
गोपनीयता अभयासहरूको सचूना
तपाईंको जानकारी। तपाईंका अधिकारहरू। हाम्ो उत्तरदाधित्वहरू।
िो सचूनाले तपाईंबारे धचककतसकीि जानकारीको उपिोग र खलुासा कसरी 
गन्न सककन्छ तथा तपाईंले िो जानकारीमा कसरी पहँुच गन्न सकनहुुन्छ भनने 
बारे ्वर्नन गद्न्छ। कृपया यसलाई धयानपूर्वक  
समीक्ा गन््वहोस।्

हाम्ो प्रततबद्धता
Penn State Health ले तपाईंको स्वास्थिबारे जानकारी विक्तिगत ्छ भनी 
बझु्छ। हामी िो सचूनाअनसुार सघंीि र राजि काननूद्ारा आ्वशिकअनसुार 
तपाईंको धचककतसा जानकारीको सरुक्ा गन्न  
प्रधतबद्ध ्छौँ।

यस जानकारीको प्रायोजयता
िो सचूना क््वद्ाथथी र स्विंसे्वक सहीत सब ैपने स्े् हेलथ (Penn State 
Health, PSH) ससंथा र काि्नबल सदसिहरूमा कािा्ननि्वन हुन्छ। तपाईंले 
PSH ससंथाको बारेमा िस ्ेवबसाइ्मा थप जानन सकनहुुन्छ
https://www.pennstatehealth.org/
िो सचूना PSH द्ारा बनाईएको ्वा प्राप्त जानकारीमा कािा्नन्विन हुन्छ कक 
्वर्नन गद्न्छ:
•	तपाईको मानधसक ्वा शारीररक स्वास्थि ्वा अ्वसथा;
•	तपाईंले प्राप्त गनु्नहुने स्वास्थि से्वा; ्वा
•	तपाईंले प्राप्त गनु्नहुने स्वास्थि से्वाहरूका लाधग पकहलेका ्वा भक््वषिको 
भतुिानी।

माधथ उललललखत जानकारीलाई सरुलक्त स्वास्थि क््व्वरर ्वा "PHI" भनेर 
बलुिन्छ र सघंीि तथा राजि काननूको अिीनमा रहन्छ।
िो सचूना धनमन कुरामा कािा्नन्विन हँुदैन:
•	धचककतसा जानकारी जनु PHI होइन;
• PSH को स्वास्थि िोजना ्वा एक रोजगारदाताको रूपमा PSH;
• PSH बाहेकका धचककतसा प्रदािकहरू।

सयंक्त सचूना
PSH ससंथानको सदसिहरू सगंकित स्वास्थि सिाहार वि्वसथा (Organized 
Health Care Arrangement, OHCA) मा सहभागी हुन्छन।् OHCA 
सहभागीहरू सिंतुि उपचार, भतुिानी र स्वास्थि सिाहार गन्नका लाधग एक 
अका्नसगँ तपाईंको जानकारी सेिर गन्न सक्छन।् OHCA को प्रतिेक सदसिले 
िो सचूना अनसुार तपाईंको स्वास्थि जानकारीको उपिोग, खलुासा, कामि 
राखे् र रक्ा गनने्छ।

कसरी तपाईंको PHI को उपयोग र ख्लासा गनने
उपचार
PSH ले उपचार प्रदान गन्न ्वा समन्वि गन्नका लाधग आ्वशिकतानसुार 
तपाईंको PHI को उपिोग र खलुासा गन्न सक्छ। िसमा तपाईंको PHI को अनि 
PSH सकु््विा र कम्नचारीहरू ्वा PSH बाहेकको स्वास्थि से्वा प्रदािक, एजेनसी 
्वा सकु््विाहरू सहीत सेिर गनने समा्ेवश ्छ।
उदाहररका लाधग, डाक्र, नस्न र तपाईंको सिाहारमा सलंगन अनि पेशे्वरहरू 
(PSH अनतग्नत र बाकहर) ले तपाईंको क््व्वरर तपाईंलाई कुन ैक््वशेषज्ञ कहाँ 

ररफर गन्न, ्वा तपाईंको उपचार प्रकरििाको िोजना बनाउन तपाईंको PHI को 
उपिोग गन्न सक्छन ्।	

स्वास्थि से्वा सञचालन
PSH ले हेलथकेिर अपरेशनहरू सचंालन गन्नका लाधग तपाईंबारे PHI को 
उपिोग र खलुासा गन्न सक्छ जसमा धनमन समा्ेवश हुन सक्छन:्

• PSH लाई ्वा सोको तफ्न बा् क््वधशष्ट से्वा प्रदान गनने विापाररक सहािक 
सगंिनहरूलाई PHI खलुासा गनने।

• PSH OHCA धभत्रका सगंिनहरू साथसाथ ैPSH बाकहरको सगंिनहरूका 
लाधग तपाईंलाई उपचार प्रदान गन्न ्वा हाम्ा से्वाहरूका लाधग भतुिानी 
गन्न तपाईंसगँ प्रतिक् समबनि राखद्छ।

उदाहररका लाधग, हामी शलैक्क उदे्शिहरूका लाधग डक्र, नस्न, प्राक््वधिक, 
क््वद्ाथथी र अनि PSH कमथीहरूलाई PHI को उपिोग र खलुासा गन्न सक्छौँ।

से्वाहरूका लाधग भतुिानी
हामी हाम्ा से्वाका लाधग भतुिानी प्राप्त गन्नका साथ ैभक््वषिका से्वाहरूका 
लाधग प्ूव्न भतुिानी स्वीकृतीको अनरुोि गनने तपाईंको PHI को उपिोग र 
खलुासा गन्न सक्छौँ। PHI को खलुासा भतुिानी र सकंलन से्वाहरू प्रदान 
गनने स्वास्थि िोजनाहरू, बीमा कमपनीहरू ्वा अनि तेस्ो पक्हरूलाई गन्न 
सककने्छ।
उदाहररका लाधग हामीले तपाईंको स्वास्थि क्बमा प्रबनिकलाई तपाईंको PHI 
को उपिोग गरेर र खलुासा गरेर हामी तपाईंको स्वास्थि से्वाको क्बल धतरेर 
उधचत पसैा धतरेको पकका ग्छछौं।

हामीले तपाईंको चचककतसकीय जानकारीको प्रयोग रा 
खल्ासा गनने अनय तररकाहरू
सा्व्नजधनक स्वास्थि तथा सरुक्ा गधतक््वधिहरू
हामी धनमन लगाित सा्व्नजधनक स्वास्थिसगँ समबक्द्धत गधतक््वधिहरूका 
लाधग PHI को खलुासा गन्न सक्छौँ:
•	रोग, चो्प्क ्वा अपाङगताको रोकथाम ्वा धनिनत्रर गन्न;
•	जनमहरू र मतृिहुरूको ररपो ््न गन्न;
•	धशशपु्रधत दवुि्न्वहार ्वा उसको उपेक्ाको ररपो ््न गन्न;
•	औषधिहरूका प्रधतकरििाहरू र उतपादनहरूसगँ समबक्द्धत समसिाहरूको 
ररपो ््न गन्न;

•	उतपादनहरू फका्नउने समबनिमा सचूनाहरू प्रदान गन्न;
•	कुन ैरोगको समभाक््वत जोलखम ्वा कुन ैरोग समपक्न  ्वा क्बसतारको 
जोलखम ्वा सो को लसथधतको बारेमा सचूना प्रदान गन्न; ्वा

•	शकंासपद दवुि्न्वहार, उपेक्ा ्वा घरािसी कहंसाको बारेमा उपितुि सरकारी 
प्राधिकारीलाई सधूचत गन्न।

अधतररति रूपमा, हामी PHI को उपिोग र खलुासा गन्न सक्छौँ:
•	तपाईंको स्वास्थि र सरुक्ा ्वा अरूको स्वास्थि र सरुक्ामा हुने गमभीर 
खतरालाई कम गन्न ्वा रोकन।

•	माहामारी राहत प्रिासमा सहभागी हुने ससंथाहरूलाई अधिकार कदन।ु
उदाहररका लाधग, हामी एक अमेररकी रेड रेिसको सा्व्नजधनक आपतकालीन 
लसथधतको प्रधतकरििामा सहािता गन्नका लाधग PHI खलुासा गन्न सक्छौँ।
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अनसुनिानमलूक गधतक््वधिहरू:

धनमन मधिे केही भएमा हामी अनसुनिानातमक उदे्शिहरूका लाधग तपाईंको 
PHI को उपिोग र खलुासा गन्न सक्छौँ।
•	अनसुनिानकता्नले ससंथागत समीक्ा बोड्न (Institutional Review 

Board, IRB), एक समान सधमधतबा् अनमुोदन प्राप्त गद्न्छ, जसमा 
अनसुनिानमा मान्व क््वषिहरूको गोपनीि अधिकार र सरुक्ाको 
सरंक्रका लाधग आरोप लगाइने गररन्छ; ्वा	

•	तपाईं हामीलाई िसतो गन्नका लाधग आफनो धललखत प्राधिकरर 
कदनहुुन्छ।

िस बाहेक, हामी भक््वषिमा हुने अनसुनिानका लाधग उपिोगी क््वधशष्ट 
धचककतसा आ्वशिकताहरू भएका क्बरामीहरू पत्ता लगाउन प्राधिकररको 
क्बना, PHI को उपिोग गरेर प्रक् गन्न सक्छौँ।

काननूको अनपुालन
सघंीि, राजि ्वा सथानीि काननूले आ्वशिक िहर गरेको खणडमा, हामी 
तपाईंबारे धचककतसकीि जानकारीको खलुासा गनने	्छौँ।ँ

अङग र ऊतक दान:

तपाईं अङग दाता हुनहुुन्छ भने, हामी अङग दान बिाङक ्वा ती 
सङगिनहरूलाई तपाईंबारे धचककतसकीि जानकारीको खलुासा गन्न सक्छौँ।

धचककतसकीि जाँचकत्ता्न ्वा अलनतम ससंकार धनदनेशकहरूूः
हामी धनमन विक्ति ्वा ससंथालाई तपाईंको PHI खलुासा गन्न सक्छौँ:
•	कोरोनस्न ्वा धचककतसक जाँचकता्नहरू मतृ विक्तिको पकहचान गन्न ्वा 
मतृिकुो काररको पत्ता लगाउन ्वा काननूद्ारा आधिकाररक अनि 
काररहरूका लाधग; र

•	अलनतम ससंकार धनदनेशकहरूलाई उनीहरूको कत्त्नवि-पालन गन्नका लाधग 
आ्वशिक ्छ

कामदारको क्धतपधूत्न
हामी कामधसत समबद्ध चो्प्कको लसथधतमा ्वा क्बरामी हँुदा सकु््विाहरू 
उपलबि गराउने कामदारको क्धतपधूत्न ्वा िसत ैखालका काि्नरिमहरूका लाधग 
धचककतसकीि जानकारीको खलुासा गन्न सक्छौँ।

विा्वसाधिक स्वास्थि र सरुक्ा
हामी तपाईंको रोजगरादातालाई PHI को खालासा तिो बेला गन्न सक्छौँ 
जब हामीले वि्वसाधिक स्वास्थि र सरुक्ाका लाधग उनीहरूको अनरुोिमा 
लसरिधनङ र स्वा्थि हेरचाह प्रदान गद्न्छौं।

काननू प्र्वत्नन
हामी काननू प्र्वत्नन प्रिोजनका लाधग ्वा काननूद्ारा अधिकृत ्वा काननू 
अनसुार एक काननू प्र्वत्नन अधिकारीलाई PHI खलुासा गन्न सक्छौँ।

अनि सरकारी अनरुोिको प्रधतकरििामा
हामी िी क््वशेष पररलसथधत अनसुार तपाईंबारे धचककतसकीि जानकारीको 
खलुासा गन्न सक्छौँ।
•	तपाईं सशस्त्र बलहरूको सदसि हुनहुुन्छ भने, सेना कमान 
प्राधिकारीहरूका लाधग;

•	िकद तपाईं क््वदेशी सनैि कम्नचारी हुनहुुन्छ भने क््वदेशका उपितुि सेना 
प्राधिकारीहरूका लाधग;

•	गपु्त समाचार ्वा प्रधत गोपि िोजनाका गधतक््वधिहरूका लाधग सघंीि 
अधिकारीहरू अधिकार कदन;

•	सिंतुि राजि अमेररका ्वा अनि घरेल ुर ्वदेैधशक अधिकारहरूको सरुक्ा 
गन्न अधिकृत अधिकारीहरूका लाधग; ्वा

•	काननूद्ारा अधिकृत क््वशेष जाँच ्वा गधतक््विहरूको सचंालनको 
प्रिोजनका लाधग।

काननूी अनरुोिहरू
हामी तपाईंबारे PHI को खलुासा गन्न सक्छौँ:
•	एक अदालत ्वा प्रशासनको आदेश।
•	अदालतको समन र खोज-अनरुोि (discovery request)को ज्वाफमा ्वा 
क््व्वादमा सलंगन कुन ैअनि विक्तिको काननूी प्रकरििा अनतग्नत।

अधतररति रूपमा, हामी तपाईंबारे PHI को उपिोग र खलुासा गन्न ्वा PSH 
सकु््विामा तपाईंको उपचारसगँ समबक्द्धत मदु्ा दािर गन्न सक्छौँ।

स्वास्थि जानकारीका आदान-प्रदान
हामी स्वास्थि सचूना आदान प्रदान (Health Information Exchanges, 
HIEs) को माधिम बा् इलेकट्ोधनक रूपमा PHI को उपिोग, खलुासा ्वा प्राप्त 
गन्न सक्छौँ। तपाईंले PSH मा भ्रमभ गनने अ्वधिमा तपाईंको सहािता गनने 
पंजीकरर कम्नचारीलाई बाकहर धनलसकने रूपमा ्वा िो नोक्सको तल समपक्न  
जानाकारीको प्रिोग गरी PSH स्वास्थि सचूना वि्वसथापनमा समपक्न  गरी 
HIEs मा भाग नधलन ्छनौ् गन्न सकनहुुन्छ।

स्वास्थिसगँ समबक्द्धत सकु््विा र से्वाहरू
हामी तपाईंलाई PSH द्ारा कदईने स्वास्थि समबनिी लाभ, से्वा र उपचार 
क््वकलपहरू बारे सधूचत गन्नका लाधग PHI को उपिोग र खलुासा गन्न सक्छौँ। 
उदाहररका लाधग, हामी तपाईंलाई मिमेुह धनिनत्रर गन्न सहािता गनने PSH 
द्ारा द आहार कदईने आहार क््वशेषज्ञ से्वाहरूको बारे सधूचत गन्न सक्छौँ।

चो्को रोकथाम
हामी कुन ैपधन विक्ति ्वा स्व्नसािररका लाधग एक गमभीर र अब हुने खतरा 
रोकन PHI को उपिोग र खलुासा गन्न सक्छौँ।

खाद् तथा औषधि प्रशासन
िकद िो एजेनसीको खाना, परूक, औषधिजनि, र उतपादन ्वा उतपादनको 
समिना, मम्नत ्वा प्रधतसथापनका लाधग आ्वशिकताको रूपमा PHI लाई FDA 
मा प्रक् गन्न सक्छौँ।

कोष सङकलन गधतक््वधिहरू:

हामी PSH का कलिारकारी अधभिानहरूको समथ्नन गन्नका लाधग स्वलै््छक 
दान ्वा गधतक््विहरूमा सहभागी हुनका लाधग तपाईंलाई समपक्न  गन्न 
तपाईंको PHI को सीधमत उपिोग गन्न सक्छौँ। िसमा पेलनसलभेधनिा स्े् 
िधूनधभधस््न ीको सीधमत PHI को खलुासा गनु्न समा्ेवश ्छ, जो PSH को PSH को 
तफ्न बा् परोपकारी दान लीन सहिोग गद्न्छ।
हामीले तपाईंको PHI लाई कोष सकंलन गधतक््वधिका लाधग उिोग ्वा खलुासा 
गिछौं भने तपाईंलाई भक््वषिका गधतक््वधिहरूबा् बाकहर धनसकनका लाधग 
चिन गन्न कदइने्छ जनु तपाईंले प्राप्त गनु्नभएको कोष सकंलन सचंारधभत्र 
तपाईंलाई थप विाखिा गररने्छ।

PSH असपतालको धनदनेधशका
तपाईं एक रोगीको रूपमा असपतालमा रहनभुएको बेलामा हामी असपताल 
धनदनेधशकामा तपाईंबारे कधतपि सीधमत जानकारीलाई सामेल गन्न सक्छौँ।
•	धनदनेधशका जानकारीमा तपाईंको नाउँ, असपतालमा तपाईं रहनभुएको 
सथान, तपाईंको सामानि अ्वसथा (“राम्ो”, “गमभीर”, “जोलखम” आकद 
जसता) र तपाईं समबद्ध हुनभुएको िम्न सामेल गन्न सक्छ।

•	हामी तपाईंलाई नाउँले खोजने विक्तिहरूसमक्, तपाईं समबद्ध हुनभुएको 
िम्न बाहेक अनि धनदनेधशका जानकारीको खलुासा  
गन्न सक्छौँ।

•	परुोकहत ्वग्नका सदसिलाई तपाईं समबद्ध हुनभुएको िम्नबारे जानकारी 
कदन सककन्छ।

•	तपाईंसगँ कुन ैपधन भाग ्वा िो धनदनेधशका जानकारीको सबकैो 
धनसकाशनमा रोक लगाउने अधिकार ्छ ्वा PSH काि्नबलको 
सदसिहरूलाई से्वा प्रदान गन्नका लाधग अनरुोि गरेर PSH मा तपाईंको 
प्र्ेवश गोपनीि रहन तपाईं अनरुोि गन्न सकनहुुन्छ। तपाईं गोपनीि 
रहनका लाधग प्र्ेवशको अनरुोि गनु्नहुन्छ भने फोन गनने विक्ति र 
आगनतकुहरूलाई तपाईं क्बरामी हुनहुुन्छ भनी भधनने ्ैछन।

तपाईंको सिाहारससुारमा सलंगन विक्तिहरू
तपाईंले कुन ैआपक्त्त नगरूनजेल, हामी तपाईंको धचककतसा से्वामा सलंगन 
धमत्र ्वा पारर्वाररक सदसिलाई परर्वारको कुन ैसदसिले तपाईंको तफ्न बा् 
क्प्रलसरिपशन धलईरहेको ्छ भनी तपाईंबारे PHI को खलुासा गन्न सक्छौँ।
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स्वास्थि धनरीक्रधसत समबद्ध गधतक््वधिहरू
हामी स्वास्थि धनरीक्रधसत समबद्ध एजेनसीलाई काननूद्ारा अनमुधत 
प्राप्त परीक्र, अनसुनिान तथा धनरीक्र जसता गधतक््वधिका लाधग PHI को 
खलुासा गन्न सक्छौँ। िी गधतक््वधिहरू सरकारका लाधग स्वास्थि से्वा प्रराली 
र सरकारी काि्नरिमहरूको धनगरानी तथा नागररक अधिकार काननूहरूको 
पालना गन्नका लाधग आ्वशिक ्छन।्

कैदमा रहेका विक्तिहरू
िकद तपाईं कुन ैसिुार गहृ अथ्वा ससंथानमा ्वा काननू कािा्नन्विन गनने 
अधिकारीको कहरासतमा हुनहुुन्छ भने, हामी ससंथान ्वा काननू कािा्नन्विन 
गनने अधिकारी समक् तपाईंबारे PHI को खलुासा गन्न सक्छौँ।

ती उपिोगहरू र खलुासाहरू जसका लाधग तपाईंको अनमुधत आ्वशिक हुन्छ

िो नोक्समा ्वर्नन गरीएको बाहेक ्वा अनिथा अनमुधत कदइएको ्वा 
काननूद्ारा आ्वशिक भएको रूपमा हामी धललखत रूपमा िसतो गन्नका लाधग 
धललखत रूपमा अधिकृत नभएसमम कुन ैअनि उदे्शिका लाधग तपाईंको 
PHI को उपिोग ्वा खलुासा गनने ्ैछनौँ।ं क््वशेष रूपमा धनमन कुराका लाधग 
हसताक्ररत प्राधिकरर आ्वशिक ्छ:

•	माकने क्ंगको उदे्शिका लाधग उपिोग र खलुासा;
•	मनोधचककतसा नो्को अधिक प्रिोग र खलुासा;
•	•••	को	क्बरिी	गनने	खलुासा;
•	केही अनसुनिान प्रो्ोकलका लाधग प्रिोग र खलुासा।

तपाईंले हामीलाई तपाईंबारे PHI को उपिोग ्वा खलुासा गन्नका लाधग अनमुधत 
प्रदान गनु्नहुन्छ भने तपाईंले कुन ैपधन समिमा तिो अनमुधतलाई, धललखतमा, 
खाररज (रद्) गन्न सकनहुुन्छ। तथाक्प, हामी तपाईंको प्राधिकररसगँ पकहले 
गररएका कुन ैपधन खलुासालाई उल्ाउन सकदैनौँ। तपाईंले हसताक्र 
गनु्नभएको कागजातमा तपाईंले कसरी आफनो प्राधिकरर कफता्न लीन 
सकनहुुन्छ ्वर्नन गनने्छ। तपाईंको प्राधिकरर रद् गन्न ्वा अलस्वकार गदा्न 
तपाईं PSH बा् प्राप्त हुने हेरचाहलाई असर पाददैन तर तपाईंलाई क््वशेष 
काि्नरिमहरूमा भाग धलनबा् रोकन सक्छ जसमा तपाईंको PHI को उिोग र 
खलुासा समा्ेवश भए अनसुार तपाईंलाई प्राधिकररको आ्वशिकता पद्न्छ।

तपाईंको अचिकार
िो सत्रमामा तपाईंको अधिकारको उपिोग गन्न तपाईंको सहािता गन्नका 
लाधग तपाईंको अधिकार र हाम्ो उत्तरदाधित्वको विाखिा गद्न्छ।

तपाईंको मेकडकल रेकड्नको इलेलकट्क ्वा पेपर प्रधतको अनरुोि गनु्नहोस ््वा 
पाउनहुोस।्
केही अप्वादहरू बाहेक, तपाईंको धचककतसकीि जानकारीको धनरीक्र सहीतको 
मेकडकल रेकड्नको प्रधतधलक्प धनरीक्र गन्न ्वा पाउने अधिकार ्छ।
•	तपाईंको मेकडकल रेकड्नको प्रधत धनरीक्र गन्न र प्राप्त गन्न, तपाईंले 
िो सचूनाको तल कदईएको समपक्न  जानकारीको उपिोग गरी PSH को 
स्वास्थि सचूना वि्वसथापनलाई समपक्न  गन्न सकनहुुन्छ।

•	हामी तपाईंलाई प्रधतधलक्प, मेल ्वा तपाईंको अनरुोिसगँ समबक्द्धत अनि 
आपधूत्नहरूका लाधग लागने खच्नको रूपमा तपाईंबा् शलुक धलन सक्छौँ।

•	कधतपि सीधमत पररलसथधतहरूमा, हामी धनरीक्र गनने र प्रधतधलक्प 
हाधसल गनने तपाईंको अनरुोिलाई अस्वीकार गन्न सक्छौँ र हामी 
तपाईंलाई िसता धनर्निको धललखत सचूना कदन ्छौँ।ँ हामी तपाईं िो 
धनर्निको समीक्ाका लाधग कसरी अनरुोि गन्न सकनहुुन्छ ्वा सकनहँुुदैन 
थप सललाह कदन्छौँ।

तपाईं PSH क्बरामीको पो ््नलको उपिोग गरी आफनो स्वास्थि जानकारीको 
कुराहरूमा पहँुच गन्न सकनहुुन्छ। तपाईं आफनो क्बरामीको पो ््नल खाता से् 
अप गन्नमा मद्तका लाधग तपाईंको जाने दौरान तपाईंलाई सहिोग गनने दता्न 
गनने कम्नचारीलाई सोधन सकनहुुन्छ ्वा तपाईं िो सचूनाको तल कदईएको 
समपक्न  जानकारीको उपिोग गरी स्वास्थि सचूना वि्वसथापनलाई समपक्न  
गन्न सकनहुुन्छ।

तपाईंको मेकडकल रेकड्नमा सशंोिन गन्न अनरुोि गनु्नहोस ्
तपाईं तपाईंको बारेमा PHI सही ्ैछन ्वा अपरू्न ्छ भनी माननहुुन्छ हुने, 
तपाईंले हामी तपाईंको PHI लाई सशंोिन गन्न अनरुोि गन्न सकनहुुन्छ।
•	तपाईंले िस सचूनाको तल कदईएको जानकारीको प्रिोग गरी आफनो 
अनरुोिलाई धललखत रूपमा स्वास्थि सचूना प्रबनिन (Health 
Information Management)-समक् बिुाउन ुअधन्वाि्न ्छ।

•	अनरुोिमा तपाईंले ती कारर(हरू) ्वर्नन गनु्नप्छ्न कक जसको बारेमा 
तपाईंलाई लाग्छ कक तपाईंको PHI गलत ्वा अपरू्न ्छ।

हामी धनमन काररहरू मधिे एक ्वा िेरै काररले तपाईंको अनरुोिलाई 
अस्वीकार गन्न सक्छौँ:
•	जानकारी तिार पानने विक्ति ्वा धनकाि सशंोिन गन्नका लाधग उपलबि 
नहुनजेल धचककतसकीि जानकारी हामीले बनाएका धथएनौँ भने;

 • PSH द्ारा रालखएको PHI को कहससा होइन भने;
•	धचककतसकीि जानकारी तपाईंलाई धनरीक्र ्वा प्राप्त गनने अधिकार 
भएको जानकारीको कहससा होइन भने; ्वा

•	जानकारी सही ए्वम ्परू्न ्छ भने।

गोपि कुराकानीको अनरुोि गनु्नहोस।्
तपाईंको अनरुोि गनने अधिकार ्छ कक हामी तपाईंसगँ एक धनकद्नष्ट फोन 
नमबरको उपिोग गरेर ्वा एक ्वकैललपक मेधलगं िेगानाको उपिोग गरी 
कुराकानी गरौँ ्वा तपाईंसगँ कुन ैक््वशेष तरीकाले जानकारी प्रदान गरौँ।
•	तपाईंले तपाईंको भ्रमर गनने PSH सकु््विामा ्वा गोपनीि कािा्नलिमा 
समपक्न  गरेर िो नोक्सको तल जानकारीको उपिोग गरेर धललखत रूपमा 
िो अनरुोि गनु्नप्छ्न।

•	हामी तपाईंले गररएका कुन ैपधन उधचत अनरुोिहरूलाई  
समािोलजत गनने	्छौँ।ँ

हामीले कसरी तपाईंको PHI को उपिोग गनने सोमा प्रधतबनिहरू लगाउन 
अनरुोि गनु्नहोस ्
हामीले उपचार, भतुिानी, ्वा स्वास्थि से्वा गधतक््वधिहरूका लाधग 
धचककतसकीि जानकारीको प्रिोग ्वा खलुासा गनने समबनिमा, तपाईंको 
तिसमाधथ प्रधतबनि लगाउने ्वा तिसलाई सीधमत पानने अनरुोि हुन्छ।
•	तपाईंले स्वास्थि से्वाका लाधग PSH को क्बधलगं प्रथाअनसुार PSH लाई 
परू्न रूपमा भतुिानी गनु्नभएको ्छ, तिससगँ समबक्द्धत PHI को खलुासा 
तपाईंको स्वास्थि िोजनालाई नगनु्न भनने तपाईंको अनरुोि बाहेक हामी 
तपाईंको अनरुोिधसत सहमत हुनपुनने आ्वशिकता ्ैछन। तपाईंले से्वाको 
दौरान िस अनरुोिको दता्न गनने कम्नचारीलाई सधूचत गनु्नप्छ्न।

•	अनि सब ैप्रधतबनिहरूलाई िस सचूनाको तल भएका समपक्न  
जानाकरीको प्रिोग गरी गोपनीि काि्नलि (Privacy Office) लाई धललखत 
रूपमा पेश गनु्नप्छ्न।

•	अनरुोि अनतग्नत, तपाईंले धनमन कुरा बताउन ुपद्न्छ:
•	तपाईं कुन जानकारीलाई सीधमत तलुिाउन चाहनहुुन्छ;
•	के तपाईं हाम्ो प्रिोग, खलुासा ्वा द्ुवलैाई सीधमत तलुिाउन 
चाहनहुुन्छ; र

•	तपाईं सीमाहरू कसका लाधग लाग ूगन्न चाहनहुुन्छ।

धनलचित PHI को खलुासाहरूको कहसाबककताब मागनहुोस ्
तपाईंधसत PSH ले तपाईंको धचककतसकीि जानकारीको खलुासाहरूको 
कहसाबककताब प्राप्त गनने अधिकार ्छ। िो अधिकारमा उपचार र भतुिानी 
र स्वास्थि सिाहार गन्न ्वा अनि सीधमत अप्वादका उदे्शिहरूका लाधग 
खलुासाहरू सामेल ्ैछनन।्
•	तपाईंले िस सचूनाको अलनतम पषृ्ठमा कदइएको समपक्न  जानाकरीको 
प्रिोग गरी गोपनीिता कािा्नलि (Privacy Office) समक् आफनो अनरुोि 
धललखत रूपमा बिुाउन ुपनने ्छ।

•	तपाईंले कहसाबककताबमा सामेल हुन चाहनहुुने धमधतहरू समा्ेवश 
गनु्नप्छ्न। कहसाबककताबमा तपाईंले अनरुोि पेश गनु्नभएको धमधतले ्छ (6) 
्वष्न अधघदेलख गररएका खलुासाहरू मात्र समा्ेवश हुन सक्छ	
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•	कुन ैपधन बाह्र (12) किालेनडर मकहनाको दौरान पकहलो अनरुोि धन:शलुक 
्छ। तपाईंले उही बाह्र (12) मकहनाको अ्वधिधभत्र तपाईंले पेश गनु्नहुने 
प्रतिेक अनरुोिका लाधग तपाईंको उधचत खच्नमा आिाररत शलुक धलइने 
्छ।

•	तपाईं िो सचूनाको तलको समपक्न  जानकारीको उपिोग गरी गोपनीिता 
कािा्नलि (Privacy Office) बा् कहसाबककताबको अनरुोि फारम प्राप्त 
गन्न सकनहुुन्छ।	

एक जना विक्तिगत प्रधतधनधिको पकहचान गनु्नहोस ्
तपाईंले तपाईंको PHIसगँ समबलनित आफनो अधिकारहरू र ्छनौ्हरू 
प्रिोग गन्न कसलैाई काननूी अधिकार कदनभुएको ्छ भने हामी धतनीहरूको 
अधिकारको एक चो्ी पकु्ष्ट गरेपध्छ धतनीहरूको अनरुोिहरूको सममान  
गनने ्छौँ।ं

तपाईंले आफनो अधिकारको उललङघन भएको महससु गनु्नभएमा उजरुी दािर 
गनु्नहोस ्
तपाईं आफनो गोपनीिताको अधिकारहरूको उललङघन भएको ्छ भनी 
िाननहुुन्छ भने तपाईंले

• PSH-मा ्वा स्वास्थि र मान्व से्वा क््वभाग (Department of Health 
and Human Services) का सधच्वसमक्

• Privacy@pennstatehealth.psu.edu मा इमेल गरी;
• (717) 531-2081 मा हामीलाई फोन गरी; ्वा
• P.O. Box 850, Mail Code CA133, Hershey, PA 17033.

• www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/ मा गएर स्वास्थि 
र मान्व से्वा क््वभाग (the Department of Health and Human 
Services) को सधच्व समक् उजरुी दता्न गनु्नहोस ्

हामी उजरुी दािर गन्नका लाधग तपाईंको क्बरुद्ध जबाफी काि्न्वाही  
गनने	्ैछनौँ।

पेलनसलभेधनिाको काननू
पेलनसलभेधनिा काननूले मेकडकल रेकड्न, एचआईभीसगँ समबलनित रेकड्न, 
अलकोहल ्वा मादक पदाथ्नको से्वन क््वकार, अनतरंगीको मानधसक स्वास्थि 
रेकड्न र अधन्वाि्न बकहरंगीको मानधसक स्वास्थि उपचारको रेकड्नहरू सहीतको 
तपाईंको धचककतसा जानकारीको कसरी हामी प्रिोग ्वा सेिर ग्छछौँ सो 
लाई सीधमत गन्न सक्छ। िकद पेलनसलभेधनिा काननू तपाईंको धचककतसा 
जानकारीका लाधग लाग ूहुन्छ भने, हामी िी अधिक प्रधतबनिातमक 
काननूहरूको अनपुालनमा तपाईंको जानकारीको उपिोग र खलुासा गनने ्छौँ।

हाम्ो उततरदातयततरहरू
तपाईंको PHI सगँ समबलनित हाम्ो उत्तरदाधित्व धनमन ्छ:
•	हामी काननूद्ारा आ्वशिक ्छ तपाईँंको PHI को गोपनीिता र सरुक्ा को 
बनाए राख्का लाधग;

•	हामी तपाईंलाई तपाईंको PHI को गोपनीिता ्वा सरुक्ामा जोलखम 
धनमतिाउने गरी उललङघन भएको ्छ कक ्ैछन भनने कुरा बताउने ्छौँ; 
हामी िस सचूनामा विाखिा गररएका कत्नवि तथा गोपनीिताको सचूना 
अनरुूप गनने ्छौँ;

•	हामी तपाईंलाई िो सचूनाको एक प्रधत प्रदान गनने ्छौँ;
•	हामी तपाईँंको PHI को उपिोग गददैनौँ ्वा िो नोक्स मा ्वा काननू द्ारा 
अनमुधत कदए अनसुार बाहेक सािा गददैनौँ जब समम तपाईं	हामीलाई 
तिसो गन्नका	लाधग अधिकृत गनु्नहुनन।

थप जानकारीका लाधग, िो ्ेवबसाइ् हेनु्नहोस:्
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/
noticepp.html

यस सचूना बदलनह्ोस ्
हामी समि समिमा आफनो गोपनीिता अभिासहरूको समीक्ा ग्छछौँ। िसरी, 
हामी कुन ैपनी समिमा िस सचूनामा परर्वत्नन गनने अधिकार सरुलक्त 
राख्छौँ। िसता परर्वत्ननहरू हुनभुनदा पकहले धसज्नना ्वा प्राप्त हुनभुनदा अधघ 
PSH को स्वाधमत्वमा सब ैPHI का लाधग कुन ैपधन परर्वत्ननहरू प्रभा्वकारी 
हुने्छन।् हामीले आफनो गोपनीिताको अभिासहरूमा भौधतक परर्वत्नन 
गनु्नअधघ हाम्ो सकु््विाहरूमा िो सचूना र हालको सचूना एक प्रधत पोस् गनने 
्छौँ।ं सचूनामा प्रभाक््वत धमधत समा्ेवश हुने्छ।

यस सचूनाको एक प्रतत प्रापत गन््वहोस ्
तपाईंधसत िो सचूनालाई इमेल माफ्न त प्राप्त गनने अधिकार ्छ। तपाईंले कुन ैपधन 
समिमा िस सचूनाको प्रधतधलक्प प्राप्त गन्न सोधन सकनहुुन्छूः िस सचूनाको 
प्रधतहरू कुन ैपधन PSH सकु््विामा उपलबि हुने्छन ््वा िो सचूनाको तल कदईएको 
समपक्न  जानकारीको प्रिोग गरी PSH गोपनीिता कािा्नलिमा समपक्न  गरी 
उपलबि हुने्छ।
तपाईंले इलेलकट्क प्रधत धनमन िेगानामा पधन पाउन सकनहुुन्छ:
http://pennstatehealth.org/privacy-legal-notices

प्रशनहरू:
िो सचूनाको बारेमा तपाईंसगँ कुन ैप्रश्नहरू भएमाे तलका समपक्न  
जानकारीको प्रिोग कृपिा हाम्ो गोपनीिता कािा्नलि (Privacy Office) मा 
समपक्न  गनु्नहोस।्

महततरपरू्व समपक्व  जानकारी
Office of Cybersecurity and Privacy
P.O. Box 850, Mail Code: CA133
Hershey, PA 17033-0850
(717) 531-2081
Privacy@pennstatehealth.psu.edu

Health Information Management
P.O. Box 850, Mail Code: HU24
Hershey, PA 17033-0850
(717) 531-3798
HIMleadership@pennstatehealth.psu.edu

POR FAVOR SOLICITE UNA COPIA EN ESPAÑOL 
DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD A SU 
REPRESENTANTE DE ADMISIONES DE PSH.
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