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.  ھذا اإلشعار یصف كیف یمكن إستخدام وإفشاء المعلومات الطبیة الخاصة بك وكیف یمكنك الوصول إلى ھذه المعلومات
 .یُرجى مراجعة اإلشعار بدقة

 
 تعھدنا فیما یتعلق بمعلوماتك الطبیة

 .ھوبكنز بحمایة خصوصیة المعلومات الطبیة المتعلقة بك والتي نقوم بإنشائھا أو نتحصل علیھاتلتزم جونز 
 كما أنھ یصف حقوقك وبعض. یخبرك ھذا اإلشعار بالطرق التي یمكن لنا من خاللھا إستخدام وإفشاء معلومات طبیة متعلقة بك

التأكد من أن ) i( :یشترط علینا القانون مایلي. اتك الطبیة وإفشائھااإللتزامات المحددة التي نلتزم بھا فیما یتعلق باستخدام معلوم
إعطائك ھذا اإلشعار الذي یصف واجباتنا القانونیة وممارسات الخصوصیة فیما یتعلق بمعلوماتك ) ii(معلوماتك الطبیة محمیة؛

 .إتِّباع شروط اإلشعار الساریة حالیاً ) iii(الطبیة؛و 
 

 إلشعار من الذي یقوم باتباع ھذا ا
سیتم إتِّباع ھذا اإلشعار من قِبل جمیع ممتھني وموظفي الرعایة الصحیة وفریق العمل الطبي والمتدربین والمتطوعین المنتسبین 

 .لمنظمات جونز ھوبكنز الُمحددة في نھایة ھذا اإلشعار
 

 كیف قد نقوم باستخدام وإفشاء معلومات طبیة متعلقة بك
یع القوانین إننا نلتزم بجم.المختلفة التي یمكن من خاللھا أن نقوم باستخدام وإفشاء معلوماتك الطبیةتصف األقسام التالیة الطرق 

ومع ذلك، فإن جمیع الطرق المتاحة لنا الستخدام .لن یتم إدارج كل إستخدام أو إفشاء.الُمطبّقة المتعلقة بحمایة ھذه المعلومات
 : فئات اآلتیةمعلوماتك واإلفشاء عنھا ستقع ضمن واحدة من ال

 
 .قد نقوم باستخدام أو إفشاء معلومات متعلقة بك لتزویدك بالعالج الطبي أو الخدمات الطبیة .العالج

مثال، یقوم طبیب بمعالجتك بسبب إصابتك بكسر في الساق وقد یحتاج لمعرفة ماإذا كنت مصاباً بمرض السكري ألن السكري قد 
أیضاً بمشاركة المعلومات الطبیة المتعلقة بك مع موظفین آخرین في جونز ھوبكنز أو قد نقوم . یؤدي إلى إبطاء عملیة الشفاء

مزودي رعایة صحیة آخرین غیر جونز ھوبكنز أو وكاالت أو مرافق أخرى من أجل توفیر أو تنسیق األشیاء المختلفة التي 
 .قلتحتاجھا، مثل وصفات األدویة أو أعمال المختبر أو صور األشعة السینیة أو الن

 
قد نقوم باستخدام افشاء معلومات طبیة عنك بحیث یمكن فوترتك بمصاریف العالج والخدمات التي تتلقاھا في جونز . السداد

ھوبكنز أو من اآلخرین، مثل شركات اإلسعاف، ومن ثم الحصول على المبلغ المطلوب منك أو من شركة تأمین أو من جھة 
تقدیم معلومات إلى شركة التأمین الصحي الخاصة بك فیما یتعلق بجراحٍة قمت بإجرائھا على سبیل المثال، قد نحتاج إلى .أخرى

 .في جونز ھوبكنز بحیث تقوم شركة التأمین الصحي الخاصة بك بسداد التكالیف لنا أو تعویضك عن تكلفة الجراحة
 

ھذه اإلستخدامات .ات جونز ھوبكنزقد نقوم باستخدام وإفشاء معلومات طبیة متعلقة بك لعملی .عملیات الرعایة الصحیة
 واإلفشاءات یتم إجراؤھا لتحسین جودة الرعایة وألنشطة طاقم العمل الطبي وبرنامج 

على سبیل المثال، قد نقوم بإفشاء معلومات .جونز ھوبكنز لتدریس العلوم الصحیة وبرامج التدریس وأنشطة األعمال األخرى
ب الطبیین والطالب اآلخرین وموظفي جونز ھوبكنز اآلخرین من أجل تحسین األداء إلى األطباء و الممرضین و الفنیین والطال

 .وألغراض تعلیمیة أو یمكننا مشاركة المعلومات مع أمن مؤسسة جونز ھوبكنز للحفاظ على سالمة مرافقنا
 

بإنشائھا، مع مزودي الرعایة قد نقوم بمشاركة المعلومات المتعلقة بك،التي نحصل علیھا أو نقوم  .تبادل المعلومات الصحیة
 مح بھوفق مایس، مثل المّؤمن على خطتك الصحیة أو الضامن لصحتك، ،الصحیة اآلخرین أو جھات رعایة صحیة أخرى

الذي نحن مشتركون فیھ.   )Health Information Exchanges(تبادل المعلومات الصحیة القانون، عبر نظام 
أو لطبیب الرعایة األولیة المسؤول عن حالتك وغیر المنتسب إلى جونز ھوبكنز أو  -على سبیل المثال، یمكن أن تتوفر لنا

ظروفك الصحیة الحالیة إذا اشتركوا في معلومات عن رعایتك الطبیة السابقة و -مستشفى الرعایة األولیة التي تراجعھا
لمقدمي الرعایة والمساعدة وموظفي  یمكن أن یوفر تبادل المعلومات الصحیة وصوالً أسرع وتنسیقاً أفضل .HIEبرنامج 

  .ا◌ً الصحة العامة التخاذ قرارات عالجیة أكثر اطالع
برنامج إقلیمي لتبادل المعلومات  Chesapeake Regional Information System for Our Patients, Incبرنامج 

 .الصحیة وھو یعتمد على اإلنترنت، ونحن مشتركون فیھ



 

 

من أجل العالج أو السداد أو عملیات الصحیة أو  CRISPعبر نظام یمكننا مشاركة معلومات عنك من خالل نظام 
 .ألغراض البحث

باالتصال بالبرنامج على   CRISPالوصول إلى معلومات الصحیة عبر نظام ومنع   CRISPبإمكانك اإلنسحاب من نظام 
عن طریق البرید أو الفاكس أو من خالل  CRISPإنسحاب إلى  وتقدیم نموذجأو إكمال  7477-952-877-1الرقم 

، فإن معلومات اإلبالغ عن CRISP  وحتى إن انسحبت من برنامج. crisphealth.orgالموقع اإللكتروني على 
الصحة العامة والمواد الخطیرة التي یتم التحكم بھا كجزء من برنامج وصف العقاقیر والمراقبة علیھا التابع لوالیة 

 .وفق ما یسمح بھ القانون CRISP، ستظل متوفرة لموفري الرعایة الصحیة عبر برنامج )PDMP(میریالند 
كما یمكن أن تشارك المستشفى الخاصة بك أو موفر الرعایة الصحیة في برنامج تبادل معلومات صحیة أخرى، بما 

ومات مباشرة عبر نظام السجالت الطبیة في ذلك البرامج التي تتیح لموفر الرعایة الصحیة الخاص بك مشاركة معل
 . اإللكترونیة الخاص بنا

 .1-855-389-6928قد تختار االنسحاب من برامج تبادل المعلومات الصحیة تلك باالتصال على الرقم 
 

رامج بقد نقوم باإلتصال بك للتزوید بمعلومات عن األنشطة التي ترعاھا جونز ھوبكنز، بما في ذلك .أنشطة جمع التبرعات
لھذا الغرض،قد نقوم باستخدام معلومات .وفعالیات جمع التبرعات لدعم البحث أو التعلیم أو رعایة المرضى في جونز ھوبكنز

اإلتصال الخاصة بك، مثل إسمك وعنوانك ورقم ھاتفك وتواریخ حصولك على العالج والقسم الذي حصلت منھ على العالج أو 
إذا قمنا باإلتصال بك ألنشطة جمع .بك المعالج ونتیجة عالجك ووضع تأمینك الصحيالخدمات في جونز ھوبكنز، وإسم طبی

التبرعات، فإن اإلتصال الذي تحصل علیھ سیتضمن تعلیمات عن الطریقة التي یمكنك من خاللھا أن تطلب منّا عدم اإلتصال بك 
 ". اإلنسحاب"مرة أخرى لھذه األغراض، والمعروفة أیضاً باسم 

 
إذا تم تنویمك في المستشفى، فقد نقوم بإدراج معلومات محدودة محددة تتعلق بك في دلیل ).المستشفیات فقط(ى دلیل المستشف

إذا كنت تعترض على إدارج معلوماتك في دلیل المستشفى، فیتوجب علیك أن تخبر مقدمي الرعایة المسؤولین عنك . المستشفى
ي نھایة ھذا اإلشعار وأن تقوم بإكمال طلب لإلنسحاب من دلیل أو تقوم باإلتصال بمكتب الخصوصیة وفق ماھو موضح ف

 . المستشفى
 

ع یتحتم إقرار جمیع المشاری. تقوم جونز ھوبكنز بإجراء أبحاث لتحسین صحة الناس عبر العالم .األبحاث واألنشطة المرتبطة
إفشاء قد نقوم باستخدام و.ورفاھیة وسریة المریضالبحثیة الُمجراة من قِبل جونز ھوبكنز عبر عملیة تقییمیة خاصة لحمایة أمان 

 في بعض.معلومات عن مرضانا ألغراض بحثیة بموجب قواعد خاصة یتم تحدیدھا بواسطة أحكام السریة من القانون الُمطبّق
یطة أن رالحاالت، یسمح لنا القانون الفیدرالي باستخدام معلوماتك الطبیة لألغراض البحثیة بدون الحصول على تفویض منك ش

 .لن تؤثر ھذه الدراسات على عالجك أو رفاھیتك وستستمر حمایة معلوماتك الطبیة.خاص نحصل على الموافقة من مجلس تقییم 
 

قد نقوم باستخدام معلوماتك الطبیة أو إفشائھا بدون الحصول على  .اإلستخدامات واإلفشاءات اإلضافیة لمعلوماتك الطبیة
 : لألشخاص التالي ذكرھم أو ألغراض أخرى یسمح بھا أو یشترطھا القانون بما في ذلكمنك وذلك ) إذن(تفویضٍ 

 إخبارك بالبدائل العالجیة الممكنة أو نصحك بھا•  
 إعالمك بالمنافع أو الخدمات التي یمكننا تقدیمھا•  
جھد إغاثة الكوارث كي یتم إشعار  في حالة وقوع كارثة، حیث یتم إستخدام معلوماتك أو إفشائھا للمنظمات التي تساھم في•  

 عائلتك بحالتك ومكانك
 وفق مایقتضیھ قانون الوالیة والقانون الفیدرالي•  
 لمنع أو تقلیل احتمالیة حدوث تھدید خطیر وشیك لصحتك وسالمتك أو الصحة والسالمة العامة أو صحة وسالمة شخص آخر• 
 ل اإلستخبارات أو مكافحة التجسس أو أنشطة األمن القومي األخرىللمسؤولیین الفیدرالیین الُمخّولین إلجراء أعما• 

لمحققي الوفیات والمحققین الطبیین ومدیري شؤون الدفن، وفق مایسمح بھ أو یشترطھ القانون عندما یكون ذلك ضروري لھم •  
 لتنفیذ واجباتھم

 یشترط علینا فعل ذلكللجیش إذا كنت أحد أعضاء القوات المسلحة ویسمح لنا القانون بذلك أو •  
 لتعویض العمال أو البرامج المشابھة التي توفر بدالت لإلصابات أو المرض المرتبطین بالعمل•  
و أ للمسؤولیین الفیدرالیین الٌمخّولین بحیث یتسنى لھم إجراء تحقیقات خاصة أو توفیر الحمایة لرئیس الوالیات المتحدة• 

 ألشخاص ُمخّولین  آخرین 
حد المتبرعین باألعضاء، حیث قد یتم إستخدام معلوماتك أو اإلفشاء عنھا للمنظمات التي تقوم بالتعامل مع شراء أو إذا كنت أ• 

 نقل األعضاء، أو لبنك أعضاء حسب اللزوم للمساعدة في الحصول على العضو أو نقلھ أو التبرع بھ 
 إلعتمادللوكاالت الحكومیة والترخیصیة ووكاالت فحص الحسابات ووكاالت ا• 

 لمؤسسة تقویمیة وفق مایسمح بھ أو یشترطھ القانون إذا كنت سجین أو رھن اإلحتجاز لدى مسؤولي إنفاذ القانون •  



 

 

والتي تقدم خدمات بالنیابة عنا مثل الفوترة وصیانة البرمجیات " شركاء أعمال"لألطراف األخرى التي یُشار إلیھا على أنھا •  
 والخدمات القانونیة

شخص یشارك في الرعایة الخاصة بك أو سداد تكالیف الرعایة الخاصة بك، مثل صدیقك أو أحد أفراد عائلتك أو أي ألي •  
 .شخص تقوم بالتعرف علیھ، في حالة عدم رفضك لذلك

 ألغراض الصحة العامة•  
 للمحاكم والمحامین عندما نتلقى أمر محكمة أو مذكرة إحضار للمحكمة أو تعلیمات قانونیة أخرى من ھذه المحاكم أو الھیئات • 

 العامة أو للدفاع عن أنفسنا ضد دعوى تم رفعھا ضدنا
 لمسؤولي إنفاذ القانون، وفق مایصرح بھ أو یشترطھ القانون• 
 

 اإلستخدامات األخرى للمعلومات الطبیة
ي سیتم إجراؤھا بموجب إذن كتاب –والتي لم یتم تغطیتھا في ھذا اإلشعار  -اإلستخدامات واإلفشاءات األخرى للمعلومات الطبیة 

تقع معظم إستخدامات وإفشاءات إشعارات العالج النفسي ،ومعظم اإلستخدامات واإلفشاءات ألغراض التسویق، . منك فقط
لى إضافةً إ. ریح منك قبل أن نتمكن من إستخدام معلوماتك الطبیة لھذه األغراضضمن ھذه الفئة وتتطلب الحصول على تص

لن یُسمح لنا ببیع أو تلقي أي شيء ذي قیمة في مقابل  2013سبتمبر  23ذلك، ومع استثناءات محدودة محددة، فإنھ بدءاً من 
 أو إفشاء معلومات طبیة متعلقة بك، فإن بإمكانك إذا قمت بتزویدنا بإذن كتابي الستخدام.معلوماتك الطبیة بدون إذن كتابي منك

ومع ذلك، فإن االستخدامات واإلفشاءات التي تم عملھا قبل انسحابك التتأثر بھذا . إذنك بشكل كتابي في أي وقت) سحب(إلغاء 
 . اإلنسحاب والیمكننا إسترداد أي إفشاءات نكون قد قمنا بھا بالفعل بعد الحصول على إذنك

 
 حقوقك فیما یتعلق بالمعلومات الطبیة المرتبطة بك 

إال أن لدیك الحقوق اآلتیة فیما یتعلق بالمعلومات الطبیة التي . سجالت المعلومات الطبیة الخاصة بك مملوكة لجونز ھوبكنز
 :نحتفظ بھا عنك

 
نسخة من سجالتك الطبیة أو الحصول على /فیما عدا إستثناءات محددة، فإن لك الحق في فحص و .حق الفحص والنسخ

ن لدیك الحق في طلب أ.وسجالت الفواتیر الخاصة بك أو أٍي من سجالتنا األخرى التي نقوم باستخدامھا التخاذ قرارات بشأنك
 ).ثالث(نقوم بإرسال نسخة من سجالتك الطبیة أو سجالت الفواتیر الخاصة بك إلى طرف آخر 

 
 . إلى مزودك بالرعایة أو إلى قسم السجالت الطبیة المالئمیُشترط علیك أن تقوم بتقدیم طلب كتابي 

لك أن  یجوز.یجوز لنا رفض الوصول، في ظروف معینة.قد نقوم بفرض رسم معقول علیك مقابل تزویدك بنسخة من سجالتك
 .سنمتثل لنتیجة المراجعة.تطلب قیامنا بتعیین ممتھن رعایة صحیة ُمرّخص من أجل مراجعة الرفض

 
إذا كنت تشعر أن المعلومات الطبیة التي لدینا فیما یتعلق بك ھي معلومات غیر صحیحة أو غیر مكتملة، . ب تعدیلالحق في طل

لك الحق في طلب تعدیل طالما كان یتم اإلحتفاظ بالمعلومات من قِبل جونز ھوبكنز أو .فیمكنك أن تطلب منّا تعدیل المعلوات
الخاصة بك أو في أٍي من سجالتنا األخرى التي نقوم باستخدامھا التخاذ قرارات  لصالحھا في سجالتك الطبیة وسجالت الفواتیر

 .بشأنك
 

إذا قمنا .أنت ُمطالب بتقدیم طلبك كتابیاً للمكتب المناسب الُمدرج في نھایة ھذا اإلشعار، مع شرح لسبب اإلحتیاج إلى ھذا التعدیل
ة المعلومات نقوم بإضاف.یس بإمكاننا تغییر ماھو موجود بالسجلل.بقبول طلبك، فسنخبرك بموافقتنا وسنقوم بتعدیل سجالتك

إذا رفضنا  .بمساعدتك، سنقوم بإشعار اآلخرین الذین لدیھم المعلومات الطبیة غیر الصحیحة أو غیر المكتملة.اإلضافیة في ُملحق
 .طلبك، فسنعطیك شرحاً مكتوباً لسبب عدم قیامنا بتنفیذ التعدیل وسنشرح حقوقك

 
إال إذا كان الشخص أو الجھة (لم یتم إنشاؤھا من قِبل جونز ھوبكنز ) i(ا أن نرفض طلبك إذا كانت المعلومات الطبیة یجوز لن

لیست جزءاً من السجالت الطبیة وسجالت الفواتیر ) ii(؛)التي قامت بإنشاء المعلومات الطبیة لم یعودا ُمتاَحین لالستجابة لطلبك
لیست جزءاً من المعلومات التي یُسمح لك بفحصھا ونسخھا؛أو ) iii(قِبَل جونز ھوبكنز أو لصالحھا؛التي یتم اإلحتفاظ بھا من 

)iv (تم اعتبارھا من قِبّلِنا على أنھا دقیقة وُمكتملة 
 

لك الحق في الحصول على قائمة باإلشعارات التي قمنا بإجرائھا على معلوماتك . الحق في الحصول على كشف باإلشعارات
لن تتضمن ھذه القائمة كل إفشاء تم القیام بھ، بما في ذلك اإلفشاءات التي تم القیام بھا . خالل الستة سنین السابقة لطلبك الطبیة

 .ألغراض العالج والسداد وعملیات الرعایة الصحیة
 



 

 

لحصول المدة الزمنیة التي تود اینبغي علیك ذكر .أنت ُمطالب بتقدیم طلبك كتابیاً للمكتب المناسب الُمدرج في نھایة ھذا اإلشعار
شھراً سیكون مجانیاً، ویجوز لنا تحصیل رسم منك  12الكشف األول الذي تحصل علیھ في غضون فترة .على كشف عنھا

 .للطلبات اإلضافیة خالل نفس ھذه المدة
 

أو نقوم بإفشائھا عنك لدیك الحق في طلب تقیید أو محدودیة على المعلومات الطبیة التي نستخدمھا  .الحق في طلب قیود
 . ألغراض العالج أو السداد أو عملیات الرعایة الصحیة

 
لطلب تقیید، ینبغي علیك أن تخبر مزودیك بالرعایة أو تتصل بمكتب خصوصیة جونز ھوبكنز باستخدام  معلومات اإلتصال 

إذا  .الیُشترط علینا أن نوافق على طلبك. في بعض الحاالت، قد یُطلب منك تقدیم طلب مكتوب. الُمدرجة في نھایة ھذا اإلشعار
وافقنا، فینبغي أن تكون موافقتنا كتابیة، وسنمتثل لطلبك إال إذا كانت المعلومات مطلوبة لتزویدك بعالج طاريء أو إذا طُلب منّا 

سبتمبر  23بدءاً من . ذلكیُسمح لنا بإنھاء التقیید إذا قمنا بإخبارك أننا ننوي عمل . القانون إفشاء المعلومات أو سمح لنا بذلك
، إذا طلبت منّا أال نقوم بإفشاء معلومات طبیة محددة لشركة التأمین الصحي الخاصة بك، وكانت تلك المعلومات الطبیة 2013

ا ذمرتبطة بُمنتج أو خدمة رعایة صحیة تم تسدید التكلفة الكاملة عنھا من طرفك أو بالنیابة عنك، فإنھ یتحتم علینا الموافقة على ھ
 .الطلب

 
 .لدیك الحق في طلب أن نقوم باإلتصال بك بشأن المسائل الطبیة بطریقة محددة أو في مكان معیّن.الحق في طلب إتصاالت سریة

إذا كنت تریدنا أن نتواصل معك بطریقة خاصة، فیتعین علیك أن تعطینا تفاصیل عن الكیفیة التي یمكننا من خاللھا اإلتصال 
مع .ة بكل احترامسنُعاِمل الطلبات المنطقی. علیك أیضاً أن تعطینا معلومات فیما یتعلق بكیفیة التعامل مع الفواتیركما أنھ یتعین .بك

  .ذلك، إذا تعّذر علینا اإلتصال بك باستخدام الطرق أو األماكن المطلوبة، فیجوز لنا اإلتصال بك باستخدام أي معلومات لدینا
 

لمعلوماتك الطبیة، مما یعني أنھ قد تم إستخدام " إنتھاك"سنقوم بإشعارك إذا حدث .تھاكالحق في إشعارك في حالة حدوث إن
 .معلوماتك الطبیة أو إفشائھا بطریقٍة التتوافق مع القانون والنتائج المترتبة على ھذا اإلنتھاك

 
یمكنك أن .ھذا اإلشعارلدیك الحق في الحصول على نسخة ورقیة من .الحق في الحصول على نسخة ورقیة من ھذا اإلشعار
ستُتاح نسخ من ھذا اإلشعار عبر مرافق جونز ھوبكنز أو باإلتصال .تطلب منّا إعطاءك نسخة من ھذا اإلشعار في أي وقت

 بمكتب الخصوصیة وفق ماھو موضح في نھایة ھذا اإلشعار أو بإمكانك الحصول على نسخة ورقیة على موقع جونز ھوبكنز،
hopkinsmedicine.org/patientprivacy. 

 
 التعدیالت المستقبلیة على ممارسات خصوصیة جونز ھوبكنز وعلى ھذا اإلشعار

نحتفظ بالحق في جعل اإلشعار الُمنقّح أو الُمعّدل نافذاً .نحتفظ بالحق في تغییر ممارسات خصوصیة جون ھوبكنز وھذا اإلشعار
عار سنقوم بإرسال نسخة من اإلش. معلومات نتلقاھا في المستقبلللمعلومات الطبیة التي نملكھا بالفعل عنك باإلضافة إلى أي 

عالوةً على ذلك، یمكنك أن تقوم في أي .hopkinsmedicine.org/patientprivacyالحالي على موقع جونز ھوبكنز، 
 .وقت بطلب نسخة من اإلشعار الساري حالیاً 

 
لكتروني، فیجوز لنا الرد علیك بنفس الطریقة التي تم تلقي إذا اخترت التواصل عبر البرید اإل.إستخدام البرید اإللكتروني

 قبل استخدام البرید.التواصل من خاللھا وعلى نفس عنوان البرید اإللكتروني الذي أرسلت رسالة البرید اإللكتروني منھ
ون آمناً، مما قد الیك.لكترونياإللكتروني للتواصل معنا، یتعین علیك استیعاب أن ھناك مخاطر محددة مقترنةً باستخدام البرید اإل

عالوة على ذلك، فإن ھناك مخاطر أخرى مقترنةً باستخدام البرید .یعني أنھ قد یتم إعتراضھ واإلطالع علیھ من قِبل آخرین
یتم توجیھھا بصفة خاطئة، أو حسابات البرید اإللكتروني التي یتم /اإللكتروني، كالرسائل التي یتم إرسالھا إلى عنوان خاطيء

شاركتھا مع اآلخرین أو الرسائل التي یمكن تحویلھا إلى اآلخرین أو الرسائل التي یتم تخزینھا على أجھزة إلكترونیة محمولة م
 .التتضمن وسائل أمن

 
 إضافةً إلى ذلك، یتعین علیك استیعاب أن استخدام البرید اإللكتروني الیُقصد منھ أن یكون بدیالً عن المشورة الطبیة

یتعین عدم استخدام التواصل عبر البرید اإللكتروني مطلقاً في حاالت الطواريء .و العالج الطبي المحترفأو التشخیص أ
 .الطبیة

 
 األسئلة أو الشكاوى

إذا كنت تعتقد أنھ لم یتم إتِّباع حقوق الخصوصیة الخاصة بك وفق ماینص علیھ القانون الساري أو وفق ماھو موضح في ھذا 
یمكنك أیضاً أن تقوم بتقدیم شكوى لدى .یُرجى اإلتصال بالمكتب المناسب الُمدرج أدناه.تقدم شكوى لنااإلشعار، فبإمكانك أن 

 .لن تُفرض علیك عقوبات عند قیامك بتقدیم شكوى. سكرتیر وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة



 

 

  إذا كان لدیك أسئلة، یرجى االتصال ب:
 

 مكتب خصوصیة جونز ھوبكنز 
1812Ashland Avenue, Suite 300 

Baltimore, MD 21205 
 9900-614-410: الھاتف
 1548-529-443: فاكس

 hipaa@jhmi.edu: عبر البرید اإللكتروني
 

والذین یقومون بتقدیم الرعایة المنظمات التي تقوم باتباع ھذا اإلشعار تتضمن كل مزودي الرعایة الصحیة لدى جونز ھوبكنز 
 :یتضمن ذلك على سبیل المثال ال الحصرالصحیة للعامة في جمیع أماكن تقدیمھم لھذه الرعایة،

 
 مستشفى جونز ھوبكنز 
 جونز ھوبكنز باي فیو

 المركز الطبي
 ھاورد كاونتي

 المستشفى العام
 التولید/عیادة سیجنیتشر للنساء

 مستشفى سابربان
 التذكاريمستشفى سیبلي 
 جونز ھوبكنز 
 أطباء المجتمع 

 فارماكیب جونز ھوبكنز
 جونز ھوبكنز 

 الخدمات الصحیة 
 طب أطفال جونز ھوبكنز المنزلي

 منتسبو طب العیون 
 جامعة جونز ھوبكنز 

 مدرسة الطب
 جامعة جونز ھوبكنز

 مدرسة التمریض
 

بقوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة المعمول بھا وال یمیز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو  جونز ھوبكنزیلتزم 
 السن أو اإلعاقة أو الجنس.  

 
 إخالء مسؤولیة

مع ذلك، فإن كل جھة مسؤولة بشكل مستقل عن تقدیم الخدمات .جھات جونز ھوبكنز التي تتبع ھذا اإلشعار ھي جھات تابعة
 .مرضى بطریقة مھنیة وبالتوافق مع قوانین الخصوصیة المعمول بھاالطبیة لل

mailto:hipaa@jhmi.edu

