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Chúng Tôi Có Thể Xử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Bệnh Lý của Bạn 
Thế Nào 
Chúng tôi có thể xử dụng và tiết lộ thông tin bệnh lý riêng cho 
những mục đích sau đây: 
Cho Điều Trị: Chúng tôi có thể xử dụng bệnh lý riêng của bạn để cung 
cấp cho bạn sự chăm sóc và dịch vụ y tế. Chúng tôi có thể tiết lộ bệnh 
lý của bạn cho các bác sỉ, các y tá, các cán sự, nhân viên hay nhân sự 
khác mà có liên quan đến việc chăm sóc cho bạn và sức khỏe của bạn 
Thí dụ như, bác sỉ của bạn có thể đang điều trị cho bạn về tình trạng 
tim và có thể cần biết nếu bạn có vấn đề sức khỏe nào khác mà có thể 
gây trở ngại cho việc điều trị. Bác sỉ có thể xem tiểu sử bệnh lý của 
bạn để quyết định xem cách điều trị nào tốt nhất cho bạn. Bác sỉ có 
thể nói với bác sỉ khác về tình trạng của bạn để xác định cách điều trị 
thích hợp nhất. 
Nhân sự trong văn phòng của chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho 
những người không làm việc trong văn phòng của chúng tôi để kết hợp 
chăm sóc cho bạn, chẳng hạn như gọi điện thoại để kê toa thuốc đến nhà 
thuốc của bạn, làm hẹn xét nghiệm và sắp xếp chụp x-rays. Thành viên 
trong gia đình hay nhà chăm sóc y tế khác có thể góp phần trong sự chăm 
sóc y tế cho bạn bên ngoài văn phòng của chúng tôi và có thể đòi hỏi thông 
tin về bạn 
Cho Chi Trả: Chúng tôi có thể xử dụng và tiết lộ thông tin bệnh lý riêng 
về bạn để sự chăm sóc và dịch vụ mà bạn nhận được từ chúng tôi để có thể 
lập hoá đơn, và sư chi trả từ bạn, công ty bảo hiểm hay thành phần thứ ba. 
Thí dụ như, chúng tôi có thể cần nói với nhà bảo trợ y tế của bạn về 
phương án điều trị để được sự chấp thuận trước, hay để xác định nhà bảo 
trợ sẽ chi trả cho cuộc điều trị. 
Cho Điều Hành Cơ Sở Y Tế: Chúng tôi có thể xử dụng và tiết lộ bệnh lý 
riêng về bạn để đảm bảo rằng bạn và những bệnh nhân khác nhận được sự 
chăm có chất lượng tốt. 
Thí dụ như, chúng tôi có thể xử dụng thông tin bệnh lý riêng của bạn để 
đánh giá thành tích của nhân viên của chúng tôi trong sự chăm sóc cho 
bạn. Chúng tôi có thể xử dụng bệnh lý riêng về tất cả hay vài bệnh nhân để 
giúp chúng tôi chọn lựa gia tăng những dịch vụ cần được đưa vào, làm thế 
nào chúng tôi có thể trở nên hữu hiệu hơn, hay để đảm bảo những sự chăm 
sóc nào đó hay y dược có hiệu quả. 
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bệnh lý riêng của bạn cho chương trình 
y tế mà cung cấp bảo hiểm y tế cho bạn và những cơ sở cung cấp y tế 
chăm sóc cho bạn. Sự tiết lộ thông tin bệnh lý riêng của bạn đến chương 
trình y tế hay những nhà cung cấp y tế khác có thể dùng để nâng cao sự 
chăm sóc, giảm chi phí, kết hợp phục vụ và tuân thủ theo pháp luật. 
Những Sự Chăm Sóc Thay Thế: Chúng tôi có thể nói với bạn hay đề 
xuất về những sự chọn lưạ cách điều trị khả dỉ hay có thể thay thế mà có 
thể phù hợp với bạn. 
Những Sản Phẩm và Phục Vụ Liên Quan đến Y Tế: Chúng tôi có thể 
nói với bạn về những sản phẩm và phục vụ y tế mà có thể bạn quan tâm 
đến. Xin vui lòng báo cho chúng tôi nếu bạn muốn được liên lạc để nhắc 
nhở những cuộc hẹn hay nếu bạn không muốn nhận những tin tức về 
những sự chăm sóc thay thế hay những sản phẩm và phục vụ liên quan 
đến y tế. Xin vui lòng gởi thư viết tay đên Compliance Officer tại địa chỉ 
chỉ nêu ở trên của thông tri này. 

Trường Hợp Đặc Biệt 
Chúng tôi có thề xử dụng hay tiết lộ thông tin bệnh lý riêng về bạn 
cho những mục đích sau đây, tùy thuộc vào những đòi hỏi và giới 
hạn theo pháp luật qui định: 
Để Ngăn Chặn Sự Đe Dọa Nghiêm Trọng đến Sức Khỏe và An 
Toàn: Chúng tôi có thể xử dụng và tiết lộ thông tin bệnh lý riêng về bạn 
khi cần thiết để ngăn chận sự đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an 
toàn cho công cộng hay người khác. 
Yêu Cầu bởi Pháp Luật: Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin bệnh lý riêng về 
bạn khi được yêu cầu bởi liên bang, tiểu bang hay cơ sở pháp luật địa 
phương. 
Nghiên Cứu: Chúng tôi có thể xử dụng hay tiết lộ thông tin bệnh lý riêng 
về bạn cho những dự án nghiên cứu mà được tùy thuộc vào một quá trình 
chuẩn thuận. Chúng tôi sẽ xin sự cho phép của bạn để nhà nghiên cứu sẽ 
được truy cập tên, địa chỉ và thông tin về bạn mà những thông tin đó nhận 
diện ra bạn là ai, hay nếu nhà nghiên cứu sẽ liên quan đến sự chăm sóc của 
bạn tại văn phòng của chúng tôi. 
Sự Hiến Tặng Cơ Quan hay Mô: Nếu bạn là một người hiến tặng cơ 
quan, chúng tôi có thể trao thông tin bệnh lý riêng cho những cơ sở nắm 
giử sự phân phối cơ quan, mắt hay cấy ghép mô, hay đến ngân hàng dự trử 
cơ quan, nếu cần để triển khai cho sự hiến tặng và cấy ghép đó. 
Quân Nhân, Cựu Chiến Binh, An Ninh Quốc Gia hay Tình Báo: Nếu bạn 
là hay từng là thành viên của quân đội hay thành phần của hội đoàn an ninh 
quốc gia hay tình báo, chúng tôi được yêu cầu bởi lệnh của quân đội hay cơ 
quan chức trách khác để trao ra thông tin bệnh lý riêng về bạn. Chúng tôi 
có thể trao ra thông tin về nhân viên quân sự nước ngoài đến cơ quan quân 
đội chức trách tương quan của nước ngoài. 
Bồi Thường Lao Động: Chúng tôi có thể xử dụng thông tin bệnh lý 
riêng về bạn cho bồi thường lao động hay chương trình tương tự. Những 
chương trình này cung cấp phúc lợi cho những thương tích hay bệnh tật 
liên quan đến công việc. 
Nguy Hại Sức Khỏe Công Cộng: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bệnh 
lý riêng về bạn cho những lý do y tế công cộng trong mục đích để ngăn 
ngừa hay kiểm soát dịch bệnh, thương tích hay thương tật; để báo cáo sinh 
sản và tử vong; để báo cáo sự bạo hành hay ruồng bỏ, hay thương tích cơ 
thể không do tai nạn; để báo cáo nhũng phản ứng thuốc hay những vấn đề 
với những sản phẩm. 
Giám Sát Những Sinh Hoạt Y Tế: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bệnh 
lý riêng đến cơ quan giám sát y tế để kiểm tra, điều tra, kiểm soát hay cho 
mục đích cấp giấy phép. Những sự tiết lộ này có thể cần thiết cho vài cơ 
quan liên bang hay tiểu bang để theo dõi hệ thống y tế, điều hành những 
chương trình và tuân thủ với luật dân sự. 
Thưa Kiện và Tranh Tụng: Nếu bạn dính líu vào một vụ thưa kiện hay 
tranh tụng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bênh lý riêng về bạn để đáp 
ứng lệnh của toà hay hành chính. Tùy thuộc vào những yêu cầu luật pháp 
tương ứng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bệnh lý riêng về bạn để đáp 
ứng cho trát toà. 
Cơ Quan Chấp Pháp: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bệnh lý riêng nếu 
được đòi hỏi phải làm bởi văn phòng cơ quan chấp pháp để đáp ứng cho 
lệnh toà, trát toà, lệnh, triệu hồi hay trát đòi tương tự, tùy thuộc vào những 
yêu cầu luật pháp tương ứng. 
 

Pháp Y, Giám Định Y Tế hay Giám Đốc Nhà Quàn: Chúng tôi có 
thể tiết lộ thông tin bệnh lý riêng cho pháp y hay giám định y tế. Điều 
này có thể cần thiết, thí dụ, để nhận định người chết hay xác định nguyên 
nhân tử vong. 
Thông Tin Không Lộ Diện Cá Nhân: Chúng tôi có thể xử dụng hay 
tiết lộ thông tin bệnh lý riêng về bạn theo cách mà bạn không bị nhận 
diện hay lộ ra bạn là ai. 
Gia Đình và Bạn Bè: Chúng tôi có thể tiết tộ thông tin bệnh lý riêng về 
bạn cho những thành viên trong gia đình hay những bạn bè mà chúng tôi 
có sự thỏa thuận trên văn bản của bạn, hay nếu chúng tôi cho bạn cơ hội 
để phản đối sự tiết lộ đó và bạn không bày tỏ sự phản đối. Chúng tôi có 
thể tiết lộ thông tin bệnh lý riêng đến gia đình bạn hay những bạn bè nếu 
chúng tôi có thể phỏng đoán theo tình huống, dựa trên sự đánh giá 
chuyên nghiệp của chúng tôi rằng bạn sẽ không phản đối. Thí dụ, chúng 
tôi có thể cho rằng bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ thông tin bệnh lý 
riêng của bạn cho người phối ngẩu khi bạn mang người phối ngẩu cùng 
với bạn vào phòng khám trong khi điều trị hay trong khi đang bàn thảo 
về cuộc điều trị. 
Trong những trường hợp mà bạn không thể đưa ra sự ưng thuận vì bạn 
không có mặt hay vì sự bất lực của bạn hay đang cấp cứu y tế, chúng tôi 
có thể dùng phán đoán chuyên nghiệp của chúng tôi và xác định sự tiết 
lộ nào đến những thành viên gia đình hay những bạn bè để có kết quả tốt 
nhất cho bạn. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông 
tin bệnh lý riêng thích đáng tới cá nhân liên hệ đến chăm sóc của bạn. 
Thí dụ, chúng tôi có thể báo cho người đưa bạn đến bệnh viện rằng bạn 
bị cơn đột qụy hoành hành và cung cấp những sự tiến triển trong sự phục 
hồi của bạn và sự tiên liệu. Chúng tôi có thể dùng sự phán đoán chuyên 
nghệp của chúng tôi để yêu cầu  rằng vi lợi ích tốt nhất cho bạn để cho 
phép một người khác thay thế bạn làm việc gì đó, lái xe đưa bạn đến 
những cuộc hẹn, lấy thuốc và/hay dụng cụ y tế hay kết quả x-rays. 
Gây Qũy: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin bệnh lý riêng của bạn cho 
những mục đích gây qũy được giới hạn. Bạn có quyền để rút tên khỏi 
những tin tức liên quan đến gây qũy. 
Những Xử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Bệnh Lý Riêng Khác: 
Chúng tôi sẽ không xử dụng hay tiết lộ thông tin bệnh lý riêng của bạn 
cho bất cứ mục đích nào khác hơn những điều nêu trên mà không có sự 
ký nhận ưng thuận của bạn. Chúng tôi sẽ không xử dụng hay tiết lộ 
thông tin bệnh lý riêng của bạn mà không có sự cho phép của bạn liên 
quan đến: (i) những xử dụng và tiết lộ cho mục đích khuyến mãi; (ii) 
những xử dụng và tiết lộ để hình thành việc mua bán thông tin bệnh lý 
riêng; (iii) đa phần những xử dụng và tiết lộ cho biên bản điều trị tâm lý; 
và (iv) những xử dụng và tiết lộ khác không được trình bày trong thông 
tri này. Nếu bạn cho chúng tôi sự ủy nhiệm để xử dụng thông tin bệnh lý 
riêng về bạn, bạn có thể hủy bỏ sự ủy nhiệm này bất cứ lúc nào. Việc 
này phải được viết tay, gởi đến Compliance Officer tại địa chỉ liệt kê 
phía trên thông tri này. Nếu bạn hủy bỏ sự ủy nhiệm của bạn, chúng tôi 
sẽ không còn xử dụng hay tiết lộ thông tin về bạn theo lý do được bạn 
nêu ra trong thư ủy nhiệm viết tay, nhưng chúng tôi không thể thu hồi 
những xử dụng hay tiết lộ đã được sự chấp thuận của bạn trước đó. 
Trong vài trường hợp cá biệt, chúng tôi có thể cần thư ủy nhiệm viết tay 
cho bạn để tiết lộ vài loại thông tin bệnh lý riêng đặc biệt chẳng hạn như 
HIV, lạm dụng chất kích thích, tâm thần hay thông tin thử nghiệm bẩm 
sinh. 
 


