
Thông báo này cho bi‰t cách Sª DÎch Vø SÙc KhÕe và Cao Niên Missouri (DHSS) 
sº døng và/hay ti‰t l¶ thông tin y t‰ vŠ quš vÎ và cách quš vÎ có th‹ xem 

thông tin này. Hãy Ç†c låi cÄn thÆn. 

NhiŒm vø cûa DHSS (Department of Health and Senior Services) là bäo vŒ và ÇŠ cao sÙc khÕe cûa ngÜ©i dân 
Missouri. ñ‹ làm tròn nhiŒm vø này, Missouri thông qua m¶t sÓ luÆt ti‹u bang và/hay ÇiŠu lŒ b¡t bu¶c phäi 
báo cáo cho DHSS thông tin sÙc khÕe gi» kín (protected health information, hay PHI) có danh tánh cá nhân. 
DHSS giám ÇÎnh liên tøc sÙc khÕe cûa dân chúng b¢ng cách lÜ®ng ÇÎnh viŒc này và thông tin sÙc khÕe khác. 
LuÆt này cÛng cho bi‰t chi ti‰t d» kiŒn nào là kín Çáo, d» kiŒn có th‹ ÇÜ®c ti‰t l¶ trong trÜ©ng h®p nào, và loåi 
phåt vå n‰u ti‰t l¶ không Çúng cách. Ban quän trÎ DHSS và nhân viên cûa h† b¡t bu¶c phäi tuân theo các luÆt 
này. 

DHSS có th‹ ti‰t l¶ thông tin sÙc khÕe có danh tánh cá nhân liên quan Ç‰n sÙc khÕe công c¶ng cho các nÖi 
chæm sóc sÙc khÕe Ç‹ h† ÇiŠu trÎ, trä tiŠn ho¥c ÇiŠu hành viŒc chæm sóc sÙc khÕe. Thông tin này chÌ ÇÜ®c chia 
sÈ cho nÖi chæm sóc sÙc khÕe nào có kš h®p ÇÒng v§i DHSS ho¥c Çã có liên hŒ ÇiŠu trÎ tr¿c ti‰p v§i bŒnh 
nhân. Thông tin së không ÇÜ®c sº døng cho møc Çích nào khác, ngoåi trØ trong m¶t mÅu t°ng k‰t, không cÀn 
væn bän ÇÒng š Ç¥c biŒt cûa ngÜ©i bŒnh, ngÜ©i giám h¶, ho¥c ngÜ©i ÇÜ®c ûy quyŠn chæm sóc sÙc khÕe, hay 
cha, mË, n‰u là m¶t trÈ vÎ thành niên. Tánh chÃt kín Çáo cûa thông tin së ÇÜ®c gi» kÏ theo nhÜ luÆt liên bang 
và ti‹u bang hiŒn hành Çòi hÕi. M¶t thí dø cûa nh»ng cách ti‰t l¶ này là chia sÈ k‰t quä thº nghiŒm máu rút tØ 
gót chân cûa trÈ em v§i nÖi chæm sóc sÙc khÕe nÖi quš vÎ Ç‰n. K‰t quä chÌ ÇÜ®c ti‰t l¶ cho các nÖi chæm sóc 
sÙc khÕe thích h®p, ch§ không phäi cho dân chúng thông thÜ©ng ho¥c ngÜ©i buôn bán nào có sän phÄm muÓn 
bán cho quš vÎ. M¶t thí dø khác vŠ ti‰t l¶ là chia sÈ thông tin sÙc khÕe cho nÖi cung cÃp dÎch vø tåi gia nh¢m 
phÓi h®p viŒc chæm sóc và dÎch vø cho m¶t bŒnh nhân. 

DHSS có th‹ liên låc v§i bŒnh nhân Ç‹ nh¡c nhª hËn khám bŒnh ho¥c cho thông tin vŠ quyŠn l®i và dÎch vø 
liên quan Ç‰n sÙc khÕe cÀn ÇÜ®c lÜu š. DHSS cÛng có th‹ ti‰t l¶ thông tin sÙc khÕe gi» kín cho các cÖ quan 
ti‹u bang ho¥c liên bang, nhÜ Medicaid, nÖi Çây cung cÃp ngân khoän chæm sóc sÙc khÕe cho ngÜ©i nhÆn.  

Chi‰u theo ÇiŠu 45 CFR 160-164, bŒnh nhân có quyŠn: 
� ñòi hÕi gi§i hån m¶t sÓ trÜ©ng h®p sº døng và ti‰t l¶, tuy nhiên DHSS không b¡t bu¶c phäi ÇÒng š 

v§i yêu cÀu gi§i hån này. N‰u luÆt ti‹u bang và liên bang Çòi hÕi phäi ti‰t l¶, thì không cÀn s¿ 
ÇÒng š cûa bŒnh nhân và thông tin së ÇÜ®c ti‰t l¶ Çúng theo Çó.  

� Ki‹m soát và nhÆn m¶t bän sao thông tin chæm sóc sÙc khÕe mình.  
� DuyŒt låi và tu chính ho¥c cÆp nhÆt hóa thông tin chæm sóc sÙc khÕe cûa mình, n‰u không Çúng.  
� NhÆn m¶t bän liŒt kê các ÇiŠu ti‰t l¶.  
� NhÆn thông báo kín Çáo vŠ thông tin sÙc khÕe gi» kín.  
� NhÆn m¶t bän sao in trên giÃy cûa t© thông báo này. 

DHSS dành quyŠn thay Ç°i cách hành xº vÃn ÇŠ riêng tÜ Çã mô tä trong thông báo này. Th‹ thÙc hành xº 
riêng tÜ Çã duyŒt låi së có hiŒu l¿c cho tÃt cä thông tin sÙc khÕe bŒnh nhân do DHSS lÜu gi». DHSS së ph° 
bi‰n tÃt cä các bän duyŒt låi trên mång lÜ§i cûa DHSS http://www.dhss.mo.gov/. BŒnh nhân có th‹ xem và in 
ra m¶t bän các chánh sách hiŒn tåi ho¥c xin m¶t bän in tØ DHSS.  

BŒnh nhân có th‹ khi‰u nåi các vÃn ÇŠ riêng tÜ v§i DHSS và v§i B¶ TrÜªng B¶ DÎch Vø SÙc KhÕe và Nhân 
S¿ Hoa Kÿ n‰u nghï r¢ng quyŠn riêng tÜ cûa mình bÎ vi phåm. Có th‹ gªi khi‰u nåi cho DHSS b¢ng bÜu tín, 
g†i ÇiŒn thoåi ho¥c ÇÓi m¥t. Có th‹ t¿ mình Ç‰n khi‰u nåi ho¥c b¢ng væn bän gªi Ç‰n B¶ TrÜªng B¶ DÎch Vø 

th
SÙc KhÕe và Nhân S¿ Hoa Kÿ, Region VII, Office for Civil Rights, 601 East 12 Street, room 248, Kansas 
City, Missouri 64106. Quš vÎ cÛng có th‹ gªi b¢ng ÇiŒn sao (fax) khi‰u nåi cûa mình Ç‰n Region VII, Office 
for Civil Rights, (816) 426-3686 (sÓ ÇiŒn sao). CÛng có th‹ gªi khi‰u nåi b¢ng ÇiŒn thÜ cho 
OCRComplaint@hhs.gov. NgÜÖi khi‰u nåi së không bÎ DHSS trä thù.  

MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ các th‹ thÙc này, xin liên låc v§i Viên ChÙc Riêng TÜ cûa DHSS sÓ 1-800-392-
0272 ho¥c tåi privacy@dhss.mo.gov. Thông báo này có hiŒu l¿c k‹ tØ ngày 14 tháng TÜ, 2003. 

DuyŒt låi ngày 10 tháng 4, 2003 
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