
 
OCA: 960  ـ ليمسرال جموذنلا مقر

 HIPAA نونقا بجومب ةیحصال تماوعلمال نع حصافإلبا ضیوفتال
 ]كرویوینة یالو يفة حصلاة رئادل بق نمج ذومنلاا ذھ لىعة قفاوملات مت[

 

  يعماتجال انماض القمر  ةدالو الخیرتا  یضمرلام سا

  یضمرلان اونع

  :جذمونلاا ذھي فح ضموھو ا مك، يجالعي وتیاعربة قلعتملاة یحصلات املوعملان عح اصفإلا لّوخمال يلثمم وأ ناأ بلطأ
  :يلی ما مھفأ يننإ ،1996  (HIPAA) معال نیمتأالو ةءلساملل يحصال نیمتأل انونقال ةیصوصخال ةدعقاو كرویوین ةیالو نونقال ًاقفو
 ج العالت اظحالمء انثتساب ،ةیلقعال ةحصال جالع و،تاردخمال يطعاتو لحوكالل وانتبة قلعتمل اتاموعلمل انعح اصفإل ایضوفتلا اھذ نمضتی دق .1
 ). أ( 9 دنبالي ف بسانمر الطسل اىعل يمسان م ىولألا فرحأل اُتبتكل اح يفط قف* ةیرشبلا ةعانملا صقنس وریفبة قلعتملاة یرسلات امولعملا  و،يفسنلا
  يفد وجومر الطسال يفك مسان م ىولألا فرحألا ةباتكبت مقو، تامولعمالن م عاونألاه ذھ نم يأ  ىعل هاند أةحضومال ةیحصالت امولعمالء اوتح اةلاح يف
 . 8د نبال يفم ھیإلر اشمل ا)صاخشألا( صخشالى لت إاموعلماله ذھ نعح اصفإب یددحتل اھجو ىلع وضف أانأف ،)(أ9 دنبل ايف عبرمال
 م لتسمل اىلعر ظُحی ،ةیلقعل اةحصالج العو  أترادخمل اوأ لوحكالبج العال وأ ةیرشب الةعانملا ص قن سوریفبة قلعتم تاموعلم نعح اصفإلاب وضفأت نك ذاإ .2
  صخاشألبا ةمئقا بطل  يف قحالي د لن أمھفأ. ةیالوال نوناق وي ألرادیف النوناقال بجومبك ذلب ھ لحمُسی ملا مي نم نإذن ودت امولعماله ذھ نعح اصفإل اةداعإ
  سورفی بقةلعمتلا تامولعملا نع حاصفإلا بسب بزمییلتل تضرع تاذإ .نذإ نود یةرشلبا عةامنلا صق نسورفی بقةلعمتلا ياتمولعم اومدخست یوأ نوقل یتدق نذیلا
  قوقحل كرووی نیدینةم جنةل وأ2493-480 (212)  مقرلا ىلع كرووی نیالیةو بناسإلنا قوقح مسق بلاصالتا يكننمفی ،اھعن فشكلا وأ یةرشلبا ةعامنلا صقن
 . يقوقح ةیامح نعة لوؤسمت الاكول اهھذن إف 7450-306 (212).  قمرال ىعل نسانإلا

 م تي لذاا عدا مض یوفتل اذاھ ءاغل إيلز وجی ھن أمھف أه.انأدر وكذمال ةیحصال ةیاعرالم قدم ىإل ةباتكل اقیرطن ع تقوي أي ف یضوفتل اذاھ ءاغل إيفق حل ايدل .3
 . ضویفلتا  اذھ ىلع ًءناب ءارج إذخات اھیف
  ةطو رشما یزامالى لع لوصحل ليتیلھأو أ ةیحص ةطخ يف يلیجستو  أيتاعوفمد و أيجالع نوكین ل. يعوطر مأو ھض یوفتالا ھذى لعع یقوتل ان أمھفأ .4
  ح.اصفإلاا ھذبي نمیض وفتب
  ةداع إنوكتال د قو، )2 دنبالي ف هالعأر و كذم وھ ما ءناثتسبا( ضیوفتل اذاھ بجومب ھانع فشكل اتم يتل اتاموعلمل انع حاصفإلا متلسمال دیعی دق .5
 . ةیالول انوناق و أيلرادیفالن وناقالب جومب ةیمحم هھذح اصفإلا

 . )ب( 9 ندبلا يف ددةمحلاة یموكلحاة لاكولاو أل یكولار یغر خآص شخي أع مي بة صالخاة یبلطاة یاعرلاو أة یصحلات امولعملاة شقانمبض یوفتلاا ذھك لح مسیال  .6
  :تماوعلمل اهذھ نع حصافإلبا ھ لحّرصمال نیاكل اوأ ةیحصال ةیعارال دمقم ناونعوم سا. 7

  :ھیل إتامولعماله ذھ لاسر إمتیس يلذ اخصشلا ةئفو  أ)اصخشألا( صخش الناونعو مس ا.8

  :ھانع حاصفإل اتمیس ةددحم تماولعم .)(أ9
     )خیراتال لخد(أ ىإل   )خیرتال الخد(أ نم يبطل الجسال
  ،تاصوحفل اجئاتنو ،)يسفنالج العالت اظحالمء انثتساب( ةدایعالت اظحالمو، ضیرمللي بطال خیراتك ذلي ف امب، لماكالي بطال لجسلا
  ایةع رال يمدقم لبق نم كیإل ةسلرمال تالجسالو نیمتأل اتالجسو ریتوافل اتالجسو تارشاتسالوا تالحاإلوا مالفألوا ةعشأل اتسااردو
 ن.یخرآلاة یحصلا

  )كمسا نمى لوألاف حرألاع ضوى جرُی (:نمضیت    :كذل ریغ
   
   
   

   تارخدمال/ولحكال نماإد جالع
  ةیقلعال ةحصال تماوعلم 
 ةیحصال تمالوعمال ةشقانم لضیفوتال ة عانملاص قنس وریفب ةقلعتملات امولعملا

 ةیرشبلا

_اھن يمسان م ىلوألاف حرألاة باتكل الخن م ب)(
     مسال انمى لوأل افرحألا  

  ___________________________________    لّوخأ___________________
  يردفل اةیحصال ةیاعرالم قدم مسا                                          

  :اھن جةردم میةوكح لةاكو وأ لكیولا عم ةحیصلا ياتمولعم شةقامنل 
  

 )ةیموكحل اةالكوالم ساو  أنایكال /لیكوال سم(ا
  :تامولعمالن ع حاصفإلاب بس .10

  د فرلاب لط ىلعء انب
  :كذل ریغ

  :ضویفلتا اذھ ةحیالص فیھ يھستنت يذلا ثدحلا وأ خیرالتا .11

  :یضمرلا  نع ابة نیعقیولتا بلّوخملا .13  :ةرامتسال اىعل عیقوتالب ماق يلذص اخشل امس ا،ضیرمل انكیم  لذا إ.12

 . جذمونلان مة خسنبي دیزوتم ت، كلذى لإة فاضإلابج. ذمونلاا ذھل حوي تلئسأى لعد رلام توج ذمونلاا ذھي فة دجومولاد ونبلاع یمجة أبعتم ت
  

 
  :خیراتلا

 ن.وناقلاب جومب لّوخملال ثمملاو أض یمرلاع یقوت
     

  نم  يناعی اًصخشل وقعمل كشبد دحت نأ نكمی يتلات امولعملاك رویوینة یالولة ماعلاة حصلان وناقي محی ز.دیإلا ضرملب بسملاة یرشبلاة عانملا صقنس وریف* 
  ھ.بة صاخلال اصتالات اھجب ةقلعتملا تامولعملاو ىودعلاو أة یرشبلاة عانملاص قن سوریفض ارعأ
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