
 
 

  سرية معلومات الصحة النفسية ومالحظات العالج النفسي -إشعار ممارسات الخصوصية
 

 2013 أيلول/سبتمبر 23: تاريخ السريان                  
 

  بي تتم حماية خصوصية وسرية معلومات الصحة النفسية ومالحظات العالج النفسي التي يحتفظ بها مرآز سوني داونستيت الط
)SUNY Downstate Medical Center (وتكون لتشريعات الحماية .  بموجب القانون واللوائح الفيدراليين والخاصين بالوالية

 .  الموضحة أعاله السيادة فوق إيضاحات الحماية المذآورة في إشعار ممارسات الخصوصية العام الخاص بمرآز سوني داونستيت الطبي
 

حيث إن إشعار .  الوقت لمراجعة إشعار ممارسات الخصوصية العام التابع لمرآز سوني داونستيت الطبينوصي أيًضا بأن تخصص بعض
ممارسات الخصوصية العام المشار إليه يقدم أيًضا معلومات عن آيفية حصولك على حق الوصول إلى معلوماتك الصحية، بما في ذلك 

 إشعار ممارسات الخصوصية العام وهذا اإلشعار، يتم تطبيق إجراءات الحماية وفي حالة وجود أي تعارض بين.  معلومات الصحة النفسية
 . الموضحة في هذا اإلشعار بدًال من إجراءات الحماية الواردة في إشعار ممارسات الخصوصية العام

 
 سرية معلومات الصحة النفسية

معلومات الصحة النفسية الخاصة بك فيما يتعلق ) العملأو شرآاؤه في (يجوز أن يستخدم الموظفون داخل مرآز سوني داونستيت الطبي 
وبصفة .  سوني داونستيت الطبي بواجباتهم لتوفير العالج لك أو الحصول على ثمن ذلك العالج أو تنفيذ إجراءات العمل الخاصة بمرآز

 :إال في الحاالت التاليةخارجيين، عامة ال يحق لمرآز سوني داونستيت الطبي الكشف عن معلومات الصحة النفسية الخاصة بك ألفراد 
 

 في حالة حصولنا على تصريح آتابي منك؛ 
 وفي حالة اإلفصاح إلى ممثل شخصي مصرح له باتخاذ قرارات الرعاية الصحية نيابة عنك؛ 
 وإلى وآاالت حكومية أو شرآات تأمين خاصة بهدف الحصول على ثمن الخدمات التي نقدمها لك؛ 
 لمحكمة؛ولالمتثال ألمر صادر من ا 
  وإلى أشخاص مناسبين يمكنهم الحيلولة دون وقوع أي تهديد خطير ووشيك على صحتك أو سالمتك أو صحة أو سالمة أي

 شخص آخر؛
  وإلى سلطات حكومية مختصة لتحديد موقع شخص مفقود أو إجراء تحقيق جنائي على النحو المسموح به بموجب قوانين الحفاظ

  بالوالية؛على السرية الفيدرالية والخاصة
  وإلى مسؤولين آخرين لتقديم خدمات الطوارئ في المستشفيات المرخصة على النحو المسموح به بموجب قوانين الحفاظ على

 السرية الفيدرالية والخاصة بالوالية؛
 وإلى مسؤولي الخدمة القانونية المتعلقة بالصحة العقلية المقدمة من الوالية؛ 
 مرضى في إجراءات العالج اإللزامي بالمستشفى؛وإلى المحامين الذين يمثلون ال 
  وإلى مسؤولين حكوميين مصرح لهم بغرض مراقبة أو تقييم جودة الرعاية المقدمة من مرآز سوني داونستيت الطبي أو

 موظفيه؛
 وإلى باحثين مؤهلين دون تصريح محدد منك عندما يمثل هذا البحث أدنى حد من المخاطر على خصوصيتك؛ 
 وأطباء شرعيين بهدف تحديد سبب الوفاة؛وإلى محققين  
  وإذا آنت سجيًنا في إحدى المنشآت اإلصالحية التي تقر بأن المعلومات ضرورية من أجل توفير الرعاية الصحية لك أو من أجل

 .حماية صحتك أو سالمتك أو صحة أو سالمة أي أشخاص آخرين داخل المنشأة اإلصالحية
 

 سرية مالحظات العالج النفسي
 -الحظات العالج النفسي هي مالحظات يسجلها أخصائي الصحة النفسية لتوثيق أو تحليل محتويات المحادثة أثناء جلسة استشارية خاصة م

في حالة االحتفاظ بهذه المالحظات بصورة منفصلة عن بقية السجالت الطبية .  أو أثناء جلسة استشارية جماعية أو مشترآة أو عائلية
 .مكن استخدامها والكشف عنها على النحو التاليالخاصة بك، فال ي

 . وبصفة عامة، ال يجوز استخدام مالحظات العالج النفسي أو الكشف عنها دون تصريح آتابي منك، إال في الظروف التالية
 
 

 :يجوز استخدام مالحظات العالج النفسي الخاصة بك والكشف عنها دون تصريح آتابي منك في الحاالت التالية



 2

 أن يستخدم هذه المالحظات أخصائي الصحة النفسية الذي أعّدها ليقدم لك المزيد من العالج؛يجوز  
  يجوز أن يقوم أخصائي الصحة النفسية الذي أعّد المالحظات بالكشف عنها للطالب أو المتدربين أو الممارسين في مجال الصحة

النفسية الذين يتعلمون بتوجيه من مشرفين لممارسة أو تحسين مهارتهم في االستشارات الجماعية أو المشترآة أو العائلية أو 
 الفردية؛

  الصحة النفسية الذي أعّد المالحظات بالكشف عنها عند الضرورة للدفاع عن نفسه أو عن مرآز علوم يجوز أن يقوم أخصائي
  مرآز سوني داونستيت الطبي في بروآلين في دعوة قضائية سواء رفعتها أنت أو ممثلك الشخصي؛-الصحة 

 لوب بموجب القانون؛يجوز أن يقوم أخصائي الصحة النفسية الذي أعّد المالحظات بالكشف عنها آما هو مط 
  يجوز أن يقوم أخصائي الصحة النفسية الذي أعّد المالحظات بالكشف عنها للسلطات الحكومية المختصة عند الضرورة للحيلولة

 دون وقوع أي تهديد خطير ووشيك على صحتك أو سالمتك أو صحة أو سالمة أي شخص آخر؛
 حظات بالكشف عنها لوزارة الصحة والخدمات البشرية بالواليات المتحدة يجوز أن يقوم أخصائي الصحة النفسية الذي أعّد المال

 مرآز سوني -عندما تطلب تلك الجهة هذه المالحظات للتحقق من التزام أخصائي الصحة النفسية أو التزام مرآز علوم الصحة 
 رية؛داونستيت الطبي في بروآلين بالقوانين واللوائح الفيدرالية للحفاظ على الخصوصية والس

  يجوز أن يقوم أخصائي الصحة النفسية الذي أعّد المالحظات بالكشف عنها لألطباء الشرعيين والمحققين، عند الضرورة، لتحديد
 .سبب وفاتك

 
 .  تتطلب جميع الحاالت األخرى الستخدام مالحظات العالج النفسي والكشف عنها الحصول على تصريح آتابي خاص منك

 
  من هذا اإلشعارآيفية الحصول على نسخة

يجوز أن تطلب نسخة ورقية من هذا اإلشعار في أي وقت، حتى في حالة موافقتك في . يحق لك الحصول على نسخة ورقية من هذا اإلشعار
آما .  وسيتم دائًما لصق نسخة من إشعارنا الحالي في مناطق التسجيل الخاصة بنا. وقت سابق على استالم نسخة من هذا اإلشعار إلكترونًيا

 أو االتصال بقسم "edu.downstate.www"سيمكنك الحصول على نسخ خاصة بك عن طريق الدخول إلى موقعنا التالي على الويب 
ويجوز أن نقوم بتغيير ممارسات .  زيارتك القادمةخالل يها أو طلب الحصول عل2862-270-718 على الرقم إدخال المرضى

ا قمنا بذلك، فسوف نعّدل هذا اإلشعار حتى تحصل على ملخص دقيق بممارساتنا وسنقدم إليك وإذ.  الخصوصية الخاصة بنا من وقت آلخر
وسينطبق اإلشعار المنقح على جميع المعلومات الخاصة بك المسجلة ضمن هذا البرنامج وسيتحتم علينا بموجب .  نسخة بناًء على طلبك

 .إلشعار في أعلى الجانب األيسر من الصفحة األولىسيتم دائًما ذآر تاريخ سريان ا.  القانون االلتزام بشروطه
 

 آيفية التقدم بشكوى
ولن .  في حالة اعتقادك بأنه تم انتهاك حقوق الخصوصية الخاصة بك، يمكنك التقدم بشكوى إلينا أو إلى وزير الصحة والخدمات البشرية

 .وىيقوم أي شخص بفعل انتقامي نحوك أو اتخاذ أي إجراء ضدك بسبب التقدم بشك
 

 آما يمكنك أيضًا االتصال بخط االمتثال .1111-270-718 على الرقمللتقدم بشكوى إلينا، ُيرجى االتصال بأحد ممثلي عالقات المرضى 
)Compliance Line(أو تقديم تقرير على الويب عبر النقر على وصلة  7869-349-877على الرقممرآز سوني داونستيت الطبي  ل ،

:  وعنوانهمرآز سوني داونستيت الطبيالموجودة في أسفل موقع الويب التابع ل" ance LineCompli"خط االمتثال 
edu.downstate.www. 

 
 :للتقدم بشكوى إلى وزارة الصحة والخدمات البشرية، يمكنك الكتابة إلى أو االتصال بـ
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