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رشایط H یک طرح بیامرستان Hoag است که به بیامران یا اعضای خانواده امکان می 
دهد تا در رشایط پزشکی اضطراری، با یک متاس تلفنی درخواست کمک فوری کنند. 

از بیامران متعهد به تبدیل کردن بیامرستان به مکانی امن برای مراقبت 

Hoag Hospital )بیامرستان هوگ( ما خود را متعهد به ارایه خدمات مراقبت  در 
بیامر-محور می دانیم. ایمنی شام مهمرتین اولویت ما است. ما از همکاری شام و 

خانواده شام با خود، برای اطمینان از ارایه بهرتین مراقبت ها در طول اقامت شام در 
کنیم.  می  استقبال  بیامرستان 

رشایط H برای مواردی موجود است که بیامر نسبت به سالمتی خود نگرانی جدی 
داشته و یا رسیدگی به نیازهای بیامر بطور اضطراری الزم می باشد. این متاس راهی 

برای بیامران و خانواده ها برای درخواست کمک فوری در زمانی که نیاز به توجه 
فوری پزشکی دارند به شامر می رود.

زمان متاس

•   اگر شام یا یکی از اعضای خانواده شام معتقد است که یک تغییر نگران کننده در 
وضعیت بیامر بوجود آمده است و تیم مراقبت های پزشکی آن نگرانی ها را بی 

اساس می داند.

•   اگر پس از صحبت با یکی از اعضای تیم مراقبت های پزشکی )مانند پرستاران، 
این  یا برنامه ریزی  انجام، مدیریت  پزشکان(، شام همچنان در مورد چگونگی 

مراقبت ها نگرانی جدی دارید.

با پرستار خود متاس بگیرید. برای رفع نگرانی خود نسبت به هرگونه مشکل مراقبتی 

با داخلی 51231 متاس بگیرید. اپراتور از نام شام،  برای متاس با رشایط H، لطفاً 
شامره اتاق، نام بیامر و مورد نگرانی بیامر را سئوال خواهد کرد. اپراتور بالفاصله یک 

تیم رشایط H را برای ارزیابی وضعیت فعال خواهد کرد. در صورت نیاز از کارکنان 
شد. خواهد  کمک  درخواست  بالینی  پشتیبانی 

هدف معرفی گزینه رشایط H به خانواده های ما این است که، مایلیم بدانید که شام 
همکاران ما در مراقبت هستید. چنانچه سئوالی دارید، لطفا آن را با یکی از ارائه 

دهندگان مراقبت های سالمت خود درمیان بگذارید.

نباید متاس گرفت زمانی که 

اگر نگرانی های شام شامل موارد زیر است با رشایط H متاس نگیرید:

غذایی رژیم   •

تلویزیون  •

تلفن  •

اتاق دمای   •

نیاز به پر کردن پارچ آب  •

محیطی اولیه  مسایل   •

نظافتی امور  زمینه  در  نگرانی   •

پزشکی. غیر  یا سایر مسایل   •

با کارکنان واحد خود متاس بگیرید. برای درخواست کمک لطفاً 

کینگ داستان جوزی 

جوزی کینگ، یک دخرت کوچک 18 ماهه، در سال 2001 در مرکز کودکان دانشگاه 
ارتباط ضعیف درگذشت. بیامرستان و  اشتباهات  نتیجه یک رسی  جانز هاپکینز در 

گوش دادن به سورل کینگ، مادر جوزی، که داستان غم انگیز خود را تعربف می کرد 
تاثیری ماندگار بر ما گذاشت. ما فهمیدیم که باید یک "خط متاس خانواده" )رشایط 

H( را برای بیامران خود در بیامرستان هوگ فراهم کنیم.

رشایط H این امکان را برای بیامران و افراد خانواده آنها فراهم کرده و به آنها این 
جرات را می دهد تا درخواست کمک منایند.

Hoag برای باال بردن کیفیت بهداشت و درمان هوا را پاکیزه سازی می کند

به عنوان پیرشو در ارائه مراقبت های پزشکی در اورنج کاونتی، ساختامن های بیامرستان Hoag و سایر اماکن وابسته به Hoag به عنوان مناطق 
این مکان ها ممنوع است. اند. کشیدن سیگار در  "استعامل دخانیات ممنوع" تعیین شده 

اجازه دهید ما با همکاری شام و با استفاده از امکانات ترک سیگار موجود در Hoag گام مهمی در ترک سیگار برداریم. برای کسب اطالعات بیشرت 
درباره برنامه انجمن ریه آمریکا به نام Freedom from Smoking® )برنامه ترک سیگار( ®، با شامره 5511-764-949 متاس بگیرید . 

”H رشایط“



ایمنی بیامر به  اطالعات مهم مربوط 

بیامرستان هوگ می خواهد که شام در طول مدت مراقبت ما ایمن باشید. شام اینگونه 
می توانید با مشارکت و مطلع بودن خودنقش مهمی را بازی کنید.  

به عضوی فعال در مراقبت از سالمتی خود تبدیل شوید 

•  سواالت خود را مطرح کنید و جواب هایی دریافت کنید که درک می کنید.

•  خویشاوند یا دوست مورد اعتامدی که خواسته ها و ترجیحات شام را درک می کند 
در جریان قرار دهید تا اگر شام نتوانید حرف بزنید او بتواند از طرف شام صحبت 

کند.

•  از هر درمان و یا عمل جراحی که توصیه می شود اطالع پیدا کنید، و مزایا، خطرات، 
راه حل های دیگر، و عواقب ناشی از تصمیم خود برای عدم ادامه درمان را درک 

کنید.

•  برای کمک به جلوگیری از اشتباه، ما قبل از هر اقدام یا عمل جراحی خاص یک 
عالمت بر روی پوست شام برای شناسایی محل درست عمل می گذاریم- ممکن 

است از شام خواسته شود تا برای تایید محل درست عالمت کمک کنید.

به ما برای شناخنت خود کمک کنید 

•  همیشه در موقع اقامت در بیامرستان و آزمایش از نام رسمی خود استفاده کنید.

•  عالوه بر چک کردن اطالعات هویتی دستبند خود، در متام مدتی که در بیامرستان 
هستید به طور مکرر از شام خواسته خواهد شد تا خود را معرفی کنید -هر چند 
این کار بیهوده به نظر می رسد، اما اقدامی رضوری برای تضمین ایمنی شامست.

مطمنئ شوید که می دانید ما که هستیم 

•  باید نام پزشکی را که عمدتا هامهنگی مراقبت از شام را به عهده دارد بدانید.

•  باید نام سایر پزشکان و یا غیرپزشکان که به درمان شام می پردازند، و همچنین 
بدانید. را  آنها  نقش 

•  متام مراقبان شام باید خود را معرفی کرده و درباره نقش خود در مراقبت از شام 
دهند. توضیح 

داروهای خود را بشناسید 

•  فهرستی را از متام داروهای نسخه شده، گیاهی، و بدون نسخه )از جمله ویتامین 
ها( که مرصف می کنید تهیه کنید و زمانی که به بیامرستان یا مطب پزشک مراجعه 

بیاورید. می کنید آنها را همراه 

•  مطمنئ شوید که پزشکان و پرستاران شام از هرگونه سابقه آلرژی یا واکنش بد شام 
به دارو، مواد غذایی، التکس، و غیره اطالع دارند.

•  هنگامی که نسخه ای جدید به شام داده می شود، درباره مورد مرصف، عوارض 
جانبی احتاملی و تداخل این داروها با سایر داروها یا مواد غذایی سئوال کنید.

زمان و چگونگی مرصف داروهای خود را بدانید.  •

•  قبل از ترک بیامرستان، مطمنئ شوید که دستورالعمل مرصف متام داروهای خود - 
داروهای جدید و داروهای معمول - را در اختیار دارید.

به ما کمک کنید تا از افتادن شام جلوگیری کنیم 

•  اگر پرستار شام می گوید که هنگام بلند شدن از تخت کسی باید به شام کمک کند، 
راهنامیی های وی را بکار بربید.

•  اگر منی توانید روی پای خود بایستید، سابقه افتادن دارید، و یا اگر حالت رسگیجه 
یا ضعف دارید مراقبان خود را در جریان بگذارید.

•  درصورتی که در خانه به استفاده از عصا یا واکرعادت دارید در بیامرستان هم این 
کار را ادامه دهید.

•  از آنجا که بسیاری از افتادن ها هنگام رفنت به دستشویی رخ می دهد، قبل از رفنت 
به دستشویی درخواست کمک کنید - صرب نکنید تا وضعیتی اضطراری روی دهد.

اگر مایعاتی روی زمین ریخته شده است به کارکنان بگویید.  •

در پیشگیری از عفونت ها به ما کمک کنید 

•  پس از استفاده از دستشویی. پس از عطسه، فین کردن بینی یا رسفه، قبل از غذا 
خوردن یا هر زمان که دستهای شام کثیف هستند دست های خود را با استفاده از 

آب و صابون و یا ضد عفونی کننده کننده دست به صورت مرتب بشویید. 

•  از پرسنل بیامرستان، پزشکان و بازدید کنندگان خود بخواهید تا دست های خود را 
کنند. متیز 

•  از دستامل کاغذی برای پوشش دهان و بینی در هنگام عطسه و رسفه استفاده کرده 
و از مراقبان و بازدید کنندگان هم بخواهید که همین کار را انجام دهند.

ابتال به تهوع، استفراغ، اسهال،  •  افراد خانواده و دوستانی که بیامر هستند )از جمله 
رسفه و دانه های پوشتی( نباید به دیدار شام در بیامرستان بیایند.

از  ایمنی مراقبت  به  بهبود بخشیدن  مراحل 

خود سالمتی 



تواند به دیگران منتقل شود  یا میکروبهایی هستید که می  اگر حامل بیامری 

•  ممکن است بسته به نحوه ای که بیامری یا میکروب های شام می تواند به دیگران 
احتیاطی ویژه بسرتی شوید. اقدامات  منتقل شود، در قسمت 

از دستکش،  اتاق شام هستند  باشید که کارکنان بیامرستان هنگامی که در  •  مواظب 
با بیامران  روپوش و / یا ماسک استفاده کنند. عیادت کنندگان باید هنگام مالقات 

طبق دستورالعمل از دستکش، روپوش و / یا ماسک استفاده کنند.

•  مواظب باشید که مراقبان و بازدید کنندگان قبل از پوشیدن دستکش و بعد از از 
بین آوردن آنها دست های خود را بشویند و از مواد ضد عفونی کننده استفاده 

کنند.

•  دستهای خود را به صورت مرتب، و به ویژه پس از استفاده از دستشویی و قبل از 
رصف غذا بشویید.

•  اطالع داشته باشید که ممکن است محدود به اتاق خود باشید )به جز برای درمان و 
آزمایش(.

•  اطالع داشته باشید که ممکن است به آزمایش ویژه نیاز داشته باشید. پزشک شام در 
این زمینه به شام اطالع خواهد داد.

از عفونت های مربوط به دستگاه هایی مانند هواکش ها، خطوط  برای پیشگیری 
وریدی مرکزی و سوند تخلیه ادرار فولی ما را یاری کنید. 

•  از پزشکان و پرستاران خود بپرسید که چرا شام نیاز به این دستگاه دارید و تا چه 
مدت باید از آن استفاده کنید.

•  مواظب باشید که متام مراقبان باید قبل و بعد از مراقبت از شام دست خود را با 
آب و صابون و یا مواد ضدعفونی کننده دست متیز کنند.

•  از پزشک یا پرستار خود سوال کنید که در هنگام استفاده شام از این دستگاه چه 
از ایجاد عفونت به عمل آمده است. اقداماتی برای جلوگیری 

بزنند. به دستگاه ها دست  اجازه ندهید عیادت کنندگان   •

•  مواظب باشید که عیادت کنندگان باید قبل و بعد از مالقات با شام دست خود را با 
آب و صابون و یا مواد ضدعفونی کننده دست متیز کنند.

•  شام )یا یکی از اعضاء خانواده شام( می توانید بپرسید که آیا هنوز به این دستگاه 
دارید. نیاز 

برای بیامرانی که عمل جراحی دارند 

تیم جراحی هوگ شام اقدامات زیادی را برای اطمینان از ایمنی شام صورت خواهد 
داد، که شامل موارد زیر است:

•  احراز هویت مکرر و اطمینان از اشتباه نشدن بیامر، نوع جراحی و محل انجام آن.

عالمت زدن محل انجام جراحی  •

از عفونت های جراحی بهرتین شیوه ها برای جلوگیری   •

•  "فرصت" نهایی برای اطمینان از آمادگی تیم جراحی برای رشوع کار

قبل از رفنت به خانه 

•  توجه کنید که چه داروهایی را باید مرصف کنید و چگونه آنها را مرصف کنید.

•  از وجود محدودیت های غذایی یا محدودیت فعالیت بدنی اطالع داشته باشید.

•  از چگونگی حفظ پانسامن و استفاده از هر دستگاه بخصوص اطالع داشته باشید.

•  از وقت مالقات مورد نیاز برای پیگیری پزشک اطالع داشته باشید.

، تا بدانید چه زمانی با پزشک  •  عالیم خطری که باید به دنبال آنها باشید را بشناسید 
بگیرید. خود متاس 

فهرستی از سئواالتی که باید پیش از رفنت به خانه بپرسید را تهیه کنید.  •

•  برای راحتی شام، Walgreens دارای یک مسئول رابط مستقر در محل می باشد که 
وظیفه وی کمک به تحویل داروهای مخصوص مرصف در خانه قبل از ترخیص شام 

با پرستار خود متاس بگیرید. می باشد. برای دریافت کمک، لطفاً 

درباره اشیاء قیمتی و وسایل شام 

بهرت است متام اشیاء با ارزش و وسایلی را که در هنگام اقامت در اینجا به آن نیاز 
ندارید به خانه بفرستید. هر گونه اشیاء قیمتی کوچکی که شام منی توانید به خانه 
ارسال کنید را می توان در یک گاوصندوق امن نزد صندوقدار ما نگهداری کرد. در 

بیامرستان  بگیرید  بالین خود  اشیاء قیمتی و وسایلی در  به نگهداری  صورتی که تصمیم 
مسئولیتی در این زمینه را به عهده منی گیرد.

لطفا هیچ گونه دارویی با خود به بیامرستان نیاورید. بیامرستان متام داروهای مورد 
نیاز شام را در اختیار خواهد گذاشت. داروهای خانگی را منی توان در کنار بسرت خود 
رها کرد. هر گونه دارویی که منی توان به خانه ارسال کرد باید در داروخانه نگهداری 

شود.

ظروفی برای نگهداری و محافظت از دندان مصنوعی، و سمعک موجود است- لطفا 
آنها را درخواست کرده از آنها استفاده کنید. تجهیزات پزشکی را روی میزها، سینی 

به  یا مالفه ها رها نکنید. بیامرستان مسئولیتی در قبال بدستگاه های پزشکی  های غذا 
درستی نگهداری نشده به عهده منی گیرد.

اگر شام در زمینه ایمنی یا کیفیت مراقبت از خود نگرانی دارید

اگر شام یا خانواده شام در مورد ایمنی شام نگران هستند، ما مایلیم تا از این امر 
مطلع شویم. ما قویا شام را برای بحث در مورد اینگونه نگرانی های ایمنی با پزشکان 

و / یا پرسنل پرستاری تشویق می کنیم – برای این که فراموش نکنید، همه موارد را 
کنید. یادداشت 

شام همچنین می توانید برای Hoag Hospital Newport Beach با قسمت روابط 
بیامرهوگ با شامره 8220-764-949 و یا برای Hoag Hospital Irvine با شامره تلفن 

بگیرید. 3470-517-949 متاس 

آدرس:  به  کالیفرنیا  بهداشت عمومی  دپارمتان 

California Department of Public Health 
681 S Parker St, Suite 200, Orange, CA 92868 

800-228-5234

افرادی که قصد شکایت از یک بیامرستان معتمد DNV را دارید، لطفا از طریق ایمیل 
 در آدرس:

www.dnvglhealthcare.com با DNV  متاس گرفته یا یک شکایتنامه با پست عادی 
به دفرت بهداشت و درمان DNV GL به این آدرس ارسال کنید: 

 Attn: Complaints 
 400 Techne Center Drive, Suite 100 

Milford, OH 45150-2792

9647-496-866 متاس بگیرید.  با شامره تلفن رایگان  شام همچنین می توانید 



اگر شام در حال درد کشیدن هستید، هدف ما همواره این است که به شام کمک کنیم 
تا بتوانید درد خود را کنرتل کنید.

حقوق شام و کنرتل درد

 کمی درد داشنت پس از عمل جراحی و یا درمان در بیامرستان امری طبیعی است، اما 
این درد نباید شدید باشد. راه های بسیاری وجود دارد که به واسطه آنها پزشکان و 

پرستاران می تواند به شام در مدیریت درد خود کمک کنند.  

درد در بهبودی من چه تأثیری دارد؟

درد تسکین نیافته می تواند روند بهبودی شام را به تاخیر بیاندازد زیرا درد از تحرک 
داشنت شام جلوگیری می کند.  هدف ما ارائه داروی کافی به شام به نحوی است که 

بتوانید در فعالیت هایی رشکت کنید که به شام در بازگشت به بهرتین سطح عملکرد 
کمک می کند.

در باره درد خود به پزشک و پرستار خود چه باید بگویم؟

هر وقت درد دارید، به پزشک خود در هنگام رسکشی و یا پرستار رسمی )RN( خود 
حتی اگر از شام درخواست نکنند، اطالع دهید. آنها ممکن است از شام بخواهند که 

درد خود را در مقیاس 0 )صفر( تا 10 که در آن 0 حالت بدون درد و 10 بیشرتین 
دردی که تا آن زمان تجربه کرده اید است، مشخص کنید. آنها ممکن است اندازه درد 
را به صورت عددی، با استفاده از صورتک یا وسایل توصیفی از شام سؤال کنند )لطفا 

منونه معیار اندازه گیری درد که در زیر منایش داده شده را مشاهده کنید(.

چه اهمیتی دارد که بطور مکرر درباره اندازه درد از من سؤال می شود؟

ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که درد شام در حال کمرت شدن می باشد. درد شام 
ممکن است در طول زمان تغییر کند. همچنین پس از فعالیت ها، آزمایش ها یا رویه 

های مختلف، ممکن است داروهای ضد درد شام بگونه ای موثر عمل نکنند. گزارش 
دادن اینکه چه چیزی باعث بهرت یا بدتر شدن درد شام می شود مهم است. RN و 

پزشک نیز بر هر گونه عوارض جانبی نامطلوب دارو نظارت دارند. مرصف بیش از حد 
داروهای ضد درد می تواند به خواب آلودگی شام منجر شده، و یا باعث شود تا شام 

آهسته تر و کوتاه تر نفس بکشید.

درد من چگونه می تواند کنرتل شود؟

داروهای ضد درد در اشکال قرص، آمپول، چسب پوستی، اپیدورال، و مسکن کنرتل 
شده توسط بیامر )PCA( وجود دارند. اگر درد شام به خوبی کنرتل شده باشد، شام 

بهرت قادر به تکمیل وظایفی مهم مانند راه رفنت برای جلوگیری از لخته شدن خون و 
الریه خواهید بود. از ذات  مترینات تنفس عمیق برای جلوگیری 

اگر درد من کنرتل نشد باید چکار کرد؟

RN ها و پزشکان برای ارزیابی اثر دارو به کمک شام نیاز دارند. اگر شام به دردی 
التیام نیافته و یا در جای دیگری بغیر از جایی که شام انتظار داشتید  دچار هستید که 

وجود دارد آنها را مطلع سازید. ممکن است که داروی دیگری روی شام اثر بهرتی 
باشد.  داشته 

اگر من در خانه از داروهای ضد درد استفاده کنم چه باید کرد؟

در مورد متام داروهای ضد درد که قبل از مراجعه به بیامرستان در خانه استفاده می 
کردید )شامل داروهایی مانند ™Tylenol )تایلنول( و ™Motrin )موترین(( به پزشک 

خود اطالع دهید. این موضوع در مدیریت مؤثرتر درد شام به پزشک کمک خواهد کرد. 
لطفا هیچ گونه داروی ضد دردی را با خود به بیامرستان نیاورید.

اگر درد مزمن داشته باشم چه باید کرد؟

به پرستار و پزشک خود درباره نوع درد مزمن و مداومی که داشته اید، و نوع داروها 
و یا درمان هایی که برای شام موثر بوده است اطالع دهید. 

عوارض جانبی داروهای ضد درد چیست؟

عوارض جانبی شایع مرصف داروهای افیونی شامل موارد زیر می باشد: تهوع، خارش، 
یبوست، مشکل در ادرار کردن، و خواب آلودگی. اگر هر یک از این عوارض جانبی شام 
را اذیت می کنند به پزشک و یا پرستار خود اطالع دهید. کارکنان به طور منظم، میزان 

تنفس و خواب آلودگی شام را چک می کنند.

اگر در زمان مرصف دارو دچار هر گونه احساس غیر معمول شدید، بالفاصله به پرستار 
اطالع دهید. 

آیا پرستار رسمی هر بار که دارو ی مرا می آورد باید بازوبند شناسایی مرا چک کند؟

بله، برای ایمنی شام. اگر پرستار در موقع دادن دارو بازوبند شام را چک نکرد، انجام 
این کار را به او یادآوری کنید. آنها از شام تشکر خواهند کرد. همچنین، هرگز دارویی 

که مطمنئ نیستید چیست و چرا به شام داده شده است را مرصف نکنید. 

آیا ممکن است به داروهای ضد درد معتاد شوم؟

بسیاری از بیامران این نگرانی را ابراز کرده و در نتیجه، در مرصف داروهای ضد درد 
مردد هستند. تحقیقات نشان داده است که اعتیاد به داروهای ضد درد بسیار بعید 

است. مدیریت موثر درد برای فرآیند درمان امری بسیار رضوری به شامر می رود.
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Worst PainNo Pain Some Discomfort Mild Pain Moderate Severe 

درد  مدیریت 

به بیامر   اطالعات مربوط 

بدون درد ناراحتی  احساس  کمی  متوسط  درد خفیف شدید درد شدیدترین 



از شام بابت انتخاب Hoag به عنوان ارایه کننده خدمات درمانی خود متشکریم. 
هدف ما مراقبت از شام به عالی ترین وجه ممکن و هر چه آسان تر کردن فرایند 

صدور صورتحساب شام می باشد. دفرت امور مالی و تجاری ما این راهنام را برای پاسخ 
دادن به متداول ترین سؤال ها در باره صورتحساب شام تهیه کرده است.  اگر سؤاالت 

دیگری دارید، لطفا با این شامره متاس بگیرید: 949-764-8400.  

Hoag روند صدور صورتحساب

بیامر و خدماتی که تحت پوشش  بیمه، فرانشیز سهم  بیامران، فرانشیز  کلیه کسورات 
نیستند قابل پرداخت بوده و قبل از ارایه خدمات و یا در زمان ارایه خدمات دریافت 

می شوند. • بیامرستان پول نقد و کارت های Visa، MasterCard، Discover و 
American Express را قبول می کند.

)Medicare( اعضای ثبت نام شده در مدیکر

ما برای Medicare و هر گونه بیمه ثانویه ای که پیگیر رسید پرداخت Medicare می 
ثانویه شام صادر  بیمه  اینکه صورتحساب  از  باشد صورتحساب صادر می کنیم. پس 

شد، شام به صورت دوره ای صورتحساب هایی دریافت خواهید کرد که تتمه حساب 
و یا هر گونه مبلغی که تحت پوشش بیمه منی باشد را نشان می دهد. پرداخت این 

مبالغ بر عهده بیامر بوده و باید در هنگام دریافت صورتحساب پرداخت شود.

اعضای HMO/PPO و Medicare Risk )مراقبت درمانی مدیریت شده(

Hoag صورتحساب خواهیم فرستاد.  ما برای هرگونه پرداخت کننده بیمه طرف قرارداد 
ما انتظار داریم تا هر گونه کرسی، فرانشیز بیمه یا پرداخت برآورده نشده و یا خارج 
از پوشش در هنگام ارایه خدمات و یا قبل از آن پرداخت شود. این مقادیر به حساب 
شام گذاشته شده و ما منتظر پردازش ادعای شام توسط پرداخت کننده بیمه شام می 

باقیامنده  مبلغ  گونه  پذیرفت، صورتحساب هر  انجام  نهایی  پرداخت  که  مانیم. هنگامی 
برای شام ارسال خواهد شد.

Medi-Cal/CalOPTIMA

MediCal/ پس از تأیید واجد رشایط بودن و دریافت بخش هزینه ماهانه، برای 
CalOptima جهت خدمات تأیید شده و خدمات تحت پوشش، صورت حساب می 

فرستیم.

کارگران غرامت 

ما برای هر گونه پرداخت کننده غرامت کارگر مورد تایید با یک پیش گواهی تایید 
شده و یک شامره مجوز صورتحساب صادر می کنیم. اگر کارفرما مسئولیت این 

ادعا را نپذیرفته باشد، جربان خسارت کارگر قابل پذیرفنت نبوده و منی توان برای آن 
کرد. صورتحساب صادر 

خارجی سفر  بیمه 

ما بیمه نامه های سفرهای خارجی را قبول نکرده و برای آنها صورتحساب هم صادر 
منی کنیم.  ما هزینه هر گونه خدمات ارایه شده را دریافت کرده و رسید مربوطه 

آن را به شام ارایه می دهیم و می توانید آن رسید را به رشکت بیمه خود ارایه کنید. 
رشکت بیمه شام هزینه های شام را به صورت مستقیم پرداخت خواهد کرد. 

نقد پول 

از آن دسته از بیامران که دارای پوشش بیمه نبوده و یا مایل هستند که هزینه 
خدمات دریافتی خود را مستقیام پرداخت کنند انتظار می رود که در زمان ارائه 

خدمات یا قبل از آن هزینه آن را به طور کامل پرداخت کنند.  ما در صورت پرداخت 
هزینه توسط خود شام تخفیفی در هزینه ها قایل می شویم که این تخفیف قبل از 

قبول پرداخت اعامل می شود. ما برای مقاصد بایگانی، بیمه و یا مالیات برای شام 
با شامره  رسید پرداخت صادر می کنیم.  برای دریافت صورت هزینه خدمات لطفاً 

بگیرید.      8275-764-949 متاس  تلفن 

بیامر - مسئولیت  تتمه حساب  صورت 

برای ترتیب  نیستید، لطفاً  به پرداخت کامل سهم هزینه صورتحساب خود  اگر شام قادر 
دادن گزینه های پرداخت با ما با شامره 8400-764-949 متاس بگیرید.

سؤال های رایج مربوط به صورتحساب شام 

آیا شام برای رشکت بیمه من صورتحساب صادر می کنید؟

بله، در اغلب رشایط. لطفا به یاد داشته باشید که در هنگام ثبت نام، اطالعات مربوط 
به بیمه فعلی خود را اعالم کنید تا ما تشخیص دهیم که آیا ما می توانیم آن را قبول 
کنیم و اینکه آیا رشکت بیمه شام طرف قرارداد با ما می باشد یا خیر. اگر شام موفق 
به ارائه اطالعات بیمه خود نشوید، ما نام شام را در سیستم خود به عنوان پرداخت 
شخصی ثبت می کنیم که این بدین معنی است که پرداخت متامی صورتحساب ها و 

تعهدات مالی به مسئولیت خود شام می باشد. بسیاری از رشکت های پرداخت کننده 
بنابراین مهم است  زمان بسیار محدودی برای پر کردن ادعانامه دریافت بیمه دارند، 

که شام کارت بیمه خود را بالفاصله ارایه کنید. 

آیا شام به بیمه ثانویه من هم صورتحساب می دهید؟

بلی. ما پس از دریافت پرداخت یا اعالم عدم پرداخت آن از بیمه اصلی شام، ما با 
باقی مانده پرداختی صورتحساب صادر خواهیم  بابت  ثانویه شام  بیمه  برای  کامل میل 

کرد.

آیا صورتحسابی از ریز اقالم دریافت خواهم کرد؟

اگر در هر زمان مایل به دریافت صورتحساب حاوی ریز اقالم هزینه و پرداخت خود 
8400-764-949 متاس بگیرید.  با قسمت خدمات مشرتیان ما به شامره  هستید، لطفا 
منایندگان ما با کامل میل درخواست خواهند کرد تا این صورتحساب برای شام ارسال 

شود.

اگر سؤالی درباره  صورتحساب خود داشته باشم با چه کسی می توانم متاس بگیرم؟

با بخش خدمات مالی بیامران با شامره تلفن 8400-764-949  متاس بگیرید.   لطفاً 
کارکنان ما از کمک و پاسخگویی به پرسش های احتاملی شام خوشحال خواهند شد.

آیا Hoag Hospital از Medicare پذیرش می کند؟

بلی. با قبول پذیرش، بیامرستان هوگ موافقت می کند که در مورد هر گونه خدمات 
تحت پوشش Medicare از بیامر هزینه ای دریافت نکند. در برخی رشایط خاص 

Medicare ممکن است یک رسویس را پوشش ندهد، درخواست یک سقف پرداخت 
دالری کرده و یا یک رسویس را در ارتباط با دیگری نپذیرد. در این رشایط ممکن 

 Advanced( است از شام خواسته شود تا یک فرم اطالع رسانی قبلی به فرد ذینفع
Beneficiary Notification یا به اختصار ABN( را امضاء کنید که به شام در زمینه 

محدودیت های Medicare و میزان بالقوه بدهی بیامر اطالع رسانی می کند. بعالوه، 
برای  نیستند  بیمه، و خدماتی که تحت پوشش  بابت مبالغ کسورات، فرانشیز سهم  ما 

بیامر صورت حساب صادر می کنیم.

سؤال های رایج مربوط به صورت 

حساب شام



آیا پرداخت رشکت بیمه من را به عنوان کل پرداخت قبول می کنید؟

یا مبالغ خدماتی که  پرداختی و  بیمه، فرانشیز مبالغ  بیامران، فرانشیز رشکت  کسورات 
طبق اعالم بیمه بعد از رسیدگی به ادعای شام و پرداخت آن تحت پوشش نیستند را 

باید خود بیامر پرداخت کند. بسیاری از رشکت های بیمه توضیح نامه مزایای بیمه ای 
را برای شام ارسال می کنند که توضیح می دهد که این رشکت ها چگونه به ادعاهای 

اینکه چه چیزهایی جزو بدهی های بیامر محسوب شده  دریافت بیمه رسیدگی کرده و 
و باید توسط وی پرداخت شود.

ممکن است از چه فرد دیگری صورتحساب دریافت کنم؟

بیامرستان هوگ )Hoag Hospital( هیچکدام از پزشکان مستقر در بیامرستان را در 
استخدام خود ندارد. ممکن است هر یک از پزشکانی که در درمان شام دخالت داشته 

اند برای شام صورتحساب ارسال کنند. این پزشکان معموالً شامل جراح ، دستیار جراح ، 
قلب  متخصص  بیامرستان،  کادر  پزشک  شناس،  آسیب  رادیولوژییست،  بیهوشی،  متخصص 
و عروق، و هر پزشکی که ممکن است نتیجه آزمایشات درخواست شده توسط پزشک 

شام را بررسی کند. عالوه بر این، ما ممکن است ما منونه ها و نتایج آزمایشگاهی 
شام را برای البراتوارهایی خارج از مجموعه خود ارسال کنیم. این البراتوارهای خارجی 

صورتحساب خدمات ارایه شده توسط خود را مستقیام برای شام ارسال می کنند. 

آیا بیمه من این خدمات را پوشش می دهد؟

با  با هم متفاوت می باشند. برای راهنامیی بیشرت لطفا  پوشش های بیمه ای مختلف 
بیمه خود متاس بگیرید. بخش خدمات اعضای رشکت 

صورت تتمه حساب من چه چیزی را نشان می دهد؟

یا فرانشیز بیمه باقی  از پرداخت بیمه، نشان دهنده هر گونه کسورات  مانده پس 
است. مانده 

چرا من بیش از یک شامره حساب دارم؟ 

برای تاریخ هر یک از خدمات رسپایی و تاریخ پذیرش هر بسرتی، یک شامره 
حسابداری جداگانه در نظر گرفته می شود. این عمل به ما امکان صدور صورتحساب 

برای هزینه های خاص و تشخیص های مربوط به مراقبت از شام را همراه با تاریخ 
ارائه آن خدمات می دهد، و رشکت بیمه شام را قادر به تخصیص خدمات مشمول 
بخشی خاص از پوشش بیمه ای شام می کند. اگز شام خدماتی مانند فیزیوتراپی یا 
پرتو درمانی را به صورت مکرر دریافت می کنید، یک حساب جداگانه ماهانه برای 

شام تشکیل می شود. 

مواردی که باید از آنها مطلع بود

اطمینان حاصل کنید که مزایا و حد پوشش بیمه ای خود را به دقت مطالعه کرده 
و آن را کامال درک کرده اید. اگر از میزان پوشش بیمه ای خود مطمنئ نیستید، برای 

راهنامیی های بیشرت با رشکت بیمه خود متاس بگیرید.

•   اگر بر اساس رشایط بیمه خود برای خدمات بیامرستان ملزم به اخذ مجوز هستید، 
با رشکت بیمه خود متاس بگیرید. اگر مجوز در محدوده زمانی که در بیمه نامه 

شام ذکر شده است اخذ نشود، ممکن است با جریمه ای سنگین مواجه شوید، و یا 
رشکت بیمه از ارائه خدمات به شام خودداری کند. 

•  بیامرستان هوگ )Hoag Hospital( می تواند بر اساس خدماتی که پزشک شام 
آنها را درخواست کرده برآوردی از هزینه هایی که باید توسط خود بیامر پرداخت 
شود را به وی ارایه کند.  این برآوردها به صورت تخمینی بوده و مبلغ نهایی قابل 

پرداخت تنها به نوع مواجهه رشکت بیمه با ادعای پرداخت هزینه های بیمه ای شام 
دارد. بستگی 

•  تشخیص و اطالعات بالینی توسط پزشک شام و یا بر اساس اسناد و مدارک ایجاد 
شده به عنوان بخشی از مراقبت های درمانی شام ارایه می شود. هرگونه سوال در 

با پزشک شام مطرح شود. باید  بالینی  مورد کدهای تشخیص 

متاس با ما

مشاورین امور مالی برای آن دسته از بیامران که نیاز به اطالعاتی در مورد برنامه های 
کمک های مالی برای گزینه های پوشش دارند در دسرتس هستند. شام می توانید با 

شامره 5564-764-949 با یکی از این مشاورین متاس بگیرید.

بخش خدمات مشرتیان از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 صبح - تا 4:30 بعد از ظهر 
برای راهنامیی شام در زمینه هر گونه سوال مربوط به صورتحساب ها و هزینه ها در 

949- با منایندگان مربوطه با شامره تلفن  دسرتس می باشد. شام همچنین می توانید 
بگیرید. 8400-764 متاس 

بر اساس قانون AB 1627، بیامرستان Hoag امکان دسرتسی به لیست جامع اقالم 
بیامرستانی که به حساب بیامر گذاشته می شود را برای بیامران فراهم کرده است. 
برای هامهنگی برای یک قرار مالقات، لطفا با بخش خدمات مشرتیان ما به شامره 

بگیرید. 8400-764-949 متاس 

بخش خدمات مالی بیامران ما نیز صورتحساب خدمات ارایه شده در این مجموعه 
های Hoag را ارایه می کند:

Hoag Hospital Newport Beach •

Hoag Hospital Irvine •

Hoag Breast Care and Imaging Center •

Hoag Family Cancer Institute •

Hoag Health Center – Aliso Viejo •

Hoag Health Center – Costa Mesa •

Hoag Health Center – Huntington Beach •

Hoag Health Center – Irvine •

Hoag Health Center – Fountain Valley •

Hoag Health Center – Newport Beach •

Hoag Health Center – Woodbury •

Hoag Health Center – Woodbridge •

Hoag Newport Surgicare •



شام به عنوان یک بیامر در بیامرستان هوگ )Hoag Hospital(، از بعضی حقوق و 
برخوردار هستید.   مسئولیت های مشخص گنجانده شده در مراقبت های پزشکی خود 
ایفای نقش فعال شام در درمان پزشکی خود مهم  برای دریافت بهرتین مراقبت ممکن، 
است.  تیم مراقبت های سالمت شام موظف به رشکت دادن شام در این فرآیند است. 

شام از حقوق زیر برخوردارید:

1.   مراقبت با مالحظه و احرتام، و منتقل کننده احساس آرامش. شام از حق احرتام 
نیازهای فرهنگی، اجتامعی-روانی، معنوی و روحانی، و همچنین ارزش ها،  به 

برخوردار هستید. ترجیحات شخصی خود  باورها و  کرامات، 

2.  شام حق دارید تا پذیرش شام در بیامرستان فورآ به یکی از اعضای خانواده )و یا 
مناینده منتخب دیگر شام( و پزشک شام اطالع داده شود. خانواده شام، درموارد 

جایز و برحسب قانون، با اجازه شام یا اجازه جانشین تصمیم گیرنده به جای 
شام، می تواند در تصمیم گیری برای مراقبت، درمان و خدمات شام مشارکت 

باشد. داشته 

3.  شام حق دارید تا نام پزشک دارای مجوز مسئول مراقبت های بهداشتی که 
مسئولیت اصلی هامهنگی مراقبت شام را به عهده دارد و نام و روابط حرفه ای 

سایر پزشکان و غیر پزشکانی که شام را ویزیت خواهند کرد را بدانید.

4.  شام حق دارید تا اطالعات مربوط به وضعیت سالمتی خود ، تشخیص، پیش 
آگهی، دوره درمان، چشم انداز بهبودی و پی آمد مراقبت )شامل پی آمدهای 
پیش بینی نشده( را به زبان قابل درک خود دریافت کنید. شام از حق داشنت 

یک ارتباط موثر و در صورت لزوم کمک در ارائه خدمات ترجمه کتبی و شفاهی 
بینایی، گفتار، شنوایی،  به  نیازهای مربوط  تا  برخوردار هستید. شام حق دارید 
اختالالت زبانی و شناختی شام بر طرف شود. شام از حق مشارکت در تهیه و 

اجرای طرح مراقبت مربوط به خود برخوردار هستید. شام از حق اظهار نظر در 
مورد پرسشهای اخالقی که در طول دوره مراقبت برای شام مطرح می شود، مانند 

مقوالت حل اختالف، خودداری از دریافت خدمات مربوط به احیا و رصف نظر 
کردن یا ترک درمان برای حفظ زندگی برخوردار هستید.

5.  شام از حق تصمیم گیری در مورد مراقبت های پزشکی، و دریافت اطالعات کافی 
در مورد هر درمان پیشنهاد شده و یا عملی که می تواند به شام در رضایت 

آگاهانه یا امتناع از دریافت دوره درمان کمک کند برخوردار هستید. به جز در 
مواقع اضطراری، این اطالعات باید شامل رشح روش و یا درمان، خطرات پزشکی 
مهم مربوط به آن، اقدامات درمانی و یا غیر درمانی دیگر و خطرات مربوط به 
هر یک، و نام فردی که عمل جراحی را انجام خواهد داد و یا درمان را به عهده 

دارد، باشد.

6.  درخواست و یا رد درمان، تا جایی که قانون اجازه می دهد. با این حال، شام 
حق تقاضای درمان نامناسب یا خدمات غیر رضوری پزشکی را ندارید. شام از 
حق ترک بیامرستان علیرغم نظر پزشکان، و تا حدی که قانون مجاز می داند 

هستید. برخوردار 

7.  آگاه باشید در مواردی که بیامرستان یا پزشک دارای مجوز مسئول مراقبت های 
درمان شام در راستای تخصص حرفه ای خود به شام پیشنهاد رشکت در آندسته 
آزمایش های انسانی را داد که روی مراقبت و درمان شام تاثیر گذار می باشد، 

اینگونه پروژه های تحقیقی برخوردار هستید. امتناع در مشارکت در  شام از حق 

8.  پاسخ معقول و منطقی به هر گونه درخواست منطقی خدمات.

9.  ارزیابی مناسب و مدیریت درد خود، اطالعات مربوط به درد، راه های کاهش 
درد و رشکت در تصمیم گیری های مدیریت درد.  اگر شام از درد شدید و مزمن 
آرام نشدنی رنج می برید. می توانید استفاده از هرگونه روش رفع درد، از جمله 

رفع درد با داروهای مخدر را درخواست کرده و یا آن را رد کنید. ممکن است 
پزشک حارض به تجویز دارو با محتوی مواد مخدر نباشد، اما در این صورت، باید 
به شام اطالع دهد که پزشکانی وجود دارند که در درمان دردهای شدید مزمن با 

روش هایی که شامل استفاده از مواد مخدر هم هست تخصص دارند.

از  تعیین یک تصمیم گیرنده  نامه شامل  این وصیت  نامه پزشکی.  10.   تنظیم وصیت 
طرف شام است، درصورتی که از درک یک درمان پیشنهادی ناتوان هستید و یا 

قادر به برقراری ارتباط در مورد اظهار خواسته های خود در مورد امور مراقبت 
بیامرستان  مراقبتی در  ارائه دهنده خدمات  پزشکان  و  بیامرستان  کارکنان  نباشید. 

باید با از این خواسته ها پیروی کنند. کلیه حقوق بیامران در مورد کسی که 
مسئولیت قانونی برای تصمیم گیری از طرف وی در مورد مراقبت های پزشکی 

دارد اعامل می شود.

11.  احرتام به حریم خصوصی افراد. بحث در باره پرونده، مشاوره، معاینه و درمان 
انجام شود. شام حق درخواست علت حضور  با احتیاط  باید  محرمانه هستند و 

هر فرد را دارید. شام حق دارید که از عیادت کنندگان بخواهید تا قبل از انجام 
معاینات و زمانی که مسائل درمان مورد بحث قرار می گیرد اتاق را ترک کنند. 

در اتاق های نیمه خصوصی از پرده های حریم خصوصی استفاده می شود.

12.  محرمانه تلقی کردن متام ارتباطات و اسناد مربوط به مراقبت از شام و اقامت 
در بیامرستان . شام اطالعیه ای جداگانه در رابطه با "شیوه های حفظ حریم 

خصوصی" دریافت خواهید کرد که جزئیات حقوق و حریم خصوصی شام و این 
که چگونه ما می توانیم از اطالعات پزشکی حفاظت شده شام استفاده و آن را 

علنی کنیم را توضیح می دهد. 

بیامر حقوق 



13.  مراقبت از شام در محیطی امن و مطمنئ و عاری از آزارهای روانی، جسمی، 
جنسی و یا کالمی و غفلت، سوء استفاده و یا آزار و اذیت. شام از حق دسرتسی 

به خدمات حفاظت و حامیت از جمله اطالع رسانی به سازمان های دولتی در 
استفاده برخوردار هستید. یا سوء  مورد غفلت 

14.  حق اینکه از هرگونه محدودیت و انزوا که از آن به عنوان یک ابزار زور، تنبیه، 
راحتی کارکنان و یا مقابله به مثل توسط کارکنان استفاده می شود، دور باشید.

15.  حق تداوم منطقی مراقبت و از پیش اطالع داشنت از زمان و مکان مالقات ها و 
مراقبتی. کننده خدمات  عرضه  افراد  همچنین هویت 

16.  حق اینکه پس از ترخیص از بیامرستان از طریق پزشک، یا مناینده پزشک، از 
نیازها و گزینه های ادامه مراقبت های پزشکی خود اطالع یابید. شام از حق 
مشارکت در تهیه و اجرای برنامه ترخیص خود برخوردار هستید. در صورت 

درخواست شام، این اطالعات می تواند در اختیار یک دوست یا عضو خانواده 
قرار گیرد. نیز 

17.  حق اینکه از قوانین و سیاست های بیامرستان که مربوط به رفتار شام به عنوان 
یک بیامر در بیامرستان می شود اطالع داشته باشید.

18.  اگر قادر به تصمیم گیری هستید، بدون توجه به نسبت سببی یا نسبی، از حق 
اینکه: مگر  برخوردار هستید،  کنندگان خود  عیادت  انتخاب 

نباشد.  هیچ عیادت کننده ای مجاز   •  

•  این بیامرستان به طور معقولی مشخص می کند که حضور یک عیادت کننده   
خاص، ممکن است سالمت و ایمنی بیامر، یکی از کارکنان مرکز پزشکی و یا 

سایر عیادت کنندگان را به خطر اندازد، و یا عملکرد این بیامرستان را به طور 
کند.  مختل  توجهی  قابل 

•  شام به کارمندان این مرکز اظهار داشته اید که دیگر مایل نیستید که فرد   
خاصی از شام عیادت کند. 

  در عین حال، یک مرکز پزشکی می تواند محدودیت های معقول و منطقی برای 
مالقات، شامل محدودیت در ساعت مالقات و تعداد بازدید کنندگان را اعامل 

کند. این مرکز درمانی و سالمتی باید به شام )و یا در صورت مناسب بودن، 
شخصی که پشتیبانی از شام را به عهده دارد( در زمینه حق مالقات شام، از 

جمله هر گونه منع و یا محدودیت بالینی اطالع رسانی مناید. این مرکز درمانی و 
سالمتی مجاز به منع، محدود کردن، و یا انکار حق مالقات بر اساس نژاد، رنگ، 

باشد. یا معلولیت منی  گرایش جنسی،  ملیت، مذهب، جنسیت، هویت جنسی، 

افراد عیادت  19.  اگر شام قدرت تصمیم گیری نداشته باشید، برای مشخص کردن 
کننده، خواسته های پیشین شام در نظر گرفته شود. روش بررسی این مالحظات 

بر اساس قوانین فدرال بوده و در بخش سیاست های  بیامرستان در زمینه 
مالقات ها افشاء می شود. در کمرتین حالت ممکن، بیامرستان بر اساس قوانین 

فدرال باید به همه ساکنین خانه شام و هر شخصی که پشتیبانی از شام را به 
عهده دارد اجازه مالقات با شام بدهد.

20.  صورتحساب بیامرستان را رصف نظر از منبع پرداخت آن دریافت و بررسی کنید 
کنید. توضیح  و درخواست 

این حقوق بدون توجه به جنسیت، نژاد، رنگ پوست، مذهب، اصل و نسب،    .21
ملیت، سن و سال، وضعیت معلولیت، رشایط پزشکی، وضعیت پزشکی، گرایش 
اقتصادی  پیشینه تحصیلی، وضعیت  تاهل، هویت جنسی،  یا وضعیت  جنسی   

منبع پرداخت هزینه مراقبت های درمانی اعامل می شود.

 Hoag( 22.  اعالم شکایت. اگر قصد شکایت از بیامرستان هوگ نیوپورت بیچ
 Hoag Hospital را دارید، می توانید با آدرس )Hospital Newport Beach

Patient Relations, P.O. Box 6100, Newport Beach, CA 92658 مکاتبه 
کرده و یا با شامره تلفن 8220-764-949 متاس بگیرید. اگر قصد شکایت از 

بیامرستان هوگ اروین )Hoag Hospital Irvine( را دارید، می توانید با آدرس 
 Hoag Hospital Patient Relations, 16200 Sand Canyon Ave., Irvine,

CA 92618 مکاتبه کرده و یا با شامره تلفن 3470-517-949 متاس بگیرید. 

  کمیته رسیدگی به شکایات، آنها را بررسی خواهد کرد و ظرف هفت روز پاسخی 
کتبی به شام خواهد داد. پاسخ کتبی شامل نام فرد طرف متاس در بیامرستان، 

از فرآیند رسیدگی  نتایج حاصل  انجام شده به منظور بررسی شکایت،  اقدامات 
به شکایت و تاریخ امتام فرآیند شکایت است. نگرانی ها و شکایت ها در زمینه 

یا ترخیص زودهنگام را همچنین می توان به سازمان بررسی بهره  کیفیت مراقبت 
 Utilization and Quality Control Peer Review( برداری و کنرتل کیفیت

Organization یا به اختصار PRO( مربوطه ارجاع داد. برای شکایات مربوط به 
 Livanta, 9090 :شام همچنین می توانید با این آدرس مکاتبه کنید Medicare
Junction Drive, Suite 10, Annapolis Junction, MD 20701, 877-588-

.1123

23.  شام می توانید بدون توجه به این که از فرآیند رسیدگی به شکایات بیامرستان 
 California Department( اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا استفاده می کنید به 

of Public Health( شکایت کنید. آدرس و شامره تلفن اداره بهداشت عمومی 
 California Department of Public Health, 681 :کالیفرنیا عبارت است از

South Parker Street, Suite 200, Orange, CA 92868، 5234-228-800. شام 
همچنین می توانید با متاس گرفنت با شامره متاس رایگان 9647-496-866 شکایتی 

را نزد DNV GL Healthcare )مؤسسه مراقبت پزشکی DNV GL( که یک 
این موسسه عبارت است  باشد مطرح کنید. آدرس پستی  اعتبارسنجی می  مؤسسه 

 Attn: Complaints, 400 Techne Center Drive, Suite 100, Milford, :از
 "Hospital Complaint" ،OH 45150, website: www.dnvglhealthcare.com

.link



به عنوان بیامر، شام مسئولیت های زیر را دارید:

•  ارائه اطالعات کامل و دقیق در مورد شکایت حارض، بیامری های قبلی، بسرتی شدن 
در بیامرستان، داروها، وصیت نامه پزشکی و سایر موضوعات مربوط به سالمتی 

شام.

•  طرح سئواالت در هنگامی که اطالعات و یا دستورالعمل ها را درک منی کنید.

•  پیروی از دستورالعمل ها و برنامه درمان توصیه شده توسط پزشک شام و تیم 
پزشکی. های  مراقبت 

•  گزارش هرچه زودتر تغییرات ایجاد شده در وضعیت شام به پزشک خود و یا عضوی 
از تیم مراقبت پزشکی خود. 

•  مشارکت در مراقبت از خود شامل برنامه های کنرتل درد و برنامه ریزی ترخیص.

•  اعالم به پزشک خود در مورد این که قادر به ادامه برنامه مراقبت و درمان نیستید.

برنامه های مراقبت و  از دستورالعمل های  پیامدهای عدم پیروی شام  نتایج  •  پذیرفنت 
خدمات و یا امتناع از قبول درمان.

•  پیروی از قوانین و مقررات بیامرستان که بر مراقبت از بیامر و رفتار او حاکم است.

•  با مالحظه نسبت به حقوق سایر بیامران و کارکنان بیامرستان و به اموال افراد دیگر 
بگذارند. احرتام  بیامرستان  و 

•  مطلع کردن ارائه دهندگان مراقبت های خود از هر گونه نگرانی ایمنی یا سوال در 
مورد مراقبت و یا محیط خود.

•  ارائه اطالعات دقیق و به موقع در مورد منابع پرداخت خود و صحبت با بیامرستان 
برای انجام تعهدات مالی خود در هنگام نیاز. 

•  ارائه یک نسخه از وصیت نامه پزشکی خود، در صورتی که آن را تکمیل کرده باشید.

بیامرستان هوگ یک مرکز عاری از سیگار می باشد. استعامل دخانیات در داخل 
برای سیگار کشیدن وجود  بیامرستان و در محوطه بیامرستان ممنوع است. هیچ محلی 

ندارد.

بیامر های  مسئولیت 



اطالعات زیر شامل توضیحاتی درباره حقوق شام در تصمیم گیری های پزشکی می 
باشد، و این که چگونه می توانید در حال حارض برای مراقبت های پزشکی خود، در 

صورتی که در آینده قادر به اعالم نظر خود نباشید، برنامه ریزی کنید.

قانون فدرال ما را ملزم به ارائه این اطالعات به شام می کند. امیدواریم که این 
اطالعات به شام در کنرتل بیشرت درمان پزشکی خود کمک کند.

چه کسی در باره درمان من تصمیم می گیرد؟

پزشکان شام اطالعات و توصیه های مربوط به درمان را به شام خواهند داد. شام حق 
انتخاب دارید. شام می توانید به هر درمانی که به آن مایل هستید "بلی" بگویید. شام 
می توانید به هر درمانی که دوست ندارید "خیر" بگویید - حتی اگر این درمان بتواند 

شام را بیشرت زنده نگه دارد.

چطور بدانم که چه می خواهم؟

پزشک تان باید در مورد وضعیت پزشکی شام و عملکرد درمان های مختلف و گزینه 
های مدیریت درد با شام صحبت کند. بسیاری از درمان ها دارای "عوارض جانبی" 

هستند. پزشک شام باید در مورد مشکالتی که درمان پزشکی می تواند برای شام ایجاد 
کند، اطالعاتی در اختیار شام بگذارد. 

اغلب، ممکن است بیش از یک درمان به شام کمک کند - و نظر افراد مختلف در باره 
بهرتین درمان متفاوت است. پزشک شام می تواند درمان های موجود را به شام معرفی 

کند، اما منی تواند آن را برای شام انتخاب کند. این انتخاب به عهده شامست و به 
آنچه که برای شام مهم است بستگی دارد.

آیا افراد دیگری می توانند در تصمیم گیری به من کمک کنند؟

بلی. بیامران برای کمک در تصمیم گیری های پزشکی اغلب به بستگان و دوستان 
نزدیک خود مراجعه می کنند. این افراد می توانند برای هم فکری در انتخاب گزینه 

هایی که با آن روبرو هستید به شام کمک کنند. می توانید از پزشکان و پرستاران 
تا با بستگان و دوستان شام صحبت کنند. آنها می توانند از پزشکان و  بخواهید 

پرستاران سواالت شام را بپرسند.

آیا می توانم دوست یا خویشاوندی را برای تصمیم گیری مراقبت های پزشکی خود 
کنم؟ انتخاب 

بلی. می توانید به پزشک خود بگویید که قصد دارید شخص دیگری را برای تصمیم 
گیری های پزشکی خود انتخاب کنید. از پزشک بخواهید تا نام آن شخص را به عنوان 
"جانشین" مراقبت های پزشکی خود در پرونده پزشکی شام درج کند. قدرت جانشین 
در تصمیامت پزشکی شام تنها در طول درمان بیامری یا آسیب دیدگی فعلی شام و یا، 

درصورت بسرتی بودن در یک مرکز پزشکی، تا زمانی که بسرتی باشید پابرجا است.

اگر من تا آن حد بیامر شوم که قادر به تصمیم گیری در مورد مراقبت های پزشکی 
خود نباشم چه می شود؟

یا  اید، پزشک شام از نزدیک ترین خویشاوند  انتخاب نکرده  اگر جانشینی برای خود 
دوست در دسرتس شام خواهد خواست تا بهرتین تصمیم را برای شام بگیرند. بیشرت 

اوقات این راه حل کارساز است. اما گاهی اوقات همه در مورد انجام یک کار اتفاق 
نظر ندارند. به همین دلیل، خوب است که از قبل اعالم کنید که اگر رشایطی پیش آید 

بیفتد. اتفاقی  نتوانستید نظر خود را اعالم کنید دوست دارید چه  که 

آیا باید برای بیان خواسته های خود در مورد مراقبت های پزشکی صرب کنم تا بیامر 
شوم؟

در واقع بهرت است که قبل از ابتال به یک بیامری سخت با اجبار برای رفنت به 
بیامرستان، خانه ساملندان، و یا دیگر تسهیالت مراقبت های سالمت این کار را انجام 

دهید. شام می توانید از یک وصیت نامه پزشکی برای تعیین یک نفر که به جای شام 
تصمیم بگیرد و نوع درمان های مورد درخواست خود استفاده کنید. این اسناد به این 

دلیل "پیشین" نامیده می شود، که آن را قبل از تصمیم گیری های مراقبت پزشکی 
آماده می کنید. آنها همچنین به این دلیل "دستور" خوانده می شوند چون مشخص 

می کنند که چه کسی از طرف شام صحبت خواهد کرد و چه باید انجام شود.

در کالیفرنیا، قسمتی از وصیت نامه پزشکی که می توانید یک نفر را برای تصمیم 
گیری های پزشکی تعیین کنید Power of Attorney For Health Care )وکالتنامه 
مراقبت های پزشکی( نامیده می شود. قسمتی که در آن می توانید آنچه را که می 

خواهید انجام شود اظهار کنید Individual Health Care Instruction )دستورالعمل 
نامیده می شود. مراقبت های پزشکی شخصی( 

نامه پزشکی تهیه کند؟ چه کسی می تواند وصیت 

اگر 18 سال یا بیشرت داشته باشید و قادر به تصمیم گیری های پزشکی خود باشید، می 
ندارید. نیاز  به وکیل  تهیه کنید.  نامه  توانید وصیت 

چه کسی را می توانم به عنوان مناینده تعیین کنم؟

شام می توانید خویشاوندی بزرگسال یا هر فرد دیگری که به وی اعتامد دارید را برای 
انتخاب کنید. از طرف خود  تصمیم گیری های پزشکی 

چه زمانی مناینده من رشوع به گرفنت تصمیم گیری های پزشکی من می کند؟

توانایی تصمیم گیری  معموال، مناینده پزشکی فقط زمانی تصمیم گیری می کند که شام 
خود را از دست داده باشید. اما، اگر مایل باشید، می توانید در وکالتنامه مراقبت های 

تواند بالفاصله رشوع به تصمیم گیری کند. پزشکی قید کنید که مناینده می 

چگونه مناینده من می داند که من چه می خواهم؟

بعد از اینکه مناینده خود را را انتخاب کردید، با او در مورد آنچه که می خواهید 
صحبت کنید. گاهی اوقات تصمیم گیری در مورد درمان سخت است، و اگر مناینده 

شام آنچه را که شام می خواهید بداند واقعا مفید است. شام همچنین می توانید 
خواسته های خود را در وصیت نامه پزشکی ذکر کنید.

حق شام برای تصمیم گیری در مورد درمان 

پزشکی



نباشم؟ انتخاب مناینده  به  اگر مایل 

شام کامکان می توانید خواسته های خود را بدون نام بردن از مناینده، در وصیت 
تا جایی  توانید بگویید که مایلید به زندگی خود  بنویسید. شام می  نامه پزشکی خود 

که ممکن است ادامه دهید. یا می توانید بگویید که شام منی خواهید با درمان به 
زندگی خود ادامه دهید. همچنین می توانید خواسته های خود را در مورد استفاده از 

مسکن و یا هر نوع درمان دیگر پزشکی بیان کنید. اگر حتی یک فرم راهنامی فردی 
بهداشت و درمان را پر نکرده باشید، می توانید در باره خواسته های خود با پزشک 

خود صحبت کنید و از او بخواهید تا این مطلب را در پرونده پزشکی شام ثبت کند. 
یا می توانید خواسته های خود را با اعضاء خانواده یا دوستان خود در میان بگذارید. 

اما اگر آنها را بنویسید، احتامال برآورده کردن خواسته های شام ساده تر خواهد شد.

اگر نظرم عوض شود چه اتفاقی می افتد؟

شام می توانید می توانید خواسته های خود را ابراز کنید، در هر زمان وصیت نامه 
پزشکی خود را تغییر دهید و یا آن را باطل کنید. برای تغییر فردی که قصد دارید 

تصمیم گیری های پزشکی خود را به او محول کنید، باید بیانیه ای را امضاء کنید یا 
بگویید. پزشک مسئول خود  به  شفاها 

اگر شخص دیگری در مورد درمان من تصمیم گیری کند چه می شود؟

هامن قوانین در مورد هر کس که از طرف شام برای مراقبت های پزشکی تصمیم 
گیری می کند اعامل می شود که شامل مناینده بهداشت و درمان، جانشینی که نام او 

را به پزشک خود داده اید، و یا شخص دیگری که  توسط دادگاه برای تصمیم گیری 
برای شام تعیین شده است. همه ملزم به رعایت دستورالعمل مراقبت های پزشکی 

نبود، موظفند خواسته های کلی شام  اگر چنین دستورالعملی موجود  شام هستند، و 
در مورد درمان، شامل قطع درمان، را تحقق بخشند. اگر خواسته های درمان شام 

تا آنچه را که به نفع شامست مشخص کند.  باید سعی کند  مشخص نباشد، جانشین 

ارائه دهنده مراقبت های سالمت شام باید از تصمیامت مناینده یا جانشین شام  افراد 
پیروی کنند مگر این که درمان درخواست شده اقدام پزشکی بد یا بی اثری برای 

درمان شام باشد. اگر این امر باعث ایجاد اختالف نظر شود و قابل حل و فصل نباشد، 
ارائه دهنده باید تالش معقولی برای پیدا کردن یک ارائه دهنده مراقبت های پزشکی 

دیگر برای درمان شام از خود نشان دهد.

اگر وصیت نامه پزشکی تهیه نکرده باشم، آیا هنوز می توانم درمان شوم ؟

قطعا. کامکان درمان خواهید شد. ما فقط می خواهیم بدانید که اگر شدت بیامری 
توان تصمیم گیری را از شام گرفته باشد، شخص دیگری باید برای شام تصمیم گیری 

باشید:  یاد داشته  کند. به 

به  برای تصمیم گیری  تعیین مناینده  امکان  به شام  •  وکالتنامه مراقبت های پزشکی 
جای شام را می دهد. مناینده شام می تواند بسیاری از تصمیم گیری های پزشکی را 
- نه فقط برای موارد درمان حیاتی - زمانی که شام منی توانید از طرف خود صحبت 

توانید به مناینده خود اجازه تصمیم  اگر مایلید همچنین می  انجام دهد.  را  کنید، 
گیری های پیش از آن هم بدهید. 

•   شام می توانید با نوشنت خواسته های خود در مورد مراقبت های پزشکی و یا 
درخواست از پزشک خود برای ثبت خواسته های خود در پرونده پزشکی یک 

دستورالعمل بهداشت و درمان فردی تهیه کنید. اگر در مورد قبول یا رد درمان 
خاصی مردد هستید، دستورالعمل راه خوبی است برای منتقل کردن رصیح خواسته 

های شام به پزشک خود و یا هر فرد دیگری که ممکن است در تصمیم گیری درمان 
از طرف شام تعیین شود.

این دو نوع وصیت نامه پزشکی ممکن است با هم یا به طور جداگانه استفاده شود.

چگونه می توانم اطالعات بیشرتی در مورد تهیه وصیت نامه پزشکی دریافت کنم؟

برای دریافت اطالعات بیشرت از پزشک، پرستار، مددکار اجتامعی، و یا ارائه دهنده 
مراقبت های پزشکی خود درخواست کمک کنید. می توانید از یک وکیل برای تهیه 

یا فرم خالی وصیت نامه را پر کنید. وصیت نامه پزشکی کمک بگیرید، 

Hoag در وب سایت خود فرم وصیت نامه پزشکی را برای دانلود قرار داده است. فرم 
.www.hoag.org :ها را می توانید از این سایت دانلود کنید

  Hoag اطالعات مربوط به بیامرستان 

باشید. بیامرستان  با مسئولیت  با پیشگام بودن در مراقبت های پزشکی خود، بیامری 
Hoag رشیک شام در مراقبت های پزشکی است، و سعی در ارائه مراقبت موثر و 

منصفانه به متام بیامران و جامعه دارد.

در Hoag منابع پرستاری، خدمات اجتامعی، روابط بیامر، مراقبت معنوی و سایر 
زمینه ها برای کمک به رفع نگرانی های شام در دسرتس می باشد. کمیته اخالق 

پزشکی چند رشته ای هوگ )Hoag( نیز در دسرتس است. 

برای دریافت کمک در Hoag Hospital Newport Beach، لطفا با بخش روابط 
 Hoag به شامره 8220-764-949 و یا بخش مدیریت پرونده های Hoag بیامر

 Hoag Hospital به شامره 8225-764-949 متاس بگیرید. برای دریافت کمک در
Newport Irvine، لطفا با بخش روابط بیامر Hoag به شامره 3470-517-949 و یا 

بخش مدیریت پرونده های Hoag به شامره 3436-517-949 متاس بگیرید.

508-101، کنرسسیوم کالیفرنیا در زمینه خود  در راستای اجرای قانون عمومی شامره 
مختاری بیامر این بروشور را در سال 1991 آماده کرد؛ این بروشور در سال 2000 
با نظرات اعضای کنرسسیوم و  توسط اداره خدمات بهداشتی و درمانی کالیفرنیا و 

ایالتی در آن  سایر اشخاص ذینفع مورد تجدید نظر قرار گرفته، تا تغییرات در قوانین 
شود. منعکس 
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این اعالمیه توضیح می دهد که اطالعات پزشکی شام چگونه ممکن است استفاده و 
افشا شده و اینکه شام چگونه می توانید به این اطالعات دسرتسی پیدا کنید.  لطفا آن 

را به دقت مطالعه کنید. 

این اعالمیه در مورد چه اشخاصی اعامل می شود؟ 

 Covenant Health و St. Joseph Health System به عنوان یک عضو وابسته به
System، ما همراه با دیگر اعضای وابسته به St. Joseph Health System و 

 )OHCA( در توافقنامه سازمان یافته بهداشت و درمان ،Covenant Health System
St. Joseph Health System و Covenant Health System به منظور به اشرتاک 

داریم.  فعالیت های عملیاتی مشرتک مشارکت  برای مدیریت  پزشکی  اطالعات  گذاشنت 
لیستی از اعضای وابسته به OHCA، که به نام  رشکای مرافبت های بهداشتی )از 

این پس"رشکای مراقبت های سالمتی و بهداشتی"( نیز شناخته می شوند در آدرس  
http://www.stjhs.org/Our-Network.aspx در دسرتس می باشد. یک نسخه 
کاغذی نیز در صورت درخواست قابل دسرتس می باشد. شیوه های حفظ حریم 

خصوصی در این اعالمیه توسط این افراد و موسسات رعایت می شود:

رشکای مراقبت های درمانی OHCA )مثل بیامرستان ها، موسسه های تخصصی   •
پرستاری، درمانگاه های انجمن ها و گروه های پزشکان(

امتیازات کارکنان رشکت کننده در  از  پزشکان و متخصصان بهداشت متحد که   •
OHCA، در ارتباط با موارد مراقبت های بیامرستانی )به عنوان مثال کادر پزشکی 

برخوردار هستند. بیامرستان ها(  در 

متامی دوایر و واحدهای یک "رشیک مراقبت های سالمتی و بهداشتی" که در   •
OHCA مشارکت دارند. 

هر عضو یک گروه داوطلب که از طرف یکی از "رشکای مراقبت های سالمتی و   •
بهداشتی" اجازه مشارکت در OHCA را دریافت کرده باشد. 

متامی کارمندان، کادر و سایر پرسنل یک "رشیک مراقبت های درمانی و بهداشتی"   •
که در OHCA مشارکت دارد.

هر همکار تجاری یک "رشیک مراقبت های درمانی و بهداشتی" که اعضای   •
OHCA اطالعات پزشکی را با وی به اشرتاک می گذارند.

 مسئولیت ما در برابر شام در ارتباط با 
پزشکی شام اطالعات 

ما درک می کنیم که اطالعات پزشکی مربوط به شام شخصی است. ما به محافظت از 
الزامات  برخی  به منظور رعایت  پزشکی شام متعهد هستیم.  اطالعات  ماندن  خصوصی 

قانونی خاص، ما ملزم به رعایت موارد زیر می باشیم:

•  خصوصی نگاه داشنت اطالعات پزشکی شام

•  ارایه یک نسخه از این اعالمیه به شام

•  رعایت رشایط این اطالعیه

•  آگاه سازی شام در صورتی که قادر به موافقت با یک محدودیت مورد درخواست 
نباشیم شام 

•  فراهم سازی رشایط برای درخواست های معقول شام برای ارسال اطالعات پزشکی 
شام با روش های جایگزین یا در مکان های جایگزین

•  آگاه سازی شام در صورت درز کردن اطالعات پزشکی غیر ایمن شام بر اساس 
قانونی الزامات 

اطالعات پزشکی  توانیم   ی 

شام را افشاء کنیم

ما ممکن است در صورت درخواست شام برای افشای اطالعات خود این کار را انجام 
دهیم، اما ممکن است از شام بخواهیم که این درخواست خود را به صورت کتبی 

کنید.    ارایه 

درمان

ما ممکن است اطالعات پزشکی شام را به منظور درمان شام استفاده یا افشاء کنیم. 
برای مثال، یک پزشک که پای شکسته شام را درمان می کند ممکن است نیاز باشد 

بداند که شام مبتال به دیابت هستید یا خیر، زیرا دیابت می تواند فرایند درمان 
را کند مناید. ما همچنین ممکن است پس از ترک مجموعه ما توسط شام اطالعات 

پزشکی شام را در اختیار افراد، مکان ها و یا موسساتی بغیر از "رشکای مراقبت 
های درمانی و بهداشتی" خود که ممکن است با درگیر فرایند درمان و مراقبت های 

پزشکی شام باشند قرار دهیم.  برای مثال، ما ممکن است برای کمک به پزشک تان در 
درمان شام به وی امکان دسرتسی به اطالعات پزشکی شام را بدهیم. 

پرداخت 

ما ممکن است اطالعات پزشکی شام را برای دریافت پرداخت استفاده و یا افشاء 
کنیم. برای مثال، ما ممکن است اطالعات مربوط به یک عمل جراحی انجام شده بر 

روی شام را ارایه کنیم تا بدین وسیله بیمه درمانی شام هزینه عمل جراحی شام را به 
ما پرداخت و یا آن را به شام پس دهد. 

بهداشتی و  مراقبت های درمانی  عملیات 

از عملیات مراقبت های درمانی  ما ممکن است اطالعات پزشکی شام را برای پشتیبانی 
و بهداشتی خود افشاء کنیم. برای مثال، ما ممکن است از اطالعات پزشکی برای 

بررسی وضعیت درمان و خدمات خود و همچنین ارزیابی عملکرد کارکنان خود در 
استفاده کنیم.  از شام  مراقبت 

اطالعات من چگونه مورد استفاده و افشاء قرار می گیرد.

• یادآوری نوبت ها: ما ممکن است از اطالعات پزشکی شام برای متاس با شام برای 
یادآوری نوبت های دهده شده به شام استفاده کنیم.

• گزینه های درمانی: ما ممکن است برای مطلع کردن شام یا توصیه کردن آن دسته 
از گزینه ها یا جایگزین های درمانی ممکن که امکان دارد به آن ها متایل داشته 

باشید از اطالعات پزشکی شام استفاده کرده یا آنها را افشا کنیم.

• محصوالت یا خدمات مرتبط با سالمت و بهداشت: ما ممکن است از اطالعات 
پزشکی شام برای معرفی وسایل و یا خدماتی که ممکن است به آن ها متامیل باشید 

استفاده کرده و یا آنها را افشاء کنیم.

• فعالیت ها برای جمع آوری کمک های مالی:  ما ممکن است برای جلب حامیت 
برای برخی فعالیت های جمع آوری کمک مالی خاص مربوط به عملیات خود، برای 
فرصت انتخاب عدم مشارکت در  متاس با شام از اطالعات پزشکیتان استفاده کنیم.  

ارتباطاتی در اختیاز شام قرار می گیرد. دریافت چنین 

اینکه درخواست دیگری داشته باشید، ما در  • فهرست راهنامی بیامرستان: مگر 
صورت قابل اجرا بودن، نام شام، مکان شام در مجموعه ما، رشایط عمومی و وابستگی 

مذهبی شام را در فهرست راهنامی بیامرستان ثبت می کنیم. این اطالعات ممکن 
است به اعضای جوامع مذهبی، و به جز وابستگی مذهبی، به افراد دیگری که با 

ارائه نام شام درباره شام پرسش منایند )از جمله اصحاب رسانه( ارائه شود. در صورتی 
که منی خواهید اطالعات شام در فهرست راهنامی بیامرستان ثبت شود، لطفا کادر 

پذیرش بیامرستان را در جریان قرار دهید.

حفظ  شیوه   اعالمیه 

خصوصی حریم 



• دوستان و اعضای خانواده: ما ممکن است اطالعات پزشکی شام را در اختیار 
دوست، عضو خانواده و یا هر شخص دیگری قرار دهیم که درگیر مراقبت های 

پزشکی شام می باشد. ما همچنین ممکن است این اطالعات را در اختیار افرادی قرار 
دهیم که شام آنها را به عنوان مسئول پرداخت هزینه مراقبت از خود معرفی می 

کنید.

• تبادل اطالعات پزشکی: ما ممکن است در یک یا چند برنامه مبادله اطالعات 
سالمت و پزشکی )HIEs( رشکت کرده و ممکن است اطالعات پزشکی شام را به 

با  برای مقاصد درمانی، پرداخت هزینه و مراقبت های بهداشتی  الکرتونیکی  صورت 
دیگر رشکت کنندگان HIEs به اشرتاک بگذاریم. HIEs این امکان را برای ارایه کننده 

خدمات مراقبت های درمانی و بهداشتی شام فراهم می کنند تا بگونه ای موثر به 
اطالعات پزشکی مورد نیاز برای درمان شام و سایر مقاصد قانونی دسرتسی داشته 
و از آنها استفاده منایند. قرار دادن اطالعات پزشکی شام در یک HIE داوطلبانه 

بوده و به حق شام برای خروج از این رسویس بستگی دارد )اگر شام این خدمات را 
در ایالت کالیفرنیا دریافت می کنید(. اگر شام از این برنامه تبادل اطالعات خارج 
نشوید، ما ممکن است اطالعات پزشکی شام را بر اساس قانون به HIE هایی که 

در آنها مشارکت داریم ارائه دهیم. اطالعات بیشرت درباره هر گونه HIE که ما 
در آن مشارکت داریم و همچنین اطالعات درباره اینکه شام چگونه می توانید از 

حق خود برای خارج شدن از این برنامه استفاده کنید در این آدرس ها موجود می 
 .http://www.stjosephhoaghealth.org یا http://www.stjhs.org/HIE :باشد

شام همچنین می توانید با شامره تلفن رایگان )4443( 4HIE-256 )844( با ما متاس 
بگیرید.    اگر شام خدمات را در ایاالت تگزاس و نیومکزیکو دریافت می کنید، ما 
اطالعات پزشکی شام را با هیچگونه HIE به اشرتاک منی گذاریم مگر اینکه شام به 

طور مشخص موافقت خود با انجام اینکار توسط ما را اعالم کنید. در صورتی که شام 
خدمات خود را در ایالت های تگزاس و نیومکزیکو دریافت کرده و بنا به تصمیم 

خود نسبت به اشرتاک گذاری اطالعات پزشکی خود با HIEs اعالم عدم رضایت کرده 
اید، ما همچنان به استفاده از اطالعات پزشکی شام مطابق با این اعالمیه و قانون 

قابل اجرا ادامه داده، اما آنها را از طریق HIE در دسرتس دیگران قرار منی دهیم.  

ما ممکن است به دالیل متعدد دیگر بدون اجازه قبلی شام از اطالعات پزشکی شام 
استفاده کرده و یا آن ها را افشاء مناییم. بسته به برخی الزامات خاص، ما ممکن 
است اطالعات پزشکی شام را بدون اجازه قبلی شام برای اهداف زیر اعالن کنیم:

• تحقیق: ما ممکن است اطالعات پزشکی شام را برای مقاصد پژوهشی استفاده کرده 
از یک  تاییدیه  یا افشاء کنیم. کلیه پروژه های تحقیقاتی، مشمول یک فرآیند خاص  و 

هستند. مناسب  کمیته 

الزام قانونی ما ممکن است بنا برالزامات قانونی، از جمله در پاسخ به درخواست   •
ماموران اجرای قانون در رشایط خاص و یا در پاسخ به دستورات قضایی یا اداری 

افشاء کنیم. را  معترب اطالعات پزشکی شام 

• سالمت عمومی ما ممکن است اطالعات پزشکی مربوط به شام را برای فعالیت های 
از: افشاء به طور کلی عبارتند  اینگونه موارد  افشاء کنیم.  سالمت عمومی 

– به مسئوالن بخش سالمت عمومی برای پیشگیری یا کنرتل بیامری، صدمات یا از 
کارافتادگی؛

- به سازمان های بهداشت عمومی، و یا سایر سازمانهای مجاز شناخته شده بر 
ایالتی که سوابق اطالعات خاصی، مانند اطالعات ایمن سازی را  اساس قوانین 

یا مداخالت  برای اهداف نظارت بهداشت عمومی، تحقیقات بهداشت عمومی و 
بهداشت عمومی ثبت و حفظ می کنند؛

- برای گزارش موارد تولد و یا فوت؛

- برای گزارش موارد سوء استفاده یا بی توجهی به کودکان، سال خوردگان و 
وابسته؛ بزرگساالن 

- برای اطالع رسانی به شام در زمینه یادآوری محصوالتی که شام احتامال مرصف 
کنید؛ می 

- برای مطلع کردن فردی که ممکن است در معرض یک بیامری قرار گرفته باشد و 
یا در خطر ابتال یا گسرتش یک بیامری یا عارضه باشد؛

- مطلع کردن مسئولین دولتی مربوطه در صورتی که معتقد باشیم که یک بیامر 
تنها  یا خشونت خانگی شده است )ما  بالغ ذیصالح قربانی سوء استفاده، غفلت، 

این افشا را در صورت موافقت شام یا زمانی که بر اساس قانون ملزم باشیم انجام 
داد(.    خواهیم 

• برای جلوگیری از تهدید جدی برای سالمت یا ایمنی:  ما ممکن است در صورت 
لزوم برای جلوگیری از تهدید جدی برای سالمت و ایمنی شام، عموم مردم، و یا 

اشخاص دیگر، از اطالعات پزشکی شام استفاده کرده و یا آنها را افشاء کنیم.  با این 
وجود، هر گونه اطالعات، تنها برای افرادی که قادر به کمک در جلوگیری از خطر 

افشاء می شود. باشند 

•  اعامل قانون: ما ممکن است در موارد زیر اطالعات پزشکی مربوط به شام را 
حسب درخواست، برای ماموران اجرای قانون افشاء کنیم:

- در پاسخ به یک دستور، احضاریه، حکم یا تقاضای بازرسی دادگاه و یا سایر رویه 
مشابه؛ های 

- برای کمک به شناسایی یا پیدا کردن افراد مظنون، فراری، شاهد مهم، یا فرد گم 
شده؛ 

- در مورد قربانیان جرایم اگر، تحت رشایط ویژه محدود، قادر به کسب موافقت فرد 
نباشیم؛ قربانی 

- در مورد مرگی که فکر می کنیم در اثر عملکرد مجرمانه رخ داده است؛ 

- در مورد رفتار مجرمانه که در ساختامن و محوطه ما در حال رخ دادن است؛ 

- در رشایط اضطراری، برای گزارش جنایات، محل جرم یا قربانیان، یا گزارش هویت، 
مشخصات یا محل کسی که این جرم را مرتکب شده است.

• نظارت بهداشتی: ما ممکن است برای اهداف فعالیت های نظارتی بهداشت 
قانونی، مانند ممیزی ها و تحقیقات الزم برای نظارت بر سیستم بهداشت و درمان و 
برنامه های منافع دولت اطالعات پزشکی شام را برای سازمان های نظارتی بهداشت 

کنیم. افشاء 

• وابسته های کاری: برخی از خدمات از طریق قراردادهایی ارائه می شود که ما با 
 Hoag و St. Joseph Health System ،وابسته های کاری خود داریم. به عنوان مثال

Covenant Health System وابسته های کاری OHCA هستند، و ما ممکن است 
اطالعات پزشکی مربوط به شام را به منظور هامهنگی مراقبت از شام و برای اهداف 

عملیات مراقبت های پزشکی در اختیار هر کدام از آنها قرار دهیم. رشکتی که از 
طرف شام برای رشکت های بیمه صورتحساب صادر می کند نیز از وابسته های کاری 

ماست، و ما ممکن است اطالعات پزشکی مربوط به شام را برای جلب کمک این 
گونه رشکت ها در دریافت هزینه های خدمات مراقبت های بهداشتی ارائه شده در 
اختیار این رشکت ها قرار دهیم.   برای محافظت از اطالعات پزشکی مربوط به شام، 

ما از طریق یک قرارداد کتبی، رشکت های وابسته کاری را ملزم به حفاظت مناسب از 
ایم.   اطالعات پزشکی شام کرده 

• تذکر: ما ممکن است از اطالعات شام را برای آگاه سازی و یا کمک در آگاه ساخنت 
یک عضو خانواده، مناینده شخصی، و یا شخص دیگری که مسئول مراقبت از شام، 

محل شام و رشایط عمومی شام می باشد استفاده کرده و یا افشاء مناییم.

• هامهنگ کنندگان کفن و دفن، بازرسان پزشکی و پزشکان قانونی  ما ممکن است 
برای هامهنگ کنندگان مراسم تشییع  را  اساس قوانین مربوطه اطالعات پزشکی  بر 

تا آنها بتوانند وظایف خود را به  یا بازرسان پزشکی افشاء کنیم  جنازه، پزشک قانونی 
انجام دهند. درستی 



یا اختالفی هستید، ما ممکن  • پرونده های حقوقی و اختالفات: اگر درگیر شکایت 
است بنا به دستور دادگاه و یا حکم اداری اطالعات پزشکی مربوط به شام را افشاء 

مناییم. همچنین ممکن است اطالعات پزشکی مربوط به شام را در پاسخ به احضاریه، 
درخواست کشف، و یا سایر فرایندهای قانونی توسط شخص دیگری که با شام اختالف 

دارد افشاء کنیم، اما این امر تنها در صورتی است که تالش کافی برای متاس با شام 
 درباره درخواست، و یا به منظور کسب دستور از شام مبنی بر حفاظت از اطالعات 

درخواست شده صورت گرفته باشد )که ممکن است شامل اطالعیه کتبی به شام 
باشد(.

• اهداء عضو و بافت: مطابق قوانین مربوطه، ما ممکن است به منظور اهدای بافت 
و یا پیوند اعضاء، اطالعات پزشکی را برای سازمان های تهیه کننده عضو و یا اشخاص 

کنیم. افشاء  دیگر 

•  امور مربوط به نظامیان و رسبازان جنگی: اگر شام عضو نیروهای مسلح هستید، 
ما ممکن است اطالعات پزشکی مربوط به شام را در صورت درخواست مقامات 

آنها قرار دهیم. ما همچنین ممکن است اطالعات پزشکی  اختیار  فرماندهی نظامی در 
مربوط به پرسنل نظامی خارجی را در اختیار مسئوالن نظامی خارجی قرار دهیم.

• امنیت ملی: ما ممکن است اطالعات پزشکی مربوط به شام را برای مقاصد 
اطالعاتی، ضد جاسوسی، و سایر فعالیت های امنیت ملی که به موجب قانون مجاز 

است، در اختیار مقامات رسمی فدرال قرار دهیم.

•  تیم های کارکنان چند رشته ای: ما ممکن است اطالعات پزشکی در رابطه با 
محافظت، شناسایی، مدیریت و یا درمان کودکان مورد آزار قرار گرفته و والدین 

کودک، یا در موارد آزار و بی توجهی به ساملندان را در اختیار تیم کارکنان چند رشته 
ای قرار دهیم.

• سازمان غذا و دارو)FDA(: ما ممکن است برخی اطالعات پزشکی خاص مربوط به 
گزارش اثرات جانبی را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهیم.

• غرامت کارگران: ما ممکن است اطالعات پزشکی مورد نیاز برای رعایت قوانین 
مربوط به جربان خسارت کارگران و یا دیگر برنامه های مشابه مقرر در قانون را 

کنیم. افشاء 

• موسسه های اصالحی و تادیبی: در صورتی که از شام در یک موسسه اصالحی و 
نیاز برای سالمتی  تادیبی نگهداری می شوید، ما ممکن است اطالعات پزشکی مورد 

شام و سالمت و ایمنی سایر افراد آن موسسه و یا عوامل آن را افشاء مناییم.

• توافقنامه مراقبت های بهداشتی سازمان یافته:  آنگونه که در آغاز این اعالمیه 
توضیح داده شد، ما همراه با برخی ارایه دهندگان خدمات مراقبت های درمانی و 
بهداشتی در یک OHCA مشارکت داشته و ممکن است اطالعات پزشک مورد نیاز 
برای درمان، پرداخت و مراقبت های بهداشتی را با سایر ارائه دهندگان خدمات به 

 OHCA اشرتاک بگذاریم. بعنوان مثال، اطالعات پزشکی شام ممکن است به واسطه
با  تاثیرگذاری و هزینه مراقبت های درمانی و بهداشتی  ارزیابی کیفیت،  و به منظور 

سایرین به اشرتاک گذاشته شود. 

• طبقه بندی های خاص اطالعات در بعضی از موارد، اطالعات پزشکی شام ممکن 
است با محدودیت هایی مواجه باشد که می تواند مانع از استفاده و یا افشای بعضی 

از آنها گردد.  به عنوان مثال، محدودیت های خاصی برای استفاده یا افشاء کردن 
دسته های خاصی از اطالعات پزشکی )مثل نتایج آزمایش HIV ، سوابق سالمت روانی 
و یا سوابق درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر( وجود دارد.  برنامه های بیمه پزشکی 

دولتی نیز می توانند افشای اطالعات فرد ذینفع را برای مقاصدی غیر مرتبط با این 
بیمه ها و مراقبت های درمانی ارایه شده به فرد ذینفع محدود کنند.

موارد دیگر استفاده و یا افشای اطالعات پزشکی

در هر وضعیت دیگری که در این اعالمیه ذکر نشده باشد ما قبل از استفاده از 
یا افشای آنها نسبت به دریافت موافتنامه کتبی شام اقدام  اطالعات پزشکی شام و 

خواهیم کرد. منونه های خاصی از استفاده و افشاء که نیازمند به اجازه شام هستند 
عبارتند از: )الف( بیشرت موارد استفاده و افشای یادداشت های روان درمانی 

)یادداشت های خصوصی یک متخصص سالمت روان به طور جداگانه از سوابق 
پزشکی نگهداری می شود(؛ )ب( بسته به برخی موارد استثنای محدود، استفاده و 
افشای اطالعات پزشکی شام برای اهداف بازاریابی؛ و )ج( موارد افشایی که فروش 

اطالعات پزشکی شام به حساب می آیند. اگر به ما اجازه استفاده یا افشای اطالعات 
پزشکی خود را بدهید، شام می توانید بعدا با ارسال یک اعالن کتبی و مطلع سازی 

ما از تصمیم خود این مجوز را لغو کنید )بغیر از آن مقداری که ما قبل از لغو اجازه 
اقدام کرده ایم(.

حقوق شام در رابطه با اطالعات پزشکی مربوط به شام

شام در مورد اطالعات پزشکی که ما درباره شام نگهداری می کنیم از این حقوق 
هستید:  برخوردار 

یا افشای خاص اطالعات پزشکی  درخواست کتبی* یک محدودیت استفاده و   •
شام برای درمان، پرداخت و یا مراقبت های بهداشتی )به عنوان مثال، یک 

محدودیت در این زمینه که چه فردی می تواند به اطالعات پزشکی شام دسرتسی 
داشته باشد(. اگر چه ما درخواست شام را در نظر می گیریم، ما از نظر قانونی 

این علت  اینکه ما به  با محدودیت درخواست شده نیستیم، مگر  ملزم به موافقت 
که اطالعات رصفا مربوط به یک مورد و یا رسویس باشد که شام آن را از حساب 

خود به طور کامل پرداخت کرده اید با آن درخواست کتبی شام برای جلوگیری از 
اجرای چنین درخواستی هستیم، مگر  به  افشای اطالعات موافقت کنیم. ما ملزم 

اینکه قانون ما را ملزم به افشای اطالعات کند. این وظیفه شامست که سایر ارائه 
دهندگان خدمات را از این محدودیت مطلع سازید.

دریافت یک برگ از این اعالمیه در هنگام درخواست، حتی اگر با دریافت   •
نام. یا ثبت  با بخش پذیرش  با متاس  این اعالمیه موافقت کردید،  الکرتونیکی  نسخه 

بررسی و دریافت یک کپی از اطالعات پزشکی خود، در اکرث موارد. در صورت   •



یا الکرتونیکی(، ما ممکن است  درخواست برای دریافت یک نسخه )کاغذی و 
هزینه ای معقول را در این زمینه از شام دریافت کنیم.

درخواست کتبی* اصالحیه سوابق خود در صورتی که فکر می کنید که اطالعات   •
ذکر شده در سابقه شام نادرست بوده و یا اطالعات مهمی مفقود شده است. 

در صورتی که سابقه ای توسط ما ایجاد نشده یا نگهداری نشده، و یا در صورتی 
که تشخیص دهیم که سابقه درست می باشد، ما می توانیم درخواست شام برای 
اصالح آن سابقه را رد کنیم.  اگر شام خدمات خود را در ایالت کالیفرنیا دریافت 
می کنید، می توانید به صورت کتبی درباره تصمیم ما برای اصالح نکردن سابقه 

شام درخواست تجدید نظرکنید. حتی اگر ما درخواست شام برای اصالح را رد کنیم، 
شام از حق ارائه یک ضمیمه ی مکتوب در رابطه با هر مورد و یا اظهاری در 

سابقه خود که فکر می کنید ناقص و یا نادرست است برخوردار هستید.

• دریافت سابقه ای از موارد افشاء که بیان می کند که اطالعات پزشکی شام 
برای مقاصدی بغیر از درمان، پرداخت یا عملیات مراقبت های پزشکی برای چه 

اشخاصی و در کجا افشاء شده و یا اینکه شام در شش )6( ماه گذشته در کجاها 
به طور مشخص اجازه استفاده و یا افشای اطالعات را داده اید. درخواست باید 

به صورت کتبی* بوده و طول دوره مورد نظر برای دریافت سابقه در آن ذکر شده 
باشد. پس از درخواست اول، ممکن است هزینه های اضافی به تقاضاهای اضافی 

که در خالل یک دوره دوازده )12( ماهه ارایه شوند تعلق گیرد.   

• درخواست کنید که با شام در مورد مسائل پزشکی به شیوه ای خاص و یا در 
محلی معین متاس گرفته شود. به عنوان مثال، شام می توانید درخواست کنید که 

ما فقط در محل کار یا از طریق پست با شام متاس بگیریم. 

باید برای مسئول حفظ حریم خصوصی  یا موارد تجدیدنظر کتبی  * متامی تقاضاها و 
مربوطه که مشخصات وی در ستون بعدی ذکر شده ارسال شود.

اطالعیه این  تغییرات در 

ما حق تغییر در این اعالمیه را درهر زمانی برای خود محفوظ نگه می داریم. ما 
حق اجرای مفاد این اطالعیه تجدید نظر شده یا تغییر یافته را برای اطالعات پزشکی 
مربوط به شام که در حال حارض در اختیار داریم، و همچنین هر گونه اطالعاتی که 
در آینده دریافت کنیم، برای خود محفوظ نگه می داریم. اگر تغییراتی اساسی در 

این اعالمیه اعامل کنیم، اعالمیه به روز شده را به آدرس جایی که شام خدمات خود 
را در آن دریافت می کنید ارسال کرده و آن را در وب سایت خود نیز در دسرتس قرار 

خواهیم داد. اعالمیه تغییر یافته همیشه در صورت درخواست در دسرتس می باشد.

ها شکایت 

در صورت داشنت هر گونه سوال و یا نیاز به دریافت اطالعات اضافی، و یا اگر فکر 
می کنید که به حقوق و حریم خصوصی شام تجاوز شده، می توانید با مسئول حریم 

بگیرید:  زیر متاس  با مشخصات  خصوصی 

Hoag Corporate Compliance Office 
One Hoag Drive 

Newport Beach, CA 92663 
949-764-4427

شام همچنین می توانید شکایتی را نزد وزارت بهداشت ایاالت متحده و دفرت خدمات 
 200 Independence Avenue, S. انسانی حقوق مدنی به این آدرس مطرح منایید: 
.W., Washington, DC 20201 طرح شکایت روی درمان یا پوشش درمانی که شام 

اثری منفی نخواهد داشت. دریافت می کنید 

Hoag Hospital Newport Beach

One Hoag Drive

Newport Beach, CA 92658

Hoag Hospital Irvine

16200 Sand Canyon Avenue

Irvine, CA 92618
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