Hồ sơ bệnh án

Tôi có thể lấy bản sao hồ sơ bệnh án của tôi không?
Được. Bạn được quyền có một bản sao hồ sơ của bạn trên giấy
hoặc, nếu nha sĩ được yêu cầu tuân theo HIPAA, một bản sao
điện tử. Các hồ sơ gốc thuộc về Cơ sở hành nghề nha khoa.
Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao hồ sơ được chuyển cho
một cá nhân hoặc nha sĩ khác. Cơ sở hành nghề nha khoa có thể
yêu cầu bạn gửi yêu cầu bằng văn bản nhưng không thể trì hoãn
một cách vô lý việc truy cập thông tin của bạn.
Cơ sở hành nghề nha khoa có thể thu phí đối với các bản
sao cung cấp cho tôi?
Được. Cơ sở hành nghề nha khoa có quyền thu phí hợp lý dựa
trên thời gian thực tế và chi phí liên quan đến việc chuẩn bị bản
tóm tắt. Luật tiểu bang và liên bang quy định giới hạn về những
gì có thể bị tính phí. Cơ sở hành nghề nha khoa phải thông báo
cho bạn về các khoản phí trước khi làm bản sao.
Tôi phải giải quyết tài khoản chưa thanh toán của tôi trước
khi nhận bản sao hồ sơ của tôi?
Không. Nha sĩ có thể không yêu cầu giải quyết một tài khoản
chưa thanh toán trước khi cung cấp truy cập vào hồ sơ. Tuy
nhiên, có những cơ chế khác để bạn đi đến cân bằng tài khoản.
Chính xác tôi có quyền nhận được những gì?
Các luật HIPAA liên bang và luật tiểu bang quy định quyền của
bệnh nhân trong việc truy cập hồ sơ y tế. Luật của tiểu bang là
Bộ Luật về An Toàn và Sức Khỏe California (California Health and
Safety Code) Phần 123100-123149.5.
Nó cho phép bệnh nhân quyền:
•
Kiểm tra hồ sơ trong giờ làm việc trong vòng năm ngày kể từ
ngày nộp yêu cầu bằng văn bản.
•
Nhận bản sao hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp yêu
cầu.
•
Nhận x-quang hoặc kết quả trong vòng 15 ngày kể từ ngày
nộp yêu cầu.
Luật cho phép Cơ sở hành nghề nha khoa có quyền:
•
Thu cước $ .25 mỗi trang (hoặc $ .50 mỗi trang cho bản
sao microfilm (phim vi mô), cũng như chi phí văn phòng hợp
lý, cho bản sao giấy. Lệ phí tính cho một bản sao điện tử
không được vượt quá chi phí lao động và vật tư thực tế để
thực hiện yêu cầu. Ví dụ, hành nghề có thể tính phí cho chi
phí của một ổ đĩa flash. Gửi thông tin qua email cho bạn chỉ
được tính phí tối thiểu.
•
Chi phí hợp lý, không vượt quá chi phí sao chép thực tế, đối
với bản sao chụp X-quang.
•
Phí bưu chính.
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Bản tóm tắt hồ sơ có thể được cung cấp cho bạn như một sự
thay thế cho việc cung cấp bản sao hoặc cho phép kiểm tra. Tuy
nhiên, nếu ơ sở hành nghề nha khoa của bạn là một đơn vị được
HIPAA bảo vệ, trước tiên phải có được sự ủy quyền của bạn
trước khi chuẩn bị bản tóm tắt. Việc uỷ quyền phải bao gồm cả
việc chấp nhận lệ phí chuẩn bị.
Nếu thực hiện lựa chọn tóm tắt, bản tóm tắt phải được cung cấp
trong vòng mười ngày làm việc kể từ khi có yêu cầu của bệnh
nhân. Được phép có nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị bản
tóm tắt nếu hồ sơ nhiều, nhưng bản tóm tắt phải được cung cấp
trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu. Nha sĩ có thể tính một
khoản phí hợp lý dựa trên thời gian và chi phí thực tế để chuẩn
bị bản tóm tắt. Nếu tóm tắt được cung cấp, nha sĩ có thể trao đổi
với bệnh nhân để xác định lý do tại sao bệnh nhân muốn hồ sơ.
Nếu thông tin yêu cầu chỉ liên quan đến các thương tích, bệnh tật
hoặc tình tiết cụ thể, bản tóm tắt chỉ cần đề cập đến những mục
này.
Tham khảo Thông báo về Thực hành Bảo mật Riêng tư của Cơ
sở hành nghề nha khoa để tìm hiểu thêm về các quyền về thông
tin y tế của bạn.

