
PPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCAALL  CCOONNSSUULLTTAANNTTSS  
  

PPLLEEAASSEE  NNOOTTEE::  

CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALLIITTYY  AANNDD  EETTHHIICCAALL  CCOODDEESS  DDEETTEERRMMIINNEEDD  BBYY  TTHHEE  MMNN  BBOOAARRDD  OOFF  PPSSYYCCHHOOLLOOGGYY  MMAAYY  TTAAKKEE  PPRREECCIIDDEENNCCEE  OOVVEERR  TTHHEE  

FFOOLLLLOOWWIINNGG  HHIIPPAAAA  GGUUIIDDEELLIINNEESS  

  

NNoottiiccee  ooff  PPrriivvaaccyy  AAss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  PPrriivvaaccyy  RReegguullaattiioonnss  ccrreeaatteedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee  PPoorrttaabbiilliittyy  aanndd  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  AAcctt  ooff  11999966  

((HHIIPPPPAA))  

  

TTHHIISS  NNOOTTIICCEE  DDEESSCCRRIIBBEESS  HHOOWW  HHEEAALLTTHH  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AABBOOUUTT  YYOOUU  MMAAYY  BBEE  UUSSEEDD  AANNDD  DDIISSCCLLOOSSEEDD,,  AANNDD  HHOOWW  YYOOUU  CCAANN  GGEETT  

AACCCCEESSSS  TTOO  TTHHIISS  IINNFFOORRMMAATTIIOONN..  

  

PPLLEEAASSEE  RREEVVIIEEWW  TTHHIISS  NNOOTTIICCEE  CCAARREEFFUULLLLYY  

  

TThhiiss  NNoottiiccee  ooff  PPrriivvaaccyy  ddeessccrriibbeess  hhooww  oouurr  ccoommppaannyy  mmaayy  uussee  aanndd  ddiisscclloossee  yyoouurr  PPHHII  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ttrreeaattmmeenntt,,  bbiilllliinngg,,  oorr  hheeaalltthh  ccaarree  ooppeerraattiioonnss  aanndd  

ffoorr  ootthheerr  ppuurrppoosseess  tthhaatt  aarree  ppeerrmmiitttteedd  oorr  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww..  IItt  aallssoo  ddeessccrriibbeess  yyoouurr  rriigghhttss  ttoo  aacccceessss  aanndd  ccoonnttrrooll  yyoouurr  PPHHII..    ““PPrrootteecctteedd  hheeaalltthh  

iinnffoorrmmaattiioonn””  ((PPHHII))  iiss  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  yyoouu,,  iinncclluuddiinngg  ddeemmooggrraapphhiicc  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhaatt  mmaayy  iiddeennttiiffyy  yyoouu  aanndd  tthhaatt  rreellaatteess  ttoo  yyoouurr  ppaasstt,,  pprreesseenntt  oorr  

ffuuttuurree  pphhyyssiiccaall  oorr  mmeennttaall  hheeaalltthh  oorr  ccoonnddiittiioonn  aanndd  rreellaatteedd  hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess..    IItt  mmaayy  bbee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  oorraall,,  eelleeccttrroonniicc,,  oorr  ppaappeerr,,  ccrreeaatteedd  oorr  

rreecceeiivveedd  bbyy  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss..    TThhiiss  iinncclluuddeess  rreessuullttss  ooff  tteessttss,,  aanndd  wwrriitttteenn  nnootteess..  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  aarree  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  

mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  yyoouurr  PPHHII..    WWee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  NNoottiiccee  ooff  PPrriivvaaccyy..  WWee  mmaayy  rreevviissee  oorr  aammeenndd  tthhee  tteerrmmss  ooff  

oouurr  nnoottiiccee,,  aatt  aannyy  ttiimmee..  TThhee  nneeww  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  aallll  PPHHII  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aatt  tthhee  ttiimmee  aanndd  ffoorr  ffuuttuurree  iinnffoorrmmaattiioonn..    WWee  wwiillll  ppoosstt  oouurr  ccuurrrreenntt  

nnoottiiccee  iinn  oouurr  ooffffiiccee  iinn  aa  vviissiibbllee  llooccaattiioonn  aatt  aallll  ttiimmeess  aanndd  uuppoonn  yyoouurr  rreeqquueesstt,,  wwee  wwiillll  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  aannyy  rreevviisseedd  NNoottiiccee..  

  

DDIISSCCLLOOSSUURREESS  
  

BByy  llaaww  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  mmuusstt  kkeeeepp  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  pprriivvaattee..    TThhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeffiinneess  pprrootteecctteedd  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  

aass  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn,,  wwhheetthheerr  oorraall,,  eelleeccttrroonniicc  oorr  ppaappeerr,,  wwhhiicchh  iiss  ccrreeaatteedd  oorr  rreecceeiivveedd  bbyy  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  aanndd  rreellaatteess  ttoo  aa  ppaattiieenntt’’ss  hheeaalltthh  

ccaarree  oorr  ppaayymmeenntt  ffoorr  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  hheeaalltthh  ccaarree..    TThhiiss  iinncclluuddeess  nnootteess  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  ppssyycchhoollooggiisstt,,  aass  wweellll  aass  yyoouurr  nnaammee,,  aaddddrreessss  aanndd  tteelleepphhoonnee  

nnuummbbeerr..    PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  rruulleess  ooff  iittss  pprriivvaaccyy  nnoottiiccee  ccuurrrreennttllyy  iinn  eeffffeecctt..    FFeeddeerraall  aanndd  ssttaattee  llaawwss  rreeqquuiirree  PPssyycchhoollooggiiccaall  

CCoonnssuullttaannttss  ttoo  pprrootteecctt  yyoouurr  mmeeddiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  ffeeddeerraall  llaaww  rreeqquuiirreess  uuss  ttoo  ddeessccrriibbee  ttoo  yyoouu  hhooww  wwee  hhaannddllee  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn..    WWhheenn  ssttaattee  aanndd  

ffeeddeerraall  llaawwss  ddiiffffeerr,,  aanndd  MMiinnnneessoottaa  llaaww  iiss  mmoorree  pprrootteeccttiivvee  ooff  yyoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  pprroovviiddeess  yyoouu  wwiitthh  ggrreeaatteerr  aacccceessss  ttoo  yyoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthheenn  ssttaattee  

llaaww  wwiillll  oovveerrrriiddee  ffeeddeerraall  llaaww..      WWee  mmaayy  uussee  oorr  ddiisscclloossee  yyoouurr  PPHHII  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  uussee  oorr  ddiisscclloossuurree  iiss  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww..    TThhee  uussee  oorr  ddiisscclloossuurree  

wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  llaaww  aanndd  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  llaaww..    YYoouu  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd,,  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww,,  ooff  

aannyy  ssuucchh  uusseess  oorr  ddiisscclloossuurreess..    

  

TTrreeaattmmeenntt::  WWee  wwiillll  uussee  aanndd  ddiisscclloossee  PPHHII  ttoo  pprroovviiddee,,  ccoooorrddiinnaattee,,  oorr  mmaannaaggee  yyoouurr  ccaarree..    TThhiiss  iinncclluuddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ccoonnssuullttaattiioonn  bbeettwweeeenn  
hheeaalltthh--ccaarree  pprroovviiddeerrss,,  ii..ee..,,  ddooccttoorrss,,  nnuurrsseess,,  aanndd  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  yyoouurr  mmeeddiiccaall  tteeaamm..    MMiinnnneessoottaa  llaaww  rreeqquuiirreess  uuss  ttoo  oobbttaaiinn  yyoouurr  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  

ttoo  ddiisscclloossee  yyoouurr  mmeeddiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  oouuttssiiddee  ooff  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt..    YYoouu  wwoouulldd  nnoott  nneeeedd  ttoo  pprroovviiddee  ccoonnsseenntt  iinn  ccaasseess  ooff  

eemmeerrggeennccyy,,  wwiitthhiinn  rreellaatteedd  hheeaalltthh--ccaarree  eennttiittiieess  wwhheenn  nneecceessssaarryy  ffoorr  ccuurrrreenntt  ttrreeaattmmeenntt,,  oorr  ttoo  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  wwhhoo  rreeqquueesstteedd  oorr  ppaaiidd  ffoorr  iinnddeeppeennddeenntt  

ppssyycchhoollooggiiccaall  ttrreeaattmmeenntt..        

  

PPaayymmeenntt::  YYoouurr  PPHHII  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  bbiillllss  aanndd  ccoolllleecctt  ffrroomm  iinnssuurraannccee  ccoommppaanniieess,,  MMeeddiiccaarree  aanndd  ootthheerr  ppaayyeerrss..    TThhiiss  iinncclluuddeess  pprroovviiddiinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn  ssuucchh  aass  ddaatteess  ooff  sseerrvviiccee,,  ssyymmppttoommss  aanndd  ddiiaaggnnoossiiss  ttoo  yyoouurr  iinnssuurraannccee  ccoommppaannyy  ttoo  sshhooww  tthhaatt  wwee  pprroovviiddeedd  sseerrvviicceess  ttoo  yyoouu..    MMiinnnneessoottaa  

LLaaww  rreeqquuiirreess  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  ttoo  oobbttaaiinn  yyoouurr  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ttoo  ddiisscclloossee  yyoouurr  mmeeddiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  oouuttssiiddee  ooff  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  

ffoorr  ttrreeaattmmeenntt..    

  

HHeeaalltthhccaarree  ooppeerraattiioonnss::    WWee  mmaayy  uussee  oorr  ddiisscclloossee  yyoouurr  PPHHII  ffoorr  iinntteerrnnaall  aaccttiivviittiieess  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  iimmpprroovvee  cclliieenntt  ccaarree,,  lliicceennssee  ssttaaffff  ttoo  ccaarree  ffoorr  

cclliieennttss,,  pprreeppaarree  ffoorr  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  rreegguullaattoorryy  rreevviieewwss,,  mmaannaaggee  hheeaalltthh--ccaarree  ooppeerraattiioonnss  aanndd  iimmpprroovvee  hheeaalltthh--ccaarree  sseerrvviicceess..    MMiinnnneessoottaa  llaaww    rree--  

qquuiirreess  ssppeecciiffiicc  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ttoo  ddiisscclloossee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  hheeaalltthh--ccaarree  ooppeerraattiioonnss  ttoo  ootthheerrss  oouuttssiiddee  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss..    TThhiiss  iinncclluuddeess  

tthhiinnggss  lliikkee  sshhaarriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  yyoouurr  iinnssuurraannccee  ccoommppaannyy  ffoorr  bbiilllliinngg..    

  

PPaattiieenntt  ccoonnttaaccttss::    AAtt  ttiimmeess  wwee  mmaayy  aacccceessss  yyoouurr  PPHHII  ttoo  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  aappppooiinnttmmeenntt  rreemmiinnddeerrss  oorr  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmaayy  bbee  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  

yyoouu..  

  

IInnddiivviidduuaallss  iinnvvoollvveedd  iinn  ccaarree  aanndd  nnoottiiffiiccaattiioonn::    UUnnddeerr  ffeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss,,  wwee  mmaayy  ddiisscclloossee  rreelleevvaanntt  PPHHII  ttoo  aa  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  oorr  ffrriieenndd  iinnvvoollvveedd  

wwiitthh  yyoouurr  ccaarree,,  oorr  hhaannddlliinngg  yyoouurr  bbiillllss..    IIff  ffaammiillyy  oorr  ffrriieennddss  aarree  pprreesseenntt  wwhhiillee  ccaarree  iiss  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd,,  wwee  wwiillll  aassssuummee  yyoouurr  ccoommppaanniioonnss  mmaayy  hheeaarr  

tthhee  ddiissccuussssiioonn,,  uunnlleessss  yyoouu  ssttaattee  ootthheerrwwiissee..    FFeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss  aallllooww  uuss  ttoo  sshhaarree  lliimmiitteedd  PPHHII  ttoo  nnoottiiffyy  aa  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr  oorr  lleeggaall  rreepprreesseennttaattiivveess  
ooff  yyoouurr  llooccaattiioonn,,  ccoonnddiittiioonn,,  oorr  ddeeaatthh..    MMiinnnneessoottaa  llaaww  rreeqquuiirreess  yyoouurr  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ttoo  sshhaarree  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  mmoosstt  ssiittuuaattiioonnss  ttoo  ffaammiillyy  

mmeemmbbeerrss  oorr  ffrriieennddss  eexxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy..  

  

TToo  aavveerrtt  aa  sseerriioouuss  tthhrreeaatt  ooff  hhaarrmm::    PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  mmaayy  uussee  aanndd  ddiisscclloossee  PPHHII  ttoo  aalleerrtt  tthhoossee  aabbllee  ttoo  lleesssseenn  oorr  pprreevveenntt  tthhee  tthhrreeaatt  ooff  aa  
sseerriioouuss  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  hheeaalltthh  oorr  ssaaffeettyy  ooff  aa  cclliieenntt,,  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  oorr  tthhee  ppuubblliicc..    MMiinnnneessoottaa  llaaww  aalllloowwss  ddiisscclloossuurreess  uunnddeerr  lliimmiitteedd  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  

wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  aa  ““dduuttyy  ttoo  wwaarrnn..””      

  

WWoorrkkeerrss’’  ccoommppeennssaattiioonn::    IIff  yyoouu  aarree  sseeeenn  ffoorr  aa  wwoorrkkeerrss’’  ccoommppeennssaattiioonn  ccllaaiimm,,  ffeeddeerraall  rruulleess  ppeerrmmiitt  tthhee  rreelleeaassee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  yyoouurr  

ccllaaiimm,,  aass  ppeerrmmiitttteedd  oorr  rreeqquuiirreedd  bbyy  ssttaattee  llaaww..    MMiinnnneessoottaa  llaaww  ppeerrmmiittss  ddiisscclloossuurree  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  aa  wwoorrkkeerrss’’  ccoommppeennssaattiioonn  ccllaaiimm  wwiitthhoouutt  

ccoonnsseenntt  ttoo  tthhoossee  ppaarrttiieess  tthhaatt  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ccllaaiimm..  

  

LLaawwssuuiittss  aanndd  ootthheerr  jjuuddiicciiaall  pprroocceeeeddiinnggss::    PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  mmuusstt  ddiisscclloossee  PPHHII  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  vvaalliidd  ccoouurrtt  oorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oorrddeerr..    
MMiinnnneessoottaa  llaaww  ppeerrmmiittss  ddiisscclloossuurreess  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  vvaalliidd  MMiinnnneessoottaa  ccoouurrtt  oorrddeerr,,  bbuutt  rreeqquuiirreess  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ffrroomm  tthhee  cclliieenntt  ttoo  rreelleeaassee  

iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  ccoouurrtt  oorrddeerrss  ffrroomm  ootthheerr  ssttaatteess  aanndd  ssuubbppooeennaass  ((eexxcceepptt  ggrraanndd  jjuurryy  ssuubbppooeennaass))..    IInn  tthheessee  ccaasseess,,  iiff  tthhee  cclliieenntt  ddooeess  nnoott  

ccoonnsseenntt  ttoo  tthhee  rreelleeaassee,,  wwee  wwiillll  nnoott  rreelleeaassee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  uunnlleessss  tthhee  ppeerrssoonn  rreeqquueessttiinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeess  aa  ccoouurrtt  oorrddeerr  tthhaatt  iiss  vvaalliidd  iinn  

MMiinnnneessoottaa..    

  

CCoorroonneerrss,,  mmeeddiiccaall  eexxaammiinneerrss,,  aanndd  ffuunneerraall  ddiirreeccttoorrss::    PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  mmaayy  rreelleeaassee  PPHHII  ttoo  aa  ccoorroonneerr  oorr  mmeeddiiccaall  eexxaammiinneerr  wwhheenn  
nneecceessssaarryy  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ddeecceeaasseedd  oorr  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccaauussee  ooff  ddeeaatthh,,  oorr  aass  ootthheerrwwiissee  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  llaaww..    MMiinnnneessoottaa  llaaww  rreeqquuiirreess  wwrriitttteenn  

aauutthhoorriizzaattiioonn  ssiiggnneedd  bbyy  aa  ffaammiillyy  oorr  lleeggaall  rreepprreesseennttaattiivvee  ttoo  rreelleeaassee  mmeeddiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ffuunneerraall  ddiirreeccttoorrss..    



  

  

LLaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaccttiivviittiieess::    PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  mmaayy  ddiisscclloossee  PPHHII  ttoo  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  ooffffiicciiaallss::  

  IInn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  vvaalliidd  ccoouurrtt  oorrddeerr  oorr  wwaarrrraanntt  

  TToo  iiddeennttiiffyy  aa  ssuussppeecctt,,  ffuuggiittiivvee,,  oorr  mmiissssiinngg  ppeerrssoonn  

  AAbboouutt  tthhee  vviiccttiimm  ooff  aa  ccrriimmee  uunnddeerr  cceerrttaaiinn  lliimmiitteedd  cciirrccuummssttaanncceess  

  AAbboouutt  aa  ddeeaatthh  bbeelliieevveedd  ttoo  bbee  aa  rreessuulltt  ooff  ccrriimmiinnaall  ccoonndduucctt  

  AAbboouutt  aa  ccrriimmee  ccoommmmiitttteedd  iinn  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaanntt  ooffffiicceess  

  IInn  eemmeerrggeennccyy  cciirrccuummssttaanncceess  wwhheenn  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaanntt  ppeerrssoonnnneell  aanndd  cclliieennttss  
MMiinnnneessoottaa  LLaaww  aalllloowwss  tthhee  rreelleeaassee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  iinn  lliimmiitteedd  ssiittuuaattiioonnss  wwhheenn  aa  sseerriioouuss,,  ssppeecciiffiicc  tthhrreeaatt  ooff  hhaarrmm  hhaass  bbeeeenn  

ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  uuss..    WWee  mmaayy  ddiisscclloossee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  nnoott  iinn  tthhee  hheeaalltthh  rreeccoorrdd  wwhheenn  aa  ccrriimmee  hhaass  ooccccuurrrreedd  oonn  oouurr  pprrooppeerrttyy  oorr  iinn  cceerrttaaiinn  ttyyppeess  

ooff  eemmeerrggeenncciieess..  

  

PPuubblliicc  hheeaalltthh  ppuurrppoosseess::    WWee  mmaayy  ddiisscclloossee  yyoouurr  PPHHII  ffoorr  ppuubblliicc  hheeaalltthh  ppuurrppoosseess  ttoo  aa  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aauutthhoorriittyy  tthhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  oorr  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  llaaww  

ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhee  ddiisscclloossuurree  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rreeppoorrttiinngg  mmaallttrreeaattmmeenntt  ooff  aa  cchhiilldd  oorr  vvuullnneerraabbllee  aadduulltt,,  ttoo  nnoottiiffyy  aa  ppeerrssoonn  

eexxppoosseedd  ttoo  cceerrttaaiinn  ttyyppeess  ooff  ddiisseeaassee  oorr  tthhoossee  aatt  rriisskk  ffoorr  ccoonnttrraaccttiinngg  oorr  sspprreeaaddiinngg  aa  ddiisseeaassee,,  aanndd  bbiirrtthhss  oorr  ddeeaatthhss..    WWee  mmaayy  aallssoo  ddiisscclloossee  yyoouurr  PPHHII,,  

iiff  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aauutthhoorriittyy,,  ttoo  aa  ffoorreeiiggnn  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeennccyy  tthhaatt  iiss  ccoollllaabboorraattiinngg  wwiitthh  tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aauutthhoorriittyy..  

  

HHeeaalltthh  oovveerrssiigghhtt::  WWee  mmuusstt  ddiisscclloossee  PPHHII  ttoo  hheeaalltthh--ccaarree  oovveerrssiigghhtt  aaggeenncciieess,,  wwhheerree  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww..    OOvveerrssiigghhtt  aaccttiivviittiieess  ccaann  iinncclluuddee  lliicceennssuurree,,  

aaccccrreeddiittaattiioonn,,  aauuddiittss  aanndd  iinnvveessttiiggaattiioonnss..  OOvveerrssiigghhtt  aaggeenncciieess  sseeeekkiinngg  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  iinncclluuddee  ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  tthhaatt  oovveerrsseeee  tthhee  hheeaalltthh  ccaarree  

ssyysstteemm,,  ggoovveerrnnmmeenntt  bbeenneeffiitt  pprrooggrraammss,,  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeenntt  rreegguullaattoorryy  pprrooggrraammss  aanndd  cciivviill  rriigghhttss  llaawwss..  

  

CClliieennttss’’  RRiigghhttss  WWiitthh  RReessppeecctt  ttoo  PPHHII  
  

RRiigghhtt  ttoo  iinnssppeecctt  aanndd  ccooppyy::    YYoouu  mmaayy  iinnssppeecctt  aanndd  rreeqquueesstt  aa  ccooppyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  oouurr  rreeccoorrddss  aabboouutt  yyoouu,,  aass  lloonngg  aass  wwee  mmaaiinnttaaiinn  

tthhee  PPHHII..  TThhiiss  iinncclluuddeess  mmeeddiiccaall  aanndd  bbiilllliinngg  rreeccoorrddss  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  uusseedd  bbyy  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  ttoo  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  yyoouurr  ccaarree..    IInn  

cceerrttaaiinn  ssiittuuaattiioonnss,,  wwhheerree  pprroovviiddiinngg  aacccceessss  mmaayy  bbee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  yyoouurr  hheeaalltthh,,  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  llaaww  

ttoo  wwiitthhhhoolldd  aacccceessss..    MMoosstt  cclliieennttss  hhaavvee  ffuullll  aacccceessss  ttoo  iinnssppeecctt  aanndd  rreecceeiivvee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ffuullll  mmeeddiiccaall  rreeccoorrdd..    OOnn  rraarree  ooccccaassiioonnss,,  wwee  mmaayy  ddeennyy  aa  

rreeqquueesstt  ttoo  iinnssppeecctt  aanndd  rreecceeiivvee  aa  ccooppyy  ooff  ssoommee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  rreeccoorrdd..    TThhiiss  mmaayy  ooccccuurr  iiff,,  iinn  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  jjuuddggmmeenntt  ooff  yyoouurr  ppssyycchhoollooggiisstt,,  

tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoouulldd  ccaauussee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  yyoouu  oorr  ootthheerrss..  IIff  yyoouu  aarree  ddeenniieedd  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn,,  yyoouu  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  rreevviieeww  ooff  oouurr  ddeenniiaall..    AAnnootthheerr  

lliicceennsseedd  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaall  cchhoosseenn  bbyy  uuss  wwiillll  ccoonndduucctt  aann  iinnddeeppeennddeenntt  rreevviieeww..      WWee  wwiillll  tthheenn  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  

rreevviieeww..    TToo  oobbttaaiinn  oorr  iinnssppeecctt  aa  ccooppyy  ooff  yyoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  mmuusstt  ssuubbmmiitt  yyoouurr  rreeqquueesstt  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss,,  11221100  ½½    77
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  SStt..  

NNWW,,  SSuuiittee  221166,,  RRoocchheesstteerr,,  MMNN  5555990011,,    AAttttnn::  PPaatt,,  OOffffiiccee  MMaannaaggeerr..    WWee  mmaayy  cchhaarrggee  aa  ffeeee  ffoorr  tthhee  ccoossttss  ooff  ccooppyyiinngg,,  mmaaiilliinngg,,  llaabboorr  aanndd  ssuupppplliieess  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  yyoouurr  rreeqquueesstt..    

  

RRiigghhtt  ttoo  rreeqquueesstt  aa  rreessttrriiccttiioonn  ooff  yyoouurr  PPHHII::    YYoouu  mmaayy  aasskk  uuss  ttoo  rreessttrriicctt  tthhee  uussee  oorr  ddiisscclloossuurree  ooff  yyoouurr  PPHHII..    YYoouurr  rreeqquueesstt  mmuusstt  bbee  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  

ssttaattee  tthhee  ssppeecciiffiicc  rreessttrriiccttiioonn  rreeqquueesstteedd  aanndd  ttoo  wwhhoomm  yyoouu  wwaanntt  tthhee  rreessttrriiccttiioonn  ttoo  aappppllyy..    WWee  wwiillll  ccaarreeffuullllyy  ccoonnssiiddeerr  aallll  rreeqquueessttss..    HHoowweevveerr,,  wwee  aarree  

nnoott  lleeggaallllyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhoonnoorr  aallll  rreeqquueessttss..  

  

RRiigghhtt  ttoo  rreeqquueesstt  aalltteerrnnaattee  mmeetthhooddss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn::    FFoorr  iinnssttaannccee,,  yyoouu  mmaayy  aasskk  tthhaatt  wwee  ccoonnttaacctt  yyoouu  aatt  hhoommee,,  rraatthheerr  tthhaann  wwoorrkk..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

rreeqquueesstt  aa  ttyyppee  ooff  ccoonnffiiddeennttiiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  yyoouu  mmuusstt  mmaakkee  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ttoo  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  rreeqquueesstteedd  mmeetthhoodd  ooff  

ccoonnttaacctt,,  oorr  tthhee  llooccaattiioonn  wwhheerree  yyoouu  wwiisshh  ttoo  bbee  ccoonnttaacctteedd..    OOuurr  CCoommppaannyy  wwiillll  aaccccoommmmooddaattee  rreeaassoonnaabbllee  rreeqquueessttss..  YYoouu  ddoo  nnoott  nneeeedd  ttoo  ggiivvee  aa  

rreeaassoonn  ffoorr  yyoouurr  rreeqquueesstt..    HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  rreeqquueesstt  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  nnoott  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ccoolllleecctt  ffoorr  sseerrvviicceess,,  wwee  rreesseerrvvee  tthhee  

rriigghhtt  ttoo  rreeqquuiirree  yyoouu  ttoo  pprroovviiddee  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  hhooww  ppaayymmeenntt  ffoorr  sseerrvviicceess  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd..  

  

RRiigghhtt  ttoo  rreeqquueesstt  aammeennddmmeenntt::    TToo  rreeqquueesstt  aann  aammeennddmmeenntt  ooff  yyoouurr  PPHHII,,  ssuubbmmiitt  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ttoo  oouurr  ooffffiiccee..    TThhee  rreeqquueesstt  mmuusstt  iinncclluuddee  aa  

rreeaassoonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  aammeennddmmeenntt..    PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  mmaayy  ddeennyy  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  aammeennddmmeenntt  bbaasseedd  uuppoonn  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

cciirrccuummssttaanncceess::  

  TThhee  rreeqquueesstt  iiss  nnoott  iinn  wwrriittiinngg  oorr  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aa  ssuuppppoorrttiinngg  rreeaassoonn;;  

  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  wwaanntt  ttoo  cchhaannggee  wwaass  nnoott  ccrreeaatteedd  bbyy  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss,,  aanndd  tthhee  oorriiggiinnaattoorr  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  

mmaakkee  tthhee  aammeennddmmeenntt;;  

  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  mmeeddiiccaall  rreeccoorrdd;;  

  TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  rreeccoorrdd  iiss  aaccccuurraattee  aanndd  ccoommpplleettee..  

  

DDeenniiaall  ooff  aa  rreeqquueesstteedd  aammeennddmmeenntt::    IIff  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  ddeenniieess  yyoouurr  rreeqquueesstt  ffoorr  aann  aammeennddmmeenntt,,  wwee  wwiillll  ggiivvee  yyoouu  aa  wwrriitttteenn  eexxppllaannaattiioonn  

ooff  tthhee  ddeenniiaall..    IIff  yyoouu  ssttiillll  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  tthhee  eexxppllaannaattiioonn  pprroovviiddeedd,,  yyoouu  ccaann  aasskk  tthhaatt  yyoouurr  rreeqquueesstt  ffoorr  aammeennddmmeenntt  aanndd  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  ddeenniiaall  bbee  

iinncclluuddeedd  iinn  aannyy  ffuuttuurree  ddiisscclloossuurree  ooff  ppeerrttiinneenntt  PPHHII..    IIff  yyoouu  ssuubbmmiitt  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  ddiissaaggrreeeemmeenntt,,  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  mmaayy  wwrriittee  aa  rreebbuuttttaall  ttoo  

yyoouurr  ssttaatteemmeenntt  ooff  ddiissaaggrreeeemmeenntt  tthhaatt  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  yyoouurr  rreeccoorrdd..  

  

RRiigghhtt  ttoo  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt::  YYoouu  mmaayy  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt  wwiitthh  oouurr  CCoommppaannyy  oorr  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  HHuummaann  SSeerrvviicceess..    

PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  hhoonnoorrss  yyoouurr  rriigghhtt  ttoo  ffiillee  aa  ccoonncceerrnn  oorr  ccoommppllaaiinntt..    WWee  wwoouulldd  nnoott,,  nnoorr  ccoouulldd  wwee  lleeggaallllyy  oorr  eetthhiiccaallllyy,,  ttaakkee  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  

yyoouu  ffoorr  ffiilliinngg  aa  ccoonncceerrnn  oorr  ccoommppllaaiinntt..    WWee  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt,,  hhoowweevveerr,,  ttoo  ttaakkee  nneecceessssaarryy  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  

sseerrvveess  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  oouurr  cclliieennttss  aanndd  pprroovviiddeerrss..    TToo  ffiillee  aa  ccoommppllaaiinntt,,  ccoonnttaacctt::  DDrr..  PPaauull  FFoouunnttaaiinn,,  CCaarrooll  NNeewwmmaann,,  oorr  DDeebbrraa  SStteeiinn  aatt  11221100  ½½    
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  SSttrreeeett,,  NNWW,,  SSttee  221166,,  RRoocchheesstteerr,,  MMNN  5555990011,,  ((550077))225522--99229922..    AAllll  ccoommppllaaiinnttss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  wwrriittiinngg..      

  

KKeeyy  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhiiss  nnoottiiccee::      

  TThhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  nnoottiiccee  iiss  OOccttoobbeerr  1166,,  22000033  

  AAddddiittiioonnaall  ppaappeerr  ccooppiieess  ooff  tthhiiss  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  uuppoonn  rreeqquueesstt  

  PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  cchhaannggee  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  nnoottiiccee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  HHIIPPPPAA  rruulleess  oorr  ootthheerr  llaawwss  oorr  

PPssyycchhoollooggiiccaall  CCoonnssuullttaannttss  ppoolliicciieess  aanndd  mmaakkee  tthhee  nneeww  nnoottiiccee  pprroovviissiioonnss  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  aallll  PPHHII  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  uuss..    WWee  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  tteerrmmss  

aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  NNoottiiccee  tthhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinn  eeffffeecctt..  

  

TThhiiss  nnoottiiccee  bbeeccoommeess  eeffffeeccttiivvee  oonn  OOccttoobbeerr  1166,,  22000033..  
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  SSttrreeeett  NNWW,,  SSuuiittee  221166  
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AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTT  OOFF  RREECCEEIIPPTT  OOFF  NNOOTTIICCEE  OOFF  PPRRIIVVAACCYY  PPRRAACCTTIICCEESS  PPOOLLIICCYY  

  

  
II,,______________________________________________________________________________________________________hhaavvee  rreeaadd  aa  ccooppyy  ooff  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  HHIIPPPPAA  PPoolliiccyy..  

                                            ((PPlleeaassee  PPrriinntt  NNaammee))  

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                    ((SSiiggnnaattuurree  ooff  CClliieenntt))                                                                                                                              ((DDaattee))  

                                                        

  

  


