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OhioHealth 

निजतासम्बन्धी प्रनियाबारे संयुक्त सूचिा 

 

यस सूचिाले तपाईसंम्बन्धी नचनित्सिीय जाििारीहरूिो प्रयोग र खुलासा िसरी गररन्छ र यो 

जाििारी तपाई ंिसरी प्राप्त गिन सक्िुहुन्छ भिी बताउँदछ। िृपया यसिो ध्यािपूर्नि समीक्षा 

गिुनहोस।् 

 

OhioHealth एक यस्तो स्वास््य प्रणाली हो जसमा अस्पतालहरू, क्ललक्िकहरू, सामुदाक्यक स्वास््य केन्द्रहरू, होम हेल्थ सेवा, अिी अन्द्य कैयौं 

स्वास््य सेवासम्बन्द्धी पसेावालहरू सामेल छि्।  क्िजतासम्बन्द्धी प्रक्ियाबारे संयुक्त सूचिा (सूचिा) OhioHealth, यसका क्चक्कत्सकीय कमीहरू, अक्ि 

प्रबक्न्द्धत स्वास््य सेवा व्यवस्थाहरूमा भाग क्लिे सम्बद्ध सामुदाक्यक सेवा प्रदाताहरूमाक्थ लागू हुन्द्छ।  यो सूचिा स्वास््य सेवा प्रदाताको रूपमा हाम्रो 

भूक्मकाक्सत सम्बद्ध सेवाहरूमाक्थ मात्र ैलागू हुन्द्छ, अक्ि कक्तपय क्िटिेस, वेलिेस, जीवि शैली, क्शक्षा रोजगारदाता, खेलाडी ताक्लम, अक्ि आउटरीच 

सेवाहरूक्सत सम्बद्ध गैर-स्वास््य सेवाहरूमाक्थ लागू हुुँदैि।   

 

हाम्रा रोगीहरूलाई उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदाि गिनको लाक्ग हाम्रा स्वास््य सेवा प्रदाताहरूले एक साथ क्मलेर कायन गछनि्।  कािूिद्वारा अिुमक्त प्रदाि 

गररएअिुसार, संरक्क्षत स्वास््य जािकारी साझा गररन्द्छ क्किभिे उपचार गिन, भकु्ताि गिन तथा स्वास््य सेवा प्रक्ियाहरू सञ्चाक्लत गिनको लाक्ग यो आवश्क 

हुन्द्छ।  यो सूचिाको उदे्दश्य तपाईलंाई यो बताउिु हो क्क हामी कसरी तपाईकंो जािकारी साझा गछौं अक्ि जािकारी साझा गिे हाम्रा प्रक्ियाहरूबारे अक्धक 

जािकारीहरू तपाईलंे कसरी प्राप्त गिन सलिुहनु्द्छ।    

 

तपाईलंे यो सूचिा अस्पताल जािभन्द्दा अक्ि िै प्राप्त गिन सलिुहनु्द्छ, अथवा तपाईलंे यसलाई आफ्िो आगमिको बेलामा त्यही स्थलमा प्राप्त गिन सलिुहनु्द्छ।  

यो क्भक्जट-को बेलामा उपचारको लाक्ग सहमक्त िाराममा तपाईलंाई, क्िजतासम्बन्द्धी प्रक्ियाबारे संयुक्त सूचिा प्राप्त गरेर, यसको स्वीकृक्त जिाउिको लाक्ग 

भक्ििेछ।  

  

I. तपाईिंो संरनक्षत स्र्ास््य जाििारीलाई संरनक्षत गिे िािूिी दानयत्र् हाम्रो हो।    

 

तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको क्िजतालाई कायम राख्िु तथा हाम्रा कािूिी दाक्यत्वहरू साथै क्िजताक्सत सम्बद्ध प्रक्ियाहरूबारे तपाईलंाई सूक्चत गिुन हाम्रो लाक्ग 

कािूिको दृक्िले आवश्यक ठहछन। तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा भइहालेको खण्डमा, यसबारे तपाईलंाई सूक्चत गिुन हाम्रो लाक्ग आवश्यक ठहछन। यो 

सूचिा प्रभावमा रहुञ्जेल यसका क्ियमहरूको पालि गिुन हाम्रो लाक्ग आवश्यक हुन्द्छ। आवश्यक ठहररएको खण्डमा यो सूचिाका क्ियमहरूमा पररवतनि गिे तथा हामीले 

राखेका सब ैसंरक्क्षत स्वास््य जािकारीहरूमाक्थ लागू हुिे ियाुँ सूचिाहरू जारी गिे अक्धकार हामीक्सत सुरक्क्षत छ। तपाईलंे यो सुक्वधा केन्द्रको पञ्जीकरण क्वभागमा 

कुिैपक्ि संशोक्धत सूचिाको प्रक्तक्लक्प प्राप्त गिन सलिुहनु्द्छ अथवा OhioHealth क्िजता अक्धकारीक्सत सम्पकन  गरेर यसको एक प्रक्तक्लक्प प्राप्त गिन सलिुहुन्द्छ। यो 

सूचिाको खण्ड VII-मा सम्पकन सम्बन्द्धी जािकारी हेिुनहोस्।  

 

II. हामीले तपाईिंो संरनक्षत स्र्ास््य जाििारीिो उपयोग अनि खुलासा (साझा) गिन सक्छौं।  

 

1. तपाईिंो अिुमनत। तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उपयोग अक्ि/अथवा खुलासाको अिुमक्त प्रदाि गिे िाराममा तपाईलंे हस्ताक्षर िगरूञ्जेल, 

यो सूचिामा उल्लेख गररएको बाहेक हामी यो जािकारीको उपयोग अक्ि/अथवा खुलासा गिेछैिौं।  तपाईकंो अिुमक्तको आधारमा हामीले कुिै कायनवाही 

गरेका छैिौं भिे, यो अिुमक्तलाई क्लक्खत रूपमा खाररज गिे अक्धकार, तपाईकं्सत छ।  तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीका कक्तपय उपयोग एवम् 

खुलासाहरूको लाक्ग हामी सदैव अक्िम अिुमक्त क्लिेछौं अक्ि यसमा क्िम्ि सामेल छि्:  

 नर्पणिसम्बन्धी सञ्चार। यस दस्तावेजको उदे्दश्यका लाक्ग, क्वपणि सञ्चारमा क्िम्ि सामेल छैिि्:  यक्द यस्तो तपाईलंाई सोझ ैव्यक्क्तगत रूपमा 

गररएको छैि, यो सामान्द्य मूल्यको प्रोत्साहिमूलक उपहार होइि, पचानमा लेक्खएको औषधीको याद क्दलाउिे पत्र होइि, स्वास््य एवम् 

कल्याणसम्बन्द्धी साधारण जािकारी होइि, अथवा हामीले प्रदाि गि ेसेवाहरू वा स्वास््यसम्बन्द्धी उत्पादहरूबारे जािकारी होइि अथवा तपाईकंो 

उपचारक्सत सोझो सम्बन्द्ध राख्ि ेजािकारी होइि भिे।  
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 तपाईिंो संरनक्षत स्र्ास््य जाििारीहरूिो प्रायःजस्ता नबिीहरू। तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीहरूको प्रयोग उपचार वा भुक्तािी 

उदे्दश्यका लाक्ग गररुँदैछ वा कािूिद्वारा आवश्यक भएको क्स्थक्तमा बाहेक, यसको क्बिीका लाक्ग हामी तपाईबंाट अिुमक्त क्लिेछ ुँ।   

 मिोनचनित्सिीय निप्पणीहरूिो प्रायःजस्ता प्रयोग र खुलासाहरू। तपाईकंा मिोक्चक्कत्सकीय क्टप्पणीहरूको प्रायःजस्ता प्रयोग र 

खुलासाहरूका लाक्ग, अन्द्यथा अिुमक्त भएको वा काििूद्वारा आवश्यक भएको अवस्थामा बाहेक, हामीले तपाईबंाट अिुमक्त क्लिेछ ुँ।  

 

2. उपचार। तपाईकंो उपचारको लाक्ग आवश्यक ठहररएको खण्डमा, हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उपयोग अक्ि खुलासा गिन सलछौं। 

उदाहरणको लाक्ग:  

 तपाईकंो उपचारमा संलग्ि डलटर र िसनहरू साथै अन्द्य पेसावालहरूल ेतपाईकंो उपचार प्रक्ियाको योजिा तयार पािनको लाक्ग तपाईकंो क्चक्कत्सकीय 

क्ववरणमा रहेको जािकारी तथा लक्षण र प्रक्तक्ियाहरूको बारेमा तपाईलंे उपलब्ध गराउिुभएको जािकारीको उपयोग गिेछि्, जसमा क्वक्वध 

प्रक्तक्ियाहरू, औषधी, जाुँचहरू आक्द सामेल छि्।  

 हामीले तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा अन्द्य स्वास््य सवेा केन्द्र वा पसेावालसमक्ष गिन सलछौं जो हामीक्सत सम्बद्ध छैिि,् तर 

जसले तपाईलंाई उपचार उपलब्ध गराइरहेका छि्। उदाहरणको लाक्ग, यक्द अस्पतालबाट छुट्टी पाएपक्छ तपाईलं ेहोम हले्थ हेरचाह सेवा प्राप्त गिुनहनु्द्छ 

भिे, हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा होम हेल्थ हेरचाह सेवा एजेन्द्सीसमक्ष गिन सलछौं जसमा तपाईकंो स्याहार-सुसार क्िक्म्त 

योजिा बिाउि सक्कयोस्।  

 यक्द िुुँडोको चोटपटक क्िक्म्त तपाईकंो उपचार गररुँदैछ भिे, हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारी शारीररक क्चक्कत्साक्सत सम्बद्ध कमीक्सत गिन 

सलछौं, जसमा तपाईकंो गक्तक्वक्ध क्ियोक्जत गिनमा मद्दत पुगोस्।  

 

3. तपाईिंो उपचारिो भुक्तािी। हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उपयोग एवम् खुलासा ती स्वास््य पसेावालहरू एवम् केन्द्रहरूलाई भुक्तािी 

गिनको लाक्ग आवश्यक ठहररएको खण्डमा गिन सलछौं, जसले तपाईकंो उपचार गरेका छि् अथवा तपाईलंाई सेवा उपलब्ध गराएका छि्। उदाहरणको 

लाक्ग, तपाईलंाई उपलब्ध गराइएका सेवाहरूको भुक्तािीको व्यवस्था गिनको लाक्ग हामी तपाईकंो बीमा कम्पिीलाई तपाईकंा क्चक्कत्सकीय प्रक्ियाहरू 

अक्ि उपचारक्सत सम्बद्ध जािकारी पठाउि सलछौं, अथवा हामी त्यो जािकारीको उपयोग तपाई ंवा तपाईकंो भुक्तािी क्िम्ति क्जम्मेवार व्यक्क्तलाई क्बल 

पठाउिको लाक्ग गिन सलछौं।   

 

4. स्र्ास््य हेरचाह सेर्ा सञ्चालि। आवश्यक ठहररएको अक्ि कािूिले अिुमक्त क्दएको खण्डमा, हामी हाम्रा स्वास््य सेवाहरूको सञ्चालि क्िक्म्त 

तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उपयोग साथै खुलासा गिन सलछौं, जसमा िैदाक्िक सुधार, पेसावाल समकक्ष समीक्षा, व्यापार प्रबन्द्धि, मान्द्यता 

प्रदाि अक्ि लाइसेन्द्स प्रदाि, आक्द सामेल छि्। उदाहरणको लाक्ग:  

 हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उपयोग एवम् खुलासा िैदाक्िक उपचार साथै हाम्रा रोगीहरूको स्वास््य सेवामा सधुार गिनको लाक्ग गिन 

सलछौं।   

 हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उपयोग एवम् खुलासा हाम्रो सम्बद्ध स्वास््य हेरचाह सुक्वधा केन्द्रहरू र हाम्रो स्वास््य हेरचाह सेवा 

सञ्चालिका लाक्ग संगक्ठत स्वास््य हेरक्वचारका सदस्यहरू र सङ्गक्ठत स्वास््य हेरचाह सेवा व्यवस्था गिनको लाक्ग गिन सलिुहनु्द्छ।  

 गुणस्तरसम्बन्द्धी आश्वासि अक्ि माक्मला प्रबन्द्धि जस्ता कुरोहरूको लाक्ग पक्ि हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा अन्द्य स्वास््य 

सेवा केन्द्र, स्वास््य सेवा पेसावाल, वा स्वास््य योजिासमक्ष गिन सलछौं, तर त्यो केन्द्र, पेसावाल, वा योजिाक्सत रोगीको रूपमा तपाईकंो सम्बन्द्ध 

पक्हले वा हालमा रहेको हुिपुछन।   

 

5. अिुसन्धाि। सीक्मत पररक्स्थक्तहरूमा, हामी अिुसन्द्धािात्मक उदे्दश्यहरूको लाक्ग हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उपयोग साथै खुलासा गिन 

सलछौं। उदाहरणको लाक्ग:  

 कुिै अिुसन्द्धाि सङ्गठिले कुिै क्वशेष औषधीको सेवि गि ेसब ैरोगीहरूका पररणामहरूको तुलिा गिन चाहेको खण्डमा, सङ्गठिलाई क्चक्कत्सकीय 

क्ववरणहरूको श्ृंखलाको समीक्षा गिन आवश्यक ठहछन।  

 तपाईकंो क्वशेष अिुमक्त प्राप्त िभएका सब ैमाक्मलाहरूमा, तपाईकंो क्िजतालाई अिुसन्द्धािको रेखदेख गिे ससं्थागत समीक्षा बोडन वा क्िजता बोडन 

अथवा संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उपयोग एवम् खुलासालाई सीक्मत तुल्याउिे अिसुन्द्धािकर्त्ानहरूका प्रस्तुक्तहरूद्वारा लागू गररिे क्िजतासम्बन्द्धी 

कडा क्ियम र आवश्यकताहरू अधीि संरक्क्षत राक्खिेछ।  
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6. एपोएन्िमेन्ि तथा सेर्ाहरू। एपोएन्द्टमेन्द्टहरूबारे याद क्दलाउि वा जाुँच पररणामहरू वा अन्द्य सेवाहरूको बारेमा बताउिको लाक्ग हामी तपाईकं्सत सम्पकन  

गिन सलछौं।  यी सर-संवादहरूक्सत सम्बद्ध तपाईकंा कक्तपय अक्धकारहरू छि,् जसको बारेमा खण्ड V-मा व्याख्या गररएखो छ। 

 

7. व्यापार सहयोगीहरू। लेखा परीक्षण, मान्द्यता प्रदाि, कािूिी सवेा, आक्द जस्ता हाम्रा सेवाहरूक्सत सम्बद्ध कक्तपय कायनहरू बाह्य व्यक्क्तहरू अथवा 

सङ्गठिहरूद्वारा गररन्द्छि्, जोक्सत हाम्रो अिुबन्द्ध रहेको हुन्द्छ। कक्हले-काही ुँ हामीलाई सहायता गिे यी बाह्य व्यक्क्तहरू वा सङ्गठिहरूमध्ये कुिै एक वा 

अक्धकलाई तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारी उपलब्ध गराउिु हाम्रो लाक्ग आवश्यक हुि सलछ। सब ैमाक्मलाहरूमा, यी व्यापार सहयोगीहरूले तपाईकंो 

जािकारी क्िजतालाई उपयुक्त ढङ्गल ेसुरक्क्षत राख्ि ुहाम्रो लाक्ग आवश्यक हनु्द्छ।   

 

8. अन्य उपयोगहरू तथा खुलासाहरू। तपाईकंो सहमक्त वा अिुमक्त क्विा तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीका कक्तपय अन्द्य उपयोगहरू र खुलासाहरू 

क्िक्म्त कािूिले अिुमक्त प्रदाि गछन अथवा कािूिी दृक्िले आवश्यक ठहररन्द्छ।    

 कािूिी दृक्िले आवश्यक कुिैपक्ि उदे्दश्यको लाक्ग हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं;   

 रोग, चोट-पटक, जन्द्म एवम् मृत्युबारे आवश्यक ररपोटन दतान गिुन तथा जि-स्वास््यसम्बन्द्धी आवश्यक क्ववरणहरू दतान गिुन जस्ता जि-स्वास््यक्सत 

सम्बद्ध गक्तक्वक्धहरू क्िक्म्त हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं;   

 यक्द हामीलाई क्शशुक्सत दुव्यनवहार वा उसको उपेक्षाको सन्द्देह छ अक्ि यक्द हामी तपाई ंदुव्यनवहार, उपेक्षा, वा िरेल ुक्हंसाको क्शकार हुिुभएको छ 

भिी ठान्द्छौं भिे, त्यस क्स्थक्तमा हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं क्किभिे यसो गिुन काििूी दृक्िले आवश्यक ठहछन;   

 म क्खक वा क्लक्खत रूपमा आमाबुवाहरू वा अक्भभावकहरू (वा क्वद्याथी, यक्द ऊ अल्पव्यस्क छैि भिे) सहमत भएको खण्डमा हामी प्रक्तरक्षण 

खोपहरूका क्ववरणहरूको खुलासा क्वद्याथीको स्कूलमा गिन सलछौं;  

 आवश्यक ठहररएको खण्डमा, हामी प्रक्तकूल िटिाहरू साथै उत्पादका त्रुक्टहरूबारे ररपोटन गिन, वा उत्पाद क्ितीमा भाग क्लिको लाक्ग खाद्य एवम् 

औषधी प्रशासिसमक्ष तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं;   

 हामीले तपाईलंाई स्वास््य हेरचाह सेवा उपलब्ध गराएको क्स्थक्तमा कायनस्थल-सम्बद्ध क्बमारी वा चोटपटक क्िधानररत गिनको लाक्ग तपाईकंो 

रोजगारदाताले अिुरोध गरेको खण्डमा, हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं, अक्ि अक्धकांश माक्मलाहरूमा, तपाईकंो 

रोजगारदातासमक्ष जािकारीको खुलासा गररएको छ भन्द्िे सूचिा तपाईलंे पाउिुहुिेछ;   

 हामी कािूिी दृक्िले आवश्यक ठहररएको खण्डमा, तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा लेखा परीक्षण, जाुँच, अथवा गैर-आपराक्धक 

वा आपराक्धक कायनवाहीहरूको सञ्चालि गिे सरकारी क्िरीक्षण एजेन्द्सीसमक्ष गिन सलछौं;   

 कुिै अदालती आदेश वा अन्द्वेषणसम्बन्द्धी अिुरोधद्वारा आवश्यक ठहराइएको खण्डमा, हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन 

सलछौं, अक्ि कक्तपय माक्मलाहरूमा, तपाईलंे यस्तो खुलासाबारे सूचिा पाउिुहुिेछ;   

 िाउ, र चोटपटक साथै अपराधहरूको ररपोटन दतान गदान हामी कािूि लाग ूगि ेतन्द्त्रसमक्ष तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं, 

जो कािूिी दृक्िले आवश्यक छ;   

 हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा अपमृत्युको जाुँच गि ेअक्धकारी अक्ि/अथवा अक्न्द्तम ससं्कार क्िदेशकसमक्ष गिन सलछौं, जो 

कािूिी दृक्िले आवश्यक छ;   

 तपाईबंाट कुिै अङ्ग वा ऊतक दाि अथवा तपाईकंो लाक्ग प्रत्यारोपणको व्यवस्था क्मलाउुँदा आवश्यक ठहररए, हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य 

जािकारीको खुलासा गिन सलछौं;   

 क्िजता सुक्िक्ित गिे स्थाक्पत क्ियमहरू भएको कुिै संस्थागत समीक्षा बोडनद्वारा अिुमोक्दत अिुसन्द्धािको माक्मलामा, यस्ता कक्तपय अिुसन्द्धािात्मक 

उदे्दश्यहरूको लाक्ग हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं;   

 हामीलाई स्वास््य वा सुरक्षामाक्थ गम्भीर खतरा भएको सन्द्देह भएमा, यस्ता कक्तपय सीक्मत माक्मलाहरूमा हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य 

जािकारीको खुलासा गिन सलछौं;   

 यक्द तपाईकंो सेिाको सदस्य हिुुहन्द्छ भिे सशस्त्र बल सेवाहरूको क्ियमअिुसार हामी तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं, 

अक्ि राक्रिय सुरक्षा वा गुप्तचर गक्तक्वक्धहरू क्िक्म्त आवश्यक ठहररए पक्ि हामी त्यसो गिन सलछौं; तथा   

 तपाईलंे पाउिे कामदारहरूको क्षक्तपूक्तनको रकमको क्िधानरण क्िक्म्त आवश्यक ठहररए हामी कामदारहरूको क्षक्तपूक्तन एजेन्द्सीहरूसमक्ष तपाईकंो संरक्क्षत 

स्वास््य जािकारीको खुलासा गिन सलछौं।   
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III. प्रबनन्धत स्र्ास््य सेर्ा व्यर्स्था 

 

OhioHealth-ले एक्पक इलेलिोक्िक स्वास््य रेकडन प्रणालीको उपयोग गिे अस्पताल र क्चक्कत्सा प्रणालीहरू जस्ता अन्द्य सामुदाक्यक प्रदाताहरूक्सत एक वा अक्धक 

प्रबक्न्द्धत स्वास््य सेवा व्यवस्थाहरू (OHCA)-मा भाग क्लन्द्छ।  OHCA-मा भाग क्लुँदा, हामीले अन्द्य OHCA सहभागी प्रदाताहरूबाट इलेलिोक्िक माध्यमद्वारा 

तपाईबंारे जािकारी प्राप्त गिन सलछौं अक्ि हामी अन्द्य सहभागी प्रदाताहरूलाई तपाईकंो जािकारी उपलब्ध गराउि सलछौं। हामी अक्ि अन्द्य सहभागी प्रदाताहरूल ेतपाईकंो 

उपचार गिन, तपाईकंो स्याहार-सुसारको लाक्ग तालमेल क्मलाउि, तपाईकंो उपचार क्िक्म्त भकु्तािीको अिुरोध गिन तथा स्वास््य हेरचाह सेवा सञ्चालिहरू (जस्त ै

OHCA सहभागी प्रदाताहरूको मूल्याङ्कि र उिीहरूको स्वास््य हेरचाह सवेाको गणुस्तरमा सुधार)-को लाक्ग तपाईसंम्बन्द्धी जािकारीको उपयोग गिेछौं।    

 

OHCA-का सहभागी प्रदाताहरू स्वतन्द्त्र सङ्गठिहरू हिु अक्ि कुिपैक्ि सहभागी प्रदाताहरू अन्द्य सहभागी प्रदाताका कमनचारी, एजने्द्ट, साझेदार वा संयुक्त उद्यमी 

होइिि् (कक्तपय सीक्मत क्स्थक्तहरू बाहेक, जहाुँ सहभागी प्रदाताले एक अको सहभागी प्रदाताक्सत एक क्भन्द्िै सम्झ तामा संलग्ि भएको हुन्द्छ)। OHCA-मा सहभाक्गता 

क्िक्म्त हरेक प्रदाताले स्वयम् िै आवश्यक पाइलोहरू सारेका हुन्द्छि् अक्ि उिीहरूल ेकािूिको अिुमक्तअिसुार उपचार एवम् अन्द्य उदे्दश्यहरूको लाक्ग रोगीसम्बन्द्धी 

जािकारी साझा गछनि्।  

 

IV. निम्ि उपयोग एर्म् खुलासाहरूिो मानमलाहरूमा तपाईलं ेआपनि जिाउिे (“बानहर निनस्ििे”) अर्सर पाउिुहुिेछ।  

 

1. हाम्रो सुनर्धा निदेनििा। हामी एक सुक्वधा क्िदेक्शकालाई कायम राख्छौं जसमा तपाईकंो िाउुँ, अवक्स्थक्त वा कक्ष अथानत् कमरा िम्बर, सामान्द्य क्स्थक्त 

अक्ि तपाईलंे इच्छा गिुनभएको खण्डमा, तपाई ंसम्बक्न्द्धत धमनलाई सूचीबद्ध गछौं। तपाईलंे यो क्िदेक्शकाबाट आफ्िो जािकारीलाई िहटाउिे क्िणनय क्लिुभएको 

खण्डमा, तपाई ंसम्बक्न्द्धत धमन बाहेक, अन्द्य जािकारीको खुलासा तपाईकंो िाउुँ क्लएर अिुरोध गि ेकुिैपक्ि व्यक्क्तसमक्ष गररिेछ। तपाई ंसम्बक्न्द्धत धमन 

लगायत, यो जािकारी पुरोक्हत वगनलाई पक्ि उपलब्ध गराउि सक्कन्द्छ।  पञ्जीकरणको बेलामा आफ्िो जािकारीलाई यो क्िदेक्शकाबाट हटाउिे तथा कुि 

जािकारी क्दि सक्किे अक्ि/अथवा कसलाई यो उपलब्ध गराउि सक्किे, सो क्िक्ित गिे अक्धकार तपाईकं्सत छ।   

 

2. तपाईिंो स्याहार-सुसारमा संलग्ि पररर्ार एर्म् नमत्रहरू। केही अवस्थाअन्द्तगनत, हामी समय-समयमा तपाईसंम्बन्द्धी स्वास््य जािकारीको खुलासा 

तपाईकंा पररवार, क्मत्रहरू, अक्ि तपाईकंो स्याहार-सुसारमा लागेका वा तपाईकंो उपचार क्िक्म्त भुक्तािी गि ेअन्द्यहरूसमक्ष गिन सलछौं, जसमा तपाईकंो 

स्याहार-सुसारमा संलग्ि वा तपाईकंो उपचार क्िक्म्त भकु्तािी गिे व्यक्क्तलाई सो सुक्वधा उपलब्ध गराउि सक्कयोस्।  यक्द तपाई ंउपलब्ध हिुुहुुँदिै, अक्षम 

हुिुहनु्द्छ, अथवा तपाईलंे क्चक्कत्सकीय दृक्िले सङ्कटकालीि क्स्थक्तको सामिा गरररहि ुभएको छ अक्ि हाम्रो क्वचारमा सीक्मत खुलासा तपाईकंो सवोर्त्म 

क्हतमा हुिेछ भिे, त्यस क्स्थक्तमा, तपाईकंो अिुमक्त क्विा ि,ै ती व्यक्क्तहरूक्सत हामी संरक्क्षत स्वास््य सम्बन्द्धी सीक्मत जािकारी साझा गिन सलछौं।  हामी 

तपाईकंो सीक्मत संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको खुलासा आपदा राहत कायनहरूमा सहायता पुर्याउिको लाक्ग प्राक्धकृत सावनजक्िक वा क्िजी क्िकायसमक्ष 

गिनसलछौं, जसमा त्यो क्िकायले तपाईकंो पाररवाररक सदस्य वा तपाईकंो स्याहार - ससुारमा अक्लकता पक्ि संलग्ि अन्द्य व्यक्क्तहरूलाई खोज्ि सकोस्।   

 

3. िोष सङ््गरह। तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीहरूको सीक्मत क्हस्साको प्रयोग हाम्रो वा हाम्रो तिन बाट कोष सङ्िह गि ेप्रयासमा दाि गिनका लाक्ग 

तपाईसंुँग सम्पकन  गिन प्रयोग गररि े छ।  यस सीक्मत जािकारीमा तपाईकंो िाम, ठेगािा, सम्पकन का अन्द्य जािकारीहरू, उमेर, क्लङ्ग, जन्द्म क्मक्त, 

ओहायोहेल्थबाट प्राप्त स्वास््य सेवाका क्मक्तहरू, उपचार गि ेडलटरहरू, क्वभागहरू तथा पररणामसम्बन्द्धी जािकारी साथै स्वास््य क्बमाको क्स्थक्त सामेल 

हुि सलदछि्। यो सीक्मत मात्राको जािकारीको प्रयोगले हामीलाई हाम्रो कोष सङ्िह गिे प्रयासमा थप केक्न्द्रत हुि मद्दत गिेछ। कोष सङ्िहक्सत सम्बद्ध 

सामिी/सर-सञ्चार प्राप्त गिुनबाट मिाही गि ेअक्धकार तपाईकं्सत छ अक्ि तपाईलंे आफ्िो िाउुँ र ठेगािा तपाई ंहामीबाट कोष सङ्िहक्सत सम्बद्ध सामिीहरू 

वा सर-सञ्चार प्राप्त गिन चाहिुहुुँदिै भन्द्िे बयािका साथ OhioHealth’s Ethics & Compliance Office, 3430 OhioHealth 

Parkway, Columbus, Ohio 43202-मा, वा CompliancePrivacy@ohiohealth.com-मा पठाएर यसो गिन 

सलिुहनु्द्छ।  

 

V. तपाईिंो संरनक्षत स्र्ास््य जाििारीिो सम्बन्धमा तपाईिंा अनधिारहरू।   

 

1. तपाईिंो संरनक्षत स्र्ास््य जाििारीप्रनत पहँुच। तपाईकंो तिन बाट हामीले राखेका अक्धकांश संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको प्रक्तक्लक्प बिाउि े

अक्ि/अथवा क्िरीक्षण गि ेअक्धकार, तपाईकं्सत छ।   
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 केही जािकारीहरू तुरुन्द्त ै प्राप्त गिनका लाक्ग MyChart-को प्रयोग गिन OhioHealth क्सिाररस गदनछ।  यक्द तपाईकं्सत MyChart 

अकाउन्द्ट छैि भि ेतपाईलंे यसरी अकाउन्द्ट खोल्ि सलिुहुन्द्छः  https://mychart.ohiohealth.com/MyChart/signup 

 यस्तो गिनको लाक्ग सब ैअिुरोधहरू क्लक्खत रूपमा अक्ि तपाई ंवा तपाईकंा प्रक्तक्िधद्वारा हस्ताक्षररत हुिु अक्िवायन छ। यसको लाक्ग कुिै खचन 

लाग्िेभए, त्यसबारे हामी तपाईलंाई अक्िम सूचिा क्दिेछौं।  

 तपाईलंे मेलद्वारा प्रक्तक्लक्प पठाउिे अिुरोध गिुनभएको खण्डमा, हामी त्यसको शुल्क क्लिेछौं अक्ि तपाईलंे अिुरोध गररएको जािकारीको सार-

संके्षपको लाक्ग अिुरोध गिुनभएमा सार-संके्षप तयार पािन लाग्िे शुल्क पक्ि तपाईबंाट क्लिेछौं। तपाईलंे जािकारीप्रक्त पहुुँच प्राप्त गिनको लाक्ग यस 

सुक्वधा केन्द्रको मेक्डकल रेकड्नस क्वभागकोबाट अिुरोध िाराम प्राप्त गिन सलिुहनु्द्छ।  

 तपाईकं्सत इलेलिोक्िक रूपमा रहेको तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको इलेलिोक्िक प्रक्तक्लक्प प्राप्त गिे अक्धकार छ अक्ि तपाईलंे त्यो प्रक्तक्लक्प 

सोझै तपाईदं्वारा मिोिीत कुिै क्िकाय वा व्यक्क्तलाई पठाउिे अिुरोध गिन सलिुहनु्द्छ, तर यस्तो मिोियि स्पि, सहज साथै क्वक्शि हुिुपछन अक्ि यसमा 

पूरा िाउुँ र मेल गिे ठेगािा वा पक्हचािसम्बन्द्धी अन्द्य जािकारीको उल्लेख गररिुपछन।    

 तपाईकंो इलेलिोक्िक संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको प्रक्तक्लक्प तयार पादान लाग्िे श्म अक्ि सामिीहरूको लाक्ग हामी तपाईबंाट शुल्क क्लि सलछौं।    

 

2. तपाईिंो संरनक्षत स्र्ास््य जाििारीमा पररर्तनि। यक्द तपाई ंयो ठान्द्िुहनु्द्छ क्क तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीमा कुिै त्रुक्ट छ अथवा यो ठान्द्िुहुन्द्छ 

क्क जािकारीलाई सही बिाउिको लाक्ग यसमा संशोधिको आवश्यकता छ भि,े त्यस क्स्थक्तमा, तपाईकंो स्वास््य जािकारीलाई संशोधि गिे वा त्यसलाई 

सही पाि ेअिुरोध क्लक्खत रूपमा गि ेअक्धकार तपाईकं्सत छ।   

 अिुरोध गररएका सब ैपररवतनिहरू गिनको लाक्ग हामी वाध्य छैिौं तर हामी हरेक अिुरोधबारे ध्यािपूवनक सोचक्वचार गिेछौं।   

 हामीले सोचक्वचार गिुनपिे संशोधिसम्बन्द्धी सब ैअिुरोधहरू क्लक्खत रूपमा हुिु साथै तपाई ंवा तपाईकंा प्रक्तक्िक्धद्वारा यसमा हस्ताक्षर गररिु अक्िवायन 

छ, अक्ि यसमा संशोधि/भूल सुधारको अिुरोधका कारणहरूको उल्लेख अक्िवायन रूपमा गररएको हुिुपछन।   

 यक्द हामीले तपाईलंे अिुरोध गिुनभएको संशोधि वा भूल सधुार गर्यौं भिे, हामीले आवश्यक ठािेको खण्डमा हामी यसबारे हामीक्सत कायन गि े

अन्द्यहरूलाई पक्ि सूक्चत गिेछौं अक्ि असंशोक्धत रेकडनका प्रक्तक्लक्पहरू राख्िेछौं।   

 तपाईलंे यो सुक्वधा केन्द्रको मेक्डकल रेकड्नस क्वभागबाट संशोधिको लाक्ग अिुरोध गि ेिाराम प्राप्त गिन सलिुहनु्द्छ।   

 

3. तपाईिंो संरनक्षत स्र्ास््य जाििारीिो खुलासाहरूिो नहसाब-निताब। तपाईकं्सत हामीले गरेका तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको कक्तपय 

खुलासाहरूको क्हसाब-क्कताब प्राप्त गिे अक्धकार छ।  यो अक्धकार उपचार, भकु्ताि वा स्वास््य सवेा सञ्चालिको उदे्दश्यले गररएका खुलासाहरूमाक्थ 

भिे लागू हुुँदैि।  

 अिुरोधहरू क्लक्खत रूपमा गररिुपछन अक्ि यसमा तपाई ंवा तपाईकंा प्रक्तक्िक्धको हस्ताक्षर हुिुपछन।   

 एकाउक्न्द्टङ्ग अथानत् क्हसाब-क्कताबको अिुरोध क्िक्म्त िारामहरू यो सुक्वधा केन्द्रको मेक्डकल रेकड्नस क्वभागमा उपलब्ध छि्।  

 कुिैपक्ि 12 मक्हिाको अवक्धमा प्रथम क्हसाब-क्कताब क्िःशुल्क प्राप्त गिन सक्कन्द्छ; त्यही 12 मक्हिाको अवक्धमा तपाईलंे पुिः अिुरोध गिुनभएको 

खण्डमा, हरेक क्हसाब-क्कताब क्िक्म्त शुल्क लाग्िेछ।   

 क्हसाब-क्कताबलाई अिुरोध गररएको ताररखभन्द्दा छः वषन अक्िसम्म सीक्मत राक्खएको छ।  

 

4. तपाईिंो संरनक्षत स्र्ास््य जाििारीिो उपयोग र खुलासानसत सम्बद्ध प्रनतबन्धहरू। उपचार, भुक्तािी, वा स्वास््य सेवा सञ्चालि क्िक्म्त हामी 

तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको कसरी उपयोग साथै खुलासा गछौं, त्यसमाक्थ सीमाहरू थोप्िको लाक्ग अिुरोध गिे अक्धकार, तपाईकं्सत छ।   

 कािूिले अिुमक्त क्दएका उपयोगहरूको लाक्ग भिे तपाईलंे सीमा तोलि िसलिु पक्ि हुिछे।  

 प्रक्तबन्द्धको लाक्ग अिुरोध गिे िाराम यो सुक्वधा केन्द्रको मेक्डकल रेकड्नस क्वभागबाट प्राप्त गिन सक्कन्द्छ।  

 अक्धकांश माक्मलाहरूमा, प्रक्तबन्द्धसम्बन्द्धी तपाईकंो अिुरोधलाई हामीले स्वीकार गि ेआवश्यकता छैि, तर उपयुक्त ठहररए उक्चत अिुरोधहरूलाई 

स्वीकार गिे प्रयास गररिेछ।   

 हामीक्सत हामीलाई उक्चत लागेको खण्डमा पक्हलेबाट स्वीकृत प्रक्तबन्द्धलाई समाप्त गि ेअक्धकार सुरक्क्षत छ। यस्तो भएको खण्डमा, हामी तपाईलंाई 

सूक्चत गिेछौं।   

 तपाईकं्सत यो सुक्वधा केन्द्रको मेक्डकल रेकड्नस क्वभागमा तपाई ंवा तपाईकंा प्रक्तक्िक्धद्वारा हस्ताक्षररत क्लक्खत सूचिा पठाएर पक्हलेबाट स्वीकृत 

प्रक्तबन्द्धलाई समाप्त गिे अक्धकार पक्ि छ।  
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 यक्द तपाईलंे सेवाको खचनसम्बन्द्धी सम्पणून क्बलको भुक्तािी आफ्िै गोजीबाट गिुनहुन्द्छ, अक्ि हामीलाई कुिै क्वशेष सेवाबारे जािकारीलाई भुक्तािी 

क्िक्म्त तपाईकंो बीमा कम्पिीलाई िपठाउि ेअिुरोध गिुनहुन्द्छ भिे, तपाईकंो बीमा कम्पिीलाई अन्द्य सेवाहरूको लाक्ग पठाइि ेक्बलहरूको सम्बन्द्धमा 

त्यो जािकारीको आवश्यकता िभएको खण्डमा, हामी त्यो अिुरोधलाई स्वीकार गिेछौं।  

 

5. गोपिीय सर सञ्चारहरू।  तपाईकं्सत तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको सम्बन्द्धमा हामीबाट सर-संवादहरू वैकक्ल्पक उपायहरूद्वारा वा वैकक्ल्पक 

स्थािहरूमा प्राप्त गिनको लाक्ग अिुरोध गि ेअक्धकार छ अक्ि हामी तपाई ंवा तपाईकंा प्रक्तक्िक्धबाट प्राप्त उक्चत अिुरोधलाई स्वीकार गिेछौं।  उदाहरणको 

लाक्ग, यक्द तपाई ंएपोएन्द्टमेन्द्टको याद क्दलाउि ेसन्द्देश भॉयस मेलमा िछोड्ि अथवा त्यसलाई एक क्वशेष ठेगािामा पठाउि ेइच्छा गिुनहनु्द्छ भि,े हामी 

उक्चत अिुरोधहरूलाई स्वीकार गिेछौं।  तपाईलं े यस्ता गोपिीय सर-सञ्चारहरूको सम्बन्द्धमा क्लक्खत रूपमा अिुरोध गिन सलिुहनु्द्छ अक्ि आफ्िो 

अिुरोधलाई यो सुक्वधा केन्द्रको मेक्डकल रेकड्नस क्वभागलाई पठाउि सलिहुुन्द्छ।    

 

6. िागजिो प्रनतनलनप। तपाईलंे यो सूचिाको प्रक्तक्लक्प ई-मेल अथवा अन्द्य इलेलिोक्िक माध्यमहरूबाट प्राप्त गिनको लाक्ग अिुरोध गिुनभएको भए तापक्ि 

यो सूचिाको कागजको प्रक्तक्लक्प प्राप्त गिे अक्धकार, तपाईकं्सत छ।   

 

VI. अप्रानधिृत खुलासाहरूिो सूचिा। 

 

तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीको उल्लंिि भएको खण्डमा, तपाईलं ेआिूलाई क्षक्तबाट जोगाउको लाक्ग सािनसलि ेपाइलोहरूबारे  सूचिा तथा  जािकारी प्राप्त 

गिुनहुिेछ।   

 

VII. प्रश्नहरू तथा गुिासोहरू।   

 

यो सूचिाको सम्बन्द्धमा तपाईकं्सत प्रश्नहरू छि ् अथवा तपाईलंाई अक्धक सहायताको खाुँचो छ भिे, तपाईलंे OhioHealth प्राइभेसी अक्िसरक्सत 3430 

OhioHealth Parkway, Columbus, Ohio 43202-मा सम्पकन  गिन सलिुहुन्द्छ, वा 1-866-411-6181-मा िोि गिन सलिुहनु्द्छ।  यक्द तपाई ं

आफ्िा क्िजतासम्बन्द्धी अक्धकारहरूको उल्लिंि भयो भिी ठान्द्िहुुन्द्छ वा तपाईकंो संरक्क्षत स्वास््य जािकारीप्रक्त पहुुँचबारे क्लएको क्िणनयक्सत असहमत हिुुहुन्द्छ भि,े 

तपाईलंे क्िम्ि व्यक्क्तहरूक्सत सम्पकन  गिन सलिुहुन्द्छ:  

 OhioHealth प्राइभेसी अक्िसर, वा  

 यू एस स्वास््य एवम् मािव सेवा क्वभागका सक्चव, वाक्शङ्टि डी सी  अक्ि तपाईलं ेआफ्िा अक्धकारहरूको उल्लंिि भएको 180 क्दिहरूक्भत्र 

यस्तो गुिासो क्लक्खत रूपमा गिुनपिेछ।   

 गुिासो दतान गरेकोमा कुिै प्रक्तशोधात्मक कायनवाही गररिेछैि।   

 

VIII. प्रभार्मा आउिे ताररख।   

 

क्िजतासम्बन्द्धी प्रक्ियाबारे यो संयुक्त सूचिा 1 जिू, सि ्2017-देक्ख प्रभावमा छ। सशंोक्धत 16/3/2021. 


