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THÔNG BÁO NÀY MÔ TẢ VIỆC THÔNG TIN Y TẾ CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ NHƯ THẾ NÀO VÀ QUÝ VỊ 
CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN NÀY BẰNG CÁCH NÀO. VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG BÁO NÀY. 

 

TÀI LIỆU NÀY LÀ GÌ? 
 

Ascension Via Christi, gồm có bác sĩ, bệnh viện, phòng khám và các 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, cùng nhau cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau, cam kết bảo vệ thông tin 
sức khỏe của quý vị ("thông tin sức khỏe được bảo vệ" hay "PHI"). 
Chúng tôi lập và lưu giữ hồ sơ về sự chăm sóc và các dịch vụ quý vị 
nhận được trên các phương tiện khác nhau, bao gồm trên giấy, phim 
và phương tiện điện tử. Thông tin này được cung cấp cho các thành 
viên của lực lượng lao động, chẳng hạn như nhân viên y tế, cộng tác 
viên kinh doanh và tình nguyện viên, là những người cần thông tin 
này để điều trị cho quý vị, nhận tiền thanh toán cho các dịch vụ đã 
cung cấp hoặc để hỗ trợ các chức năng hoạt động khác nhau cần 
thiết để cung cấp sự chăm sóc sức khỏe. Pháp luật quy định chúng 
tôi phải: 

• Áp dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng 
hoặc tiếp cận không thích hợp đối với thông tin PHI của quý vị; 

• Duy trì và bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và bảo mật thông tin 
PHI và hồ sơ của quý vị; 

• Gửi cho quý vị Thông Báo Chung, mô tả các quyền của quý vị và 
các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi về PHI của quý vị; và 

• Thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng trong trường hợp có 
rò rỉ thông tin PHI không được bảo mật. 

 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ PHI CỦA QUÝ VỊ NHƯ THẾ 
NÀO? 
 

Chúng Tôi Có Thể Sử Dụng và Tiết Lộ PHI của Quý Vị vì Các Lý Do 
Sau Đây Mà Không Cần Sự Cho Phép Bằng Văn Bản Của Quý Vị. 
 

Điều trị:  Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin PHI của quý vị 
để cung cấp sự điều trị y tế và dịch vụ cho quý vị. Thông tin PHI của 
quý vị có thể được sử dụng bởi hoặc tiết lộ cho bác sĩ, y tá, kỹ thuật 
viên, sinh viên y khoa và những người khác tham gia chăm sóc cho 
quý vị.  
Ví dụ:  

• Chúng tôi có thể thông báo cho bác sĩ chăm sóc chính, cơ sở điều 
dưỡng hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác của 
quý vị về việc quý vị nằm viện để họ có thể cung cấp sự chăm 
sóc theo dõi thích hợp.  

 

Thanh toán:  Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin PHI của 
quý vị để gửi hóa đơn cho việc điều trị và các dịch vụ quý vị nhận 
được và để thu tiền thanh toán từ quý vị, công ty bảo hiểm của quý 
vị hoặc một bên thứ ba.  
Ví dụ:  

• Chúng tôi có thể thông báo cho chương trình bảo hiểm y tế của 
quý vị biết về biện pháp điều trị đề xuất cho quý vị để xin sự cho 
phép trước, hoặc để xác định xem chương trình của quý vị sẽ có 
thanh toán chi phí điều trị đó hay không. 

• Chúng tôi có thể tiết lộ PHI của quý vị cho các bác sĩ hoặc đại 
diện lập hóa đơn của họ, để họ có thể gửi yêu cầu thanh toán 
cho công ty bảo hiểm của quý vị hoặc cho quý vị. 

 

Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe:  Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết 
lộ thông tin PHI của quý vị để tiến hành các hoạt động chăm sóc sức 
khỏe. Những trường hợp sử dụng và tiết lộ này là cần thiết để điều 
hành các tổ chức của chúng tôi và đảm bảo bệnh nhân nhận được 
sự chăm sóc có chất lượng. 
Ví dụ: 

• Chúng tôi có thể sử dụng thông tin PHI để xem xét phương pháp 
điều trị và các dịch vụ của chúng tôi, đánh giá hiệu quả làm việc 
của nhân viên và huấn luyện các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

• Chúng tôi có thể sử dụng thông tin PHI của nhiều bệnh nhân để 
quyết định xem có nên đề nghị các dịch vụ bổ sung hay không, 
liệu có cần các dịch vụ hay không hoặc liệu các phương pháp 
điều trị hoặc quy trình mới có hiệu quả hay không.  
 

Cộng Tác Viên Kinh Doanh: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI của 
quý vị cho các cộng tác viên kinh doanh có hợp đồng với chúng tôi 
để thay mặt chúng tôi cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi yêu cầu các 
cộng tác viên kinh doanh phải thực hiện các biện pháp thích hợp để 
bảo vệ thông tin của quý vị. 
Ví dụ: 

• Chúng tôi có thể hợp đồng với một công ty bên ngoài tổ chức để 
cung cấp các dịch vụ ghi chép y khoa hoặc cung cấp các dịch vụ 
thu nợ đối với các tài khoản quá hạn.  

 

Các Phân Loại Sau Đây Mô Tả Các Cách Khác Mà Chúng Tôi Sử Dụng 
và Tiết Lộ Thông Tin PHI của Quý Vị Không Cần Sự Cho Phép Bằng 
Văn Bản của Quý Vị. Không Phải Trường Hợp Sử Dụng hay Tiết Lộ 
Nào Cũng Được Liệt Kê. 
 

Các Trường Hợp Tiết Lộ Theo Quy Định của Pháp Luật:  Chúng tôi 
có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin PHI của quý vị khi có yêu cầu 
của luật pháp liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương. 
 

Nạn Nhân Bị Ngược Đãi: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI của 
quý vị để thông báo cho cơ quan chính phủ thích hợp nếu chúng tôi 
cho rằng quý vị đã là  
 
 
 

nạn nhân bị ngược đãi hoặc bỏ rơi. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ như thế 
này nếu quý vị đồng ý hoặc khi pháp luật quy định hoặc cho phép. 
 

Trao Đổi Thông Tin Sức Khỏe Điện Tử:  Chúng tôi có thể tiếp cận 
hoặc tiết lộ thông tin PHI của quý vị cho các tổ chức chăm sóc sức 
khỏe khác, các chương trình bảo hiểm sức khỏe hoặc chính phủ 
thông qua các tổ chức trao đổi thông tin sức khỏe. Các tổ chức này 
cam kết bảo mật thông tin và cho phép cung cấp thông tin PHI của 
quý vị khi cần thiết cho các mục đích điều trị, thanh toán hoặc hoạt 
động chăm sóc sức khỏe. Quý vị có quyền từ chối tham gia hoạt động 
trao đổi thông tin sức khỏe. 
 

Thông Báo Nhắc Hẹn, và Các Khoản Phúc Lợi và Dịch Vụ Liên Quan 
Đến Sức Khỏe: Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin PHI của 
quý vị để liên hệ với quý vị qua điện thoại, điện thoại di động, tin 
nhắn, email, cổng thông tin dành cho bệnh nhân hoặc qua thư, để 
nhắc rằng quý vị có một buổi hẹn điều trị hoặc chăm sóc y tế hoặc 
để cung cấp cho quý vị thông tin về các phương pháp điều trị thay 
thế của quý vị hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác hoặc phúc 
lợi mà chúng tôi cung cấp. Việc này có thể được thực hiện thông qua 
một hệ thống tự động hóa hoặc bởi một trong các cộng tác viên của 
chúng tôi. Nếu quý vị không trả lời, chúng tôi có thể để lại thông tin 
này trong hộp thư thoại của quý vị hoặc trong tin nhắn để lại cho 
người trả lời điện thoại. 
 

Nghiên cứu:  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các nhà nghiên 
cứu khi dự án nghiên cứu đã được duyệt bởi Hội Đồng Y Đức, họ đã 
xem xét đề xuất nghiên cứu và lập ra đề cương nghiên cứu để đảm 
bảo bảo mật thông tin PHI của quý vị. 
 

Bồi Thường Tai Nạn Lao Động:  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI 
của quý vị cho chương trình bồi thường tai nạn lao động hoặc các 
chương trình tương tự khi được luật pháp tiểu bang cho phép. Các 
chương trình này cung cấp quyền lợi bồi thường cho các trường hợp 
bị thương hoặc bị bệnh liên quan đến lao động.  
 

Nhân Viên Điều Tra Trọng Án, Nhân Viên Pháp Y và Giám Đốc Tang 
Lễ:  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI cho nhân viên điều tra trọng 
án, chuyên viên khám nghiệm pháp y, và giám đốc tang lễ.  
Ví dụ: 

• Để nhận dạng danh tính người quá cố hoặc xác định nguyên 
nhân tử vong. 

• Để hỗ trợ giám đốc tang lễ điền vào giấy chứng tử. 
 

Tổ Chức Thu Nhận Tạng và Mô:  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin 
PHI của quý vị cho các tổ chức xử lý công việc thu nhận hoặc cấy ghép 
tạng, mắt hoặc mô, hoặc cho một ngân hàng hiến tạng, nếu cần để 
tạo điều kiện hiến tạng và cấy ghép. 
 

Quân sự:  Nếu quý vị là thành viên của Các Lực Lượng Vũ Trang, 
chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI theo yêu cầu của các cơ quan 
tư lệnh quân sự. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin PHI về quân 
nhân nước ngoài cho cơ quan quân sự nước ngoài thích hợp. Ngoài 
ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI của các cựu chiến binh cho 
Sở Các Vấn Đề Cựu Chiến Binh trong các trường hợp nhất định. 
 

Mục Đích Tư Pháp, Hành Chính và Thực Thi Pháp Luật:  Chúng tôi 
có thể tiết lộ thông tin PHI về quý vị cho các mục đích tư pháp, hành 
chính và thực thi pháp luật. Điều này có thể gồm có các trường hợp 
tiết lộ đáp lại trát tòa hoặc lệnh tòa. 



 

Để Đảo Ngược Nguy Cơ Nghiêm Trọng cho Sức Khỏe hoặc Sự An 
Toàn:  Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin PHI của quý vị khi 
cần thiết để ngăn chặn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe và sự an 
toàn của quý vị hoặc sức khỏe và sự an toàn của công chúng hoặc 
một người khác. Trường hợp tiết lộ này sẽ chỉ được thực hiện cho 
một người có thể giúp ngăn chặn nguy cơ đó. 
 

Cơ Quan Giám Sát Y Tế:  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI cho 
cơ quan giám sát y tế phục vụ các hoạt động được pháp luật cho 
phép, bao gồm kiểm toán, điều tra, thanh tra, và cấp phép hoặc kỷ 
luật, cần thiết để chính phủ giám sát hệ thống chăm sóc sức khỏe, 
các chương trình của chính phủ, và sự tuân thủ luật hiện hành.  
 

Sức Khỏe Công Chúng:  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI của quý 
vị cho các cơ quan quản lý y tế công hoặc pháp luật phụ trách việc 
phòng ngừa hoặc kiểm soát bệnh tật, thương tật hoặc tàn tật.  
 

An Ninh Quốc Gia và Hoạt Động Tình Báo:  Chúng tôi có thể tiết lộ 
thông tin PHI của quý vị cho các quan chức liên bang phục vụ các 
hoạt động tình báo, phản gián hoặc các hoạt động an ninh quốc gia 
khác được luật pháp cho phép. 
 

Dịch Vụ Bảo Vệ Tổng Thống và Các Cá Nhân Khác: Chúng tôi có thể 
tiết lộ thông tin PHI của quý vị cho các quan chức liên bang để họ có 
thể bảo vệ Tổng Thống, các cá nhân được phép khác hoặc các nguyên 
thủ quốc gia nước ngoài hoặc để tiến hành điều tra đặc biệt.  
 

Tình Huống Quản Chế:  Nếu quý vị là tù nhân ở cơ sở giáo dưỡng 
hoặc bị quản thúc bởi quan chức thực thi pháp luật, chúng tôi có thể 
tiết lộ thông tin PHI của quý vị cho cơ sở giáo dưỡng hoặc quan chức 
thực thi pháp luật đó. 
 

Sau Đây Là Các Trường Hợp Sử Dụng và Tiết Lộ Mà Quý Vị Có Cơ 
Hội Phản Đối. 
 

Danh Bạ Cơ Sở:  Trừ khi quý vị thông báo cho chúng tôi rằng quý vị 
phản đối, chúng tôi sẽ sử dụng tên của quý vị, số phòng hoặc địa 
điểm khác của quý vị trong cơ sở, bệnh trạng chung của quý vị (nguy 
kịch, nghiêm trọng, tốt, khá, v.v.), và sự liên kết tôn giáo của quý vị 
trong hệ thống thông tin bệnh nhân của chúng tôi. Thông tin này có 
thể được cung cấp cho các thành viên của giới giáo sĩ và, ngoại trừ 
sự liên kết tôn giáo, cho những người khác hỏi tên quý vị. 
 

Những Người Tham Gia Chăm Sóc Cho Quý Vị hoặc Thanh Toán 
Dịch Vụ Chăm Sóc Của Quý Vị:  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin PHI 
cho bạn bè hoặc thành viên gia đình là người tham gia chăm sóc y tế 
cho quý vị và những ai giúp thanh toán chi phí chăm sóc của quý vị. 
Nếu quý vị không thể phản đối, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
của chúng tôi sẽ sử dụng sự phán đoán hợp lý nhất khi liên lạc với 
gia đình quý vị và những người khác. Chúng tôi có thể tiết lộ thông 
tin PHI về quý vị cho một tổ chức hỗ trợ trong nỗ lực khắc phục thảm 
họa để có thể thông báo cho gia đình của quý vị về điều kiện, tình 
trạng và địa điểm của quý vị. 
 

Gây quỹ:  Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị trong các hoạt động gây 
quỹ của chúng tôi, bao gồm thông qua một tổ chức thuộc sở hữu bởi 
hoặc có liên kết với Ascension Via Christi, nhưng quý vị có quyền từ 
chối nhận thư từ như thế. Nếu quý vị không muốn chúng tôi liên hệ 
về các nỗ lực gây quỹ của chúng tôi, quý vị phải thông báo cho chúng 
tôi bằng văn bản. 
 

Tất Cả Các Trường Hợp Sử Dụng và Tiết Lộ Khác Cần Có Sự Cho 
Phép Bằng Văn Bản của Quý Vị. 
 

Tiếp thị:  Chúng tôi phải có sự cho phép bằng văn bản của quý vị 
trước khi chúng tôi có thể sử dụng hay tiết lộ thông tin PHI của quý 
vị cho mục đích tiếp thị, trừ các trường hợp liên lạc mặt đối mặt của 
chúng tôi với quý vị hoặc một món quà quảng bá có giá trị danh nghĩa 
mà chúng tôi tặng quý vị. 

 

Bất kỳ trường hợp sử dụng hoặc tiết lộ nào khác không được điều 
chỉnh bởi thông báo này hoặc pháp luật sẽ chỉ được thực hiện khi có 
sự cho phép bằng văn bản của quý vị. Nếu quý vị chọn ký giấy cho 
phép tiết lộ thông tin PHI của quý vị, sau này quý vị có thể rút lại sự 
cho phép đó, bằng văn bản, vào bất kỳ lúc nào.  Việc quý vị rút lại sẽ 
ngăn chặn bất kỳ trường hợp sử dụng và tiết lộ nào trong tương lai 
trong trường hợp chúng tôi chưa có bất kỳ hành động nào dựa trên 
sự cho phép đó.  
 

CÁC QUYỀN CỦA TÔI ĐỐI VỚI THÔNG TIN PHI CỦA TÔI LÀ GÌ? 
Quý vị có các quyền sau đây về thông tin PHI của quý vị. Quý vị phải 
gửi yêu cầu bằng văn bản để thực thi bất kỳ quyền nào trong số này 
đối với các hồ sơ mà cơ sở lập và lưu giữ. 
Quyền Được Kiểm Tra và Sao Chép:  Quý vị có quyền kiểm tra và yêu 
cầu một bản sao hồ sơ sức khỏe của quý vị, trừ khi bị luật pháp cấm. 
Nếu quý vị yêu cầu một bản sao hoặc ở hình thức giấy hoặc ở định 
dạng điện tử, quý vị có thể bị tính một khoản phí tuân theo luật pháp 
liên bang và tiểu bang. Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi có 
thể từ chối yêu cầu kiểm tra và sao chép của quý vị. Nếu quý vị bị từ 
chối tiếp cận thông tin, quý vị có thể yêu cầu xem xét quyết định từ 
chối đó.  
 

Quyền Được Sửa Đổi Bổ Sung: Nếu quý vị cho rằng thông tin trong 
các hồ sơ của quý vị là không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, quý 
vị có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi hồ sơ sức khỏe của quý vị. Luật 
pháp không quy định chúng tôi phải đồng ý với yêu cầu sửa đổi hồ 
sơ sức khỏe của quý vị. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trong vòng 
60 ngày nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của quý vị. 
 

Quyền Được Giải Thích Về Trường Hợp Tiết Lộ:  Quý vị có quyền 
nhận được một danh sách các trường hợp trong đó chúng tôi đã tiết 
lộ thông tin PHI của quý vị trong sáu năm vừa qua trừ khi quý vị yêu 
cầu một khoảng thời gian ngắn hơn. Danh sách này sẽ không bao 
gồm bất kỳ trường hợp tiết lộ nào cho mục đích điều trị, thanh toán 
hoặc hoạt động chăm sóc sức khỏe hoặc các trường hợp tiết lộ nhất 
định khác không phải giải trình theo quy định của luật hiện hành. 
Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý vị trong vòng 60 ngày. Chúng tôi 
sẽ cung cấp danh sách này miễn phí cho quý vị, nhưng nếu quý vị có 
nhiều hơn một yêu cầu trong cùng một khoảng thời gian 12 tháng, 
chúng tôi có thể tính cho quý vị một khoản phí hợp lý, dựa trên chi 
phí đối với mỗi yêu cầu bổ sung. 
 

Quyền Yêu Cầu một Bản In của Thông Báo Này:  Quý vị có quyền 
nhận được bản in của thông báo này ngay cả khi quý vị đã đồng ý 
nhận thông báo này theo phương thức điện tử.  
 

Quyền Yêu Cầu Có Các Biện Pháp Hạn Chế:  Quý vị có quyền yêu cầu 
áp dụng sự hạn chế hay giới hạn đối với thông tin PHI chúng tôi sử 
dụng hoặc tiết lộ về quý vị cho mục đích điều trị, thanh toán hay hoạt 
động chăm sóc sức khỏe hoặc tiết lộ về quý vị cho một thành viên 
gia đình hoặc một người bạn tham gia chăm sóc cho quý vị. Luật 
pháp không quy định chúng tôi phải đồng ý với sự hạn chế được yêu 
cầu, trừ khi quý vị yêu cầu chúng tôi không được tiết lộ thông tin cho 
chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị về các dịch vụ mà quý vị 
tự thanh toán đầy đủ. Đối với tất cả các yêu cầu hạn chế khác, nếu 
chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của quý vị trừ khi 
thông tin đó là cần thiết để cung cấp sự điều trị cấp cứu cho quý vị 
hoặc việc sử dụng hay tiết lộ là theo quy định của pháp luật.  
  

Quyền Yêu Cầu Hình Thức Liên Lạc Bảo Mật:   Quý vị có quyền yêu 
cầu chúng tôi liên lạc với quý vị về thông tin PHI của quý vị theo một 
phương pháp nhất định hoặc tại một địa điểm nhất định. Chúng tôi 
sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý.  
Ví dụ: 

• Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi chỉ liên hệ với quý vị qua đường 
bưu điện hoặc qua số điện thoại nơi làm việc của quý vị. 

 
 

 

ASCENSION VIA CHRISTI CÓ THỂ THAY ĐỔI THÔNG BÁO NÀY KHÔNG? 
Chúng tôi có quyền thay đổi thông báo này và áp dụng thông báo đã chỉnh sửa hoặc thay đổi đối với thông tin PHI mà chúng tôi đã có về 
quý vị cũng như bất kỳ thông tin PHI nào chúng tôi lập hoặc nhận được trong tương lai. Mỗi thông báo có một ngày có hiệu lực. Các bản sao 
của thông báo hiện hành được đăng ở các cơ sở của chúng tôi và trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, thông báo hiện hành sẽ được cung 
cấp cho quý vị khi có yêu cầu. Chúng tôi phải tuân thủ các điều khoản của thông báo đang có hiệu lực.  
 

NẾU QUÝ VỊ CÓ THẮC MẮC HOẶC CẦN NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI THÌ SAO? 
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn nộp đơn khiếu nại, quý vị có thể liên hệ với Viên Chức Phụ Trách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Nếu quý 
vị cho rằng các quyền riêng tư của mình đã bị vi phạm, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại cho chúng tôi hoặc cho Bộ Trưởng Bộ Y Tế và Dịch 
Vụ Nhân Sinh. Chúng tôi sẽ không trả đũa quý vị vì nộp đơn khiếu nại.  
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AI SẼ TUÂN THỦ THÔNG BÁO CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY? 
Ascension Via Christi, nhân viên y tế của họ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trong môi trường chăm sóc thống nhất về 
mặt lâm sàng, tạo ra một thỏa thuận chăm sóc sức khỏe có tổ chức (OHCA) theo quy định của đạo luật HIPAA. Điều này cho phép chia sẻ 
thông tin giữa các tổ chức tách biệt về mặt pháp lý này để tăng cường cung cấp sự chăm sóc có chất lượng cho bệnh nhân của chúng tôi; tuy 
nhiên, không tổ chức nào chịu trách nhiệm đối với phán đoán y khoa hay sự chăm sóc bệnh nhân được cung cấp bởi các tổ chức khác trong 
thỏa thuận. Nhân viên y tế và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe độc lập khác có thể có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư khác 
đối với hồ sơ y tế mà họ lập hoặc lưu giữ tại văn phòng của họ.  
 

Các tổ chức này được chỉ định là Tổ Chức Liên Kết Thuộc Diện Điều Chỉnh và tuân thủ các điều khoản của Thông Báo Chung này:
Ascension Via Christi Hospitals Wichita, Inc. 
Ascension Via Christi Hospital Pittsburg, Inc. 
Ascension Via Christi Hospital Manhattan, Inc. 
Ascension Via Christi Hospital St. Teresa, Inc. 
Wamego Health Center 
Ascension Medical Group Via Christi, P.A. 
Ascension Via Christi Rehabilitation Hospital, Inc. 
Ascension Via Christi Imaging Wichita, LLC  
Ascension Via Christi Health Partners, Inc. 
Ascension Via Christi Home Medical Wichita, LLC 
Affiliated Medical Services Laboratory, Inc. 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

