
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको ला�ग गोप�नसयता अभ्यासको सचूना 
 

जार� �म�त नवम्बर १५,  २०१६ 

यो नोट�सले तपा�को मेडीकल जानकार� कसर� प्रयोग र खुलासा गनर् स�कन्छ र तपा�ले यो 
जानकार�मा कसर� पहँुच प्राप्त गनर् सक्नहुुन्छ भनेर चचार् गछर् । यसको ध्यानपवुर्क स�म�ा 
गनुर्होस ्। 
 

तपा�को मेडीकल जानका�रको बारेमा हाम्रो सकंल्प 

जोन्स हिप्कन्स हामीले सजृना गरेको वा तपाईबाट प्राप्त गरेको तपा�को स्वास्थ्य सम्बन्धी 
सचूनाको गोप�नयताको सरु�ा गनर् प्र�तबद्ध छ । 
यो नोट�सले तपा�को मेडीकल जानकार� हामीले कस्तो माध्यमबाट प्रयोग वा खुलासा गनर्सक्छ� 
भनेर तपा�लाई भन्छ । यसले तपा�को अ�धकार र तपा�को मेडीकल जानकार�को प्रयोग र 
खुलासाको बारेमा हामीसँग भएका दा�यत्वहरुको ब्याख्या गछर् । हामीले काननु अनसुार �नम्न 
कुराहरु गन�छ�: (i) तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धी सचूनाहरु सरु��त छन ्भन्ने कुरा स�ुनिश्चत 
गन�;(ii) तपा�को स्वास्थ्य सम्बन्धी सचूनाको सम्दभर्मा हाम्रो काननुी कतर्व्य र गोप�नयताको 
अभ्यासहरुको बारेमा व्याख्या गन� �हसावले यो  सचूना तपा�लाई प्रदान गन�; र (iii) अ�हले लाग ू
भएको सचूनाको शतर्हरु अनशुरण गन� । 
 

यो नोट�स कसले अनसुरण गन�छ 

यो सचूनामा उल्लेख ग�रएका गोप�नयताका अभ्यासहरु सम्पणूर् स्वास्थ्य रेखदेख पेसाकम�, 
कमर्चार�हरु, स्वास्थ्य सम्बन्धी कमर्चार�, ता�लम �लनेहरु, �वद्याथ�हरु तथा यो सचूनाको अन्त्यमा 
उल्लेख ग�रएका जोन्स हिप्कन्स सगंठनको स्यमसेंवकहरुद्वारा अनसुरण ग�रनेछ । 
 

हामीले कसर� तपा�को मेडीकल जानकार� प्रयोग वा खलुासा गनर् सक्छ� । 
�नम्न उल्ले�खत  खण्डहरुले हामीले तपा�को स्वास्थ्य सम्बन्धी सचूना प्रयोग वा खुलासा गनर् 
प्रयोग गनर् सक्ने �व�भन्न माध्यमहरुको बारेमा व्याख्या गछर्न ्।  हामी यस सचूनाको सरु�ासँग 
सम्बिन्धत लाग ूहुने सम्पणूर्  राज्य र सघंीय काननुहरु पालना गछ� । सब ैप्रयोग र खुलासा 
�लस्ट ग�रने छैन । सम्पणुर् माध्यमहरु जुन हामी जानकार�हरु प्रयोग गनर् र खुलासा गनर् प्रयोग 
गनर् सक्छ�, तथापी �नम्न मध्य एक शे्रणीमा पछर्: 
 

उपचार हामीले मेडीकल जानकार� तपा�लाई उपचार वा सेवाहरु �दन प्रयोग वा खलुासा गनर् सक्छ� । 
उदाहरुणको ला�ग, एक डक्टर जसले तपा�को भा�चएको खुट्टाको उपचार गद� छ भने उसले जान्न ु
आवश्यक हुन्छ �क य�द तपा�लाई मधुमेह छ �क छैन �कन भने मधुमेहले �नको हुने प्रकृयालाई 
�ढलो गराउन सक्छ । हामी तपा�लाई चा�हने पे्रस्कृप्सन, प्रयोगशालाका कामहरु र एक्स रे वा 
यातयात जस्ता कुराहरु प्रदान गनर् वा वन्दोवस्त गनर् तपा�को स्वास्थ्य सम्बन्धी सचूनाहरु जोन्स 



हिप्कन्सका अन्य कमर्चार� वा जोन्स हिप्कन्समा आवद्ध नभएका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, एजेन्सी 
वा अन्य ससं्थाहरुसँग प�न  आदान-प्रदान गनर् सक्छ� ।  
 

भकु्तानी हामीले तपा�को मेडीकल जानकार� प्रयोग वा खुलासा गनर्सक्छ� जसकारण तपा�ले 
जोन्स हिप्कन्स वा अन्य बाट पाउने उपचार वा सेवाहरु जस्त ैएम्बलेुन्स कम्पनीले तपा�लाई 
�वल पेश गरेको र तपा�बाट भकु्तानी �लएको, एक �बमा  कम्पनी वा अन्य तसे्रो प� उदाहरणको 
ला�ग, तपा�ले जोन्स हिप्कन्समा गराउन ुभएको शल्य�क्रया सम्बन्धी सचूना तपा�को स्वास्थ्य 
बीमा कम्पनीलाई �दनपुन� हुनसक्छ ताक� तपा�को स्वास्थ्य बीमा कम्पनीले हामीलाई रकम 
भकु्तानी गनर् वा सो शल्य�क्रयाको खचर् व्योहोनर् सकोस ्। 
 

स्वास्थ्य हेरचाह अपरेसन जोन्स हिप्कन्स अपरेसनकोला�ग हामीले तपा�को मे�डकल जानकार� 
प्रयोग वा खुलासा गनर् सक्छ� । यस्ता प्रयोग तथा आदान-प्रदानहरु स्वास्थ्योपचारको गणुस्तर 
सधुार गनर् तथा मे�डकल कमर्चार� �क्रयाकलाप, जोन्स हिप्कन्स स्वास्थ्य �व�ान  
�श�ा र अन्य �श�ण कायर्क्रम र सामान्य व्यवसाय �क्रयाकलापहरुको ला�ग ग�रन्छ ।हामी 
प्रभावका�रता सधुार र श�ै�क प्रयोजनको ला�ग तपाईको सचूना �च�कत्सक, नसर्, प्रा�व�धक, 

मे�डकल र अन्य �वद्याथ� र अन्य जोन्स हिप्कन्स कमर्चार�हरुसँग खुलासा गनर् सक्छ� अथवा 
हाम्रो स�ुवधाहरुको सरु�ालाई कायम राख्ने प्रयोजनको ला�ग जोन्स हिप्कन्स ससं्थागत सरु�ासँग 
आदान-प्रदान प�न गनर् सक्छ� । 
 

स्वास्थ्य ;DalGw ;'rgfsf] cfbfgk|bfg sfg'gn] :jLs[t u/] adf]lhd xfdL ;xefuL ePsf] :jf:Yo 
;DalGw ;'rgfsf] cfbfgk|bfgsf - x]Ny OGkm/d];g PS;r]~h — HIE _dfWodaf6 xfdLn] tkfO{sf] 
;DaGwdf k|fKt u/]sf] jf tof/ kf/]sf] ;"rgf :jf:Yo of]hgf jf :jf:Yo ;DalGw aLdf ug]{ ;+:yf 
h:tf :jf:Yo ;]jf k|bfos jf cGo :jf:y ;]jf ;DalGw lgsfo ;+:yfx¿;Fu cfbfgk|bfg ub{5f} . 
pbfx/0fsf] nflu xfdL / olb u}/ hf]g xlKsG; k|fylds :jf:Yo ;]jf lrlsT;s :jf:Yo ;DalGw 
;'rgfsf] cfbfgk|bfgdf ;xefuL ePsf 5g eg] xfdLnfO{ tkfO{sf] ljutsf] :jf:Yo ;]jf, xfnsf] 
:jf:Yo l:ylt / cf}ifwLsf] af/]df ;"rgf pknAw x'G5 . :jf:Yo ;'rgfsf] cfbfgk|bfgn] zL3| kx'Fr, 
x]/larf/sf] >]i7t/ ;+of]hg u/fpg ;Sg'sf ;fy} ;]jf k|bfos / ;fj{hlgs :jf:Yo 
clwsf/Lx¿nfO{ cem} a9L ;';"lrt lg0f{ox¿ lng ;xof]u k'Ub5 .  
 
b r];flks l/hgn OGkm/d];g l;:6d km/ cfj/ k];]G6;\ OGskf]/];g - ls|:k — CRISP_ Ps 
OG6/g]6df cfwfl/t :jf:Yo ;DalGw ;'rgfsf] cfbfgk|bfg ug]{ If]lqo k|0ffnL xf] h;df xfdL 
;xeflu 5f} . xfdL CRISP ls|:ksf dfWodaf6 pkrf/, pkrf/ vr{sf] e'Qmflg, :jf:Yo ;]jf 
sfo{jfxL / cg';Gwfgsf k|of]hgsf nflu tkfO{sf] af/]df ;"rgf cfbfgk|bfg ug{ ;Sb5f} . 1-
877-952-7477 g+a/df ls|:knfO{ ;Dks{ u/]/ jf ls|:ksf] j]j;fO6 crisphealth.org  af6 
jf x'nfs, ̂ ofS; dfkm{t Pp6f aflxl/g] kmf/fd - Opt-Out form_ k]z u/L tkfO{ ls|:k k|0ffnLaf6 
aflxl/g jf ls|:kdf bflvnf ul/g] tkfO{sf] :jf:Yo ;DalGw ;'rgfsf] kx'FrnfO{ cdfGo ug{ ;Sg'x'G5 
. tkfO{n] ls|:kaf6 aflxl/P tfklg sfg'gn] :jLs[t u/] cg'?k / Dofl/Nof8 k|]l:s[K;g 8«u dlg6l/Ë 
k|f]u|fd -kLl8PdkL — PDMP_ sf] Ps kIfsf] ?kdf ;fj{hlgs :jf:Yo k|ltj]bg / xflgsf/s nfu' 
cf}kw ;DalGw ;'rgf eg] ;]jf k|bfos ;+:yf / lgsfox¿nfO{ pknAw x'g]5 .   



 
xfd|f] ljB'lto :jf:Yo clen]v k|0ffnLaf6 :jf:Yo k|bfos ;+:yfx¿nfO{ ;Lw} tkfO{sf] ;"rgf 
k|jflxt ug]{ x]Ny OGkm/d];g PS;r]~hx¿ nufotsf cGo x]Ny OGkm/d];g PS;r]~hdf tkfO{sf] 
c:ktfn / :jf:Yo ;]jf k|bfos ;+:yf ;xefuL x'g ;Sb5 . tkfO{ 1-855-389-6928 df ;Dks{ 
u/]/ o:tf cGo x]Ny OGkm/d];g PS;r]~haf6 aflxl/g ;Sg'x'g]5 .    
 

कोष ब�ृद्ध गन� �क्रयाकलापहरु  हामी तपाईलाई जोन्स हिप्कन्सले आफ्नो अनसुन्धान, �श�ा वा 
�वरामी रेखदेखलाई समथर्न गनर्को ला�ग प्रायोजन गरेको कोष ब�ृद्ध गन� कायर्क्रम र �क्रयाकलाप 
स�हतका �क्रयाकलापको बारेमा जानकार� �दन सम्पकर्  गनर् सक्छ�  ।यो प्रयोजनको ला�ग हामी 
तपाईको नाम, ठेगना, टे�लफोन नम्बर, तपाईले उपचार वा सेवा प्राप्त गरेको �म�त र सो प्राप्त 
गरेको जोन्स हिप्कन्सको �वभाग, तपाईलाई उपचार गन� �च�कत्सकको नाम, तपाईको उपचारको 
प�रणाम तथा तपाईको स्वास्थ्य बीमको िस्थ�त जस्ता  सम्पकर्  सचूनाहरु प्रयोग गनर् सक्छ� 
।हामीले तपाईलाई कोष ब�ृद्ध �क्रयाकलापको ला�ग सम्पकर्  गरेको खण्डमा तपाईले प्राप्त गरेको 
सचूनामा तपाईले हामीलाई कसर� सो उद्देश्यको ला�ग फे�र सम्पकर्  नगन� भनेर माग गनर् 
सक्नहुुन्छ भन्ने बारेको �नद�शनहरु हुन्छन ्। यस्तो सचूनालाई ‘असलंग्न (opt-out)’ प�न भ�नन्छ 
। 
 

अस्पताल डाइरेक्टर� (अस्पताल मात्र). तपाईलाई अस्पतालमा भनार् ग�रएको खण्डमा हामी 
तपाईको बारेमा �निश्चत रुपले सी�मत सचूनाहरु अस्पताल �डरेक्टर�मा समावेश गनर् सक्छ�  
।य�द तपा� अस्पताल डाइरेक्टर�मा आफ्नो सचूना समावेश नहोस ्भन्ने चाहनहुुन्छ भने, तपा�ले 
अ�नवायर् रुपमा आफ्नो रेखदेखकतार्लाई भन्नपुछर् वा यो सचूनाको अन्त्यमा उल्लेख ग�रए अनसुार 
गोपनीयता कायार्लयमा सम्पकर्  राखेर अस्पताल डाइरेक्टर�बाट बा�हर �नस्कनको ला�ग अनरुोध 
फारम परूा गनुर्पछर् । 
 

अनसुन्धान र सम्विन्धत �क्रयाकलापहरू । जोन्स हिप्कन्सले �वश्वभर न ैमा�नसको स्वास्थ्यलाई 
सधुार गनर्का ला�ग अनसुन्धान गछर् । जोन्स हिप्कन्सले सञ्चालन गरेको सब ैअनसुन्धान 
प�रयोजना �वरामी सरु�ा, कल्याण र गोपनीयतालाई सरं�ण गनर्का ला�ग �वशषे स�म�ा 
प्र�क्रयामाफर् त िस्वकृत गनुर्पछर् । हामीले हाम्रो �वरामीको स्वास्थ्य सम्बन्धी सचूना सघंीय तथा 
राज्य काननूको गोपनीयता सम्बन्धी प्रावधानहरूले �नधार्रण गरेको �वशषे �नयम अन्तगर्त 
अनसुन्धान प्रयोजनका ला�ग प्रयोग र खुलासा गनर् सक्छ� । केह� अवस्थाहरूमा, य�द हामीले 
�वशषे समी�ा  बोडर्बाट अनमु�त प्राप्त गरेका छ� भने सघंीय काननूले हामीलाई तपा�को 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सचूनाहरु अनसुन्धान प्रयोजनको ला�ग तपा�को सहम�त �वन ैप्रयोग गनर् 
अनमु�त �दन्छ ।   यी अध्ययनहरूले तपा�को उपचार वा कल्याणलाई असर गद�न, र तपा�को 
मे�डकल जानकार�को सरं�ण जार� रहन्छ । 
 

तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धी सचूनाहरुको अ�त�रक्त प्रयोग र आदान-प्रदानहामी तपाईका स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सचूनाहरुलाई देहायका व्यिक्तहरु सम� देहायका उद्देश्य स�हतका उद्देश्यहरुका ला�ग 



काननूले अनमु�त �दए वा बाध्यत्मक पारे ब�मिजम तपाईको अनमु�त �बन ैप्रयोग वा आदान-

प्रदान गनर्सक्छ�; 

 तपाईलाई उपचारको सम्भाव्य �वकल्पहरुको बारेमा बताउन तथा �शफा�रस गनर्   
 हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने स�ुवधा तथा सेवाहरुको बारेमा तपाईलाई जानकार� �दन 

 प्रकोपको अवस्थामा, प्रकोप सहायता प्रयासमा सहयोग गन� ससं्थाहरुलाई ताक� तपाईको 
प�रवारलाई तपाईको िस्थ�त र स्थानको बारेमा सचूना �दन स�कयोस ्। 
 राज्य वा सघंीय काननूले बाध्यत्मक पारे बमोिजम 

 तपाईको स्वास्थ्य र सरु�ा तथा सवर्साधारण वा कुन ैअक� व्यिक्तको स्वास्थ्य र सरु�ा 
सम्बन्धी गम्भीर र प्रष्ट जो�खमलाई रोक्न वा कम गनर्  
 जाससुी, प्र�त-जससुी वा अन्य रािष्ट्रय सरु�ा �क्रयाकलापहरुको ला�ग सघंीय 
अ�धकार�हरुलाई  
 काननूले आफ्नो कतर्व्य �नवार्ह गनर् अ�धकार �दए वा बाध्यत्मक पारे बमोिजमका मतृ्यकुो 
कारण पत्ता लगाउने व्यिक्त, �च�कत्सक र दाहससं्कार �नद�शकहरुलाई    
य�द तपाई सेनाको सदस्य हुनहुुन्छ भने सेनालाई र हामीलाई यसो गन� काननूले अ�धकार �दएको 
वा बाध्यत्मक पारेको छ । 
 काम सम्बन्धी चोटपटक वा रोगको ला�ग स�ुवधाहरु प्रदान गन� कामदारको ��तप�ूत र् 
सम्बन्धी वा त्यस्त ैप्रकारका कायर्क्रमहरुलाई  
 अ�धकारप्राप्त सघंीय अ�धकार�हरुलाई ताक� उनीहरु �वशषे अनसुन्धान गनर् वा 
अमे�रकालाई सरु�ा प्रदान गनर् सकून ्।राष्ट्रप�त वा अन्य अ�धकार प्राप्त व्यिक्तहरु 

 य�द तपाई अगं दानकतार् हुनहुुन्छ भने, अगं प्राप्त गन� वा प्रत्यारोपण गन� सगंठनहरुलाई 
अथवा अगं प्रािप्त, प्रत्यारोपण वा दानको ला�ग सहयोग गन� प्रयोजनको ला�ग अगं बकैलाई  
 सरकार�, अनमु�त �दने, लेखापर��ण गन� र सम्बोधन �दने एजेन्सीहरुलाई  
 य�द तपाई जेलको बन्द� वा काननू कायर्न्वयन अ�धकार�हरुको �हरासतमा हुनहुुन्छ भने 
काननूले अ�धकार �दए वा बाध्यत्मक पारे बमोिजम सधुारत्मक ससं्थालाई  
 र�सद काट्ने, सफ्टवेयर ममर्त गन� र काननूी सेवाहरु प्रदान गन� जस्ता हाम्रो प�बाट सेवा 
प्रदान गन� ‘व्यवसाय सहयोगी’ को रुपमा �च�नने तसे्रो प�हरुलाई   
 तपाईले �नषधे नगरेसम्म, तपाईको रेखदेख गन� वा तपाईको रेखदेखको खचर् व्योहोन� साथी, 
प�रवारका सदस्य वा तपाईले �चन्ने कुन ैप�न व्यिक्त जस्ता सबलैाई  
 सावर्ज�नक स्वास्थ्य प्रयोजनको ला�ग 

 हामीले अदालत वा सावर्ज�नक �नकायबाट आदेश, तारेख वा अन्य काननूी �नद�शनहरु 
प्राप्त गरेको अवस्थामा वा हामी �वरुद्ध हा�लएको मदु्दामा आफ्नो बचाव गन� प्रयोजनको ला�ग 
अदालत तथा वक�लहरुलाई    
 काननूले अ�धकार �दए वा बाध्यत्मक पारे ब�मिजम काननू कायर्न्वयन अ�धकार�हरुलाई  
 

औषधीय जानकार�को अरू प्रयोगहर. 



यस सचूनाद्वारा उल्लेख नग�रएका �च�कत्सक�य सचूनाहरुको अन्य प्रयोग र आदान-प्रदान 
तपाईको �ल�खत अनमु�त प्राप्त भएप�छ मात्र ग�रनेछ ।साइकोथेरापी �टप्पणीको प्रायजसो प्रयोग 
वा आदान-प्रदान तथा बजार पवर्धर्नको प्रयोजनको ला�ग हुने प्रायजसो प्रयोग वा आदान-प्रदान यस 
भाग �भत्र पछर्न ्तथा हामीले यी प्रयोजनहरुको ला�ग तपाईको सचूनाहरु प्रयोग गनुर् भन्दा प�हला 
अ�नवायर् रुपमा तपाईको अनमु�त प्राप्त गनुर्पछर् । यसका अ�त�रक्त, केह� �निश्चत सी�मत 
अपवाद बाहेक सेप्टम्बर 23, 2013 दे�ख हामीलाई तपाईको �ल�खत अनमु�त �बना तपाईको स्वास्थ्य 
सचूनालाई बेच्न तथा �तनको बदलामा केह� �चज प्राप्त गन� अनमु�त छैन । तपाईले हामीलाई 
आफ्नो �च�कत्सक�य सचूना प्रयोग वा खुलासा गनर् अ�धकार प्रदान गर� सकेप�छ प�न तपाई सो 
अ�धकार कुन ैबखत प�न �ल�खत रूपमा खारेज गनर् सक्नहुुनेछ । यद्य�प,  तपाईले यसर� खारेज 
गनुर्अगा�ड न ैभएको प्रयोग र खुलासाहरूलाई तपाईको यो कायर्ले कुन ैअसर गन� छैन तथा हामीले 
तपाईले अ�धकार �दएर खुलासा ग�रसकेका सचूनाहरु �फतार् �लन सक्ने छैन� । 
 

तपा�को औषधीय जानकार�हरूसँग आधा�रत अ�धकारहरू 

तपा�को औषधीय जानकार�को अ�भलेख यस जोन्स हिप्कन्सको स्वा�मत्व हो। हामीले सम्भार 
गरेका तपा�को औषधीय जानकार�सँग आधा�रत भए, ताप�न, तपा�को अ�धकारहरू यस प्रकार 
छन:् 

 

�नर��ण र प्र�त�ल�प बनाउन पाउने अ�धकार। केह� �निश्चत अपवाद बाहेक, तपाईसँग स्वास्थ्य र 
खचर् सम्बन्धी आफ्नो दस्तावेज वा हामीले तपाईको बारेमा �नणर्य �लन प्रयोग गरेका अन्य कुन ै
दस्तावेजहरुलाई �नर��ण गनर् र/वा �तनको प्र�त�ल�प �लने अ�धकार हुन्छ ।  तपाईसँग हामीलाई 
स्वास्थ्य र खचर् सम्बन्धी आफ्नो दस्तावेज कुन ैतसे्रो प�लाई पठाइ �दन अनरुोध गन� अ�धकार 
हुन्छ । 
 

तपाईले आफ्नो �ल�खत अनरुोध आफ्नो रेखदेखकतार् सम�  वा उ�चत औषधी अ�भलेख शाखामा 
अ�नवायर् रुपले पेश गनुर्पछर् । 
हामी तपाईको दस्तावेजको प्र�तल��प उपलब्ध गराए बापत तपाईसँग उ�चत दस्तरु �लन सक्छ� । 
हामी केह� �वशषे प�रिस्थ�तमा तपाईको अनरुोधलाई अस्वीकार गनर् सक्छ�  ।तपा�ले अ�धकार 
प्राप्त स्वास्थ्य हेरचाह �वशषे�लाई यस खण्डनको बारेमा समी�ा गनर्को ला�ग हामीलाई अनरुोध 
गनर् सक्नहुुन्छ। हामी त्यस समी�ाको प्र�तफलको आधारमा कायर् गन�छ�। 
 

सशंोधन अनरुोध गन� अ�धकार। य�द तपा�लाई हामीसँग भएको तपा�को औषधीय जानकार� 
गलत वा अधूरो भएको महससु भएमा, तपा�ले हामीलाई त्यस जानकार�लाई सशंोधन गनर्को ला�ग 
आग्रह गनर् सक्न ुहुनेछ। तपा�सँग सशंोधनको ला�ग अनरुोध गन� अ�धकार त्य�त बेला सम्म 
हुन्छ जब सम्म जोन्स हिप्कन्सले तपा�को औषधीय र पजु� अ�भलेखहरू वा तपा�को ला�ग 
�नणर्य �लन प्रयोग ग�रएको अरू कुनपै�न अ�भलेखहरूको जानकार� राखेको हुनेछ. 

 



तपाईले अ�नवायर् रुपमा �कन सशंोधन आवश्यक छ भन्ने बारेमा स्पिस्टकरण स�हत यो सचूनाको 
अन्त्यमा स�ूचकृत ग�रएका उ�चत कायर्लयमा �ल�खत अनरुोध पेश गनुर्पछर् ।      य�द हामीले 
तपा�को अनरुोध स्वीकार गरेमा, हामी तपा�लाई जानकार� �दइ तपा�को अ�भलेखहरू सशंोधन 
गन�छ�। हामी अ�भलेखमा भएको कुराहरू हटाउन सक्नेछैन� । हामीले उपक्रम�णकाबाट प�र�शष्ट 
जानकार�हरू थप गन�छ�। तपा�को सहायताले, अरूहरू जोसँग गलत वा अधुरो औषधीय जानकार� 
छ उनीहरूलाई हामी स�ूचत गन�छ�। य�द हामीले तपा�को अनरुोध अस्वीकार गरेमा, हामी �कन 
सशंोधन तयार गरेन� र तपा�को अ�धकारको बारेमा जानकार� �दँदै तपा�लाई �ल�खत रूपमा 
व्याख्या �दन्छ�। 
 

हामी देहायको अवस्थामा तपाईको अनरुोधलाई अस्वीकार गनर् सक्छ�  । य�द स्वास्थ्य सम्बन्धी 
सो सचूना (i) जोन्स हािप्कन्सले सजृना गरेको होइन भन� (स्वास्थ्य सम्बन्धी सचूना सजृना गन� 
व्यिक्त वा ससं्था तपाईको अनरुोधको उत्तर �दन उपलब्ध नभएसम्म);(ii) जोन्स हिप्कन्सद्वारा 
वा यसको ला�ग  रा�खएको �च�कत्सक�य र पजु� अ�भलेखको अशं नभएमा; (iii) तपाईलाई 
�नर��ण र प्र�त�ल�प बनाउन अनमु�त �दइने सचूनाको अशं नभएमा ;   ; अथवा (iv) हामीले 
यसलाई ठ�क र पणूर् भएको �नधार्रण गरेमा । 
 

खुलासाहरूको लेखा सम्बन्धी अ�धकार। तपा�सँग हामीले छ वषर्को ला�ग तपा�को अनरुोधमा 
बनाएको तपा�को औषधीय जानकार�को खुलासाहरूको सचूी पाउने अ�धकार छ. यो सचूीले उपचार, 
भकु्तानी र स्वास्थ्य उपचार शल्य�क्रयाको प्रयोजनको ला�ग ग�रएका सचूना आदान-प्रदान 
स�हतका ग�रएका सचूनाको प्रत्येक आदान-प्रदानलाई समावेश गद�न ।  
 

तपाईले अ�नवायर् रुपमा यो सचूनाको अन्त्यमा स�ूचकृत ग�रएका उ�चत कायर्लयमा �ल�खत 
अनरुोध पेश गनुर्पछर् ।      तपाईले अ�नवायर् रुपले कुन अव�धको सचूना प्राप्त गनर् चाहनहुुन्छ 
सो उल्लेख गनुर्पछर् ।12 म�हना �भत्र ग�रएको सचूनाको प्रथम अनरुोध �न:शलु्क हुनेछ र हामी उह� 
अव�धको अ�तरक्त अनरुोधहरुका ला�ग तपाईसँग दस्तरु �लन सक्छ� ।   
 

मयार्दाहरू अनरुोध गन� अ�धकार। तपा�सँग हामीले प्रयोग गन� औषधीय जानकार� वा तपा�को 
उपचार, रकम �तन� र स्वास्थ्य हेरचाह प�रचालनहरूको खुलासा मा�थ मयार्दा वा बन्देज लगाउने 
अ�धकार छ। 
 

�नषधे अनरुोध गनर्को ला�ग तपाईले अ�नवायर् रूपमा आफ्नो रेखदेखकतार् बताउन ुपछर् वा यस 
सचूनाको अन्त्यमा स�ूचकृत ग�रएका सम्पकर्  ठेगनाको प्रयोग गरेर वा जोन्स हिप्कन्स गोपनीयता 
कायार्लयमा सम्पकर्  गनुर्पछर् । कुन ैअवस्थाहरूमा, तपा�लाई �ल�खत अनरुोध पेश गनर् प�न 
लगाइन सक्छ। हामीले तपा�को अनरुोध स्वीकार गनुर् पछर् भन्ने आवश्यक छैन। य�द हामीले 
स्वीकार गरेमा, हाम्रो सम्झौता �ल�खत रूपमा हुन ुपन�छ, र हामी तपा�को अनरुोध अनसुार पालना 
गन�छ� य�द तपा�लाई तत्काल�न उपचार वा हामीलाई �नयमानसुार खुलासा गनर् अनमु�तप्राप्त वा 
आवश्यक परेको खण्डमा बाहेक। हामीले �नषधे अन्त्य गन� योजना भएको कुरा जानकार� �दएको 



खण्डमा हामी �नषधेलाई अन्त्य गनर् सक्छ�  ।सेप्टम्बर 23, 2013 दे�ख य�द तपाईले हामीलाई 
आफ्नो स्वास्थ्य बीमाकतार्सँग �वशषे सचूनाहरु आदान-प्रदान नगर� �दन अनरुोध गनुर्हुन्छ र सो 
सचूना हामीले कुन ैतर�काले तपाईबाट वा तपाईको प�बाट परैू भकु्तानी प्राप्त गरेको स्वास्थ्योचार 
सम्बन्धी उत्पादन वा सेवासँग सम्बिन्धत छ भने हामीले सो अनरुोधमा सहमत भएप�छ मात्र 
यसो गनर् स�कनेछ ।     
 

गोप्य सवंाद अनरुोध अ�धकार. तपा�सँग हामीले औषधीय �वषयहरूमा तपा�सँग कुन ैखास 
माध्यम चा कुन ैखास स्थानमा सवंाद गनर् अनरुोध गन� अ�धकार छ। य�द तपाई हामीले यहाँलाई 
कुन ै�वशषे माध्यमबाट सवंाद गर� भन्ने चहनहुुन्छ भने तपाईले आफूलाई कसर� सम्पकर्  गनुर्पछर् 
भन्ने बारेको �ववरण हामीलाई उपलब्ध गराउन ुपछर् ।  तपा�ले हामीलाई कसर� पजु�हरू चलन 
ग�रने छ यसको बारे प�न जानकार� �दन ुपन�छ। हामी जायज अनरुोधहरूको आदर गन�छ�। तर, 
य�द हामीले तपा�लाई तपा�ले अनरुोध गनुर् भएको त�रकाहरू र स्थानहरूबाट सम्पकर्  गनर् अ�म 
भय� भने, हामीले हामीसँग भएको कुन ैप�न जाकार�बाट तपा�लाई सम्पकर्  गनर् सक्छ�। 
 

उल्लङ्घनको घटनामा स�ूचत हुने अ�धकारतपाईको �च�कत्सक�य सचूनाको गोप�नयता उल्लङ्घन 
भएको खण्डमा हामी तपाईलाई जानकार� �दनेछ� । यसको तपाईको �च�कत्सक�य सचूना काननू 
�वपर�त हुने गर� प्रयोग भएको वा आदान-प्रदान ग�रएको छ तथा फलस्वरुप यसलाई नजरअन्दाज 
ग�रएको छ भन्ने अथर् हुन्छ ।  
 

यो सचूनाको कागत प्र�त�लपiको ला�ग अ�धकार छ। यो सचूनाको कागत प्र�त�लप�तको ला�ग 
अ�धकार छ। तपा�ले कुन ैप�न समयमा हामीलाई यो सचूनाको प्र�त�ल�प �दन अनरुोध गनर् 
सक्नहुुन्छ। यो सचूनाको प्र�त�ल�पहरू जोन्स हप�कन्स भ�र उपलब्ध हुनेछ वा यो  सचूनाको 
अन्त्यमा ब्याख्या गरे अनसुार गोपनीयता कायर्लयमा सम्पकर्  गरेर प�न प्राप्त गनर् स�कनेछ 
अथवा तपाईले देहायको वेव-ठेगना hopkinsmedicine.org/patientprivacy बाट �वद्यतुीय 
प्र�त�ल�प प्राप्त गनर् सक्नहुुन्छ ।   
 

भ�वष्यमा जोन्स हप�कन्सको गोपनीयता अभ्यासहरू र यो सचूनामा प�रवतर्नहरू 

हामीले जोन्स हप�कन्सको गोपतीयता अभ्यासहरू र यो सचूनामा प�रवतर्न गन� अ�धकार प्राप्त 
गछ�। हामीले हामीसँग तपा�को बारेमा प�हले न ैभएको औषधीय जानकार� र भ�वष्यमा हामीले 
ले प्राप्त गन� कुन ैजानकार�को ला�ग सच्याएको वा प�रवतर्न ग�रएको सचूना लाग ुगनर् अ�धकार 
छ। हामी हालको यो सचूनाको प्र�त�ल�प जोन्स हिप्कन्स वेब साइटमा राख्नेछ� 
।hopkinsmedicine.org/patientprivacy.यसको अ�त�रक्त, तपा�ले कुन ैप�न समयमा हाल 
प्रभावमा भएको सचूनाको प्र�त�ल�प अनरुोध गनर् सक्नहुुन्छ। 
 

इमेलको प्रयोग तपाईले हामीलाई ईमेलबाट सम्पकर्  गरको अवस्थामा हामीलाई जुन तर�काबाट 
सम्पकर्  ग�रएको हो सोह� तर�काबाट तथा जुन ईमेल ठेगनाबाट ईमेल प्राप्त ग�रएको हो सो 
ठेगनामा प्र�त�क्रया पठाइनेछ ।  ईमेल प्रयोग गरेर हामीलाई सम्पकर्  गनुर् अगा�ड तपाईले ईमेल 



प्रयोगमा �निश्चत जो�खमहरु हुन्छन भन्ने कुरा बझु्नपुछर् । यो सरु��त नहुन सक्छ । यसको 
अथर् हो यसलाई �बचैमा रोकेर तथा अरुद्वारा हेनर् स�कन्छ । यसका अ�त�रक्त, ईमेलको प्रयोगमा 
गलत ठेगनामा पठाइएको/�नद��शत ग�रएको, अरुसँग आदान-प्रदान ग�रने ईमेल ठेगनाहरु, अरुलाई 
पनु:पठाउन स�कने सन्देशहरु, सरु�ा नभएका बोक्न �मल्ने �बद्यतुीय यन्त्रहरुमा रहेका सन्देशहरु 
जस्ता अन्य जो�खमहरु हुन्छन ्।  
 

त्यस्त,ै तपाईले ईमेलको प्रयोगलाई पेशागत �च�कत्सक�य सल्लाह, रोग प�हचान वा उपचारको  
�बकल्पको रुपमा �लन ुहँुदैन भन्ने कुरा प�न बझु्नपुछर् । �च�कत्सक�य आपतकाल�न अवस्थामा 
ईमेल सवंादलाई क�हल्य ैप�न प्रयोग ग�रन ुहँुदैन । 
 

प्रश्नहरू वा उजूर�हरू 

य�द तपाईलाई आफ्नो गोपनीयता अ�धकारहरू प्रच�लत काननू बमोिजम वा यो सचूनाले ब्याख्या 
गरे अनसुार पालना ग�रएको छैन भन्ने लाग्छ भने तपाईले हामीसँग �ल�खत उजूर� दायर गनर् 
सक्नहुुन्छ । कृपया तल उल्ले�खत उ�चत कायर्लयमा सम्पकर्  राख्नहुोस ्।You may also file a 

complaint with the Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services. उजूर� 
हालेकोमा तपा�लाई दिण्डत ग�रद�न।् 
 

तपा� प्रश्न छ वा यो सचूना बारेमा थप जानकार� चाहनहुुन्छ भने, कृपया सम्पकर्  गनुर्होस:् 
John Hopkins Privacy Office 
1812 Ashland Avenue, Suite 300 
Baltimore, MD 21205 

फोन: 410-614-9900 

फ्याक्स: 443-529-1584 

इ-मेल: hipaa@jhmi.edu 

 

यो सचूना पालना गन� सगंठनहरूमा सब ैजोन्स हप�कन्स स्वस्थ्य हेर�वचार प्रबन्धकहरू जसले 
सवर्साधारणहरूलाई �त�नहरूको हस्तान्तरण गन� साइटहरूबाट स्वस्थ्य हेर�वचार उपलब्ध 
गराइरहेको छ समावेश गछर् , यो समेत, तर यसमा �स�मत नभएको: 
 

जन्स हप�कन्स हिस्पटल 

जोन्स हिप्कन्स बेभ्य ु

मे�डकल केन्द्र 

होवाडर् काउन्ट� 
सामान्य अस्पताल 

हस्त�र OB/GYN  

सबु�बर्यन अस्पताल 

�सब्ले मेमो�रयाल अस्पताल 

जोन्स हािप्कन्स  

mailto:hipaa@jhmi.edu


सामदूा�यक �च�कत्सकहरु 

जोन्स हप�कन्स फामार्क्यपू 

जोन्स होिप्कन्स गहृ 
स्वास्थ्य सेवाहरु 

जोन्स हप�कन्स घरमा �प�दया�ट्रक्स 

अपथामोलोजी सहयोगीहरू 

जोन्स हािप्कन्स �वश्व�वद्यालय  
स्वास्थ्य �व�ान �वद्यालय 

जोन्स हािप्कन्स �वश्व�वद्यालय 

न�सर्ङ �वद्यालय  
 
जोह्न्स होिप्कन्स ले उपयकु्त सघंीय अ�धकारको व्यवस्थासँग ैपालन गछर् र वशं, रङ, रािष्ट्रयता, 
उमेर, अपाङ्गता वा �लङ्गको आधारमा भेदभाव गद�न । 
 
 

प्रकाशन 

यो सचूनाको पालना गन� जोन्स हिप्कन्स ससं्थाहरु सम्बो�धत ससं्थाहरु हुन ्।यद्य�प, प्रत्येक 
ससं्था �वरामीहरुलाई स्वतन्त्र रुपले, पेसागत तवरले तथा प्रच�लत गोप�नयता काननूको अ�धनमा 
रह� �च�कत्सक�य सेवाहरु प्रदान गन� कुरामा उत्तरदायी हुन्छन ्। 


