नसक्छौं।

तपाईंको लिखित अनुमतिद्वारा
•

तपाईंसम्बन्धी जानकारीलाई हामीले यस सूचनामा उल्लेख नगरिएको तरिकाद्वारा उपयोग वा साझा गर्न चाहे, हामीले पहिले तपाईंबाट लिखित अनुमति लिनु आवश्यक छ।
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जानकारी, प्रश्न वा गुनासो
हेल्थपार्टनर्स मेम्बर सर्भिसेसलाई (HealthPartners Member Services) 952-967-5000 –मा, निःशुल्क नम्बर 800-883-2177 वा 952-883-5127 (TTY) –मा फोन गरेर तपाईंले
आफ्नो स्वास्थ्य योजना गोपनीयताका नियमहरू अनि गोपनीयताका आफ्ना अधिकारहरूबारे अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंले healthpartners.com –मा अनलाइन यो जानकारी पाउन
सक्नु हुन्छ। तपाईंले 1-866-444-3493 –मा हेल्थपार्टनर्स इन्टिग्रिटि एण्ड कम्प्लायन्स हटलाइनसित (HealthPartners Integrity and Compliance Hotline) सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ।
के तपाईं पनि हेल्थपार्टनर्स रोगी हुनुहुन्छ?
हाम्रो स्वास्थ्य सेवासित सम्बद्ध गोपनीयताका परिपाटीहरूबारे तपाईंसित कु नै प्रश्नहरू छन् भने कृ पया आफ्नो उपचार के न्द्रमा नै हामीसित कु रा गर्नुहोस्। तपाईंले हामीलाई फोन मार्फ त
पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ:
हेल्थपार्टनर्स इन्टिग्रिटि एण्ड कम्प्लायन्स हटलाइन (HealthPartners Integrity and Compliance Hotline) नम्बर 1-866-444-3493 पार्क निकोलेट हटलाइन (Park Nicollet
Hotline) 1-855-246-PNHS (7647)

हाम्रो सं गठन
यो सूचना हाम्रा सबै सं गठनहरू अनि सेवा प्रदायकहरूमाथि लागू हुन्छ*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amery Regional Medical Center and Clinics
Capitol View Transitional Care Center
Group Health Plan
HealthPartners HealthPartners Administrators ([स्व-बीमा स्वास्थ्य योजनाका प्रशासकको रूपमा)
HealthPartners Central Minnesota Clinics
HealthPartners Dental Group and Clinics (WOW अर्थोडन्टिक्स, रिभर भ्याली डेन्टल क्लिनिक अनि स्टनबर्ग अर्थोडन्टिक्स लगायत)
HealthPartners Hospice and Palliative Care
HealthPartners Insurance Company
HealthPartners Medical Group and Clinics
Hudson Hospital & Clinics
Integrated Home Care
Lakeview Hospital
North Suburban Family Physicians
Park Nicollet Clinic
Park Nicollet Health Care Products
Park Nicollet Institute (इन्टरनेशनल डायबिटिज सेन्टर लगायत)
Park Nicollet Melrose Institute
Park Nicollet Methodist Hospital
Physicians Neck & Back Clinics
Regions Hospital
RHSC
RiverWay Clinics
Stillwater Medical Group and Clinics
TRIA Orthopaedic Center
virtuwell®
Western Wisconsin Emergency Medical Services/Unity Ambulance
Westfields Hospital
यस सूचीमा उल्लेख गरिएको कु नैपनि सं गठनमा सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकीय कर्मीहरू
यस सूचीमा रहेका कु नैपनि सं गठनद्वारा उपलब्ध गराइएका विशेषज्ञ कार्यक्रम एवम् सेवाहरू
हाम्रा अस्पतालहरूका सुनियोजित स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाहरूमा भाग लिने स्वतन्त्र सेवा प्रदायक अनि ठे कदारहरू।

* हाम्रो सं गठनमा निरन्तर परिवर्तन र वृद्धि भइरहने हुनाले, समय-समयमा यो सूचीमा परिवर्तन आउनसक्छ। healthpartners.com –मा पोष्ट गरिने सूचनामा हामी यो सूचीलाई
अपडेट गर्नेछौं।
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