ਮਰੀਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ:
ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ (ਜ9 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵ)ੇ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ...
Aਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
§

ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਭਾAਾ, ਅਪਾਿਹਜਤਾ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬੇ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜ9 ਪKਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਤM ਿਬਨ9 ਿਕਸੇ
ਆਦਰਯੋਗ ਇਲਾਜ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚੋ ਅਤੇ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ;

§

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਿਨ4ਜੀ ਮਾਣ ਸੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨ4ਜੀ ਮੁਲ9, ਿਵAਵਾਸ9 ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ9 ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨQਿਵਿਗਆਨਕ, ਆਤਿਮਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ
ਬੌਿਧਕ ਜ਼ਰੂਰਤ9 ਨੂੰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਨਾ;

§

ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪKਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਿਵਅਕਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪKਦਾਨ ਕਰਨਾ;

§

ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਜ9 ਪਰੇAਾਨੀ (ਮੌਿਖਕ, ਮਾਨਿਸਕ, Aਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ AੋAਣ, ਿਵੱ ਤੀ AੋAਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੋਕ ਅਤੇ
ਤਨਹਾਈ ) ਤM ਮੁਕਤ ਰਿਹਣਾ।

ਿਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
§

ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰਵਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਤਰV9 ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜ9 ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ/ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ Xਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;

§

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੋ ੜZਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਦM ਤੱ ਕ ਿਕਸੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ9 ਦੇਖਭਾਲ ਪKਦਾਨ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤM ਪਿਹਲ9 ਇਲਾਜ ਜ9 ਪKਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ Aਾਮਲ ਹੈ; ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ9, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ
ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜ9 ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ;

§

ਦਰਦ ਪKਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਵਕਲਪਕ ਦਰਦ ਪKਬੰਧਨ ਿਵਕਲਪ9 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਦM ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਢੁਕਵ9 ਹੋਵ;ੇ

§
§

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਅਿਨਯੰ ਤਕ ਘਟਨਾਵ9 ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ;
ਲੋ ੜZਦੀ ਐਮਰਜ^ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕKੀਿਨੰਗ ਪਿਰੱ ਖਣ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ, ਜਦM ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ Xਚ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਟK9ਸਫਰ ਕਰੋ,
ਅਿਜਹੇ ਟK9ਸਫਰ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਅਤੇ ਿਵਕਾਪਲ9 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪAਟੀਕਰਨ ਪKਾਪਤ ਕਰਨ ਤM ਬਾਅਦ;

§
§

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ;
ਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

ਸੁਰੱਿਖਆ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
§

ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ, AੋAਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤM ਜ9 ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋAੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤM ਮੁਕਤ ਹਨ;

§

ਜਾਣਨਾ ਿਕ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ9 ਦੇ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਮਿਰਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ9 ਜ9 ਆਮ ਖੇਤਰ9 ਿਵੱ ਚ ਵੀਡੀਓ ਜ9 ਆਵਾਜ਼ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।

ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
§

ਭਾAਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਾਜਬ ਪਹੁੰ ਚ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤM ਬਗ਼ੈਰ;

§

ਇਹਨ9 ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਨਜ਼ਰ, ਬੋਲੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ9 ਅਪਾਿਹਜਤਾ;

§

ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਰAਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੇ ਿਬਨ9 ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਨਾ;

§

ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ^ਬਰ, ਜ9 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣਾ ਿਜਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ;

§

ਉਨV9 ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਿਜਨV9 ਨੂੰ ਤੁਸZ ਨਾਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨ9 ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹZ: ਪਤੀ ਜ9 ਪਤਨੀ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਸਮਿਲੰਗੀ
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ਮਰੀਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ:
ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਭਾਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ^ਬਰ, ਜ9 ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮb ਅਿਜਹੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਜ9 ਇਸ ਤM ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ;
§

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪKੋਜੈਕਟ9 ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਿਕ ਖੋਜ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਜ9 ਨਹZ;

§

ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵਜM, ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮb ਤM ਪਿਹਲ9 ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ9 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪKਾਪਤ ਕਰੋ;

§

ਹਸਪਤਾਲ ਤM ਿਰਹਾ ਹੋਣ ਤM ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ9 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ;

§

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰV9 ਦੀ ਿਬਜਨਸ ਵਾਲੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜੋ ਪKਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰਉਹਨ9 ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ9 ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨV9 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਦਰਿਭਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

§

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱ ਤੀ ਪKਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ9 ਦੇ ਨਾਲ ਪKਦਾਿਤਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਨ4ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
§

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪKਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਿਜਹਨ9 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

§

ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜ9 ਲਾਈਸੰ ਸਡ ਸੁਤੰਤਰ ਪKੈਕਟੀAਨਰ (ਐ4ਲ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ
Aਾਿਮਲ ਹੋਰ ਕਲੀਿਨਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ;

§

ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੇਸਟੋਰਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਸੇਵਾਵ9
ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨ9 ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹZ।

§
§

ਇਕ ਐਡਵ9ਸ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਸਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਕੋਲM ਇਹ ਿਨਰਦੇA9 ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ;
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰ ਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ;

§

ਦੇਖਭਾਲ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਨ4ਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਆਦਰ, ਮਾਣ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤM ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ;

§
§

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ9 ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨਾ;
ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ9 ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਜਬ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਸਮ9-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;

§
§

ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਪAਟੀਕਰਨ ਪKਾਪਤ ਕਰਨਾ;
ਆਪਣੇ ਿਬਲ 'ਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼bਟ ਫਾਇਨcਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨੂੰ 1-877-202-3597 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ (ਜ9 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵ)ੇ ਇਸਦੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ...
§

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ;

§

ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤM ਪਿਹਲ9 ਿਜੱ ਥੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ9 ਪKਦਾਨ ਕਰਨੀ;

§

ਪKAਨ9 ਦੇ Xਤਰ ਸਪੱ Aਟ ਜ9 ਸਮਝ ਨਹZ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜ9 ਜੇ ਤੁਸZ ਿਨਰਦੇA9 ਜ9 ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹZ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ9 ਪKAਨ ਪੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਪKਦਾਤਾਵ9 ਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ;

§

ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ9 ਅਤੇ/ਜ9 ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ9 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ
ਦੱ ਸੋ;

§

ਸੇਵਾਵ9 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ9 ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ9 ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪKਦਾਨ ਕਰਨਾ;

§
§

ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ;
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ^ਟਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ;

§

ਆਦਰਪੂਰਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ;

§

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤM ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਵ ਨਤੀਿਜਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿAA ਕਰਨਾ;

§

ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਦੀ ਤੰ ਬਾਕੂ-ਰਿਹਤ ਕ^ਪਸ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ।

ਤੁਸZ ਆਪਣੀ ਸੰ ਭਾਲ ਜ9 ਿਚੰ ਤਾਵ9 ਬਾਰੇ ਿAਕਾਇਤ9 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ9 ਿਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਰਜ ਨਰਸ9,
ਿਡਪਾਰਟਮbਟ ਮੈਨeਜਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ ਜ9 ਹੇਠ9 ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ9 ਦੀ ਵਰਤM ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਦੀ ਿਰਸਕ ਮੈਨeਜਮ^ਟ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ^ਬਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤM ਿਬਨ9 ਤੁਸZ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿAਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Hospitals and Clinics – Washington
June 2020

Patient Rights and Responsibilities – Punjabi
Page 2 of 3

ਮਰੀਜ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ:
ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਸbਟ ਜੌਸਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕbਦਰ

ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਪੀਸ ਆਈਲ^ ਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸ^ਟਰ

ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸ^ਟਰ

(PeaceHealth St. Joseph Medical
Center)
2901 Squalicum Parkway
Bellingham, WA 98225
1-844-749-8817

(PeaceHealth Peace Island Medical
Center)
1117 Spring Street
Friday Harbor, WA 98250
1-844-749-8817

(PeaceHealth United General Medical
Center)
2000 Hospital Drive
Sedro-Woolley, WA 98284
1-844-749-8817

ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਸbਟ ਜਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸ^ਟਰ

ਪੀਸਹੈ4ਲਥ ਸਾਊਥਵੈਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸ^ਟਰ

(PeaceHealth St. John Medical
Center)
1615 Delaware Street
Longview, WA 98632
360-5142286

(PeaceHealth Southwest Medical
Center)
400 NE Mother Joseph Place
Vancouver, WA 98664
360-514-2286

ਵਾਿAੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ^ਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ
(Washington State Department of Health)
HSQA Complaint Intake
P.O. Box 47857
Olympia, WA 98504-7857
ਫ਼ੋਨ: 360-236-4700
ਟੋਲ ਫKੀ: 800-633-6828
ਫੈਕਸ: 360-236-2626
ਈਮੇਲ: HSQAComplaintIntake@doh.wa.gov
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