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AACI 

 خصوصی حریم حفظهای  روش اطالعیه - خالصه 
  

 و استفاده چگونگی که است (NOPP) خصوصی حریم حفظهای  روش ی درباره AACI اطالعیه از ای چکیده تنها این 

 .شد خواهد داده شرح اطالعات این به شما دسترسی چگونگی همچنین و شما پزشکی اطالعات احتمالی گذاری اشتراک

 CONDITION OF“) «درمان شرایط» AACI در خدمات دریافت از قبل باید ،AACI /بیماررجوع ارباب عنوان به 

TREATMENT”) کنید. امضاء را 
 .شد خواهد داده یحتوض (NOPP) خصوصی حریم حفظهای  روش ی درباره AACI اطالعیه آخر ی صفحه در 
 

 :نمایید دانلود AACI یتوبسا از یا و یدکن یافتدر یرشپذ زمان در توانید می ار NOPP اطالعیه یچاپ کامل نسخه

www.aaci.org 

 
 بگیرید: ماست یرز اشخاص با ،ربیشت اطالعات کسب برای لطفا  

 
 AACI سالمت و بهداشت مرکز

  MPA،MSW ،هانت الیزابت 

 کیفیت بهبود ارشد، مدیر 

 2400 Moorpark Ave., Suite #300 

San Jose, CA 95128 

  2745-975 (408) فکس 114داخلی  975-2730 (408) 

elizabeth.hunt@aaci.org 

 

 AACI رفتار سالمت واحد 

 LCSW فام، دای 

 کیفیت بهبود ارشد، مدیر

2400 Moorpark Ave., Suite #300 

San Jose, CA 95128 

  2745-975 (408) فکس 147داخلی  975-2730 (408)

duy.pham@aaci.org 
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CCAA 2 صفحه حفظ حریم خصوصیهای  خالصه اطالعیه روش 

 

 

 

 :شما خصوصی حریم از محافظتما در قبال  تعهد

AACI به را شما نیازهای بتوانیم اینکه برای است. متعهد شما پزشکی اطالعات خصوصی حریم از محافظت به نسبت 

 اشتراک به شما مراقب بهداشتی خدمات دهندگان ارائه همه با را شما پزشکی اطالعات کنیم، برآورده شکل بهترین

 شما به که خدماتی مطالبات مربوط به وصول برای تجاری، های عملیات انجام برای ضروری مواقع در تنها ما گذاریم. می

 اشتراک به را آنها و کنیم می استفاده شما اطالعات از هستند، حاکم بهداشت بر که قوانینی رعایت برای و دهیم می ارائه

 .کنیم نمی افشاشما برای اهداف دیگری استفاده یا  کسب اجازهاطالعات شما را بدون  AACI در ما .گذاریم می

 

 :باشید می برخوردار ذیل حقوقاز  خودتان، سالمتی اطالعات کنترل و دسترسی برای

 

  و مخدر مواد سوءاستفاده ی درباره خصوصی شرایط که آنها کپی دریافت و خود مالی و پزشکی سوابق بازبینی 

 ؛HIV بیماری به مربوط های داده یا روانی سالمت ژنتیکی، اطالعات دارند، الکل

 تان؛ یپزشک اطالعات گذاری اشتراک یا خاص های استفاده برای محدودیت اعمال درخواست 

 توسط تان پزشکی اطالعات گذاری موارد اشتراک از اطالع درخواست AACI؛ 

 تان؛ پزشکی سوابق به الحاقیه کردن اضافه 

 اینکه درخواست AACI کند؛ برقرار ارتباط شما با خاص مکانی در یا خاص روشی با 

 اطالعیه کامل نسخه از کپی یک دریافت AACI خصوصی حریم حفظهای  روش ی درباره (NOPP.) 

 

 گذاریم: اشتراک میبه  را آنها یا کنیم یم استفاده شما سوابق پزشکی از که هایی نمونه   

 

  شما؛ به پزشکی خدمات و درمان ارائه 

 ؛کنید می دریافت که خدماتی و درمان برای وجه دریافت و حساب صورت صدور 

 مدیریت راستای در ضروری اقدامات برای AACI کنند؛ دریافت مطلوب مراقبت ما بیماران اینکه از اطمینان و 

 بودجه؛ تأمین اهداف برای توسعه اداره به شناختی جمعیت اطالعاتصرفا   ارائه برای 

 مشابه؛ های برنامه سایر یا  كارگران  كارافتادگى از و بیمارى ى بیمه برای 

 (؛عوارض جانبی داروها یا سوءاستفاده گزارش )مثل عمومی بهداشت ضروری های فعالیت برای 

 خدمات اداره کالیفرنیا، سالمتی بهداشتی خدمات اداره )مثل درمانی بهداشتیهای  نظارت برای نیاز صورت در 

 بیمه(؛ خصوصیهای  شرکت و Medi-Cal سالمندان،  پزشكى ى بیمه آمریکا، سالمتی و انسانی

  محدود؛ و خاص شرایط در پلیس بهارائه اطالعات 

  ؛است کرده معین قانون آنچه مطابق  دفن و  كفن  بنگاه مدیر یابازجو  قانونی، یپزشک بهارائه اطالعات 

 عضو. اهدای یا بررسی پیوند برای ،محسوب شوید احتمالی اهداءکننده اگر 
 


