Direito à privacidade das
informações de saúde
Os seus direitos

Você tem o direito de:

• Receber uma cópia impressa ou eletrônica do seu prontuário médico
• Corrigir a cópia impressa ou eletrônica do seu prontuário médico
• Solicitar que a comunicação seja confidencial
• Solicitar que limitemos as informações que compartilhamos
• Obter uma lista das partes com quem compartilhamos suas informações
• Obter uma cópia deste aviso de privacidade
• Indicar uma pessoa para agir em seu nome
• Fazer uma queixa se acreditar que seus direitos de privacidade foram violados

As suas escolhas

Você tem algumas escolhas quanto à forma como usamos e compartilhamos as informações ao:

• Informar sua família e amigos sobre sua condição
• Prestar atendimento de desastre
• Incluí-lo em um diretório do hospital
• Prestar atendimento de saúde mental
• Comercializar nossos serviços
• Angariar fundos

Os nossos usos e divulgações

Podemos usar e compartilhar suas informações ao:

Os Direitos de Privacidade sobre Informações de Saúde estão disponíveis em inglês, chinês, crioulo haitiano, português, espanhol
e russo no nosso site tuftsmedicalcenter.org/rights. Para obter mais informações sobre seus direitos de privacidade, entre em
contato com o nosso Privacy Department (Departamento de Privacidade) pelo telefone 617-636-1203 ou por envio de e-mail para
hipaaquestions@tuftsmedicalcenter.org. Comunicações confidenciais e anônimas podem ser feitas por meio da linha direta da HIPAA,
844-550-0008.
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• Tratar você
• Operar nossa organização
• Cobrar pelos serviços prestados a você
• Ajudar em questões de saúde e segurança pública
• Realizar pesquisas
• Cumprir a lei
• Responder a solicitações de doação de órgãos e tecidos
• Trabalhar com um médico legista ou diretor de serviço funerário
• Tratar de casos de seguro de acidente no trabalho, casos policiais e outras solicitações do governo
• Responder a processos e ações legais
• Contratar parceiros comerciais

