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AAllaann  SS..  GGoollddbbeerrgg,,  EEssqq..  
HHIIPPAAAA  SSUUMMMMIITT  VVIIII  

BBoooott  CCaammpp  TTeexxtt  
SSeepptteemmbbeerr  1144,,  22000033  

  ©©wwwwww..hhiippaaaahheerroo..ccoomm®®  
 
 

WWhhoo  AAmm  II  
• Goulston & Storrs, 1967 -- 
• JD Boston College Law School 
• LLM (Taxation) Boston Univ. Law School 
• Past Pres. American Health Lawyers As’n 
• US Navy Judge Advocate General’s Corps 
• Adjunct Professor of Law  
             Boston College Law School 
   Univ. of Maryland School of Law 
         Suffolk University Law School 

IItt’’ss  aallll  iinn  tthhee  ccaarrddss  
  

BBoossttoonn  LLaawwyyeerr  
SSaann  DDiieeggoo  11996688  
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CCDDRR  RRaabbbb  JJAAGGCC  
LLTT  GGoollddbbeerrgg  JJAAGGCC  

II’’mm  FFrroomm  WWaasshh..,,  DDCC  
  &&  II’’mm  HHeerree  ttoo  HHeellpp  YYoouu  

TTVV  PPrreessiiddeenntt  JJoossiiaahh  BBaarrttlleett  HHaass    
HHeeaalltthh  CCaarree  SSeeccrreett IInn  WWeesstt  WWiinngg  

GGoo  ttoo  SSlleeeepp    
CCoouunnttiinngg  HHIIPPAAAAss  

         
 
PPrrooffeessssoorr  GGoollddbbeerrgg’’ss    
HHoonneesstt  LLaawwyyeerr  PPrriivvaaccyy  PPoolliiccyy  
• Nothing I say in this room is private 
• Everything you say in this room is public 
• We have zero privacy in this room: get 

over it! 
HHeeaalltthhccaarree  SSttiillll  RRuunnss  OOnn  

DDeeaadd  TTrreeee  MMeeddiiaa  

WWee  HHaavvee  LLoottss  ooff  LLaaww  
GGrraammmm--LLeeaacchh--BBlliilleeyy  
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••  FFiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  PPLLUUSS  
••  PPrrootteeccttss  NNoonnppuubblliicc  ppeerrssoonnaall  
iinnffoorrmmaattiioonn  

 
 

 
••  HH    II    PP    PP    AA    WWRROONNGG!!    
••  HH    II    PP    AA      WWRROONNGG!!  
••  HH  II    PP    PP    OO                          WWRROONNGG!!  

••HH  II  PP  AA  AA      IItt’’ss  PPoowweerrffuull  AAnndd    AAwweessoommee    
 

PPrriivvaaccyy  AAddddeedd  TToo  EEnndd  ooff  EEmmppllooyyeeee  
BBeenneeffiittss  LLaaww  

AAdministrative SSimplification SSubtitle 

NNoo  HHIIPPAAAA  LLiieess  
OOnnllyy  HHIIPPAAAA  TTrruutthhss    

         
 



©www.hipaahero.com® 4

HHIIPPAAAA  IIss  TTiippppaa      
PPrriivvaaccyy  &&  SSeeccuurriittyy  IIcceebbeerrgg  

HHCCFFAA  ((CCMMSS))  IInntteerrnneett    
SSeeccuurriittyy  PPoolliiccyy  

••  11999977  ––  DDrroopp  DDeeaadd  IInntteerrnneett  
••  11999988  --  IInntteerrnneett  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  SSeeccuurriittyy  &&  

AApppprroopprriiaattee  UUssee  EEnnccrryyppttiioonn,,  aauutthheennttiiccaattiioonn  
••  TTeemmppoorraarryy  pprree--HHIIPPAAAA  
 

HHIIPPAAAA  IIss  AAbboouutt  SSeeccuurriittyy  
OOnn  iinntteerrnneett  nnoobbooddyy  kknnoowwss  yyoouu’’rree  aa  ddoogg  

 

CCoonnddiittiioonnss  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn  
••  MMeeddiiccaarree  pprrooggrraamm  hhaass  11,,000000,,000000  cceerrttiiffiieedd  

pprroovviiddeerrss  &&  oonnee  bbiilllliioonn  ccllaaiimmss//yyeeaarr  
••  PPaattiieenntt  hhaass  rriigghhtt  ttoo  ppeerrssoonnaall  pprriivvaaccyy  &&  

ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  ppeerrssoonnaall  &&  cclliinniiccaall  rreeccoorrddss  
CCoonnddiittiioonnss  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn  

••  RReessiiddeenntt  mmaayy  aapppprroovvee  oorr  rreeffuussee  
rreelleeaassee  ooff  ppeerrssoonnaall  &&  cclliinniiccaall  rreeccoorrddss  
ttoo  aannyy  iinnddiivviidduuaall  oouuttssiiddee    ffaacciilliittyy  

CCoonnddiittiioonnss  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn  
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••  RReessiiddeenntt  rriigghhtt  ttoo  aacccceessss  aallll  rreeccoorrddss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  rreessiiddeenntt  
iinncclluuddiinngg  ccuurrrreenntt  cclliinniiccaall  rreeccoorrddss  wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss  
((eexxcclluuddiinngg  wweeeekkeennddss  &&  hhoolliiddaayyss))  

••  MMaayy  bbuuyy,,  aatt  ccoosstt  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  ccoommmmuunniittyy  ssttaannddaarrdd,,  
pphhoottooccooppiieess  ooff  rreeccoorrddss  oorr  aannyy  ppoorrttiioonnss  ooff  tthheemm  uuppoonn  
rreeqquueesstt  

CCoonnddiittiioonnss  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn  
••  RReessiiddeenntt  hhaass  rriigghhtt  ttoo  bbee  ffuullllyy  iinnffoorrmmeedd  iinn  llaanngguuaaggee  

tthhaatt  rreessiiddeenntt  ccaann  uunnddeerrssttaanndd  rreessiiddeenntt''ss  ttoottaall  hheeaalltthh  
ssttaattuuss,,  iinncclluuddiinngg  rreessiiddeenntt''ss  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonn  

MMeeddiiccaaiidd  SSttaattee  OOppss..  MMaannuuaall  
••  MMDDSS  ddaattaa  aarree  ppaarrtt  ooff  rreessiiddeenntt''ss  cclliinniiccaall  

rreeccoorrdd    
••  PPrrootteecctteedd  ffrroomm  iimmpprrooppeerr  ddiisscclloossuurree  bbyy  

ffaacciilliittiieess  
MMDDSS  PPrriivvaaccyy  RReessiiddeenntt’’ss  RRiigghhttss  

••  NNuurrssiinngg  hhoommeess  mmuusstt  iinnffoorrmm  eeaacchh  
rreessiiddeenntt  aabboouutt  eelleeccttrroonniicc  
ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  MMDDSS  ttoo  SSttaattee  &&  
CCMMSS  

MMaassssaacchhuusseettttss  RRiigghhttss  ooff    
AAssssiisstteedd  LLiivviinngg  RReessiiddeennttss  
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••  BBee  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ccoonnssiiddeerraattiioonn  &&  rreessppeecctt  &&  wwiitthh  
dduuee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  ppeerrssoonnaall  ddiiggnniittyy,,  iinnddiivviidduuaalliittyy,,  
&&  nneeeedd  ffoorr  pprriivvaaccyy  

••  PPrriivvaaccyy  wwiitthhiinn  rreessiiddeenntt''ss  uunniitt,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  rruulleess  ooff  
rreessiiddeennccee  rreeaassoonnaabbllyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroommoottee  hheeaalltthh,,  
ssaaffeettyy  &&  wweellffaarree  ooff  rreessiiddeennttss  

RRiigghhttss  ooff  AAssssiisstteedd  LLiivviinngg  RReessiiddeennttss  
• PPrriivvaattee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

iinncclluuddiinngg  rreecceeiivviinngg  &&  sseennddiinngg  
uunnooppeenneedd  ccoorrrreessppoonnddeennccee,,  aacccceessss  
ttoo  tteelleepphhoonnee,,  &&  vviissiittiinngg  

RRiigghhttss  ooff  AAssssiisstteedd  LLiivviinngg  RReessiiddeennttss  

••  CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  aallll  rreeccoorrddss  
&&  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  
eexxtteenntt  pprroovviiddeedd  bbyy  llaaww  

  
RRiigghhttss  ooff  AAssssiisstteedd  LLiivviinngg  RReessiiddeennttss  

••  TToo  pprriivvaaccyy  dduurriinngg  mmeeddiiccaall  ttrreeaattmmeenntt  
oorr  ootthheerr  rreennddeerriinngg  ooff  sseerrvviicceess  wwiitthhiinn  
tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  rreessiiddeennccee  
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••  TToo  iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  
pprroovviiddeedd  bbyy  llaaww  

RRiigghhttss  ooff  AAssssiisstteedd  LLiivviinngg  RReessiiddeennttss  
••  MMaannaaggeerr  sshhaallll  eennssuurree  tthhaatt  wwrriitttteenn  

nnoottiiccee  ooff  rriigghhttss,,  oobblliiggaattiioonnss  &&  
pprroohhiibbiittiioonnss  iiss  ppoosstteedd  iinn  
pprroommiinneenntt  ppllaaccee  iinn  tthhee  rreessiiddeennccee    

NNoott  NNeeww  ttoo  DDooccttoorrss  
 HHIIPPAAAA  ccrraattiicc  OOaatthh,,  440000  BBCC  

  
• WWhhaatteevveerr,,  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  mmyy  pprrooffeessssiioonnaall  pprraaccttiiccee  oorr  nnoott,,  iinn  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  iitt,,  II  sseeee  oorr  hheeaarr,,  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  mmeenn,,  wwhhiicchh  oouugghhtt  nnoott  ttoo  bbee  
ssppookkeenn  ooff  aabbrrooaadd,,  II  wwiillll  nnoott  ddiivvuullggee,,  aass  rreecckkoonniinngg  tthhaatt  aallll  ssuucchh  sshhoouulldd  bbee  
kkeepptt  sseeccrreett..    
 

 
HHIIPPAAAA  ffrroomm  4400,,000000  ffeeeett  uupp  

MMaannaaggee  YYoouurr  EExxppeeccttaattiioonnss 
 

ZZeebbrraass,,  HHoorrsseess,,  HHIIPPAAAAss  
WWhhaatt  aarree  tthhee  tthhrreeee  BBIIGG  

HHIIPPAAAA  lliieess??    
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MMyy  SSooffttwwaarree  IIss  HHIIPPAAAA  
CCoommpplliiaanntt  

         
 

MMyy  HHaarrddwwaarree  IIss  HHIIPPAAAA  
CCoommpplliiaanntt  

         
 

II  AAmm    
HHIIPPAAAA  CCoommpplliiaanntt  

         
 

HHIIPPAAAA  BBUULLLL  
         
 

HHIIPPAAAA  AApppplliiccaabbiilliittyy  
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••  HHeeaalltthh  ppllaann  
••  HHeeaalltthh  ccaarree  cclleeaarriinngghhoouussee  
••  HHeeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerr  tthhaatt  ttrraannssmmiittss  hheeaalltthh  

iinnffoorrmmaattiioonn  eelleeccttrroonniiccaallllyy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  
wwiitthh  ccoovveerreedd  ttrraannssaaccttiioonn  

HHIIPPAAAA  AApppplliiccaabbiilliittyy  
••  WWhhaatt  wweerree  yyoouu  ddooiinngg  aatt  1111::5599  PPMM  
oonn  tthhee  eevveenniinngg  ooff  AApprriill  1133,,  22000011??  

LLoosstt  HHIIPPAAAAggiinniittyy  
HHeeaalltthh  PPllaannss  BBoorrnn  WWiitthhoouutt  IItt!!  

HHeeaalltthh  CCaarree  PPrroovviiddeerr  
••  PPrroovviiddeerr  ooff  mmeeddiiccaall  oorr  hheeaalltthh  sseerrvviicceess    
• AAnnyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhoo  

ffuurrnniisshheess,,  bbiillllss,,  oorr  iiss  ppaaiidd  ffoorr  hheeaalltthh  ccaarree  iinn  
nnoorrmmaall  ccoouurrssee  ooff  bbuussiinneessss  

 
NNoott  CCoovveerreedd  EEnnttiittiieess  

• Employers 
• TPAs 
• Property/casualty/disability/auto plans event if pay 

for health care 
• Workers compensation 
• Stop-loss carriers & reinsurers 
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HHIIPPAAAA  HHeeaalltthh  CCaarree  
••  CCaarree,,  sseerrvviicceess,,  oorr  ssuupppplliieess  rreellaatteedd  ttoo  hheeaalltthh    
••  PPrreevveennttiivvee,,  ddiiaaggnnoossttiicc,,  tthheerraappeeuuttiicc,,  rreehhaabbiilliittaattiivvee,,  mmaaiinntteennaannccee,,  

oorr  ppaalllliiaattiivvee  ccaarree,,  &&  ccoouunnsseelliinngg,,  sseerrvviiccee,,  aasssseessssmmeenntt,,  oorr  
pprroocceedduurree  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  pphhyyssiiccaall  oorr  mmeennttaall  ccoonnddiittiioonn,,  oorr  
ffuunnccttiioonnaall  ssttaattuuss,,  oorr  tthhaatt  aaffffeeccttss  ssttrruuccttuurree  oorr  ffuunnccttiioonn  ooff  bbooddyy    

••  SSaallee  oorr  ddiissppeennssiinngg  ooff  ddrruugg,,  ddeevviiccee,,  eeqquuiippmmeenntt,,  oorr  ootthheerr  
pprreessccrriippttiioonn  iitteemm  

HHIIPPAAAA  IIss  AAbboouutt::  
••  SSttaannddaarrddss  ffoorr  ddaattaa  ttrraannssmmiissssiioonn  
••  PPrriivvaaccyy  
••  SSeeccuurriittyy      

HHIIPPAAAA  IIss  AAbboouutt  
SS  tt  aa  nn  dd  aa  rr  dd  ss  

WWhhyy  WWee  NNeeeedd  SSttaannddaarrddss  
  

SSttaannddaarrdd  TTrraannssaaccttiioonn  
••  TTrraannssmmiissssiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  bbeettwweeeenn  

ttwwoo  ppaarrttiieess  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  
ffiinnaanncciiaall//aaddmmiinniissttrraattiivvee  aaccttiivviittiieess  
rreellaatteedd  ttoo  hheeaalltthh  ccaarree  
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SSttaannddaarrdd  TTrraannssaaccttiioonn  
••  ((11))  HHeeaalltthh  ccaarree  ccllaaiimmss  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  eennccoouunntteerr  

iinnffoorrmmaattiioonn..  
••  ((22))  HHeeaalltthh  ccaarree  ppaayymmeenntt  &&  rreemmiittttaannccee  aaddvviiccee..  
••  ((33))  CCoooorrddiinnaattiioonn  ooff  bbeenneeffiittss..  
••  ((44))  HHeeaalltthh  ccaarree  ccllaaiimm  ssttaattuuss..  
••  ((55))  EEnnrroollllmmeenntt  &&  ddiisseennrroollllmmeenntt  iinn  hheeaalltthh  ppllaann..  

SSttaannddaarrdd  TTrraannssaaccttiioonn  
••    ((66))  EElliiggiibbiilliittyy  ffoorr  hheeaalltthh  ppllaann..  
••    ((77))  HHeeaalltthh  ppllaann  pprreemmiiuumm  ppaayymmeennttss..  
••    ((88))  RReeffeerrrraall  cceerrtt..  aauutthhoorriizzaattiioonn..  
••    ((99))  FFiirrsstt  rreeppoorrtt  ooff  iinnjjuurryy..  
••    ((1100))  HHeeaalltthh  ccllaaiimmss  aattttaacchhmmeennttss..  
••    ((1111))  HHHHSS  pprreessccrriibbeedd  ttrraannssaaccttiioonnss..  

HHIIPPAAAA  IIss  AAbboouutt  PPrriivvaaccyy  
LLoooossee  LLiippss  SSiinnkk  PPrriivvaaccyy  

PPrrootteecctteedd  HHeeaalltthh  IInnffoorrmmaattiioonn  
••  AAnnyy  iinnddiivviidduuaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  hheeaalltthh  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttrraannssmmiitttteedd  bbyy  oorr  mmaaiinnttaaiinneedd  
iinn  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  ffoorrmm  oorr  
mmeeddiiuumm  

IInnddiivviidduuaallllyy  IIddeennttiiffiiaabbllee  
••  IIDD  ooff  ppaattiieenntt,,  rreellaattiivveess,,  eemmppllooyyeerrss,,  hhoouusseehhoolldd    
••  ((AA))  NNaammeess;;  ((BB))  GGeeooggrraapphhiicc  ssuubbddiivviissiioonnss  ssmmaalllleerr  tthhaann  aa  SSttaattee,,  iinncclluuddiinngg  

ssttrreeeett  aaddddrreessss,,  cciittyy,,  ccoouunnttyy,,  pprreecciinncctt,,  zziipp  ccooddee,,  &&  ggeeooccooddeess;;  ((CC))  bbiirrtthh  ddaattee,,  
aaddmmiissssiioonn  ddaattee,,  ddiisscchhaarrggee  ddaattee,,  ddaattee  ooff  ddeeaatthh;;  ((DD))  EE--mmaaiill  aaddddrreesssseess;;    ((EE))  
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TTeelleepphhoonnee,,  FFaaxx,,  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy,,  MMeeddiiccaall  rreeccoorrdd,,  HHeeaalltthh  PPllaann  BBeenneeffiicciiaarryy,,  
AAccccoouunntt,,  CCeerrttiiffiiccaattee//lliicceennssee,,  VVeehhiiccllee,,  LLiicceennssee  PPllaattee;;  ((FF))  FFuullll  ffaaccee  pphhoottoo  

TTwwoo  EElleemmeennttss  ==  CCoommppoouunndd  
 

 

TThhee  GGoollddeenn  RRuullee  ffrroomm    
TThhee  BBooookk  ooff  HHIIPPAAAA  

••  AA  ccoovveerreedd  eennttiittyy  mmaayy  nnoott  uussee  oorr  ddiisscclloossee  
pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eexxcceepptt  aass  
ppeerrmmiitttteedd  oorr  rreeqquuiirreedd  

 
OOnnllyy  TTwwoo  RReeqquuiirreedd  DDiisscclloossuurreess  

••  TToo  iinnddiivviidduuaall  wwhhoossee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  
ddiisscclloosseedd  

••  TToo  SSeeccrreettaarryy  ooff  HHHHSS  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ccoommpplliiaannccee  
wwiitthh  HHIIPPAAAA  

••  OOtthheerr  uusseess//ddiisscclloossuurreess  oonnllyy  iiff  ppeerrmmiitttteedd  &&  CCEE  
eelleeccttss  ttoo  uussee  oorr  ddiisscclloossee  oorr  rreeqquuiirreedd  bbyy  ootthheerr  
llaaww    

HHIIPPAAAA  PPrriivvaaccyy  
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••  PPrrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn::  iinnddiivviidduuaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  
hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ttrraannssmmiitttteedd  bbyy  oorr  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  
eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  ffoorrmm  oorr  mmeeddiiuumm  

••  NNoo  CCoonnsseenntt  ::  uussee//ddiisscclloossee  ffoorr  ppaayymmeenntt,,  ttrreeaattmmeenntt,,  hheeaalltthh  
ccaarree  ooppeerraattiioonnss  

••  AAuutthhoorriizzaattiioonn::  oouuttssiiddee  uussee  oorr  ddiisscclloossuurree  

PPrroovviiddeerr  DDooeess  NNoott  NNeeeedd  PPaattiieenntt  
CCoonnsseenntt  

NNooww  yyoouu  sseeee  iitt,,  nnooww  yyoouu  ddoonn’’tt  

••CClliinnttoonn::  ccoonnsseenntt  pprroohhiibbiitteedd  

••CClliinnttoonn::  ccoonnsseenntt  rreeqquuiirreedd  

••BBuusshh::  ccoonnsseenntt  nnoott  rreeqquuiirreedd  bbuutt  
ppeerrmmiitttteedd  

SShhoouulldd  AAdduullttss  CCoonnsseenntt??  
••    IItt  ddeeppeennddss  oonn  wwhhaatt  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  

““CCOONNSSEENNTT””  iiss……..  

SSeennaattoorrss  SSaayy::    
““CCoonnsseenntt  IIss  NNeeeeddeedd””  
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HHIIPPAAAA  BBUULLLL!!!!!!!!!!  
         
 

NNOOTTIICCEE  OOFF    
PPRRIIVVAACCYY  PPRRAACCTTIICCEESS  

• ““TTHHIISS  NNOOTTIICCEE  DDEESSCCRRIIBBEESS  HHOOWW  MMEEDDIICCAALL  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AABBOOUUTT  YYOOUU  MMAAYY  BBEE  UUSSEEDD  
AANNDD  DDIISSCCLLOOSSEEDD  AANNDD  HHOOWW  YYOOUU  CCAANN  GGEETT  
AACCCCEESSSS  TTOO  TTHHIISS  IINNFFOORRMMAATTIIOONN..    PPLLEEAASSEE  
RREEVVIIEEWW  IITT  CCAARREEFFUULLLLYY..””  

NNoottiiccee  ooff  PPrriivvaaccyy  PPrraaccttiicceess  

••  AAcckknnoowwlleeddggmmeenntt  rreeqquuiirreedd  eevveenn  iiff  ccoonnsseenntt  
oobbttaaiinneedd  

••  WWrriittiinngg  oorr  eelleeccttrroonniicc    

••  GGoooodd  ffaaiitthh  eeffffoorrttss  

••  LLaayyeerreedd  nnoottiiccee  oonn  ttoopp  
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PPaattiieenntt  RRiigghhttss  
••TToo  sseeee  tthheeiirr  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  

••TToo  kknnooww  aabboouutt  ddiisscclloossuurreess  ooff  tthheeiirr  
hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  

  
CCMMSS  CCoonnttrraaccttoorr  CCaallll  CCeenntteerr    

• Verify it is beneficiary by asking for his/her: Full name; Date of birth; 
HIC number; & One additional piece of information such as SSN, 
address, phone number, effective date(s), whether he/she has Part A 
and/or Part B coverage 

• Release any entitlement & claim information & answer any questions 
pertaining to beneficiary’s Medicare coverage  

 
 
 
  
  

  
CCMMSS  CCoonnttrraaccttoorr  CCaallll  CCeenntteerr    

• A beneficiary’s spouse, relative, friend or advocacy group (excluding 
State Health Insurance Assistance Program (SHIP) employees & 
volunteers)   

• The beneficiary gives verbal authorization for you to speak with the 
caller. (The beneficiary does not have to remain on the line during the 
conversation, or even be at the same place as the caller – you may obtain 
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the beneficiary’s authorization to speak with the caller via another line or 
three way calling.) 

 
 
 
 
 
 
  
  

  
CCMMSS  CCoonnttrraaccttoorr  CCaallll  CCeenntteerr    

• Verify the identity of the beneficiary by asking the beneficiary for his/her: • Full 
name; • Date of birth; • HIC number; and • One additional piece of information such 
as SSN, address, phone number, effective date(s), whether he/she has Part A and/or 
Part B coverage. A verbal authorization on file is good for 14 days. The CSR may 
advise the beneficiary & the caller that if the beneficiary wants the caller to receive 
information for more than 14 days, the beneficiary should send in a written 
authorization 

• Release any entitlement & claim information & answer any questions pertaining to 
the issue in question coverage  

 
 
 

  
  

  
PPaattiieenntt  RRiigghhttss  

••  WWrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  iinnffoo..  pprraaccttiicceess  

••  IInnssppeecctt  &&  ccooppyy  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  
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••  AAmmeenndd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  

••  AAccccoouunnttiinngg  ooff  ddiisscclloossuurreess  

••  RReeqquueesstt  rreessttrriiccttiioonnss  ––  ooppttiioonnaall  

••  RReeaassoonnaabbllee  rreeqquueessttss  ffoorr  ccoonnffiiddeennttiiaall  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

PPeerrssoonnaall  RReepprreesseennttaattiivvee  

••MMuusstt  ffoollllooww  ddiirreeccttiioonn  ooff  PPRR  

••UUNNLLEESSSS  rreeaassoonnaabbllee  ccoonncceerrnn  aabboouutt  
aabbuussee,,  nneegglleecctt,,  oorr  eennddaannggeerrmmeenntt  

PPrrootteecctteedd  HHeeaalltthh  IInnffoorrmmaattiioonn  

••  EEmmppllooyymmeenntt  rreeccoorrddss  ooff  ccoovveerreedd  eennttiittyy  aass  
eemmppllooyyeerr  aarree  nnoott  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  

••  BBuutt  PPHHII  rreecceeiivveedd  iinn  hheeaalltthh  ccaarree  ccaappaacciittyy  iiss  
PPHHII  

 
PPrrootteecctteedd  HHeeaalltthh  IInnffoorrmmaattiioonn  
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••  66  yyeeaarrss  ((ootthheerr  tthhaann  ddiisscclloossuurreess  ffoorr  
ppaayymmeenntt,,  ttrreeaattmmeenntt,,  hheeaalltthh  ccaarree  
ooppeerraattiioonnss))  

• CCoorrrreeccttiioonnss,,  rreessttrriiccttiioonnss  

 
IInncciiddeennttaall  UUssee//DDiisscclloossuurree    

••  IInncciiddeennttaall  ttoo  ootthheerrwwiissee  rreeqquuiirreedd  oorr  
ppeerrmmiitttteedd  uussee  oorr  ddiisscclloossuurree    

••  IIff  mmiinniimmuumm  nneecceessssaarryy  &&  rreeaassoonnaabbllee  
ssaaffeegguuaarrddss  rreeqquuiirreemmeennttss  mmeett  

IInncciiddeennttaall  UUssee//DDiisscclloossuurree    

••  TTaallkkiinngg  ttoo  aa  rreessiiddeenntt  iinn  aa  sseemmii--pprriivvaattee  rroooomm  

••  TTaallkkiinngg  ttoo  ootthheerr  pprroovviiddeerrss  iiff  ppaasssseerrss--bbyy  aarree  
pprreesseenntt  

••  UUssiinngg  ssiiggnn--iinn  sshheeeettss  

••  KKeeeeppiinngg  rreessiiddeenntt  cchhaarrtt  aatt  bbeeddssiiddee  
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SShhaarriinngg  ooff  PPHHII    

••  FFoorr  ppaayymmeenntt  oorr  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ppaattiieenntt  ooff  ootthheerr  
eennttiittiieess  

••  OOppeerraattiioonnss  ssuucchh  aass  QQAA  &&  aannttiiffrraauudd  &&  aabbuussee  

••  OOppeerraattiioonnss  ooff  aannootthheerr  CCEE  tthhaatt  hhaass  oorr  hhaadd  aa  
rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  aa  rreessiiddeenntt  

HHeeaalltthh  CCaarree  OOppeerraattiioonnss  
••  QQ//AA,,  ttrraaiinniinngg,,  aaccccrreeddiittaattiioonn,,  lliicceennssiinngg  

••  MMeeddiiccaall  rreevviieeww,,  aauuddiittiinngg  &&  lleeggaall  sseerrvviicceess  

••  BBuussiinneessss  ppllaannnniinngg,,  ddeevveellooppmmeenntt,,  &&  
mmaannaaggeemmeenntt    

OOtthheerr  EEnnttiittyy  
• CCoovveerreedd  eennttiittyy  mmaayy  ddiisscclloossee  PPHHII  ffoorr  

ttrreeaattmmeenntt//ppaayymmeenntt  aaccttiivviittiieess  ooff  ootthheerr  ccoovveerreedd  
eennttiittiieess  oorr  ootthheerr  hheeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerrss,,  &&  ffoorr  
cceerrttaaiinn  hheeaalltthh  ccaarree  ooppeerraattiioonnss  ooff  ootthheerr  eennttiittiieess   
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AAuutthhoorriizzaattiioonn    
BBeeyyoonndd  CCoonnsseenntt  

••  CCoovveerreedd  eennttiittyy  mmaayy  nnoott  uussee  oorr  ddiisscclloossee  
pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhoouutt    vvaalliidd  
wwrriitttteenn  &&  ttiimmee--lliimmiitteedd  aauutthhoorriizzaattiioonn    

MMiinniimmaallllyy  NNeecceessssaarryy  
••  UUssiinngg//ddiisscclloossiinngg//rreeqquueessttiinngg  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  aannootthheerr  ccoovveerreedd  eennttiittyy  
••  CCoovveerreedd  eennttiittyy  mmuusstt  mmaakkee  rreeaassoonnaabbllee  eeffffoorrttss  ttoo  

lliimmiitt  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  mmiinniimmuumm  
nneecceessssaarryy  ttoo  aaccccoommpplliisshh  iinntteennddeedd  ppuurrppoossee      

EExxcceepptt  ffoorr  TTrreeaattmmeenntt  
••  NNoo  ““mmiinniimmaallllyy  nneecceessssaarryy””  ffoorr  

ddiisscclloossuurreess  ttoo  oorr  rreeqquueessttss  bbyy  ((bbuutt  nnoott  
uussee  bbyy))  aa  hheeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerr  ffoorr  
ttrreeaattmmeenntt    

WWoorrkkffoorrccee  
••  EEmmppllooyyeeeess,,  vvoolluunntteeeerrss,,  ttrraaiinneeeess,,  &&  ootthheerrss  

wwhhoo  wwoorrkk  uunnddeerr  ddiirreecctt  ccoonnttrrooll  ooff  aa  ccoovveerreedd  
eennttiittyy,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ppaaiidd  
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••  MMuusstt  ttrraaiinn  &&  oovveerrsseeee  

BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  
••  PPrroovviiddeess  ffiinnaanncciiaall,,  aaccttuuaarriiaall,,  aaccccoouunnttiinngg,,  

ccoonnssuullttiinngg,,  ccllaaiimmss,,  ddaattaa  aaggggrreeggaattiioonn,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  
aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  lleeggaall,,  aaccccrreeddiittaattiioonn,,  ffiinnaanncciiaall  
sseerrvviicceess  ffoorr  CCEE  

••  MMuusstt  hhaavvee  iinnddiivviidduuaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  hheeaalltthh  
iinnffoorrmmaattiioonn    

BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  
AA  bbuussiinneessss  aassssoocciiaattee  sshhaallll::  

11..  NNoott  uussee//ddiisscclloossee  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ootthheerr  tthhaann  aass  
ppeerrmmiitttteedd  bbyy  ccoonnttrraacctt  oorr  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  

22..  UUssee  aapppprroopprriiaattee  ssaaffeegguuaarrddss  ttoo  pprreevveenntt  uussee  oorr  ddiisscclloossuurree      
33..  RReeppoorrtt  uunnaauutthhoorriizzeedd  uussee  oorr  ddiisscclloossuurree  ooff  wwhhiicchh  BBuussiinneessss  

AAssssoocciiaattee  bbeeccoommeess  aawwaarree  
  

BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  
AA  bbuussiinneessss  aassssoocciiaattee  sshhaallll::  

44..  EEnnssuurree  tthhaatt  aaggeennttss  aaggrreeee  ttoo  ssaammee  ccoovveennaannttss  &&  
rreessttrriiccttiioonnss      

55..  MMaakkee  aavvaaiillaabbllee  PPHHII  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  aacccceessss  
66..  MMaakkee  aavvaaiillaabbllee  PPHHII  ffoorr  aammeennddmmeenntt  &&  iinnccoorrppoorraattee  

aammeennddmmeennttss  
77..  MMaakkee  aavvaaiillaabbllee  PPHHII  ffoorr  aaccccoouunnttiinngg  
  

BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  
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AA  bbuussiinneessss  aassssoocciiaattee  sshhaallll::  
88..  MMaakkee  ccoommpplliiaannccee  bbooookkss  &&  rreeccoorrddss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  HHHHSS  ffoorr  

ppuurrppoosseess  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  CCoovveerreedd  EEnnttiittyy’’ss  ccoommpplliiaannccee  
99..  AAtt  eenndd  ooff  aarrrraannggeemmeenntt  rreettuurrnn  oorr  ddeessttrrooyy  aallll  PPHHII  &&  rreettuurrnn  

aannyy  ccooppiieess  oorr  kkeeeepp  &&  pprrootteecctt  iiff  iinnffeeaassiibbllee  

BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  
1100..  TThhee  ccoonnttrraacctt  mmuusstt  aauutthhoorriizzee  tteerrmmiinnaattiioonn  iiff  CCoovveerreedd  
EEnnttiittyy  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  vviioollaatteedd  mmaatteerriiaall  
tteerrmm  ooff  ccoonnttrraacctt  
UUnnlleessss  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ssttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  
CCoovveerreedd  EEnnttiittyy  oorr  BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  
  

CCoovveerreedd  HHeeaalltthh  PPllaannss  
GGrroouupp  HHeeaalltthh  PPllaann  

••  EERRIISSAA  EEmmpp..  WWeell..  BBeenn..  PPllaann  
••  ==>>5500  ppaarrttiicciippaannttss  oorr  TTPPAA  
••  IInnssuurreerr,,  HHMMOO,,  ‘‘CCaarree,,  ‘‘CCaaiidd  
••  OOrr  aannyy  ootthheerr  iinnddiivviidduuaall  oorr  ggrroouupp  ppllaann  tthhaatt  ppaayyss  

ffoorr  ccoosstt  ooff  ccaarree  
  

EERRIISSAA  PPllaannss  
••  EEmmppllooyyeeee  RReettiirreemmeenntt  IInnccoommee  SSeeccuurriittyy  AAcctt  ((EERRIISSAA))  

ggoovveerrnnss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  22..55  mmiilllliioonn  hheeaalltthh  bbeenneeffiitt  ppllaannss  
ssppoonnssoorreedd  bbyy  pprriivvaattee  sseeccttoorr  eemmppllooyyeerrss  nnaattiioonnwwiiddee  

••  PPrroovviiddee  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  mmeeddiiccaall,,  ssuurrggiiccaall,,  hhoossppiittaall  aanndd  
ootthheerr  hheeaalltthh  ccaarree  bbeenneeffiittss  ttoo  113311  mmiilllliioonn  AAmmeerriiccaannss  
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DDiisscclloossuurreess  ttoo  SSppoonnssoorr  
••  PPllaann  ddooccuummeennttss  rreessttrriicctt  uussee//ddiisscclloossuurree  
••  MMaayy  ddiisscclloossee  ssuummmmaarryy  hheeaalltthh  iinnffoo..  
••  TToo  oobbttaaiinn  pprreemmiiuumm  bbiiddss  &&  mmooddiiffyy,,  aammeenndd,,  tteerrmmiinnaattee  ppllaann    
••  AAmmeenndd  ppllaann  ttoo  eessttaabblliisshh  ppeerrmmiitttteedd  &&  rreeqquuiirreedd  uusseess//ddiisscclloossuurreess  
••  EEnnssuurree  aaggeennttss//ssuubbss..  ggeettttiinngg  PPHHII  aaggrreeee  ttoo  ssaammee  rreessttrriiccttiioonnss//ccoonnddiittiioonnss  aass  

ppllaann  ssppoonnssoorr  
  

SSppoonnssoorr  RReeqquuiirreemmeennttss  
••  DDoonn’’tt  uussee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt--rreellaatteedd  

aaccttiioonnss//ddeecciissiioonnss  oorr  ootthheerr  bbeenneeffiitt  ppllaannss  
••  RReeppoorrtt  iinnccoonnssiisstteenntt  ddiisscclloossuurreess    
••  SShhooww  iinntteerrnnaall  pprraaccttiicceess//bbooookkss//rreeccoorrddss  oonn  PPHHII  

uussee//ddiisscclloossuurree  ttoo  HHHHSS  ffoorr  ccoommpplliiaannccee    

SSppoonnssoorr  RReeqquuiirreemmeennttss  
  
••  DDeessttrrooyy//rreettuurrnn  PPHHII  wwhheenn  nnoo  lloonnggeerr  nneeeeddeedd  
••  PPrroovviiddee  ffoorr  aaddeeqquuaattee  sseeppaarraattiioonn  ffrroomm  ppllaann  
••  RReessttrriicctt  eemmppllooyyeeee  aacccceessss//uussee  
••  LLaawwyyeerr//cclliieenntt  pprriivviilleeggee  

SSppoonnssoorr  vvss..  PPllaann  
••  FFiidduucciiaarryy  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  
••  CCoosstt  aallllooccaattiioonnss  
••  IInnssuurraannccee  
••  PPeerrssoonnnneell  aaddddiittiioonnss  
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••  TTwwoo  eennttiittiieess,,  nnoott  oonnee  
DDiisscclloossuurreess  ttoo  SSppoonnssoorr  

••  TToo  ccaarrrryy  oouutt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
••  RReessttrriicctt  iinnssuurreerr//HHMMOO  ddiisscclloossuurreess  
••  NNoo  ddiisscclloossuurree  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt--rreellaatteedd  aaccttiioonnss//ddeecciissiioonnss  

oorr  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ootthheerr  bbeenneeffiitt  ppllaann  ooff  ssppoonnssoorr      
••  SSppoonnssoorr  nnoott  ccoovveerreedd  eennttiittyy  oorr  bbuussiinneessss  aassssoocciiaattee  oorr  

wwoorrkkffoorrccee  

EEnnrroolllleeee  RRiigghhttss  
••  NNoottiiccee  ffrroomm  ppllaann  OORR  
••  NNoottiiccee  ffrroomm  iinnssuurreerr//HHMMOO  
••  BBuutt  ppllaann  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn//pprroovviiddee  lliimmiitteedd  nnoottiiccee  
••  ““TThhiiss  nnoottiiccee  ddeessccrriibbeess  hhooww  mmeeddiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  

yyoouu  mmaayy  bbee  uusseedd  &&  ddiisscclloosseedd  &&  hhooww  yyoouu  ccaann  ggeett  aacccceessss  
ttoo  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn……..””  

SSppeecciiaall  PPllaann  NNoottiiccee  
••  OOnn  ccoommpplliiaannccee  ddaattee  ttoo  aallll  ccoovveerreedd  iinnddiivviidduuaallss  
••  TThheerreeaafftteerr  aatt  ttiimmee  ooff  eennrroollllmmeenntt  
••  WWiitthhiinn  6600  ddaayyss  ooff  mmaatteerriiaall  rreevviissiioonnss  ttoo  nnoottiiccee  
••  AAtt  lleeaasstt  eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss  tteellll  tthheemm  hhooww  ttoo  ggeett  

nnoottiiccee  ooff  rriigghhttss  

EExxcceeppttiioonnss  ffoorr  PPllaannss  
••  BBeenneeffiittss  ssoolleellyy  tthhrruu  iinnssuurreerr//HHMMOO  
••  DDoo  nnoott  ccrreeaattee//rreecceeiivvee  PPHHII  ootthheerr  tthhaann  

ssuummmmaarryy  oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn  
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GGrroouupp  PPllaannss  
• Group health plan may disclose 

enrollment/disenrollment information to plan 
sponsor 

• Employer may know whether individual is in or 
disenrolled from employer health plan 

 

PPssyycchhootthheerraappyy  IIss  SSppeecciiaall  uunnddeerr  
HHIIPPAAAA 

PPssyycchhootthheerraappyy  NNootteess  
   • Notes recorded (in any medium) by health care provider 

who is a mental health professional documenting or 
analyzing contents of conversation during a private 
counseling session or a group, joint, or family counseling 
session and that are separated from the rest of the 
individual’s medical record 

HHeeaalltthh  PPllaannss  &&  PPssyycchh..  NNootteess  
• Health plans may not condition payment, eligibility, 

or enrollment on the receipt of an authorization for 
the use or disclosure of psychotherapy notes, even 
if the health plan intends to use the information for 
underwriting or payment purposes 

TTwwoo  FFiilliinngg  CCaabbiinneettss::    
HHRR  &&  HHeeaalltthh  CCaarree    
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HHIIPPAAAA  &&  BBaannkkss  
 
 
 

DDiiffffeerreenntt  SSttrrookkeess  ffoorr  DDiiffffeerreenntt  FFoollkkss  
••  OOrrggaanniizziinngg  --  OOrrggaanniizzeedd  HHeeaalltthh  CCaarree  

AArrrraannggeemmeenntt  

••  AAffffiilliiaattiinngg  --  AAffffiilliiaatteedd  CCoovveerreedd  EEnnttiittiieess  

••  HHyybbrriiddiizziinngg  --  HHyybbrriidd  EEnnttiittiieess  

••  AAssssoocciiaattiinngg  --  BBuussiinneessss  AAssssoocciiaatteess  

  

HHIIPPAAAA  IIss  AAbboouutt  SSeeccuurriittyy  
  
 
 

SSiinnggllee  SSeeccuurriittyy  SSttaannddaarrdd  
••  ““TThheerree  iiss  nnoo  rreeccooggnniizzeedd  ssiinnggllee  ssttaannddaarrdd  tthhaatt  iinntteeggrraatteess  aallll  tthhee  

ccoommppoonneennttss  ooff  sseeccuurriittyy  ((aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceedduurreess,,  pphhyyssiiccaall  
ssaaffeegguuaarrddss,,  tteecchhnniiccaall  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess,,  &&  tteecchhnniiccaall  mmeecchhaanniissmmss))  
tthhaatt  mmuusstt  bbee  iinn  ppllaaccee  ttoo  pprreesseerrvvee  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  
ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  &&  pprriivvaaccyy  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  llaaww..    TThheerreeffoorree,,  wwee  
aarree  ddeessiiggnnaattiinngg  aa  nneeww,,  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttaannddaarrdd,,  wwhhiicchh  ddeeffiinneess  
tthhee  sseeccuurriittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  bbee  ffuullffiilllleedd……..””  

 

HHIIPPAAAA  SSeeccuurriittyy  LLaaww  
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••  EEaacchh  ppeerrssoonn  ddeessccrriibbeedd  iinn  HHIIPPAAAA  llaaww  sshhaallll  
mmaaiinnttaaiinn  rreeaassoonnaabbllee  &&  aapppprroopprriiaattee  
aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  tteecchhnniiccaall  &&  pphhyyssiiccaall  
ssaaffeegguuaarrddss----  

••  TToo  eennssuurree  tthhee  iinntteeggrriittyy  &&  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  tthhee  
iinnffoorrmmaattiioonn  

HHIIPPAAAA  SSeeccuurriittyy  LLaaww  
••  TToo  pprrootteecctt  aaggaaiinnsstt  aannyy  rreeaassoonnaabbllyy  aannttiicciippaatteedd::  
••    ((ii))  tthhrreeaattss  oorr  hhaazzaarrddss  ttoo  sseeccuurriittyy  oorr  iinntteeggrriittyy  ooff    

iinnffoorrmmaattiioonn  &&  
••  ((iiii))  uunnaauutthhoorriizzeedd  uusseess  oorr  ddiisscclloossuurreess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn;;  

&&  
••  OOtthheerrwwiissee  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  bbyy    ooffffiicceerrss  &&  

eemmppllooyyeeeess  
HHIIPPAAAA  SSeeccuurriittyy  SSttaannddaarrddss  

••  GGeenneerraall  AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPrroocceedduurreess  
••  PPhhyyssiiccaall  SSaaffeegguuaarrddss  ttoo  GGuuaarrdd  DDaattaa  IInntteeggrriittyy,,  CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy,,  &&  

AAvvaaiillaabbiilliittyy  
••  TTeecchhnniiccaall  SSeeccuurriittyy  SSeerrvviicceess  ttoo  GGuuaarrdd  DDaattaa  IInntteeggrriittyy,,  

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy,,  &&  AAvvaaiillaabbiilliittyy  
••  TTeecchhnniiccaall  SSeeccuurriittyy  MMeecchhaanniissmmss  ttoo  GGuuaarrdd  AAggaaiinnsstt  UUnnaauutthhoorriizzeedd  

AAcccceessss  ttoo  DDaattaa  tthhaatt  iiss  TTrraannssmmiitttteedd  oovveerr  aa  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  
NNeettwwoorrkk  

WWhheerree  WWaass  tthhee  FFiinnaall  HHIIPPAAAA  SSeeccuurriittyy  
RRuullee??  

••  IInn  aa  lloocckkbbooxx??  
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••  IInn  aa  sseeccuurree  llooccaattiioonn??  
  
  
 

FFiirrsstt  TTeecchhnnoollooggaarriiaann  
PPrriivvaaccyy  vvss..  SSeeccuurriittyy  

••  PPrriivvaaccyy::    
••  IInnddiivviidduuaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  

aannyy  ffoorrmmaatt  ((ppaappeerr,,  eelleeccttrroonniicc,,  eettcc..))  ((PPHHII))  
••  SSeeccuurriittyy::    
••  EElleeccttrroonniicc  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ((EEPPHHII))  

BBaassiicc  HHIIPPAAAA  SSeeccuurriittyy  
••  MMaaiinnttaaiinn  rreeaassoonnaabbllee  &&  aapppprroopprriiaattee  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  tteecchhnniiccaall,,  &&  pphhyyssiiccaall  

ssaaffeegguuaarrddss  ttoo  ----  

••  ((AA))  eennssuurree  tthhee  iinntteeggrriittyy  aanndd  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn;;  

••  ((BB))  pprrootteecctt  aaggaaiinnsstt  aannyy  rreeaassoonnaabbllyy  aannttiicciippaatteedd----  

––((ii))  tthhrreeaattss  oorr  hhaazzaarrddss  ttoo  tthhee  sseeccuurriittyy  oorr  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn;;  &&  

––((iiii))  uunnaauutthhoorriizzeedd  uusseess  oorr  ddiisscclloossuurreess  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn;;  &&  

••  ((CC))  ootthheerrwwiissee  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  ppaarrtt  bbyy  tthhee  ooffffiicceerrss  &&  
eemmppllooyyeeeess  ooff  ssuucchh  ppeerrssoonn..  

BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  

••  CCoovveerreedd  eennttiittiieess  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  
pprroovviiddee  ttrraaiinniinngg  ttoo  bbuussiinneessss  aassssoocciiaatteess  
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oorr  aannyyoonnee  eellssee  tthhaatt  iiss  nnoott  aa  mmeemmbbeerr  ooff  
tthheeiirr  wwoorrkkffoorrccee  

  

HHIIPPAAAA  PPrreeeemmppttiioonn  
••  FFiinnaall  sseeccuurriittyy  rruullee  pprreeeemmppttss  ssttaattee  llaaww  
••  FFiinnaall  pprriivvaaccyy  rruullee  ddooeess  nnoott  pprreeeemmpptt  

ccoonnttrraarryy//mmoorree  ssttrriinnggeenntt  ssttaattee  llaaww  
••  FFiinnaall  ssttaannddaarrddss//ddaattaa  sseettss  rruullee  pprreeeemmppttss  ssttaattee  

llaaww  
SSeeccuurriittyy  RRuullee  PPrreeeemmppttiioonn  

••  TThhee  ggeenneerraall  rruullee  iiss  tthhaatt  tthhee  sseeccuurriittyy  ssttaannddaarrddss  iinn  
tthhiiss  ffiinnaall  rruullee  ssuuppeerrsseeddee  ccoonnttrraarryy  SSttaattee  llaaww  

• CCoovveerreedd  eennttiittiieess  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aaddhheerree  ttoo  
ssttrriicctteerr  SSttaattee--iimmppoosseedd  sseeccuurriittyy  mmeeaassuurreess  tthhaatt  aarree  
nnoott  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhiiss  ffiinnaall  rruullee  

 

  
HHIIPPAAAA  PPrreeeemmppttiioonn  

••  WWiillll  yyoouurr  ggoovveerrnnoorr  &&  lleeggiissllaattuurree  iimmppoossee  
ssttrriicctteerr  &&  mmoorree  ssttrriinnggeenntt  pprriivvaaccyy  &&  
sseeccuurriittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  yyoouurr  ssttaattee??  

••  SSttaatteess  ooff  ccoonnffuussiioonn!!  
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SSeeccuurriittyy  ffoorr  MMaannaaggeemmeenntt  

••  SSttaannddaarrdd::  SSeeccuurriittyy  aawwaarreenneessss  aanndd  
ttrraaiinniinngg..  IImmpplleemmeenntt  aa  sseeccuurriittyy  aawwaarreenneessss  
aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  ffoorr  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  iittss  
wwoorrkkffoorrccee  ((iinncclluuddiinngg  mmaannaaggeemmeenntt))  

  
  

NNoo  HHIIPPAAAA  ffoorr  UUnnddeerrttaakkeerrss  
GGoott  aa  ddaattee??  

 
••  EEnnaaccttmmeenntt  ddaattee  
••  PPuubblliiccaattiioonn  ddaattee  
••  EEffffeeccttiivvee  ddaattee  

••  EEnnffoorrcceemmeenntt  ddaattee  
••  CCoommpplliiaannccee  ddaattee  

GGoollddbbeerrgg  DDaatteess  HHIIPPAAAA  
••  OOCCTT  1144  0022  ––  ggaapp  bbuuss..  aassssoocc..  ccoonnttrraacctt  
••  OOCCTT  1155  0022  ––  ffiillee  AASSCCAA  ppllaann  
••  OOCCTT  1166  0022  ––  **ddaattaa  ccooddee  sseettss//ttrraannss..  rruullee  
••  AAPPRR  1144  0033  ––  **eennffoorrccee  pprriivvaaccyy  rruullee  
••  AAPPRR  1166  0033  ––  ffiinnaall  ssiixx  mmoonntthh  tteessttiinngg  
••  OOCCTT  1166  0033  ––  eexxtteennddeedd  ccooddee  sseettss//ttrraannss  
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••  AAPPRR  1144  0044  ––  ffiinnaall  bbuuss..  aassssoocc..  ccoonnttrraacctt  
••  AAPPRR  2211  0055  ––  **ffiinnaall  sseeccuurriittyy  rruullee  ccoommpplliiaannccee  
                                                                                                                                                                                  **eexxcceepptt  ssmmaallll  hheeaalltthh  ppllaannss  

SSiiggnn  OOnn  DDootttteedd  LLiinnee  
HHIIPPAAAA  DDooccuummeennttss  

••  BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  AAggrreeeemmeenntt  
••  CChhaaiinn  ooff  TTrruusstt  AAggrreeeemmeenntt  
••  TTrraaddiinngg  PPaarrttnneerr  AAggrreeeemmeenntt  
••  LLiimmiitteedd  DDaattaa  SSeett  DDaattaa  UUssee  AAggrreeeemmeenntt    
••  CCeerrttiiffiiccaattiioonn//TTeessttiinngg    

BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  AAggrreeeemmeenntt  
••  WWrriitttteenn  ccoonnttrraacctt  
••  MMooddeell  pprroovviissiioonnss  pprroovviiddeedd  bbyy  HHHHSS  bbuutt  nnoott  

mmaannddaattoorryy    
••  NNOOTT  AA  SSAAFFEE  HHAARRBBOORR  
••  TThhiirrdd  ppaarrttyy  bbeenneeffiicciiaarryy  
••  SSttoopp  GGaapp  BBAA  ccoonnttrraacctt  

CChhaaiinn  ooff  TTrruusstt  AAggrreeeemmeenntt  
••  CCoonnttrraacctt  eenntteerreedd  iinnttoo  bbyy  ttwwoo  bbuussiinneessss  ppaarrttnneerrss  iinn  wwhhiicchh  

tthhee  ppaarrttnneerrss  aaggrreeee  ttoo  eelleeccttrroonniiccaallllyy  eexxcchhaannggee  ddaattaa  &&  
pprrootteecctt  tthhee  iinntteeggrriittyy  &&  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  tthhee  ddaattaa  
eexxcchhaannggeedd  

••  PPaarrtt  ooff  HHIIPPAAAA  sseeccuurriittyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceedduurreess  
((ooppttiioonnaall))  ttoo  gguuaarrdd  ddaattaa  iinntteeggrriittyy,,  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy,,  &&  
aavvaaiillaabbiilliittyy    
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TTrraaddiinngg  PPaarrttnneerr  AAggrreeeemmeenntt  
••  PPrriivvaaccyy  RRuullee  aaggrreeeemmeenntt  rreellaatteedd  ttoo  eexxcchhaannggee  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  eelleeccttrroonniicc  ttrraannssaaccttiioonnss,,  wwhheetthheerr  ddiissttiinncctt  oorr  
ppaarrtt  ooff  llaarrggeerr  aaggrreeeemmeenntt,,  bbeettwweeeenn  eeaacchh  ppaarrttyy  ttoo  
aaggrreeeemmeenntt  

••  MMaayy  ssppeecciiffyy,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  dduuttiieess  &&  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  eeaacchh  ppaarrttyy  ttoo  aaggrreeeemmeenntt  iinn  ccoonndduuccttiinngg  
aa  ssttaannddaarrdd  ttrraannssaaccttiioonn  

  
LLiimmiitteedd  DDaattaa  SSeett  UUssee  AAggrreeeemmeenntt  

••    AAggrreeeemmeenntt  bbyy  rreecciippiieenntt  ooff  lliimmiitteedd  ddaattaa  sseett  
iinnffoorrmmaattiioonn  ((tthhaatt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  ddiirreeccttllyy  
iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn))  ttoo  lliimmiitt  uussee  ffoorr  
rreesseeaarrcchh,,  ppuubblliicc  hheeaalltthh  &&  hheeaalltthh  ccaarree  
ooppeerraattiioonnss  ((BBUUTT  SSTTIILLLL  PPHHII))  

CCeerrttiiffiiccaattiioonn//TTeessttiinngg  
••  RRiisskk  mmaannaaggeemmeenntt  
••  LLoossss  pprreevveennttiioonn  
••  IInnvveessttiiggaattiioonn  ssttrraatteeggyy  
••  LLiittiiggaattiioonn  ddeeffeennssee  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSiimmpplliiffiiccaattiioonn  CCoommpplliiaannccee  
AAcctt  --  22000011  
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••  AANN  AACCTT  TToo  eennssuurree  tthhaatt  ccoovveerreedd  eennttiittiieess  ccoommppllyy  
wwiitthh  tthhee  ssttaannddaarrddss  ffoorr  eelleeccttrroonniicc  hheeaalltthh  ccaarree  
ttrraannssaaccttiioonnss  &&  ccooddee  sseettss  aaddoopptteedd  uunnddeerr  ppaarrtt  CC  ooff  
ttiittllee  XXII  ooff  tthhee  SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy  AAcctt,,  &&  ffoorr  ootthheerr  
ppuurrppoosseess  

 

AASSCCAA  
••  BBeeffoorree  OOccttoobbeerr  1166,,  22000022,,  ssuubbmmiitt  ttoo  HHHHSS  ppllaann  ooff  hhooww  ccoovveerreedd  

eennttiittyy  wwiillll  ccoommee  iinnttoo  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ddaattaa  sseettss  rreeqquuiirreemmeennttss  nnoott  
llaatteerr  tthhaann  OOccttoobbeerr  1166,,  22000033  

••  PPllaann  sshhaallll  bbee  aa  ssuummmmaarryy  ooff::    
••  AAnnaallyyssiiss  rreefflleeccttiinngg  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh,,  &&  rreeaassoonnss  wwhhyy,,  ccoovveerreedd  

eennttiittyy  nnoott  iinn  ccoommpplliiaannccee  
••  BBuuddggeett,,  sscchheedduullee,,  wwoorrkk  ppllaann,,  &&  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttrraatteeggyy  ffoorr  

aacchhiieevviinngg  ccoommpplliiaannccee  

AASSCCAA  
••  WWhheetthheerr  ccoovveerreedd  eennttiittyy  ppllaannss  ttoo  uussee//mmiigghhtt  uussee  ccoonnttrraaccttoorr  

oorr  ootthheerr  vveennddoorr  ttoo  aassssiisstt  iinn  aacchhiieevviinngg  ccoommpplliiaannccee  
••  TTiimmeeffrraammee  ffoorr  tteessttiinngg  tthhaatt  bbeeggiinnss  nnoott  llaatteerr  tthhaann  AApprriill  1166,,  

22000033  
••  PPllaannss  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  
••  HHHHSS  pprroovviiddeedd  ooppttiioonnaall  ffoorrmm  ffoorr  eelleeccttrroonniicc  oorr  ppaappeerr  ffiilliinngg  

nnoott  llaatteerr  tthhaann  OOccttoobbeerr  1155,,  22000022  

 

AASSCCAA  
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••  FFrroomm  aanndd  aafftteerr  1100//1166//0033  tthhee  MMeeddiiccaarree  
PPrrooggrraamm’’ss  oonnee  mmiilllliioonn  cceerrttiiffiieedd  
pprroovviiddeerrss  ((wwiitthh  ssoommee  eexxcceeppttiioonnss))  
mmuusstt  ggoo  HHIIPPAAAA  eelleeccttrroonniicc    

  
AASSCCAA  

••  CCoovveerreedd  eennttiittyy  tthhaatt  ffaaiillss  ttoo  ssuubbmmiitt  ttiimmeellyy  AASSCCAA  
ppllaann  &&  tthhaatt  iiss  nnoott  iinn  ccoommpplliiaannccee  oonn  oorr  aafftteerr  OOccttoobbeerr  
1166,,  22000022,,  mmaayy  bbee  eexxcclluuddeedd  aatt    HHHHSS  ddiissccrreettiioonn  ffrroomm  
MMeeddiiccaarree  pprrooggrraamm  

••  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssuucchh  eexxcclluussiioonn  ddooeess  nnoott  aaffffeecctt  
iimmppoossiittiioonn  ooff  cciivviill  ppeennaallttiieess  

AASSCCAA  
••  FFrroomm  AApprriill  1144,,  22000033  ttoo  OOccttoobbeerr  1166,,  22000033,,  aa  hheeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerr  

oorr  hheeaalltthh  ccaarree  cclleeaarriinngghhoouussee  tthhaatt  ttrraannssmmiittss  aannyy  hheeaalltthh  
iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  eelleeccttrroonniicc  ffoorrmm  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aa  ddeessccrriibbeedd  
ttrraannssaaccttiioonn  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ffiinnaall  
pprriivvaaccyy  rruullee  wwiitthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  wwhheetthheerr  ttrraannssmmiissssiioonn  mmeeeettss  
tthhee  ddaattaa  ccooddee  sseettss  ssttaannddaarrddss  

NNCCVVHHSS  AAnnaallyyssiiss  ooff  PPllaannss  
 
••  NNCCVVHHSS  sshhaallll  rreegguullaarrllyy  ppuubblliisshh,,  &&  wwiiddeellyy  ddiisssseemmiinnaattee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc,,  

rreeppoorrttss  ccoonnttaaiinniinngg  eeffffeeccttiivvee  ssoolluuttiioonnss  ttoo  ccoommpplliiaannccee  pprroobblleemmss  iiddeennttiiffiieedd  iinn  
tthhee  ppllaannss  ssoo  aannaallyyzzeedd    

••  SSuucchh  rreeppoorrttss  sshhaallll  nnoott  rreellaattee  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  aannyy  oonnee  ppllaann  bbuutt  sshhaallll  bbee  
wwrriitttteenn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aassssiissttiinngg  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnss  ttoo  
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ccoommee  iinnttoo  ccoommpplliiaannccee  bbyy  aaddddrreessssiinngg  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  oorr  cchhaalllleennggiinngg  
pprroobblleemmss  eennccoouunntteerreedd  bbyy  ppeerrssoonnss  ssuubbmmiittttiinngg  ssuucchh  ppllaannss  

  
 

NNoo  BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee  CCoonnttrraacctt  WWiitthh  
JJaanniittoorrss  

HHIIPPAAAA  iiss  nnoott  MMrr..  RRooggeerr’’ss  
NNeeiigghhbboorrhhoooodd,,  bbuutt......  

    

    
EEnnffoorrcceerr  WWiitthh  aa  HHeeaarrtt  
YYoouurr  GGoovveerrnnmmeenntt  
  IIss  WWaattcchhiinngg  YYoouu  

EEnnffoorrcceemmeenntt  
••  HHHHSS  ssaannccttiioonnss  ffoorr  vviioollaattiioonnss  
••  FFeeddeerraall  cciivviill  ssaannccttiioonnss  
••  FFeeddeerraall  ccrriimmiinnaall  ssaannccttiioonnss  
••  SSttaattee  ssaannccttiioonnss    
••  CCoonnttrraaccttuuaall  ssaannccttiioonnss  
••  PPrrooffeessssiioonnaall  ssaannccttiioonnss  
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HHIIPPAAAA  CCoorrppoorraattee    
CCoommpplliiaannccee  PPrrooggrraamm 

 
••  DDOOJJ  SSeenntteenncciinngg  GGuuiiddeelliinneess  
••  CCaann  aabbaattee  ccoossttss//ppeennaallttiieess  &&  eennffoorrcceemmeenntt  

aaccttiioonnss  
  CChhiieeff  PPrriivvaaccyy  OOffffiicciiaall  

  CChhiieeff  CCoommpplliiaannccee  OOffffiicciiaall  

  CChhiieeff  SSeeccuurriittyy  OOffffiicciiaall  

HHIIPPAAAA  BBUULLLL  
         
 

 PPrriivvaaccyy  RRuullee 
••  EEnnffoorrcceemmeenntt  pprroovviissiioonnss  aallrreeaaddyy  
iinncclluuddeedd  

• MMoorree  ccoommiinngg  bbuutt  nnoott  uunnddeerr  
HHIIPPAAAA  AAddSSii  

 CCooooppeerraattiioonn 
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• HHS will, to extent practicable, 
seek cooperation of covered 
entities in obtaining compliance  

 WWee’’rree  HHeerree  ttoo  HHeellpp  YYoouu 
• HHS may provide technical 
assistance to covered entities to 
help them comply voluntarily 

  CCoommppllaaiinnttss 
• Person who believes  covered entity is 
not complying with HIPAA may file 
complaint within 180 days+ 

MMuusstt  MMiittiiggaattee 
• Covered entity must mitigate, to extent 

practicable, known harmful effect of 
violations involving use/disclosure of 
protected health information by business 
associates  

IInnvveessttiiggaattiioonnss 



©www.hipaahero.com® 38

• HHS may investigate complaints & review 
policies, procedures, & practices of covered 
entity & circumstances regarding alleged 
compliance acts & omissions 

AAcccceessss  ttoo  RReeccoorrddss 
• Covered entity must keep records & submit 

compliance reports, as, when & how HHS requires 
• In exigent circumstances if documents may be 

hidden or destroyed, covered entity must permit 
access by HHS at any time without notice  

FFiinnddiinnggss 
• If investigation/compliance review indicates failure 

to comply, HHS may attempt informal resolution  
• If violation occurs & informal resolution not 

possible, HHS may issue written findings 
documenting non-compliance  

IInnvveessttiiggaattiioonnss  
• HHS may investigate complaints 
• Review of policies, procedures, or practices of 

covered entity & circumstances regarding 
alleged acts/omissions concerning compliance 

CCoommpplliiaannccee  RReevviieeww  
• Covered entity must cooperate with investigation 
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• Permit access during normal business hours to 
premises & records including protected health 
information  

• Access already exists under 
Medicare/Medicaid/state license 

RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  
HHIIPPAAAA  BBUULLLL!!!!!!!!!!  

         
 

JJuuddggee  JJoonneess  ssaayyss::  
••  [[II]]nn  lliigghhtt  ooff  tthhee  ssttrroonngg  ffeeddeerraall  
ppoolliiccyy  iinn  ffaavvoorr  ooff  pprrootteeccttiinngg  tthhee  
pprriivvaaccyy  ooff  mmeeddiiccaall  rreeccoorrddss……..””  

JJuuddggee  JJoonneess  ssaayyss::  
• ““IInn  aaccccoorrdd  wwiitthh  tthhee  [[HHIIPPAAAA  
pprriivvaaccyy]]  SSttaannddaarrddss  iissssuueedd  bbyy  
[[HHHHSS[[……..””   
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NNIICCEE  HHIIPPAAAA  
HHIIPPAAAA  FFoorr  DDuummmmiieess  

••  CCiivviill  ssaannccttiioonnss  ffoorr  vviioollaattiioonn  ooff  ssttaannddaarrddss  
••  EExxcceepptt  iiff  yyoouu  ddiidd  nnoott  kknnooww  
••  EExxeerrcciissiinngg  rreeaassoonnaabbllee  ddiilliiggeennccee  yyoouu  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  

kknnoowwnn  ooff  vviioollaattiioonn  
••  PPeennaallttyy  wwaaiivveedd  iiff  vviioollaattiioonn  dduuee  ttoo  rreeaassoonnaabbllee  ccaauussee  &&  

nnoott  wwiillllffuull  nneegglleecctt  
••  3300  ddaayyss++  ttoo  ccuurree  &&  tteecchhnniiccaall  aaddvviiccee    
• $$110000  ffoorr  eeaacchh  vviioollaattiioonn  oorr  $$2255,,000000//yyeeaarr  

  
BBAADD  HHIIPPAAAA  

VVEERRYY  BBAAAAAADD  HHIIPPAAAA  
HHIIPPAAAA  FFoorr  CCrrooookkss  

••  KKnnoowwiinnggllyy::  uunnllaawwffuull  uussee  oorr  ddiisscclloossuurree    
••  $$225500,,000000  ++  1100  yyeeaarrss  iinn  jjaaiill  iiff  wwiitthh  iinntteenntt  ttoo  

sseellll,,  ttrraannssffeerr  oorr  uussee  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  
ccoommmmeerrcciiaall  aaddvvaannttaaggee,,  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn,,  oorr  
mmaalliicciioouuss  hhaarrmm    

FFIIRRSSTT  HHIIPPAAAARRAARRIIAANN    
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NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  
AAttttoorrnneeyyss  GGeenneerraall  

 
 

BBaadd  HHIIPPAAAA  
CCoonnssppiirraaccyy  

••  CCoouulldd  aa  ppeerrssoonn  ccoonnssppiirree  wwiitthh  aa  ccoovveerreedd  eennttiittyy  ttoo  
ccaauussee  aa  vviioollaattiioonn  ooff  HHIIPPAAAA  ffoorr  ccrrooookkss??  

••  DDeeffeennddaanntt  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ccoonnssppiirraaccyy  ttoo  vviioollaattee  
HHIIPPAAAA  nneeeedd  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  vviioollaattee  HHIIPPAAAA  

BBaadd  HHIIPPAAAA  
MMiisspprriissoonn  ooff  aa  FFeelloonnyy  

••  CCoouulldd  aa  ppeerrssoonn,,  hhaavviinngg  aaccttuuaall  kknnoowwlleeddggee  ooff  
ccoommmmiissssiioonn  ooff  aa  HHIIPPAAAA  ffeelloonnyy,,  ffaaiill  ttoo  nnoottiiffyy  HHHHSS  
&&  ttaakkee  aaffffiirrmmaattiivvee  sstteeppss  ttoo  ccoonncceeaall??  

••  DDeeffeennddaanntt  cchhaarrggeedd  wwiitthh  mmiisspprriissoonn  ooff  aa  HHIIPPAAAA  
ffeelloonnyy  nneeeedd  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  vviioollaattee  HHIIPPAAAA  

BBaadd  HHIIPPAAAA  
OObbssttrruuccttiioonn  ooff  JJuussttiiccee  



©www.hipaahero.com® 42

••  CCoouulldd  aa  ppeerrssoonn  oobbssttrruucctt  jjuussttiiccee  bbyy  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  
tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  HHIIPPAAAA??  

••  DDeeffeennddaanntt  cchhaarrggeedd  wwiitthh  oobbssttrruuccttiioonn  ooff  jjuussttiiccee  nneeeedd  
nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  vviioollaattee  HHIIPPAAAA  

BBaadd  HHIIPPAAAA  
““KKnnoowwiinnggllyy””  

••  HHaass  aaccttuuaall  kknnoowwlleeddggee  ooff  aaccttiioonnss    

••  DDeelliibbeerraattee  iiggnnoorraannccee  oorr  rreecckklleessss  ddiissrreeggaarrdd  ooff  ttrruutthh  

••  MMeerree  iinntteenntt  ttoo  aacctt  iinnsstteeaadd  ooff  ssppeecciiffiicc  iinntteenntt  ttoo  
vviioollaattee  llaaww  

••  NNoott  iinnnnoocceenntt  mmiissttaakkee  oorr  nneegglliiggeennccee    
BBaadd  HHIIPPAAAA  

““IInntteenntt””  

••  HHaass  aaccttuuaall  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  aaccttiioonnss  wwoouulldd  
vviioollaattee  HHIIPPAAAA  

••  NNeeeedd  nnoott  iinntteenndd  ssppeecciiffiicc  rreessuulltt  

••  RReessuulltt  ooff  aaccttiioonnss  iinneevviittaabbllee  
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••  VVoolluunnttaarryy  aacctt  oorr  oommiissssiioonn  

  
CCoovveerreedd  EEnnttiittyy  AAss  BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattee::  

DDoouubbllee  TTrroouubbllee  
• ((33))  AA  ccoovveerreedd  eennttiittyy  tthhaatt  vviioollaatteess  tthhee  ssaattiissffaaccttoorryy  

aassssuurraanncceess  iitt  pprroovviiddeedd  aass  aa  bbuussiinneessss  aassssoocciiaattee  ooff  
aannootthheerr  ccoovveerreedd  eennttiittyy  wwiillll  bbee  iinn  nnoonnccoommpplliiaannccee  
wwiitthh  tthhee  ssttaannddaarrddss,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  
aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh  aanndd  §§  
116644..331144((aa)) 

 
 
 

  
AAvvooiidd  EEnnffoorrcceemmeenntt  

••  UUssee  rreeaassoonnaabbllee  ddiilliiggeennccee  ttoo  kknnooww  aass  mmuucchh  aass  yyoouu  ccaann  
aabboouutt  HHIIPPAAAA  

••  EEssttaabblliisshh  ppoolliicciieess  tthhaatt  eevviiddeennccee  aa  rreeaassoonnaabbllee  aapppprrooaacchh  ttoo  
pprreevveennttiioonn  

••  DDoonn’’tt  bbee  nneegglleeccttffuull  oorr  rreecckklleessss  
••  TTrryy  ttoo  ccuurree  bbrreeaacchheess  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  
••  AAsskk  ffoorr  aann  eexxtteennssiioonn  iiff  nneecceessssaarryy  
••  SSeeeekk  tteecchhnniiccaall  aaddvviiccee  iiff  nneecceessssaarryy  
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PPrriivvaattee  LLiittiiggaattiioonn  RRiisskk  
••  HHIIPPAAAA  AAddSSii  rruulleess  wwiillll  bbeeccoommee  tthhee  rruullee  

ooff  tthhee  ssttrreeeett  ffoorr  ttoorrtt  ((nneegglliiggeennccee))  

lliittiiggaattiioonn  

••  SSttaattee  aauutthhoorriittiieess  ppeerrmmiitt  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  ccoonnssuummeerr  pprrootteeccttiioonn  

lliittiiggaattiioonn  bbyy  pprriivvaattee  lliittiiggaanntt  

PPrriivvaattee  LLiittiiggaattiioonn  RRiisskk  
••  CCoonnttrraacctt  lliittiiggaattiioonn  iinnvvoollvviinngg  

aaggrreeeemmeennttss  eenntteerreedd  iinnttoo  bbeeffoorree  

oorr  aafftteerr  HHIIPPAAAA  AAddSSii  rruulleess  

••  IInnddeemmnniiffiiccaattiioonn  aaggrreeeemmeennttss  

  

PPrriivvaattee  LLiittiiggaattiioonn  RRiisskk  
••  IInnssuurraannccee  pprrootteeccttiioonn    

••  EExxcceeppttiioonnss,,  eexxcclluussiioonnss,,  ccoonnddiittiioonnss  iinn  

ppoolliiccyy  tteerrmmss  

••  RReetteennttiioonn  

••  EExxcceessss//UUmmbbrreellllaa  

••  MMaannuussccrriipptt  
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WWeelldd  eett  aall..  vvss..  CCVVSS  eett  aall..  

••  CCVVSS  ssccaannnneedd  ddaattaabbaasseess  ffoorr  ddrruugg    ccoommppaannyy  
ccrriitteerriiaa  

••  MMaaiilliinnggss  ttoo  ccuussttoommeerrss  ffrroomm  CCVVSS  pprroommoottiinngg  
ddrruuggss    

••  AAlllleeggeedd  ccoonnssppiirraaccyy  wwiitthh  ddrruugg  ccoommppaanniieess  
aaggaaiinnsstt  ““ccllaassss””  

JJuuddggee  JJoonneess  ssaayyss::  
••  [[II]]nn  lliigghhtt  ooff  tthhee  ssttrroonngg  ffeeddeerraall  
ppoolliiccyy  iinn  ffaavvoorr  ooff  pprrootteeccttiinngg  tthhee  
pprriivvaaccyy  ooff  mmeeddiiccaall  rreeccoorrddss……..””  

JJuuddggee  JJoonneess  ssaayyss::  
• ““IInn  aaccccoorrdd  wwiitthh  tthhee  [[HHIIPPAAAA  
pprriivvaaccyy]]  SSttaannddaarrddss  iissssuueedd  bbyy  
[[HHHHSS[[……..””   

 

LLoouuiissiiaannaa  JJuuddggee  ssaayyss::  
••  IInn  tthhee  iinnssttaanntt  ccaassee,,  rreellaattoorrss  &&  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  

HHIIPPAAAA  SSttaannddaarrddss  ddoo  nnoott  aappppllyy  bbeeccaauussee  tthhee  ffiinnaall  ccoommpplliiaannccee  
ddaattee  ffoorr  hheeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerrss  iiss  AApprriill  1144,,  22000033..    
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••  LLAA  llaaww  iiss  NNOOTT  mmoorree  ssttrriinnggeenntt  
• ......II  aaggrreeee  wwiitthh  DDiissttrriicctt  JJuuddggee  JJoonneess  ooff  tthhee  NNoorrtthheerrnn  DDiissttrriicctt  ooff  

VViirrggiinniiaa........”” 

SSttaattuuss  ooff  LLiittiiggaattiioonn  
••  PPllaaiinnttiiffffss’’  ZZeerroo,,  HHIIPPAAAA  WWoonn!!  
••  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  MMeedd’’ll  AAss’’nn    

••  CCAASSEE  DDIISSMMIISSSSEEDD  
••  AAss’’nn  ooff  AAmmeerr..  PPhhyyssiicciiaannss  &&  SSuurrggeeoonnss    

••  CCAASSEE  DDIISSMMIISSSSEEDD  
BBeehhaavviioorraall  HHeeaalltthh  vvss..  HHIIPPAAAA  RReegguullaattoorryy  

PPeerrmmiissssiioonn  ttoo  UUssee//DDiisscclloossee 
  

••OOffffiiccee  ffoorr  CCiivviill  RRiigghhttss  
wwiillll  eennffoorrccee  ffiinnaall  pprriivvaaccyy  
rruullee  

  
••  CCeenntteerrss  ffoorr  MMeeddiiccaarree  &&  MMeeddiiccaaiidd  
SSeerrvviicceess  wwiillll  eennffoorrccee  ffiinnaall  
ttrraannssaaccttiioonnss  rruullee  &&  sseeccuurriittyy  rruullee  
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  SS  EE  EE      AA      MM  EE  SS  SS  
  

••  DDeeaaddlliinnee  CCoouunnttddoowwnn  
••  TTooddaayy  iiss  SSuunnddaayy,,  SSeepptteemmbbeerr  1144,,  22000033..    

TThhee  tteessttiinngg  ddeeaaddlliinnee  ((AApprriill  1166,,  22000033))  ffoorr  eelleeccttrroonniicc  
ttrraannssaaccttiioonnss  aanndd  ccooddee  sseettss  hhaass  ppaasssseedd  ((AASSCCAA  ppllaann  
ddeeaaddlliinnee,,  nnoo  rruullee))  

• TThheerree  aarree  3322  ddaayyss  lleefftt  uunnttiill  tthhee  OOccttoobbeerr  1166,,  22000033  
ccoommpplliiaannccee  ddaattee  ffoorr  eelleeccttrroonniicc  ttrraannssaaccttiioonnss  aanndd  ccooddee  sseettss  

  
  

••  99//88//0033  CCMMSS  FFAAQQss  
••  WWhhaatt  wwiillll  MMeeddiiccaarree’’ss  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  bbee??      
• AAnnsswweerr  --  MMeeddiiccaarree’’ss  ccoonnttiinnggeennccyy  wwoouulldd  bbee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  aacccceepptt  aanndd  sseenndd  

ttrraannssaaccttiioonnss  iinn  lleeggaaccyy  ffoorrmmaattss  ––  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  HHIIPPAAAA  ccoommpplliiaanntt  
ttrraannssaaccttiioonnss  --  wwhhiillee  ttrraaddiinngg  ppaarrttnneerrss  wwoorrkk  tthhrroouugghh  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  
iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  HHIIPPAAAA  ssttaannddaarrddss..  TThhee  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  wwiillll  bbee  tthhee  
ssaammee  ffoorr  aallll  MMeeddiiccaarree’’ss  ffeeee--ffoorr--sseerrvviiccee  ccoonnttrraaccttoorrss 

  
••  99//88//0033  CCMMSS  FFAAQQss  
••  AA  ddeecciissiioonn  oonn  wwhheetthheerr  ttoo  ddeeppllooyy  aa  ccoonnttiinnggeennccyy  wwiillll  bbee  

mmaaddee  bbyy  SSeepptteemmbbeerr  2255,,  22000033..  MMeeddiiccaarree  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  iittss  
aaccttiivvee  oouuttrreeaacchh  aanndd  tteessttiinngg  eeffffoorrttss  ttoo  bbrriinngg  iittss  ttrraaddiinngg  
ppaarrttnneerr  ccoommmmuunniittyy  iinnttoo  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  HHIIPPAAAA  
ssttaannddaarrddss  

  
••  99//1111//0033  SSTTAATTEEMMEENNTT  OOFF  LLEESSLLIIEE  VV..  NNOORRWWAALLKK,,  AACCTTIINNGG  DDEEPPUUTTYY  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORR,,  CCEENNTTEERRSS  FFOORR  MMEEDDIICCAARREE  &&  MMEEDDIICCAAIIDD  
SSEERRVVIICCEESS  
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••  CCOONNTTIINNGGEENNCCYY  PPLLAANN  AANNDD  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  WWIITTHH  TTHHEE  HHIIPPAAAA  
TTRRAANNSSAACCTTIIOONN  AANNDD  CCOODDEE  SSEETTSS  OONN  OOCCTTOOBBEERR  1166,,  22000033  

••  OOccttoobbeerr  1166  iiss  jjuusstt  3355  ddaayyss  aawwaayy,,  aanndd  aallll  ccoovveerreedd  eennttiittiieess  sshhoouulldd  bbee  
aaccttiivveellyy  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthheeiirr  ttrraaddiinngg  ppaarrttnneerrss  oonn  oouuttrreeaacchh,,  tteessttiinngg  aanndd  
ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannnniinngg..    TThhiiss  ddeeaaddlliinnee  iiss  tthhee  llaaww  aanndd  wwee  aallll  hhaavvee  ttoo  ddeeaall  
wwiitthh  iitt..  IItt’’ss  nnoott  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  ccaann  bbee  iiggnnoorreedd  oorr  bbrruusshheedd  aassiiddee  

  
••  NNooww  wwee  aarree  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  MMeeddiiccaarree  

iimmpplleemmeennttiinngg  aa  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann..  AAnndd  II  uurrggee  ootthheerr  hheeaalltthh  ppllaannss  
ttoo  aannnnoouunnccee  tthheeiirr  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  aallllooww  
tthheeiirr  ttrraaddiinngg  ppaarrttnneerrss  eennoouugghh  ttiimmee  ttoo  mmaakkee  aannyy  nneeeeddeedd  cchhaannggeess  
ttoo  tthheeiirr  bbuussiinneessss  ooppeerraattiioonnss  ttoo  mmaakkee  ssuurree  aannyy  ddiissrruuppttiioonnss  iinn  tthheeiirr  
hheeaalltthh  ccaarree  ooppeerraattiioonnss  aarree  mmiinniimmaall  

  
••  OOnn  JJuullyy  2244,,  22000033,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  HHuummaann  SSeerrvviicceess  

((HHHHSS))  iissssuueedd  gguuiiddaannccee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  HHIIPPAAAA  
ttrraannssaaccttiioonnss  aanndd  ccooddee  sseett  ssttaannddaarrddss  aafftteerr  OOccttoobbeerr  1166,,  22000033..  
IInndduussttrryy  ssuuppppoorrtt  rreemmaaiinnss  ssttrroonngg  ffoorr  tthhee  HHIIPPAAAA  ttrraannssaaccttiioonn  aanndd  
ccooddee  sseett  ssttaannddaarrddss..  HHoowweevveerr,,  wwee  aarree  nnoott  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  pprroovviiddeerrss  
aarree  rreeaaddyy  oorr  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  eennoouugghh  ttiimmee  ffoorr  aaddeeqquuaattee  tteessttiinngg..  

  
••  HHHHSS  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  ttrraannssaaccttiioonnss  oofftteenn  rreeqquuiirree  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

ooff  ttwwoo  ccoovveerreedd  eennttiittiieess  aanndd  tthhaatt  nnoonnccoommpplliiaannccee  bbyy  oonnee  ccoovveerreedd  
eennttiittyy  mmaayy  ppuutt  tthhee  sseeccoonndd  ccoovveerreedd  eennttiittyy  iinn  aa  ddiiffffiiccuulltt  ppoossiittiioonn..  
TThhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  gguuiiddaannccee  ccllaarriiffiieedd  tthhaatt  ccoovveerreedd  eennttiittiieess,,  wwhhiicchh  
mmaaddee  aa  ggoooodd  ffaaiitthh  eeffffoorrtt  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  HHIIPPAAAA  ttrraannssaaccttiioonn  aanndd  
ccooddee  sseett  ssttaannddaarrddss,,  mmaayy  iimmpplleemmeenntt  ccoonnttiinnggeenncciieess  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  
ooppeerraattiioonnss  aanndd  ccaasshh  ffllooww  

  
••  MMeeddiiccaarree’’ss  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  iiss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  aacccceepptt  aanndd  

pprroocceessss  ttrraannssaaccttiioonnss  tthhaatt  aarree  ssuubbmmiitttteedd  iinn  lleeggaaccyy  ffoorrmmaattss  
wwhhiillee  tthheeiirr  ttrraaddiinngg  ppaarrttnneerrss  wwoorrkk  tthhrroouugghh  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  
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iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  HHIIPPAAAA  ssttaannddaarrddss..  MMeeddiiccaarree  wwiillll  mmaakkee  
aa  ddeecciissiioonn  oonn  wwhheetthheerr  ttoo  ddeeppllooyy  tthhiiss  ccoonnttiinnggeennccyy  nnoo  llaatteerr  
tthhaann  99//2255//0033  

  
••  IInn  rreevviieewwiinngg  iittss  ttrraaddiinngg  ppaarrttnneerr  rreeaaddiinneessss  aanndd  wwhheetthheerr  ttoo  ddeeppllooyy  iittss  

ccoonnttiinnggeennccyy,,  MMeeddiiccaarree  wwiillll  aasssseessss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  MMeeddiiccaarree  ssuubbmmiitttteerrss  
wwhhoo  aarree  tteessttiinngg  aanndd  iinn  pprroodduuccttiioonn  wwiitthh  oouurr  ccoonnttrraaccttoorrss..  IIff  MMeeddiiccaarree  
ddeeppllooyyss  tthhiiss  ccoonnttiinnggeennccyy,,  iitt  wwiillll  bbee  ffoorr  aallll  MMeeddiiccaarree  ffeeee--ffoorr--sseerrvviiccee  
ccoonnttrraaccttoorrss..  MMeeddiiccaarree  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  iittss  aaccttiivvee  oouuttrreeaacchh  aanndd  tteessttiinngg  eeffffoorrttss  
ttoo  bbrriinngg  iittss  ttrraaddiinngg  ppaarrttnneerr  ccoommmmuunniittyy  iinnttoo  ccoommpplliiaannccee  iinn  tthhee  ddaayyss  bbeeffoorree  
aanndd,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  aafftteerr  OOccttoobbeerr  1166,,  22000033  

  
••  99//88//0033  CCMMSS  FFAAQQss  
• WWhhaatt  iiss  aann  aacccceeppttaabbllee  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann??    AAnnsswweerr  AAnn  aacccceeppttaabbllee  

ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  iiss  wwhhaatteevveerr  iiss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
ppllaann’’ss  ssiittuuaattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhee  ssmmooootthh  ffllooww  ooff  ppaayymmeennttss..  
HHeeaalltthh  ppllaannss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  oowwnn  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  
rreeggaarrddiinngg  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  uunniiqquuee  bbuussiinneessss  
eennvviirroonnmmeennttss  

  
••  99//88//0033  CCMMSS  FFAAQQss  
••  AA  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaann  ccoouulldd  iinncclluuddee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  lleeggaaccyy  ssyysstteemmss,,  fflleexxiibbiilliittyy  

oonn  ddaattaa  ccoonntteenntt  oorr  iinntteerriimm  ppaayymmeennttss..  OOtthheerr  mmoorree  ssppeecciiffiicc  ccoonnttiinnggeennccyy  ppllaannss  mmaayy  aallssoo  
bbee  aapppprroopprriiaattee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  ppllaann  mmaayy  ddeecciiddee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreecceeiivvee  aanndd  pprroocceessss  
ccllaaiimmss  ffoorr  ssuupppplliieess  rreellaatteedd  ttoo  ddrruuggss  uussiinngg  tthhee  NNCCPPDDPP  ffoorrmmaatt  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  883377  
ffoorrmmaatt  ccuurrrreennttllyy  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  rreegguullaattiioonnss..  TThhee  aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  ccoonnttiinnggeennccyy  oorr  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  ddeeppllooyyiinngg  tthhee  
ccoonnttiinnggeennccyy  wwiillll  nnoott  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  

CCoonnggrreessssiioonnaall  TTeessttiimmoonnyy  
••  HHCCFFAA  [[CCMMSS]]  llaacckkss  ssppeecciiaallllyy  ttrraaiinneedd  ppeerrssoonnnneell  ttoo  

oovveerrsseeee  sseeccuurriittyy  
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••  HHCCFFAA’’ss  ccoonnttrraaccttoorrss  aarree  oouuttrriigghhtt  oobbssttrruuccttiivvee  ttoo  
pprroovviiddiinngg  ssoouunndd  sseeccuurriittyy    

••  CCoommppoouunnddiinngg  tthheessee  eerrrroorrss  wwaass  HHCCFFAA’’ss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  
ccaattcchh  oorr  pprreevveenntt  eerrrroorrss  

GGuuiiddaannccee  OOvveerrvviieeww  
••  1177  ““rreeaassoonnaabbllee((llyy))””  sstteeppss,,  ccrriitteerriiaa,,  rreelliiaannccee,,  eeffffoorrttss,,  

ssaaffeegguuaarrddss,,  pprreeccaauuttiioonnss  
••  1188  ““pprrooffeessssiioonnaall((llyy))””  
••  77  ““pprrooffeessssiioonnaall  jjuuddggmmeenntt””  
••  2233  ““aapppprroopprriiaattee((llyy))””  

HHIIPPAAAA  BBUULLLL!!!!!!!!!!  
         
 

CCllaarriiffiiccaattiioonnss  
••  HHIIPPAAAA  ddooeess  NNOOTT  rreeqquuiirree::  
••  PPrriivvaattee  rroooommss  
••  SSoouunnddpprrooooffiinngg  ooff  rroooommss  
••  EEnnccrryyppttiioonn  ooff  wwiirreelleessss  rraaddiioo    
••  EEnnccrryyppttiioonn  ooff  tteelleepphhoonnee  ssyysstteemmss  
••  SSiilleennccee  iinn  sseemmii--pprriivvaattee  rroooommss  
••  UUssiinngg  NNaavvaajjoo  IInnddiiaann  llaanngguuaaggee  
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FFaannnniiee  MMaaee  
 
 
 

FFrreeddddiiee  MMaacc  
 
 
 

SSaalllliiee  MMaaee  
 
 
 

HHIIPPAAAA  MMaaee  
 
 
 

CCoommpplliiaannccee  iinn  aa  bbooxx??    
•    

HHIIPPAAAA  BBUULLLL  



©www.hipaahero.com® 52

         
 

SSeeee  aa  ppssyycchhiiaattrriisstt  iiff  yyoouu  ssttiillll  
ddoonn’’tt  ggeett  iitt........ 

TThhee  HHIIPPAAAA  CClloocckk    
IIss  TTiicckkiinngg  

••  WWhhaatt  sshhoouulldd  
aa  HHIIPPAAAA    
ccoovveerreedd  eennttiittyy  
oorr  bbuussiinneessss  
aassssoocciiaattee  
ddoo  nnooww??  
  
 
 
 
 
 
  

AArree  yyoouu  ssttiillll  llooookkiinngg  
  ffoorr  yyoouurr  HHIIPPAAAA  ssoolluuttiioonn??  
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AARREE  YYOOUU  TTHHEE  WWEEAAKKEESSTT  
LLIINNKK??  

WWhhiicchh  WWaayy    
AArree  WWee  GGooiinngg??  

 
DDoonn’’tt  GGeett  BBeehhiinndd  HHIIPPAAAA  

 
 
  

LLeeaarrnn  tthhee  HHIIPPAAAA  HHEERROO®  WWaayy    
  

PPrrooffeessssoorr  GGoollddbbeerrgg’’ss    

YY33KK  YYeeaarr  33000000  RReeaaddiinneessss  DDiisscclloossuurree  
••  TToo  tthhee  bbeesstt  ooff  mmyy  kknnoowwlleeddggee,,  tthhiiss  pprreesseennttaattiioonn  wwiillll  nnoott  ccaauussee  tthhee  iinntteerrrruuppttiioonn  oorr  cceessssaattiioonn  ooff,,  oorr  ootthheerr  

nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn,,  bbuussiinneessss  oorr  ootthheerr  ooppeerraattiioonnss,,  aattttrriibbuuttaabbllee  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  pprroocceessssiinngg  
((iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ccaallccuullaattiinngg,,  ccoommppaarriinngg,,  sseeqquueenncciinngg,,  ddiissppllaayyiinngg,,  oorr  ssttoorriinngg)),,  ttrraannssmmiittttiinngg,,  oorr  
rreecceeiivviinngg  ooff  ddaattee  ddaattaa  ffrroomm,,  iinnttoo,,  aanndd  bbeettwweeeenn  tthhee  2200tthh  aanndd  2222nndd  cceennttuurriieess,,  aanndd  dduurriinngg  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  
11999988  aanndd  tthheerreeaafftteerr  ((iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarrss  11999999--33000000)),,  aanndd  lleeaapp  yyeeaarr  
ccaallccuullaattiioonnss,,  oorr  ggiivvee  rriissee  ttoo  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ccoommppuutteerr  ssooffttwwaarree  oorr  hhaarrddwwaarree  pprrooggrraammss,,  
mmaacchhiinneess  oorr  ddeevviicceess  aaccccuurraatteellyy  ttoo  rreecceeiivvee,,  ssttoorree,,  pprroocceessss  oorr  ttrraannssmmiitt  ddaattaa  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ccaalleennddaarr  
iinnffoorrmmaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ssuucchh  pprrooggrraammss,,  mmaacchhiinneess  oorr  ddeevviicceess,,  iinncclluuddiinngg  wwiitthhoouutt  lliimmiittaattiioonn  ccaalleennddaarr  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  ddaatteess  ffrroomm  aanndd  aafftteerr  tthhee  ddaattee  hheerreeooff..  

WWhhyy  iiss  tthhiiss  mmaann  ssmmiilliinngg??  
PPrraaccttiiccee  SSaaffee  HHIIPPAAAA!!  
wwwwww..hheeaalltthhllaawwyyeerr..ccoomm  
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TThhaatt’’ss  AAllll  FFoollkkss!!  
 

_______________________________________________________________________ 


