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Twoje Prawa w Ramach Ochrony 
Prywatności Informacji Medycznych

Ochrona prywatności jest 
ważna dla nas wszystkich. 
Prawo federalne zapewnia Ci 
możliwość ochrony Twoich 
informacji medycznych. Ważne 
jest zapoznanie się z tymi 
prawami. Możesz egzekwować 
te prawa, zadawać pytania 
na ich temat i złożyć skargę 
jeśli uważasz, że odmówiono 
Ci tych praw, lub że Twoje 
informacje medyczne nie są 
chronione. 

Kogo obowiązuje to prawo?
• Większość lekarzy, 

pielęgniarek, aptek, szpitali, 
klinik, domów opieki i wiele 
innych placówek służby 
zdrowia 

• Firmy ubezpieczeniowe 
oferujące ubezpieczenia 
zdrowotne, Organizacje 
Ochrony Zdrowia (HMO), 
większość grupowych 
planów ubezpieczeniowych 
oferowanych przez 
pracodawców 

• Pewne programy rządowe 
płacące za opiekę 
zdrowotną, jak Medicare i 
Medicaid 

Placówki służby zdrowia oraz ubezpieczyciele zdrowotni 
mający obowiązek stosować się do przepisów tego prawa 
muszą przestrzegać Twojego prawa do. . .
Uzyskania do wglądu i otrzymania na piśmie egzemplarza Twojej dokumentacji 
medycznej. 
Możesz poprosić o uzyskanie do wglądu i do otrzymania na piśmie egzemplarza 
Twojej dokumentacji medycznej oraz innych informacji na temat Twojego zdrowia. W 
kilku szczególnych przypadkach możesz nie otrzymać wszystkich swoich informacji. 
Przykładowo, jeśli lekarz uzna, że coś w Twojej dokumentacji może narazić na 
niebezpieczeństwo Ciebie lub inną osobę, to w takim przypadku lekarz może nie 
przekazać Tobie tych informacji. 
• W większości przypadków egzemplarze te muszą Ci być przekazane w ciągu 30 

dni, ale okres ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni o ile zostanie podany 
Ci powód. 

• Możliwe, że będziesz musiał pokryć koszty kopiowania i wysyłki, jeśli poprosisz o 
kopie i wysyłkę .

Wprowadzenia poprawek do Twoich informacji medycznych. 
Możesz poprosić o zmianę informacji nieprawidłowych w Twoim pliku, lub dodać 
informacje, jeśli Twój plik jest niepełny. Przykładowo, jeśli Ty i Twój szpital zgodzi się 
co do tego, że w pliku jest nieprawidłowy wynik badania, to szpital musi wprowadzić 
zmianę. Nawet jeśli szpital uważa, że wynik badania jest prawidłowy, to masz prawo 
do odnotowania Twojego sprzeciwu w swoim pliku. 
• W większości przypadków plik powinien być zmieniony w ciągu 60 dni, ale szpital 

może mieć na to kolejne 30 dni o ile zostanie podany Ci powód. 

Otrzymania informacji na temat tego, jak wykorzystywane i ujawniane są Twoje 
informacje medyczne. 
Możesz się dowiedzieć jak Twoje informacje medyczne są wykorzystywane i 
ujawniane przez placówkę służby zdrowia lub ubezpieczyciela zdrowotnego. Muszą 
dać Ci kartkę z informacjami, na której będzie wyjaśnione jak mogą korzystać i 
ujawniać Twoje informacje medyczne i jak Ty możesz korzystać z przysługujących Ci 
praw. W większości przypadków informacja taka jest dawana przy okazji pierwszej 
w wizyty w placówce służby zdrowia, lub wysyłana pocztą przez ubezpieczyciela 
zdrowotnego, a Ty możesz w każdej chwili możesz poprosić o egzemplarz. 

Decydowania o tym, czy chcesz dać pozwolenie zanim 
Twoje informacje medyczne zostaną wykorzystane lub 
ujawnione w określonych celach. 
Ogólnie rzecz biorąc Twoje informacje medyczne nie mogą 
być przekazane Twojemu pracodawcy, wykorzystywane 
lub ujawniane w celach takich jak wykonywanie telefonów 
akwizycyjnych lub reklamowanie, ani też nie mogą być 
wykorzystywane lub ujawniane w żadnym innym celu bez 
Twojego pozwolenia w postaci formularza autoryzacyjnego. 
Ten formularz autoryzacyjny musi określać kto otrzyma 
informacje na Twój temat i w jakim celu informacje te 
zostaną wykorzystane. 
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Twoje Prawa w Ramach Ochrony 
Prywatności Informacji Medycznych

Ochrona prywatności jest 
ważna dla nas wszystkich.  
Inne prawa związane z 
prywatnością.
W ramach ustaw stanowych mogą 
Ci przysługiwać inne prawa o 
prywatności informacji. Jeśli te 
prawa mają wpływ na to, jak można 
wykorzystywać lub ujawniać Twoje 
informacje medyczne, to musi to 
być wyjaśnione na kartce, którą 
otrzymasz. 

Aby uzyskać więcej informacji. 
To jest jedynie krótkie 
podsumowanie informacji na 
temat przysługujących Ci praw i 
ochrony w ramach federalnego 
prawa o ochronie prywatności 
informacji medycznych. Możesz 
też zadawać pytania w placówce 
służby zdrowia i u ubezpieczyciela 
zdrowotnego na temat sposobów 
wykorzystywania lub ujawniania 
Twoich informacji medycznych oraz 
na temat przysługujących Ci praw. 
Możesz uzyskać więcej informacji, 
w tym również informacji na temat 
składania skarg w rządzie USA na 
stronie internetowej: 
www.hhs.gov/ocr/hipaa/.

U.S. Department of 
Health & Human 
Services Offi ce for 
Civil Rights 

Opublikowane przez: 

Placówki służby zdrowia oraz ubezpieczyciele zdrowotni 
mający obowiązek stosować się do przepisów tego prawa 
muszą przestrzegać Twojego prawa do. . .
Otrzymania raportu na temat tego, kiedy i dlaczego ujawniono 
Twoje informacje medyczne. 
W ramach przepisów prawnych można wykorzystać i ujawnić Twoje informacje 
medyczne z określonych powodów, jak w celu upewnienia się, że lekarze oferują 
dobrą opiekę a domy opieki są czyste i bezpieczne, w przypadku zgłoszenia, że w 
Twojej okolicy pojawiła się grypa, lub składania wymaganych raportów policji, czyli 
na przykład informowanie o ranach postrzałowych. W wielu przypadkach możesz 
poprosić i otrzymać listę osób, którym ujawniono Twoje informacje medyczne z tych 
właśnie powodów. 
• Możesz raz w roku otrzymać taki raport bezpłatnie. 
• W większości przypadków raport otrzymasz w ciągu 60 dni, ale może też upłynąć 

dodatkowe 30 dni o ile zostanie podany Ci powód. 

Skontaktowania się z Tobą w innym miejscu niż w domu. 
Możesz złożyć rozsądne prośby o to, aby kontaktować się z Tobą w innych miejscach 
lub w inny sposób. Przykładowo, możesz poprosić żeby pielęgniarka zadzwoniła do 
Ciebie do biura zamiast do domu, lub żeby przesłać Ci korespondencję w kopercie 
zamiast na pocztówce. Jeśli wysłanie Ci informacji do domu mogłoby narazić Cię 
na niebezpieczeństwo, to Twój ubezpieczyciel zdrowotny musi z Tobą rozmawiać, 
dzwonić do Ciebie lub pisać do Ciebie tam — i w taki sposób - gdzie go o to 
poprosisz — o ile jest to prośba rozsądna.

Złożenia prośby o to, aby nie ujawnić Twoich informacji. 
Możesz poprosić placówkę służby zdrowia lub ubezpieczyciela zdrowotnego o 
to, aby nie ujawniać Twoich informacji medycznych pewnym ludziom, grupom lub 
fi rmom. Przykładowo, jeśli pójdziesz do kliniki, to możesz poprosić lekarza żeby nie 
ujawniał Twojej dokumentacji medycznej innym
Jednakże lekarz nie ma obowiązku się na to 
zgodzić. 

Składania skarg 
Jeśli uważasz, że Twoje informacje zostały 
wykorzystane lub ujawnione w sposób 
niedozwolony w ramach prawa o prywatności, 
lub jeśli uniemożliwiono Ci skorzystanie z 
przysługujących Ci praw, to możesz złożyć 
skargę w placówce służby zdrowia lub u 
ubezpieczyciela zdrowotnego. Kartka z 
informacją o ochronie prywatności, którą u 
nich otrzymasz powie Ci z kim rozmawiać i jak 
złożyć skargę. Możesz też złożyć skargę 
w rządzie USA. 

 lekarzom lub pielęgniarkom w klinice. 
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