ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ:
ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ (ਜ9 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵ)ੇ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ..
§

ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ, ਭਾCਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬੇ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜ9 ਪIਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਤK
ਿਬਨ9 ਸੇਵਾਵ9 ਪIਾਪਤ ਕਰਨਾ;

§

ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਜਦK ਤੱ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਜ9 ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵ9 ਦੇ ਹੱ ਕ9 ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹM ਕਰਦਾ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਭਾਗੀਦਾਰ9 ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਦੀ ਪIਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਤK ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ;

§

ਸੰ ਵੇਦੀ ਜ9 ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਿਮਤ ਸਮਰੱ ਥਾ, ਅੰ ਗIੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪIਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਅੰ ਤਰ9 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਮੁਨਾਿਸਬ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰਿਹਣਯੋਗ ਹੋਣ;

§

ਆਦਰ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਿਨ5ਜਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਟਾਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਜਤ ਚੀਜ਼9 ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਜ9 ਉਸਦੀ ਵਰਤK ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ
ਅਤੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ;

§

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵ9 ਪIਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਪਾਇਲ, ਪIਾਪਤ ਜ9 ਸੰ ਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ9 ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ;

§
§

ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ CੋCਣ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਪਰੇCਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CੋCਣ ਤK ਮੁਕਤ ਰਿਹਣ;
ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਤੇ ਿਨ5ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿਨਯਮ9 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ;

§

ਪIਬੰਧਕ ਜ9 ਮਨWਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਜ9 ਸੋਧ9 ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਣਾ;

§

ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲ9ਕਣ ਜ9 ਇਲਾਜ ਪIਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜK ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ9 ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ
ਨਹM ਗਵਾਏਗਾ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼9 ਲਈ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦK ਤੱ ਕ ਿਰਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਦK ਤੱ ਕ ਅਣਇੱਿਛਤ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ Cੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ
ਤੁਸM ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲੇ ਜ9ਦੇ ਹੋ, ਤ9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤK ਬਾਅਦ ਅਗZਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਣਇੱਿਛਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ9 ਲਈ: 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਜੇ ਿਰਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ9 ਤੁਹਾਨੂੰ Cੁਰੂਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਿਪੱ ਛK 72 ਘੰ ਟੇ ਤK ਵੱ ਧ ਨਹM
ਜੂਡੀCੀਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਸੰ ਭਵ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ 14 ਿਦਨ9 ਲਈ ਹੋਰ ਸਮ] ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ। 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦਾ ਸਮ9 Cਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ
ਤਰ_9 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਿਹਲ9 ਤੁਹਾਡੀ ਪIਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇ ਜ9 ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸM ਜੋ ਵੀ ਿਬਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਇੱਿਛਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਭਵ ਕਾਰਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼9 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਅਿਧਕਾਰ9 ਤK ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼K ਸਬੂਤ ਪੇC ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱ ਧ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ9 ਦਾ ਿਜਰਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰ ਭਵ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤK 24 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ9 ਦਵਾਈ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ] ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰ ਿਦਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋC9 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪIਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
ਵਾਿCੰ ਗਟਨ ਪICਾਸਿਨਕ ਕੋਡ 246-341-0600 (ਅਪIੈਲ 2019)
ਤੁਸM ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ9 ਿਚੰ ਤਾਵ9 ਬਾਰੇ ਿCਕਾਇਤ9 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ9 ਿਲਿਖਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਰਜ ਨਰਸ9,
ਿਡਪਾਰਟਮ]ਟ ਮੈਨ̀ਜਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ ਜ9 ਹੇਠ9 ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ9 ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਦੀ ਿਰਸਕ ਮੈਨ̀ਜਮZਟ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮZਬਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ।
ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ WAC 182-538D-0654 ਦੁਆਰਾ 182-538D-0680 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰ ਸੀ ਿCਕਾਇਤ ਪIਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪIਿਕਿਰਆਵ9 ਦੀ ਕਾਪੀ ਪIਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀ ਜ9 ਵਤੀਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ (ਬੀ.ਐਚ.ਓ.) ਨਾਲ ਿCਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵ,ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ9 ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸM ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਿCਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸM ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਏਜੰ ਸੀ ਨ̀ WAC ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ9
ਿਵਹਾਰਕ ਿਸਹਤ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ:
ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਸ]ਟ ਜੌਸਫ ਮੈਡੀਕਲ ਕ]ਦਰ

ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਪੀਸ ਆਈਲZ ਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸZਟਰ

ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸZਟਰ

(PeaceHealth St. Joseph Medical
Center)
2901 Squalicum Parkway
Bellingham, WA 98225
360-734-5400

(PeaceHealth Peace Island Medical
Center)
1117 Spring Street
Friday Harbor, WA 98250 360-378-2141

(PeaceHealth United General Medical
Center)
2000 Hospital Drive
Sedro-Woolley, WA 98284
360-856-6021

ਿਦਲ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ
(Hotline to the Heart)
1-844-749-8817

ਿਦਲ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ
(Hotline to the Heart)
1-844-749-8817

ਿਦਲ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ
(Hotline to the Heart)
1-844-749-8817

ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਸ]ਟ ਜਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸZਟਰ

ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਸਾਊਥਵੈਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸZਟਰ

ਵਾਿCੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮZਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ

(PeaceHealth St. John Medical
Center)
1615 Delaware Street
Longview, WA 98632
360-414-2000

(PeaceHealth Southwest Medical
Center)
400 NE Mother Joseph Place
Vancouver, WA 98664
360-514-2000

(Washington State Department of Health)
HSQA Complaint Intake
P.O. Box 47857
Olympia, WA 98504-7857

ਿਦਲ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ
(Hotline to the Heart)
1-844-749-8817

ਿਦਲ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ
(Hotline to the Heart)
1-844-749-8817
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ਫ਼ੋਨ: 360-236-4700
ਟੋਲ ਫIੀ: 800-633-6828
ਫੈਕਸ: 360-236-2626
ਈਮੇਲ: HSQAComplaintIntake@doh.wa.gov
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