तपाईका
ं अधिकारहरू

हाम्रा धजम्मेिारीहरू

तपाईको
ं स्वास््य सचू नाको सन्दर्भमा तपाईसँं ग के ही अधिकारहरू हुन्छन् । यस
खण्डले तपाईको
ं अधिकार र तपाईको
ं मद्दतको लाधग हाम्रा के ही धिम्मेवारीहरूको
बारे मा वर्भन गदभछ ।

 हामीलाई काननू बमोधिम तपाईको
ं सरं धक्षत स्वास््य सचू नाको गोपनीयता र सरु क्षा कायम रातनपु ने

तपाईको
ं मेधिकल रे किडको धिद्यतु ीय िा कागजी प्रधतधलधप प्राप्त गर्डहु ोस्

 हामीले यस सूचनामा वर्भन गररएका कतभव्य र गोपनीयताका अभ्यासहरूको पालना गनपुभ दभछ र

 तपाई ंआफ्नो मेधडकल रेकडभ र तपाईको
ं बारेमा हामीसँग रहेका अन्य स्वास््य सचू नाको धवद्यतु ीय

वा कागिी प्रधतधलधप हेनभ वा धलनको लाधग अनुरोि गनभ सक्नुहुन्छ । हामीलाई यो कसरी गने र्नेर
सोध्नहु ोस् ।
 हामी तपाईलाई
ं सामान्यतया तपाईलें अनरु ोि गनर्भु एको ३० धदनधर्त्र तपाईको
ं स्वास््य सचू नाको
एउटा प्रधतधलधप वा सारांश प्रदान गदभछौं । हामी उधचत, लागेको खचभ अनसु ार शुल्क धलन सक्छौं ।

हामीलाई तपाईको
ं मेधिकल रे किड सच्याउर् लगाउर्ुहोस्
 तपाई ंहामीलाई आफूलाई गलत वा अपूर्भ छ िस्तो लागेको स्वास््य सूचना सुिानभ अनुरोि गनभ

सक्नुहुन्छ । हामीलाई यो कसरी गने र्नेर सोध्नुहोस् ।
 हामी तपाईको
ं अनुरोिलाई "हुदँ नै " र्न्न सक्छौं, तर हामी तपाईलाई
ं त्यस्तो धकन र्धनयो र्नेर

धलधखत रूपमा ६० धदनधर्त्र बताउनेछौं ।

गोप्य रूपमा सञ्चार-सम्पकड गर्ड अर्ुरोि गर्डहु ोस्
 तपाई ंहामीलाई धवशेष तररकाले सम्पकभ गनभको लाधग (उदाहरर्को लाधग घर वा अधफसको फोन)

वा फरक ठे गानामा मेल पठाउन अनुरोि गनभ सक्नुहुनेछ ।

हुन्छ ।
 यधद तपाईको
ं सचू नाको गोपनीयता वा सुरक्षा उल्लङ् घन र्एमा, हामी तपाईलाई
ं तुुनन्तै सूधचत

गदभछौं ।
तपाईलाई
ं यसको प्रधतधलधप धदनुपदभछ ।
 तपाईलें हामीलाई धलधखत रूपमा हामीले तपाईको
ं िानकारीको प्रयोग वा आदानप्रदान गनभ सक्छौं

र्नेको अवस्थामा बाहेक हामी तपाईको
ं सचू नालाई यहाँ वर्भन गररएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग
वा आदानप्रदान गनेछैनौं । यधद तपाईलें हामीलाई त्यस्तो गनभ सक्छौं र्नेर र्ने तापधन, तपाई ंकुनै
पधन समयमा आफ्नो धनर्भय पररवतभन गनभ सक्नहु ुन्छ । यधद तपाईलें आफ्नो सोचाइ पररवतभन गनहुभ ुन्छ
र्ने, हामीलाई धलधखत रूपमा थाहा धदनहु ोस् ।
थप िानकारीको लाधग, यस वेबसाइटमा िानुहोस्: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
understanding/consumers/noticepp.html.
अक्टोबर 24, 2013
यस सूचर्ाका सतडहरूमा पररितडर्
हामी यस सचू नाका सतभहरू पररवतभन गनभ सक्दछौं, र यस्ता पररवतभनहरू हामीसँग तपाईको
ं बारेमा
रहेको सबै सचू नामा लागू हुनेछन् ।
अनुरोि गरेको खण्डमा, नयाँ सूचना हाम्रो कायाभलयमा र हाम्रो वेबसाईटमा उपल्ि हुनेछ ।
धबरामी प्रधतधिया लाइन: (802) 540-8253

गोपर्ीयता अभ्यासको सच
ू र्ा
तपाईको
ं सूचर्ा । तपाईका
ं अधिकारहरू ।
तपाईका
ं दाधयत्िहरू ।

 हामी सबै उधचत अनुरोिहरूलाई "हुन्छ" र्न्नेछौं ।

हामीलाई हामी के प्रयोग गर्े िा अरूलाईप्रदार् गर्े भन्र्े सीमा तोक्र्ुहोस्
 तपाई ंहामीलाई उपचार, र्क्त
ु ानी, वा हाम्रो शल्यधियाको लाधग के ही स्वास््य सचू नाको प्रयोग वा

आदानप्रदान नगनभ र्न्न सक्नुहुन्छ ।

गोपर्ीयता अभ्यासहरूको यो सच
ू र्ा कम्युधर्धट हेल्थ सेन्टसड
अर् बधलडङ्टर्, इङ्क. का सबै के न्रहरूमा लागू हुन्छ ।

 हामीलाई तपाईको
ं अनुरोिसँग सहमत हुन आवश्यक छै न, र यधद यसले तपाईको
ं हेरचाहमा असर

गरेमा, हामी "हुदँ नै " र्न्न सक्छौं ।
 यधद तपाईलें आफ्नो खल्तीबाट परू ै रकम सेवा वा स्वास््य सेवाको लाधग र्क्त
ु ान गनभहु ुन्छ र्ने,

तपाई ंहामीलाई त्यो िानकारी र्ुक्तान वा शल्यधियाको उद्देश्यले तपाईको
ं स्वास््य बीमा गने व्यधक्त
वा संस्थालाई नबताउन र्न्न सक्नहु ुन्छ ।
 कानूनले हामीलाई त्यो िानकारी बताउन आवश्यक छ नर्नेसम्म हामी "हुन्छ" र्न्नेछौं ।

हामीले सच
ू र्ा आदार्प्रदार् गरे काहरूको सच
ू ी प्राप्त गर्डहु ोस्
 तपाईलें सोध्नु र्एको धमधतर्न्दा ६ वषभ अगाधडदेधखको हामीले आदानप्रदान गरेको स्वास््य

सम्बन्िी िानकारीको पटक पटकको सधू च (धहसाब-धकताब) माग्न सक्नहु ुन्छ, िोसँग, कुनै कारर्ले
हामीले आदानप्रदान गरेका हुन्छौं ।

यस गोपर्ीयता सम्बन्िी सच
ू र्ाको प्रधतधलधप प्राप्त गर्डहु ोस्
 यधद तपाईलें धवद्यतु ीय रूपमा िानकारी प्राप्त गनभ सहमत हुनुर्ए तापधन, तपाई ंकुनै पधन समयमा यस

सूचनाको कागिी प्रधतधलधप माग्न सक्नहु ुन्छ । हामी तपाईलाई
ं तुुनन्तै कागिी प्रधतधलधप उपल्ि
गराउँदछौं ।

तपाईको
ं तर्डबाट कायड गर्े कसैलाई छर्ौट गर्डहु ोस्
 यधद तपाईलें कसैलाई मेधडकल अधततयारनामा धदनुर्एको छ वा यधद कोही तपाईको
ं कानुनी

संरक्षक हो र्ने, उक्त व्यधक्तले तपाईको
ं अधिकार प्रयोग गनभ सक्दछ र तपाईको
ं स्वास््य सूचनाको
बारेमा छनौट गनभ सक्छ ।
 हामीले कुनै कदम चाल्नर्
ु न्दा अगाधड हामी उक्त व्यधक्तलाई यो अधिकार र्एको र तपाईको
ं
तफभ बाट कायभ गनभ सक्ने कुरा सधु नधित गनेछौं ।

617 ररर्रसाइड एर्ेन्यू
बधलभङ्टन, VT 05401
www.chcb.org
संशोधित 08/2019

यस सचू नाले तपाईको
ु ासा
ं बारे मा र्एको मेधडकल िानकारीको प्रयोग र खल
कसरी हुन्छ र कसरी तपाई ंयस िानकारीको पहुचँ प्राप्त गनभ सक्नुहुन्छ र्न्ने
बारे मा वर्भन गदभछ ।
कृपया यसलाई ध्यार्पूिडक अध्ययर् गर्डहु ोस ् ।

यधद तपाईलाई
ं आफ्र्ो अधिकार उल्लंघर् भएको जस्तो लाग्छ भर्े
उजुरी दायर गर्डहु ोस्


यधद तपाईलाई
ं हामीले तपाईका
ं अधिकारहरू उल्लङ् घन गरे को िस्तो लाग्छ र्ने तपाई ं
पृष्ठ १ मा र्एको िानकारी प्रयोग गरेर हामीलाई सम्पकभ गरी उिरु ी गनभ सक्नुहुन्छ ।
 तपाईलें अमेररकी स्वास््य धवर्ाग तथा नागररक अधिकारका लाधग मानव सेवा
कायाभलयको ठे गाना २०० ईधन्डपेन्डेन्स एर्ेन्य,ू एसड्ल्यू, वाधशङ् गटन, डीसी २०२०१
मा पत्र पठाएर, १-८७७-६९६-६७७५ मा फोन गरेर, वा यस वेबसाइटमा गएर उिुरी
दायर गनभ सक्नुहुन्छ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
 हामी तपाईलें उिरु ी गनुभर्यो र्नेर प्रधतशोिको दृधिकोर्ले हेने छै नौं ।

तपाईका
ं धिकल्पहरू
के ही धनधित स्वास््य सचू नाको लाधग, तपाई ंहामीलाई के आदानप्रदान
गर्यौं र्नेर आफनो रोिाइहरू बताउन सक्नहु ुन्छ । यधद तपाईसँं ग तल वर्भन
गररएको अवस्थाहरूमा हामीले तपाईका
ं सचू ना कसरी आदानप्रदान गर्यौं
र्नेर स्पि प्राथधमकता छ र्ने, हामीसँग कुरा गनभहु ोस् । तपाईलाई
ं हामीले के
गरे को चाहनहु ुन्छ र्नेर हामीलाई र्न्नहु ोस,् र हामी तपाईका
धनदे
शनहरू
ं
पालना गनेछौं ।

सािडजधर्क स्िास््य र सरु क्षाका सिालहरूमा मद्दत गर्ड
हामी तपाईको
ं बारे मा स्वास्थ सचू ना धनधित अवस्थाहरूमा व्यक्त गनभ सक्छौं, िनु
धनम्नानसु ार छन्:
 रोगको रोकथाम गनभ
 उत्पादन सम्झन मद्दत गनभ
 औषधि उपचारबाट देधखने प्रधतकूल प्रधतधियाहरूको िानकारी गराउन
 दव्ु यभवहार, धतरस्कार, वा घरे लु धहस
ं ाको शङ् का लागेको िानकारी गराउन
 कसैको स्वास््य वा सरु क्षामा हुन सक्ने गम्र्ीर खतरालाई रोक्ने वा कम गराउन

हाम्रो सगं ठर् चलाउर्


उदाहरण: हामी तपाईको
ं उपचार र सेवाहरूको प्रबन्ध गर्नको लागग स्वास््य
सूचर्ा प्रयोग गर्छौं ।

तपाईको
ं सेिाहरूको लाधग धबल उठाउर्


यी अिस्थाहरूमा, तपाईसँं ग हामीलाई भन्र्े अधिकार र धिकल्प दुबै
छ

यी अिस्थाहरूमा हामी तपाईलें धलधित रूपमा अर्ुमधत र्धदँदासम्म
कधहल्यै तपाईको
ू र्ा िुलासा गदैर्ौं
ं सच


धवज्ञापनको प्रयोिनको लाधग
तपाईको
ं सचू ना धबिीको लाधग
 मनोधचधकत्सा नोटहरू अधिकांश आदानप्रदान


कोष सङ्कलर्को माधमलामा


हामी तपाईलाई
ं चन्दा सङ् कलनको प्रयासको लाधग सम्पकभ गनभ सक्छौं, तर तपाई ं
हामीलाई तपाईलाई
ं फे री सम्पकभ नगनभ र्न्न सक्नुहुन्छ ।

हामी तपाईको
ं स्वास््य सूचनालाई रसीद बनाउन र स्वास््य योिना वा अन्य
संस्थाबाट र्क्त
ु ानी प्राप्त गनभका लाधग प्रयोग र आदानप्रदान गनभ सक्छौं ।
उदाहरण: हामी तपाईको
ं स्वास््य बीमा योजर्ालाई तपाईको
ं बारे सूचर्ा गदन्र्छौं
तागक गतर्ीहरूले तपाईका
ु ार्ी गर्ेर्छ ।
ं सेवाहरूको लागग भक्त



तपाईको
ं ग्न अन्य व्यधक्तहरूसँग
ं पररवार, नधिकका साथीहरू, वा तपाईको
ं हेरचाहमा सल
िानकारी आदानप्रदान गदाभ
 प्रकोप राहत अवस्थामा सच
ू ना आदानप्रदान गदाभ
 कोष सङ् कलन प्रयासको लाधग तपाईलाई
ं सम्पकभ गदाभ

हामी तपाईको
ं स्वास््य सूचना हाम्रो कायभसञ्चालन गनभ, तपाईको
ं हेरचाहमा
सुिार गनभ, र आवश्यक र्एमा तपाईलाई
ं सम्पकभ गनभ प्रयोग वा आदानप्रदान गनभ
सक्दछौं ।

हामी तपाईको
ं स्वास््य स्वास््य सूचनालाई कसरी पधन प्रयोग वा
आदानप्रदान गनभ सक्दछौं ? हामीलाई तपाईको
ं सचू नालाई
सवभसािारर्हरूको धहत, िस्तै सावभिधनक स्वास््य तथा अनुसन्िानमा
योगदान पर्ु याउने तररकाहरूमा- अको तररकाले तपाईका
ं सूचना
आदानप्रदान गनभ अनमु धत वा आवश्यकता पदभछ । हामीले यी
प्रयोिनका लाधग तपाईको
ं सचू ना आदानप्रदान गनभर्ु न्दा अगाधड
काननू का िेरै शतभहरू पूरा गनभपु दभछ । थप िानकारीको लाधग, यस
वेबसाइटमा हेनभहु ोस्: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
understanding/consumers/index.html.
अर्ुसन्िार् गर्ड

हाम्रा प्रयोग र िुलासाहरू



हामी तपाईको
ं स्वास््य सचू नालाई सामान्यतया कसरी प्रयोग वा
आदानप्रदान गछौं ? हामी सामान्यतया धनम्न तररकाले तपाईको
ं स्वास््य
सचू ना प्रयोग वा आदानप्रदान गछौं ।

कार्र्ू को पालर्ा गर्ड

तपाईको
ं उपचार गर्ड


हामी तपाईको
ं स्वास््य सचू ना प्रयोग गनभ र तपाईलाई
ं उपचार गरररहेका अन्य
पेशाकमीहरूसँग आदानप्रदान गनभ सक्छौं ।



हामी स्वास््य अनसु न्िानको लाधग तपाईको
ं सूचनाको प्रयोग वा आदानप्रदान
गनभ सक्छौं ।
यधद राज्य वा संघीय काननू लाई तपाईको
ं बारे सूचनाको आवश्यकता परे मा हामी
धदनेछौं, साथै स्वास््य तथा मानव सेवा धवर्ागले हामी संघीय गोपनीयता
काननू को पालना गदैछौं र्नेर िान्न चाहेमा यो सचू ना आदानप्रदान गनेछौं ।

अङ् ग र



स्र्ायू दार् अर्ुरोिहरूमा प्रधतधिया धदर्
हामी अङ् ग खररद गने संस्थाहरूसँग तपाईको
ं बारे मा स्वास््य सूचनालाई
आदानप्रदान गनभ सक्छौं ।

मेधिकल परीक्षकसँग सहकायड गर्ड


हामी कोरोनर, मेधडकल परीक्षकसँग स्वास््य सम्बन्िी सूचनालाई आदानप्रदान
गनभ सक्छौं ।

कामदारहरूको क्षधतपूधतड, र अन्य सरकारका अर्ुरोिहरूलाई
सम्बोिर् गर्ड
हामी तपाईको
ं बारे स्वास््य सूचना धनम्न अवस्थामा प्रयोग वा आदानप्रदान गनभ
सक्छौंः
 कामदारहरूको क्षधतपधू तभको दावीको लाधग
 कानन
ू द्वारा अधिकारप्राप्त गधतधवधिहरूको लाधग स्वास््य धनरीक्षर् एिेन्सीहरूको
लाधग
 सेना, राधरिय सरु क्षा, र रारिपधत सरु क्षा सेवाहरूिस्ता धवशेष सरकारी कायभहरूको
लाधग

मुद्दा र कार्ूर्ी कायडिाहीहरूको प्रत्युत्तर धदर्


हामी अदालत वा प्रशासधनक आदेशको िवाफमा वा अदालतको आदेशको
िवाफमा तपाईको
ं बारे मा स्वास््य सूचना आदानप्रदान गनभ सक्छौं ।

लागऔ
ू षध तथा मगदरा दरुु पयोगको उपचार सम्बन्धी रे कर्नहरू: बगलनङ्गटर्,
संस्थार्का सामदु ागयक स्वास््य के न्रहरू ("CHCB") ले CFR ("भाग २")
अन्तगनत सुरगषितत कुर् पगर् लागपू दाथन वा मगदरा दरुु पयोग उपचार रे कर्न गबरामी वा
गर्जको कार्र्ु ी प्रगतगर्गधबाट खल
ु ासा गर्न कार्र्ु ी आवश्यकता परू ा गर्े गलगखत
आगधकाररकतागबर्ा जारी गदैर् । जबसम्म सम्भव हुन्र्छ, CHCB ले कार्र्ु द्वारा
आवश्यक भाग २ ले समेट्र्े सचू र्ाको लागग अदालतको आदेश रद्द गर्न अगागर्
बढ्र्ेर्छ ।

