ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
 .Aيوضح هذﺍ ﺍإلﺷﻌﺎﺭ كيفيﺔ ﺍﺳتخدﺍم ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟطبيﺔ ﺍﻟخﺎﺻﺔ بك وﺍإلفﺻﺎح عنهﺎ وكيف يﻣكنك
ﺍﻟحﺻول عليهﺎ .يﺭجى ﺍﻟﻣﺭﺍجﻌﺔ بﻌنﺎيﺔ .هذا اإلشعار ينطبق على جميع المعلومات التي تخص
الرعاية التي تتلقاها من:





النظام الصحي في جامعة ميتشغان ( )UMHSوالذي يتضمن مستشفياتنا واألطباء والخدمات
الصحية المنزلية وخدمات الصيدلة وخدمات المختبرات وغيرها من خدمات الرعاية الصحية
ذات الصلة.
أقسام جامعة ميتشغان التي تقدم خدمات الرعاية الصحية (  )UM Providersمثل الخدمات
الصحية وكلية طب األسنان في جامعة ميشيغان ،الخ.
النظام الصحي في جامعة ميتشغان ( )UMHSوانشطة الرعاية الصحية التابعة حيث يساهم
النظام الصحي ( )UMHSفي تحسين الجودة وأنشطة التقييم كجزء من نظم الرعاية الصحية
التي يعمل فيها مانحو الرعاية على تحسين جودة الرعاية المقدمة .أمثلة على تلك االتفاقيات
المنسقة حاليا متوفرة على الرابط التالي:
http://www.uofmhealth.org/patient+and+visitor+guide/ocha

اضافة للمذكور اعاله ،هذا اإلشعار ينطبق على أجزاء أخرى من جامعة ميتشغان والتي تدعم
أنشطة النظام الصحي ( )UMHSوأقسام الجامعة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية ( UM
 .)Providersكل من هذه الجهات واالطراف قد تستخدم وتكشف المعلومات الصحية الخاصة
بك ألغراض تلقي العالج ودفع المال أو عمليات الرعاية الصحية كما هو موضح في هذا اإلشعا ر.
 .Bنحن ﻣطﺎﻟبون بﺎﻟحفﺎظ على خﺻوﺻيﺔ ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ ﺍﻟﻣحﻣيﺔ (.)PHI
نحن ملتزمون بحماية خصوصية المعلومات الصحية الخاصة بك ،أو ما يسمى "المعلومات
الصحية المحمية" أو"  "PHIوهي المعلومات التي قد تكشف هويتك والتي تتعلق بماضي ،حاضر
أو مستقبل حالتك الصحية والخدمات الصحية المتعلقة بذلك وعمليات الدفع المالي لتلك الخدمات.
نحن مطالبون بتوفير هذا اإلشعار لشرح ممارسات الخصوصية المتبعة لدينا ،وكيف ومتى ولماذا
نستخدم ونكشف عنها .بشكل عام لن نستخدم أو نكشف عن المعلمات الصحية المحمية الخاصة
بك أكثر مما هو ضروري لتحقيق غرض االستخدام أو الكشف عنها ،وإن كانت هناك بعض
االستثناءات .نحن مط البون قانونيا بمتابعة ممارسات الخصوصية المذكورة في هذا اإلشعار
وابالغك في حال خرق خصوصية المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك.
 .Cكيف نﺳتخدم ونكﺷف عن ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ ﺍﻟﻣحﻣيﺔ ﺍﻟخﺎﺻﺔ بك .نحن نستخدم ونكشف عن
المعلومات الصحية المحمية ألسباب مختلفة بعضها يتطلب تخويل خطي مسبق من طرفكم .أمثلة
على نمط استخدامنا والكشف عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك مدرجة ادناه.

 .1ﺍالﺳتتتتخدﺍﻣﺎﺕ وﺍإلفﺻتتتﺎحﺎﺕ ﺍﻟﻣتﻌلعﺔ بﺎﻟﻌدف وﺍﻟدفل ﺍﻟﻣﺎﻟ أو عﻣليﺎﺕ ﺍﻟﺭعﺎيﺔ ﺍﻟﺻتتتحيﺔ ﺍﻟت ال
تتطلب ﻣﺻﺎدقتك.
 .1.1ﺍﻟﻌدف .يجوز لنا استخدام بياناتك أو واإلفصاح عنها لألطباء والممرضات وطالب كلية
الطب وغيرهم من موظفي الرعاية الصحية الذين يقدمون خدمات الرعاية الصحية لك أو الذين
يساهمون في رعايتك .على سبيل المثال إذا تم عالج إصابة في الركبة قد نكشف عن المعلومات
الصحية المحمية الخاصة بك لهيئة العالج الطبيعي لتنسيق رعايتك.
 .1.1ﺍﻟحﺻول على ﺍﻟدفل ﺍﻟﻣﺎﻟ  .يجوز لنا اإلفصاح عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة
بك للحصول على المبالغ المالية المستحقة مقابل الخدمات التي قدمناها لك .على سبيل المثال قد
يفصح القسم المالي لدينا عن جزء من معلوماتك الصحية لشركة التأمين التي تتعامل معها
لتغطية تكاليف العالج.
 .1.1عﻣليﺎﺕ ﺍﻟﺭعﺎيﺔ ﺍﻟﺻحيﺔ .قد نستخدم معلوماتك الصحية لبعض األنشطة التشغيلية واإلدارية
ضمن المستشفيات والعيادات وغيرها من مرافق خدمات الرعاية الصحية .على سبيل المثال قد
نستخدم المعلومات في سجلك الصحي لمتابعة الرعاية المقدمة لك أو لتقييم أداء الموظفين الذين
يقومون بتوفير العالج لك .وقد نفصح عن معلوماتك الصحية لوحدات جامعة ميشيغان وشركائنا
في العمل الخاص بتوفير الرعاية الصحية ،مثل المحاسبين والمحامين والمستشارين وغيرهم من
الشركات .ومن االمثلة األخرى البرامج التعليمية وحل المشاكل الداخلية وتخطيط األعمال والتنمية
واألنشطة اإلدارية التي تشمل البيانات ونظم المعلومات وعمليات الدمج مع مقدمي الخدمات
اآلخرين.
 .1ﺍﺳتتتخدﺍﻣﺎﺕ و ﺇفﺻتتﺎحﺎﺕ ﺍخﺭى ال تتطلب ﻣوﺍفعتك .يجوز لنا أيضااا اسااتخدام بياناتك واإلفصاااح
عنها:
 . 1.1عندﻣﺎ يكون ﺍإلفﺻتتتﺎح ﻣطلوبﺎ ﻟاجﺭﺍ ﺍﺕ ﺍﻟعضتتتﺎ يﺔ أو ﺍإلدﺍﺭيﺔ ﻣن قبل ﺍﻟدوﺍ ﺭ ﺍالتحﺎديﺔ
وﺍﻟفيدﺭﺍﻟيﺔ أو ﻟتطبيق ﺍﻟعﺎنون  .على سااااابيل المثال يجوز لنا اإلفصااااااح عن المعلومات الصاااااحية
الخااصاااااااااة باك عنادماا يتطلاب القا انون افاادة المعلوماات للوكااالت الحكومياة والموظفين المكلفين
بتطبيق القاانون فيماا يخص ضااااااااحااياا االعتاداء أو اإلهماال أو العنف المنزلي وعناد التعاامال مع
اصابات العيارات النارية وجروح أخرى أو عندما يطلب في الدعاوى القضائية أو االدارية.
 .1.1ﻟألنﺷتتتطﺔ ﺍﻟﻣتﻌلعﺔ بﺎﻟﺻتتتحﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  .على سااابيل المثال نحن ملزمون بتقديم المعلومات إلى
المسؤولين الحكوميين المختصين في جمع معلومات محددة تخص الوالدات والوفيات واألمراض
و بعض األمراض المعدية .كما نقدم لألطباء الشااارعيين والمعاينين الطبيين ومساااؤولي الجنازات ،
المعلومات الضرورية المتعلقة بوفاة ال فرد .اضافة إلى ذلك وبموجب قانون والية ميشيغان فنحن
ملزمون بتقديم معلومات عن المرضى الذين يعانون من ظروف معينة مثل فيروس نقص المناعة
المكتساااابة  /االيدز و الساااارطان ،إلى السااااجالت المركزية ،ونحن مطالبون بتقديم معلومات حول
التطعيمات .يجوز لنا أيضااا اسااتخدام بيانا تك واإلفصاااح عنها لمصاانعي األدوية والمسااتحضاارات
البيولوجية واألجهزة وغيرها من المنتجات التي تخضااااااااع لرقابة ادارة االغذية والعقاقير عندما

ترتبط المعلومات بمقاييس الجودة والسااالمة أو الفاعلية .قد نكشااف عن معلوماتك الصااحية أيضااا
لبعض األشاااااخاص المعرضاااااين لرصاااااابة باألمراض المعدية وأرباب العمل فيما يتعلق بشاااااؤون
تعويض العمال والصحة والسالمة المهنية.
 .1.1نﺷتتتتتتﺎطﺎﺕ ﺍﻟﺭقﺎبﺔ ﺍﻟﺻتتتتتتحيﺔ .قد نكشااااااف المعلومات الصااااااحية المحمية الخاصااااااة بك إلى
المسؤولين الحكوميين إلجراء التحقيق أو مراقبة منظمات تقديم الرعاية الصحية.
 .1.2ألغﺭﺍض ﺍﻟتبﺭع بﺎألعضتتﺎ  .قد نكشااف المعلومات الصااحية المحمية الخاصااة بك لمنظمات
توريد األعضاء لمساعدتها في التبرع وزرع األنسجة والعيون واألعضاء.
 .1.2ألغﺭﺍض ﺍﻟبحوث  .في ظروف معينة قد نسااااااااتخدم أو نقدم المعلومات الصااااااااحية المحمية
الخاصااااة بك إلجراء البحوث .البحوث تخضااااع عموما لرقابة مجلس المراجعة المؤسااااسااااية .في
معظم الحاالت حين تسااااااتخدم المعلومات للمساااااااعدة في إعداد مشااااااروع بحثي أو لالتصااااااال بك
لالسااااتفسااااار عن رغبتك في المشاااااركة في الدراسااااة ،لن يتم الكشااااف عن المزيد من المعلومات
الصحية لغرض البحوث دون تخويل منك .لكن عندما يسمح بموجب القانون االتحادي والسياساة
المؤسسية وعند موافقة مجلس المراجعة المؤسسية أو مجلس الخصوصية قد تستعمل او تكشف
المعلومات الصاااحية المحمية .باإلضاااافة إلى ذلك قد يتم اساااتخدام المعلومات الصاااحية أو الكشاااف
عنها للبحوث باساااااااام "مجموعات البيانات المحدودة أو ملغاة التحديد" التي ال تتضاااااااامن اساااااااامك
وعنوا نك أو معرفات مباشرة أخرى.
 .1.2ﻟتجنب ﺍﻟضتتتتتﺭﺭ  .لتجنب تهديد خطير لصاااااحة وساااااالمة العامة أو شاااااخص خر ،وقد نمنح
المعلومات الصااحية المحمية عنك للموظفين المكلفين بتطبيق القانون أو االشااخاص القادرين على
منع أو تخفيف ضرر محتمل.
 . 1.2ﻟوظﺎ ف حكوﻣيﺔ ﻣحددة  .قد نكشاااااف المعلومات الصاااااحية التي تخص الجنود والمحاربين
القدامى في بعض الحاالت .وقد نكشاااف المعلومات ألغراض تتعلق باألمن القومي كحماية رئيس
الواليات المتحدة أو إجراءات العمليات االستخباراتية.
 .1.2ألغﺭﺍض تﻌويضتتﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎل .قد نكشااف المعلومات الصااحية المحمية الخاصااة بك لالمتثال
للقوانين المتعلقة بتعويض العمال.
 . 1.2ﻟتوفيﺭ خدﻣﺎﺕ ﺍﻟتذكيﺭ بﺎﻟﻣوﺍعيد تﻌيين وﺍﻟخدﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻتتتتتتتحيﺔ ذﺍﺕ ﺍﻟﺻتتتتتتتلﺔ .قد نساااااااتخدم
المعلومات الصاااااحية المحمية الخاصاااااة بك لتوفير خدمات التذكير بالمواعيد .وقد نقدم لك أيضاااااا
معلومات عن سبل عالج بديلة أو خدمات رعاية صحية أو فوائد أخرى نقدمها.
 . 1.12ألنﺷتتطﺔ جﻣل ﺍﻟتبﺭعﺎﺕ .قد نسااتخدم المعلومات الصااحية المحمية الخاصااة بك ألنشااطة
جمع التبرعااا ات لمنظمتناااا .لااادياااك الحق في اختياااار عااادم تلقي اتصااااااااااااالت لجمع التبرعاااات.

 .1ﺍالﺳتخدﺍﻣﺎﺕ وﺍإلفﺻﺎحﺎﺕ ﺍﻟت تتيح ﻟك فﺭﺻﺔ ﺍالعتﺭﺍض.
 1.1ﺳجدﺕ ﺍﻟﻣﺭضى .يحق لنا ادراج اسمك وحالتك العامة وموقعك ضمن (النظام الصحي في
جامعة ميتشغان) ( )UMHSواالنتماء الديني (إن وجد) ،في دليل المستشفى الستخدامها من قبل
رجال الدين واألشخاص الذين يسألون عنك باالسم  ،إال إذا اعترضت كليا أو جزئيا عند دخولك
منشآتنا.
 . 1.1كﺷف ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ألعضﺎ ﺍألﺳﺭة وﺍألﺻدقﺎ أو غيﺭهم .قد نوفر المعلومات الصحية
المحمية الخاصة بك الحد أفراد العائلة او األصدقاء أو غيرهم من األشخاص الذين يشتركون في
رعايتك أو المسؤولين عن دفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك ،إال إذا اعترضت كليا أو
جزئيا.
 . 1.1تبﺎدل ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ .قد نوفر المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك الكترونيا من
خالل تبادل المعلومات الصحية ( )HIEsلمقدمي رعاية صحية اخرين ومقاصات الرعاية
والخطط الصحية .المشاركة في نظام تبادل المعلومات الصحية يتيح لنا فرصة االطالع على
معلوماتهم الخاصة بك والتي تساعدنا على توفير الرعاية لك .لديك الحق في االنسحاب من
المشاركة في هذه الجهود عن طريق االتصال بالشخص المذكور في نهاية هذا اإلشعار.
 .2قﺎنون واليﺔ ﻣيﺷتتينﺎن ﺍﻟﻣﻌﻣول ب  .اسااتخدامنا واإلفصاااح عن المعلومات الصااحية المحمية يجب
أن يتوافق مع قوانين الخصاااااوصاااااية االتحادية ومع قوانين والية ميشااااايغان اضاااااافة الى القوانين
االتحادية المعمول بها .تضااااااع قوانين والية ميشاااااايغان والقوانين االتحادية قيودا إضااااااافية تخص
اساااااتخدام وكشاااااف المعلومات الصاااااحية المحمية للصاااااحة النفساااااية وتعاطي المخدرات وظروف
فيروس نقص المناعة البشاارية  /اإليدز ومعلومات وراثية خاصااة .في بعض الحاالت قد تقتضااي
الحاجة لترخيص مسبق منك.
 .2جﻣيل ﺍالﺳتتتتتتتتتخدﺍﻣﺎﺕ وﺍإلفﺻتتتتتتتتﺎحﺎﺕ ﺍألخﺭى تتطلب ﺇذنﺎ خطيﺎ ﻣﺳتتتتتتتتبعﺎ ﻣنك .في الحاالت غير
المنصوص عليها في هذا اإلشعار هناك حاجة إلى إذن خطي مسبق منك قبل استخدام أو الكشف
عن المعلومات الصاحية المحمية الخاصاة بك ،بما في ذلك معظم االساتخدامات واإلفصااحات عن
مالحظات العالج النفساااااي (إذا ساااااجلت أو احتفظ بها من قبلنا) ،وتساااااويق المن تجات أو الخدمات
المدعومة ماليا من طرف ثالث ،وبيع المعلومات الصااااااااحية المحمية الخاصااااااااة بك ،ما لم ينص
القانون على خالف ذلك .يمكنك التراجع عن التخويل في أي وقت بالكتابة (لكنه لن ينطبق على
االستخدامات أو اإلفصاحات التي تمت على أساس تفويضك األولي).
 .Dحعوقك بﺷأن ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ ﺍﻟﻣحﻣيﺔ ﺍﻟخﺎﺻﺔ بك .لديك الحقوق التالية فيما يتعلق بشأن
المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك:

 . 1ﺍﻟحق ف طلب فﺭض قيود على ﺍﺳتخدﺍﻣﺎﺕ وكﺷف ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ ﺍﻟﻣحﻣيﺔ ﺍﻟخﺎﺻﺔ بك .
لديك الحق في أن تطلب منا الحد من كيفية استخدامنا والكشف عن المعلومات الصحية المحمية
الخاصة بك لتلقي العالج والدفع أو عمليات الرعاية الصحية .يجب أن يكون هذا الطلب خطيا.
نحن غير مطالبين بالموافقة على طلب التقييد ولكن في حالة الموافقة س نحترم االتفاق المبرم إال
في حاالت الطوارئ أو في الحاالت التي نطالب فيها او نخول قانونيا باستخدام او الكشف عن
المعلومات .لكننا مطالبون بالموافقة على طلب خطي لتقييد الكشف عن المعلومات الصحية المحمية
الخاصة بك لخطة صحية إذا كان الكشف يتعلق بالمدفوعات أو عمليات الرعاية الصحية وليس
مطلوبا قانونيا على خالف ذلك ،وان المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك تتعلق فقط بأحد
عناصر او خدمات الرعاية الصحية التي كنت قد سددت نفقاتها كاملة من حسابك الخاص .يحق
لك أيضا طلب الحد من الكشف عن المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك ألفراد األسرة وغيرهم
من األقارب أو األصدقاء المقربين المساهمين في رعايتك أو دفع ثمنها.
 . 1ﺍﻟحق ف طلب ﺳﺭيﺔ ﺍالتﺻﺎالﺕ ﺍﻟت تنطوي على ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ ﺍﻟﻣحﻣيﺔ ﺍﻟخﺎﺻﺔ بك.
يمكنك أن تطلب خطيا إلرسال المعلومات إليك بطريقة ما أو الى موقع معين .على سبيل المثال،
يمكنك أن تطلب منا ارسال المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك إلى صندوق البريد بدال م ن
عنوان منزلك .يجب أن نوافق على طلبك طالما يمكننا توفيره بسهولة في الصيغة المطلوبة.
 . 1ﺍﻟحق ف ﺍﻟحﺻول على نﺳخ ﻣن ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ ﺍﻟﻣحﻣيﺔ ﺍﻟخﺎﺻﺔ بك .في معظم الحاالت
لديك الحق في الحصول على نسخ من المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك ،مثل السجالت
الصحية أو الفواتير والتي نستخدمها في اتخاذ القرارات التي تخصك .يجب تقديم الطلب خطيا.
سنرد في غضون ثالثين يوما بعد تلقي الطلب الخطي ،وقد تفرض رسوم معقولة .في بعض
الحاالت قد يرفض الطلب ولكننا سوف نبلغك خطيا ونشرح حقك لمراجعة الرفض.
 . 2ﺍﻟحق ف ﺍﻟحﺻول على قﺎ ﻣﺔ ﺍالﺳتخدﺍﻣﺎﺕ وﺍإلفﺻﺎحﺎﺕ عن ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ ﺍﻟﻣحﻣيﺔ
ﺍﻟخﺎﺻﺔ بك .لديك الحق في الحصول على قائمة استخدام المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك.
هذا الحق ال ينطبق في بعض اإلفصاحات مثل تلك لغرض لتلقي العالج أو الدفع أو عمليات
الرعاية الصحية ،واإلفصاحات التي قدمت لك أو لغيرك من المساهمين في رعايتك ،واإلفادات
التي اجريت بتخويل منك ،أو إفصاحات تمس األمن القومي أو ألغراض االستخبارات أو
المؤسسات اإلصالحية أو لتنفيذ ا لقانون .يجب أن يقدم طلبك للحصول على قائمة استخدام
المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك خطيا إلى الشخص والعنوان المدرج أدناه .سنرد في
غضون ستين يوما من تلقي طلبك من خالل توفير قائمة من اإلفصاحات في غضون السنوات
الست الماضية من تاريخ استالم الطلب ،ما لم تطلب ف ترة زمنية أقصر .إذا قمت بإجراء أكثر من
طلب واحد في نفس العام قد نفرض رسما ماليا.
 . 2ﺍﻟحق ف تﻌديل أو تحديث ﺍﻟﻣﻌلوﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻحيﺔ ﺍﻟﻣحﻣيﺔ ﺍﻟخﺎﺻﺔ بك .إذا كنت تعتقد بان
المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك غير صحيحة أو غير مكتملة ،لديك الحق في طلب إضافة
أو تعديل للمعلومات المتواجدة .يجب أن يكون الطلب خطيا وأن يشمل سبب الطلب .سنرد في
غضون ستين يوما من تلقي الطلب .وقد نرفض الطلب خطيا إذا كانت  )١المعلومات الصحية
المحمية الخاصة بك صحيحة وكاملة )٢ .لم ٌ
تكون من قبلنا )٣ ،ال’ يسمح الكشف عنها أو )٤

ليست جزءا من سجالتنا  .وسوف يشمل الرفض السبب او االسباب التي دعت الية ويشرح حقك
في تقديم بيان خالف خطي .إذا لم تقدم بيان خالف خطي لديك الحق في طلب ارفاق التماس
التعديل الخاص وبيان الرفض مع المعلومات الصحية المحمية الخاصة بك .إذا تمت الموافقة على
طلبك فسنجري التعديل على المعلوما ت الصحية المحمية الخاصة بك ونعلمك حال االنتهاء .قد
تتخذ التعديالت أشكاال مختلفة ،مثل بيان توضيحي يضاف إلى السجل الخاص بك.
 . 2ﺍﻟحق ف ﺍﻟحﺻول على نﺳخﺔ ﻣن هذﺍ ﺍإلﺷﻌﺎﺭ .لديك الحق في طلب نسخة ورقية من هذا
اإلشعار لتصلك عن طريق البريد .هذا اإلشعار متوفر أيضا على الرابط التالي:
http://www.uofmhealth.org/Patient+and+Visitor+Guide/hipaa

 .Eﺍالﺷخﺎص ﺍﻟذين يﻣكنك ﺍالتﺻﺎل بهم ﻟلحﺻول على ﻣﻌلوﻣﺎﺕ حول هذﺍ ﺍإلﺷﻌﺎﺭ أو ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟخﺻوﺻيﺔ .إذا كانت لديك أسئلة حول هذا اإلشعار أو شكاوى حول ممارسات الخصوصية أو
إذا كنت ترغب في معرفة كيفية تقديم شكوى مع مكتب الحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدمات
اإلنسانية األمريكية ،يمكنك االتصال بمدير الخصوصية على الرقم المجاني ادناه
1-734-615-4400

لن ت تم معاقبتك لتقديم شكواك .يجب تقديم شكاوى مكتوبة إلى:
University of Michigan Health System
Privacy Director
1500 E. Medical Center Drive
Ann Arbor, MI 48109-5729

قد نقوم بتغيير ممارسات حق الخصوصية لدينا في أي وقت .قبل اجراء تغييرات مهمة سنقوم
بتعد يل هذا اإلشعار ونشره في منشآتنا وعلى موقعنا على االنترنت على العنوان التالي:
http://www.uofmhealth.org/Patient+and+Visitor+Guide/hipaa
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