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ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਦ ੇਮਰੀਜ਼8 ਦ ੇਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸ਼ਾਨ, ਇਜ਼ੱਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

§ ਕੋਮਲ ਅਤ ੇਆਦਰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪFਾਪਤ ਕਰਨਾ; 

§ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਉਣਾ; 

§ ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ, ਮਾਨਿਸਕ, ਿਜਨਸੀ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ LੋLਣ ਜ8 ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤM ਤM ਮੁਕਤ ਰਿਹਣਾ; 

§ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ, ਭਾLਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਰੁਤਬੇ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤ ੇਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਜ8 ਪFਗਟਾਵੇ ਦ ੇਸਬੰਧ ਤM 

ਿਬਨ8 ਦੇਖਭਾਲ ਪFਾਪਤ ਕਰਨਾ; 

§ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ8 ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

§ ਚੁਣੋ ਿਕ ਤੁਸR ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ Lਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਜ8 ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ; ਿਜਸ ਿਵਚ ਲਾਇਸੰਸLੁਦਾ ਆਵਾਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦ ੇ

ਿਵਭਾਗ8 ਦੀ ਿਵਭਾਗ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪFਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਆਵਾਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ 

ਿਚੰਤਾਵ8 ਅਤ ੇਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ Lਰਤ8 ਦ ੇਅਧੀਨ; 

§ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਪFਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ; 

§ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਸੁਭਾਅ ਅਤ ੇਉਦੇL ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ; 

§ ਪFਭਾਵLਾਲੀ ਦਰਦ ਪFਬੰਧਨ ਅਤ ੇਲੱਛਣ ਦਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਪFਾਪਤ ਕਰਨਾ; 

§ ਦੇਖਭਾਲ ਜ8 ਇਲਾਜ ਤM ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ; 

§ ਹੈ5ਲਥਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲਿਵੰਗ ਵੈਲਟ, ਐਡਵ8ਸ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਜ8 ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈਣਾ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਿਬਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ8 ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

§ ਿਜਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪFਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਨਰਦੇਿLਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ8 ਦ ੇਨਾਮ ਅਤ ੇਿਕਸਮ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤ ੇਉਹਨ8 ਨਾਲ ਿਕਵY 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ; 

§ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਖਲਾਈ ਪFਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪFਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ; 

§ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਪFਯੋਗਾਤਮਕ ਹੋਵ ੇਜ8 ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖੋਜ Lਾਮਲ ਹੋਵ ੇਉਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪFਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਿਲਿਖਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ; 

§ ਤੁਹਾਡ ੇਿਡਸਚਾਰਜ ਜ8 ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜ8 ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਿਵੱਚ ਟF8ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ, ਿਡਸਚਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਪFਿਕਿਰਆਵ8 ਸਮੇਤ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪFਦਾਨ ਨਹR ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; 

§ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜ8 ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਕਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵ8 ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਉਹਨ8 ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪFਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ ੈ

§ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਪFਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ8 ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵ8 ਪFਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਨਹR ਕੀਤੀਆਂ ਜ8ਦੀਆ;ਂ 

§ ਖਰਚ ੇਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 

§ ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਹੋਮਕੇਅਰ, ਆਵਾਸ ਮਿਹਕਮ ਅਤ/ੇਜ8 ਹਾਸਪਾਈਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤ ੇਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

§ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਕਵY ਦੇਿਖਆ ਜਾਵ।ੇ 

ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ ਇਸਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ... 

§ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ ਕੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ; 

§ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਦੁਭਾLੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ;ੋ 

§ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪFਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ̂8 ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਨ̂8 ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ; 
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§ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇਕੋਰਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਨਾ; 

§ ਨਵY ਲੱਛਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜ8 ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਜ ਪFਦਾਤਾ ਜ8 ਬੀਮੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਸਮੇਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ; 

§ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹR ਆ_ਦੀ ਤ8 ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ;ੋ 
§ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ Lਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਵੰਗ ਿਵੱਲ, ਐਡਵ8ਸ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਜ8 ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਫ਼ਾਰ ਹੈ5ਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਾਉਣਾ; 

§ ਜੇ ਤੁਸR ਆਪਣਾ ਐਡਵ8ਸ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤ8 ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ; 
§ ਸਾਰ ੇਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼8 ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

ਤੁਸR ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ8 ਿਚੰਤਾਵ8 ਬਾਰੇ ਿLਕਾਇਤ8 ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਜ8 ਿਲਿਖਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਰੰਤ ਉਸਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਰਜ ਨਰਸ8, 

ਿਡਪਾਰਟਮYਟ ਮੈਨa ਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜ8 ਹੇਠ8 ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ8 ਦੀ ਵਰਤM ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਦੀ ਿਰਸਕ ਮੈਨa ਜਮbਟ ਟੀਮ ਦ ੇਿਕਸ ੇਮbਬਰ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। 

§ ਤੁਹਾਨੰੂ 7 ਿਦਨ8 ਦ ੇਅੰਦਰ, ਜਦM ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਸਵੀਕਰਤਾ ਪFਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਿਕਵY ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

§ ਿਲਖਤ ਸਵੀਕਰਤਾ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਮਤੀ ਦੀ ਨc ਿਟਸ, ਿਕਸ ਤM ਅਤ ੇਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿLਕਾਇਤ ਪFਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

§ ਜਦM 7 ਤM 10 ਿਦਨ8 ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੱਲ ਪੇL ਕਰਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹR ਹੁੰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿLਕਾਇਤ ਪFਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ 

ਤੀਹ (30) ਿਦਨ8 ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਪੀਸਹੈ5ਲਥ ਹੋਮਕੇਅਰ, ਹਾਸਪਾਈਸ, ਪੈਲੀਏਿਟਵ ਕੇਅਰ, 

ਵਹਾਟਕਾਮ ਹਾਸਪਾਈਸ, ਵਹਾਟਕਾਮ ਹਾਸਪਾਈਸ ਹਾਉਸ 

(PeaceHealth Homecare, Hospice, Palliative 
Care, Whatcom Hospice, Whatcom Hospice 
House) 
P.O. Box 1600 
Vancouver, WA 98668  
360-696-5100 
 
ਿਦਲ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ 
(Hotline to the Heart) 
1-844-749-8817 

ਵਾਿLੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮbਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ 
(Washington State Department of Health) 
112 Quince Street, P.O. Box 47890 
Olympia, WA 98504-798 
 
ਟੋਲ ਫFੀ: 1-800-633-6828 

ਕੇਪਰ ੋ
(Kepro) 
5700 Lombardo Center Dr. 
Suite 100 
Seven Hills, OH 44131 

ਫ਼ੋਨ: 1-888-305-6759 

ਬੱਿਚਆਂ ਜ8 ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ8 ਦ ੇLੱਕੀ LੋLਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, DSHS ਦ ੇਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-866-END-
HARM, 1-866-363-4276 

 


