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FAMILY SERVICE ASSOCIATION 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

                                                                           

Esta nota descreve como suas informações podem ser usadas ou divulgadas e disse que como 
você pode obter acesso às informações. Por favor reveja este aviso com atenção. Se precisar de 

ajuda para ler ou compreender o conteúdo do presente aviso, por favor, pedir ajuda.   
 
A lei Federal requer Associação de serviço da família (FSA) para informar os nossos clientes antes do tempo 
sobre o seguinte: 

1. Como a organização irá gerir a sua informação de saúde protegida  
2. Nossas responsabilidades legais sobre a privacidade do cliente 
3. Seus direitos no que respeita à sua informação médica 

 

 
Como FSA pode usar e divulgar a sua informação de saúde protegida 

 
A informação que obtemos de você e seus provedores de saúde juntamente com o registro dos cuidados que 
você recebe da FSA é considerada 'Informação de saúde protegida' ou PHI. PHI é qualquer informação, seja 
oral, gravada ou escrito em qualquer forma ou meio que: 
     (A) é criada ou recebida por uma entidade coberta e 
     (B) Refere-se ao passado, presente ou futuro, física, mental ou condição de saúde, incluindo informação 
genética 
  
Dependendo da natureza da informação a ser divulgada, você pode ou não ter que dar autorização escrita para 
a divulgação ou a "partilha" de sua informação de saúde protegida. 
 

1. Tratamento, pagamento e operações de cuidados de saúde : em muitas circunstâncias, FSA pode 
legalmente usar e compartilhar seu PHI para tratamento, pagamento e operações de cuidados de 
saúde. FSA não tem de pedir sua permissão específica (ou autorização por escrito) usar e divulgar suas 
informações para estes fins. 

 

 Tratamento: FSA pode usar e compartilhar suas informações de saúde para fornecer e 
gerenciar suas necessidades de cuidados de saúde e serviço social. Por exemplo, a FSA pode 
precisar compartilhar informações para coordenar os cuidados com o seu médico da atenção 
primária, visita enfermeiras, pessoal de cuidados de saúde em casa ou técnicos de 
emergência. 

 

 Pagamento : FSA irá usar e compartilhar suas informações para bill e recolher o pagamento 
para os serviços de saúde prestados. Por exemplo, nosso faturamento pessoal contatará sua 
companhia de seguros para garantir que a empresa vai autorizar o pagamento pelos serviços. 

 

 Operações de cuidados de saúde: FSA irá usar e divulgar suas informações para facilitar 
nossas operações de cuidados de saúde. Exemplos de operações de cuidados de saúde de 
FSA incluem mas não estão limitados a: 

 Monitoramento da qualidade dos cuidados e fazendo melhorias quando necessário 
 Entrar em contato com clientes para compromissos 
 Gerenciar e analisar dados de saúde 
 Compartilhamento de informações com outros funcionários da FSA para 

supervisão, consulta ou coordenação dos cuidados   
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2. Usa outros e divulgações (não autorização escrita exigida) : FSA legalmente pode partilhar a sua 

informação de saúde protegida sem sua autorização expressa. Alguns exemplos são: 
 Conforme requerido pelo Estado e a legislação federal e Regulamento 
 Para atividades de supervisão de saúde, como licenciamento e 

credenciamento 
 Responder a uma emergência médica 
 Relatar abuso e/ou negligência de crianças, pessoas idosas ou deficientes 
 No que se refere a pessoas que já morreram; para os médicos-legistas, 

médicos legistas e diretores funerários 
 Para evitar uma ameaça grave para a saúde ou segurança (ameaça para si 

mesmo ou outra pessoa) 
 Atividades governamentais especializadas (inteligência) 

 

3. Divulgações de sua família, amigos e outros envolveram em seus cuidados : FSA vai falar com você 
para determinar o tipo e o grau de envolvimento e comunicação com amigos e familiares. FSA não 
exige, mas pode solicitar que você dar autorização por escrito para divulgações para amigos e 
familiares. Sobre admissão e periodicamente ao longo do curso dos seus cuidados, pessoal vai falar 
com você sobre o envolvimento continuado e comunicação com amigos e familiares envolvido em seus 
cuidados. FSA não divulgará qualquer informação escrita sobre seus cuidados para sua família e 
amigos sem a sua autorização por escrito para o fazer. No caso de sua morte, FSA continue a honrar 
seus desejos expressos no que diz respeito à comunicação com a família e amigos..   

 

4. Notas de psicoterapia : FSA não mantém notas de psicoterapia (notas mantidas fora de seu prontuário 
médico, para uso próprio do terapeuta). 

 

5. Divulgações proíbam pelo Estado ou lei federal : Existem alguns usos e divulgações que exigem a sua 
autorização por escrito, mesmo que a divulgação seja para tratamento, pagamento ou operações de 
cuidados de saúde ou para a família e amigos envolvidos em seus cuidados. Estes incluem 
informações referentes a:   

 Abuso de substância diagnóstico, prognóstico ou tratamento 
 AIDS, arco ou HIV status 
 Licenciado de 'Comunicação confidencial' entre você e seu licenciado assistente 

social, psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra ou outro profissional de saúde mental 
 Resultados dos testes genéticos 
 Doença sexualmente transmissível 

 

6. De marketing e captação de recursos: FSA não participa de quaisquer actividades de angariação de 
fundos. FSA não venderá a sua informação de saúde protegida para fins de marketing ou captação de 
recursos.   

 

 
 

Seus direitos com relação a sua informação de saúde protegida 
 

1. Comunicações confidenciais 
Você tem o direito de solicitar que sua informação de saúde protegida será enviado em maneiras 
diferentes. Após a admissão, FSA anotará suas preferências por telefone e enviou comunicações. FSA 
deve concordar em qualquer pedido razoável e não posso pedir para explicar a razão para seu pedido. 
FSA pode exigir-lhe a dar informações sobre pagamento será tratado como e para qual endereço deve 
ser enviado um projeto de lei. 
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2. Restrições de divulgações relacionadas ao tratamento, pagamento e operações de cuidados de saúde 
Você tem o direito de solicitar uma restrição sobre o uso e divulgação de informação de saúde 
protegida para tratamento, pagamento e operações de saúde e deve informar o provedor se você 
gostaria de solicitar tal restrição. Seu pedido será considerado, mas não necessariamente concedido se 
interfere com o tratamento, pagamento ou operações ou outras divulgações legalmente exigidas ou 
permitidas. FSA irá informá-lo de sua decisão sobre pedidos para restringir divulgações. Se você pagar 
o próprio bolso em completo para todos os serviços prestados, você pode solicitar e FSA honrará a 
pedido, para restringir a divulgações a sua seguradora de saúde.  
  

3. Revogação de autorização 
Todos os clientes têm o direito de revogar a autorização. Revogações devem ser feitas por escrito em 
qualquer autorização original ou via correspondência separada de FSA.  
   

4. Acesso 
Como um cliente FSA, você tem o direito de acessar seu designado recorde estabelecido, que inclui 
todas as informações armazenadas em seu registro de cliente e associado a documentação de 
cobrança. Todas as solicitações de acesso de registro devem ser feitas por escrito. Um formulário está 
disponível para sua conveniência, mas não é obrigatório. Para solicitar um formulário do access, você 
pode contatar o serviço de família Associação Privacy Officer no 508. 730. 1138 X 3111. Você pode 
solicitar a informação ser enviada em formato electrónico, se a informação está disponível nesse 
formato. Você também pode solicitar a informação enviada para alguém além de si mesmo. FSA irá 
responder ao seu pedido no prazo de 30 dias. Se seu pedido é negado, FSA irá explicar as razões por 
escrito e informá-lo de seus direitos sobre a situação, como eles se aplicam. Se você solicitar uma 
cópia do seu conjunto de registro designado, FSA fornecerão uma estimativa do custo que incluirá: 

 O custo de copiar e associados do trabalho 
 O custo de postagem, e 
 O custo de preparar um resumo do designado recorde estabelecido, se você 

concorda que você gostaria de um resumo fornecido no lugar de todo o registro  
É necessário o pagamento antes de materiais serão enviados. Para obter mais informações sobre os 
custos e os formatos disponíveis, entre em contato com o agente de privacidade do FSA no 508. 730. 
1138 X 3111. 

 
5. Alteração 

Como um cliente FSA, você tem o direito de alterar qualquer registro em seu conjunto de registro 
designado como segue:    

 Seu pedido deve ser apresentado por escrito, dando a razão por que você quer 
fazer a alteração solicitada 

 FSA tem o direito de negar o seu pedido. Se seu pedido é negado, que você 
receberá uma notificação por escrito, que inclui o motivo de negação e outras 
etapas que estão disponíveis para você  

 FSA delibera sobre todas as solicitações de alteração o mais tardar 60 dias após a 
recepção do pedido. A Agência pode estender o tempo de resposta mais 30 dias e 
você deve fornecer uma declaração por escrito com a razão para o atraso e a data 
pela qual FSA irá completar seu pedido. 

 
6. Contabilidade 

Como cliente da FSA, você tem o direito de solicitar uma contabilidade de todas as divulgações feitas 
do seu conjunto de registros designado, incluindo: 

 Uma descrição das informações divulgadas 
 A quem a informação foi divulgada 
 O objetivo de divulgar as informações 
 A data em que a informação foi divulgada 
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A contabilidade das divulgações deve ser por escrito e cobrir o anterior período de seis anos.  
 As seguintes divulgações não são contabilizadas: 

 Divulgações para tratamento, pagamento e operações de cuidados 
de saúde 

 Divulgações feitas para você, o cliente 
 Divulgações feitas para a segurança nacional, instituições 

correcionais, ou os agentes da lei 
 

 
 

Salvaguardar a sua informação de saúde protegida 
 

FSA é obrigado, por lei, proteger a privacidade de sua informação de saúde protegida e cumprir todas as 
restrições legalmente admissíveis e revogações. Procedimentos para garantir a segurança da sua informação de 
saúde protegida incluem, mas não estão limitados ao seguinte: 
 

1. Todos os FSA pessoal, como condição de emprego, é obrigado a obedecer a esta política de 
privacidade e práticas de privacidade da FSA conforme detalhado na política organizacional. 
Treinamento sobre práticas de privacidade e segurança é fornecido não menos que anualmente.   
 

2. FSA garante que todos os registros do cliente são protegidos em uma área fechada. 
 

3. Retenção de registros é de acordo com a política organizacional e varia de acordo com exigências 
específicas do programa. Para obter detalhes sobre os requisitos de retenção de registro para os 
serviços que você receber, entre em contato com a FSA Privacy Officer.   

 

4. Todas as discussões confidenciais sobre cuidados do cliente são realizadas nas configurações seguras 
para evitar divulgações proibidas. 

 

5. Somente indivíduos autorizados a ter acesso à sua ficha de cliente para tratamento, pagamento, ou 
operações de saúde têm acesso. 
 

6. Se informação de saúde protegida é quebrada, FSA irá realizar uma avaliação completa do risco. Você 
será notificado de qualquer violação se considera-se que sua informação foi comprometida.  

 

 
 

Se você acha que a FSA pode ter violado os seus direitos de privacidade ou você não concorda com qualquer 
ação que FSA pode ter tomado no que diz respeito a sua informação de saúde protegida, entre em contato com 
o pessoal do programa da FSA com quem vocês estão diretamente envolvidos ou chamam agente de 
privacidade da organização utilizando as informações fornecidas no final do presente aviso. 
 

Associação família de serviço reserva-se o direito de alterar a política de privacidade para acomodar mudanças 
no estado e a lei federal ou a prática organizacional. Todos os avisos atualizados estarão disponíveis a clientela 
FSA no Web Site da organização (www.frfsa.org), em todos os sites do programa e pelo pessoal de divulgação 
para aqueles indivíduos que recebem serviços baseados em casa. Será oferecido uma cópia do aviso de 
privacidade de FSA, pelo menos uma vez por ano.   
 

Importantes informações de contato 
FSA Privacy Officer 
c/o Family Service Association  
101 Rock Street 
Fall River, MA 02720 
(508) 730-1138 X 3111 
 
 

Escritório de direitos civis 
Dept. de saúde e serviços humanos EUA 
Centro de governo 
J. F. Kennedy edifício Federal - sala de 1875 
Boston, MA 02203  
(800) 368-1019/ OCRCompliant@hhs.gov

 


