MRO ਉਹ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ਜੋ PeaceHealth ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਿਰਲੀਜ

ਔਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ (ROI) ਲਈ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹ ਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ!
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ROI ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਮਤੀ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਆਂ ਦਾ ਪ�ੋਸੈਿਸੰ ਗ ਸਮ� ਭੁਗਗਤਾਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ 5-7 ਕੰ ਮ ਕਾਜੀ
ਿਦਨ�, ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ

ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ, ਲਾਗਤ ਆਧਾਿਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
PeaceHealth ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ (45 CFR § 164.524(c)(4) ਵੇਖੋ)।

ਤੁਹ ਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਸ � ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀ ਫੀਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁਲ �ਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਜੇਕਰ ਿਰਕਾਰਡ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ
ਹੈ...

ਅਤੇ ਤੁਸ � ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ...

ਫੀਸ ਹੈ...

ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ

ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ

$6.50 ਫੀਸ + ਟੈਕਸ

ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ

ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ

$6.50 ਫੀਸ + ਟੈਕਸ

ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ

ਪੇਪਰ

$0.10 ਪ�ਤੀ ਪੰ ਨਾ + ਪੋਸਟੇਜ + ਟੈਕਸ

ਪੇਪਰ

ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ

$0.08 ਪ�ਤੀ ਪੰ ਨਾ + ਪੋਸਟੇਜ + ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਰਕਾਰਡ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹ� ਸੂਿ ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ ਾ। ਭੁਗ ਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਸਮੂਿ ਖਆ ਕਰੋ। ਭੁਗ ਤਾਨ ਚੈ�ਕ, ਕ�ੈਿ ਡਟ ਕਾਰਡ ਜ� ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੁਆ ਰਾ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੁਹ ਾਡੇ ਬੇਨ ਤੀ ਕੀਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਬੇਨ ਤੀ ਕੀਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਨਿਹਤ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸੁਿ ਵਧਾ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਬੇਨ ਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜ�ਚ, ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਸ਼ ਨ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-844-9622090 ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ 1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਦੁਬਾਰਾ, ਕੁਝ ਿਰਕਾਰਡ www.MyPeaceHealth.org ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

(ਇਹ ਪੰ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ�ਦਾ ਹੈ-ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਸਕੈਨ ਨਾ ਕਰੋ)
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ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨ ਤੀ

ਤੁਹ ਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨ ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ ਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਿਕਵ� ਬੇਨ ਤੀ ਕਰੋ:
1. ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਫਾਰਮ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਿਵਲੱਖਣ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ�� ਸਮੇਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�:ੋ
o ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ
ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ।
o ਉਹ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਤਾਰੀਖ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ" ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਤਤਕਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-844-962-0902 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
o ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਮਾਤਾ ਜ� ਿਪਤਾ, ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਰੋਗੀ
ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ" ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰੋ।
2. ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਕਰੋ:
o ਈਮੇਲ : ReleaseofInfo@peacehealth.org
o ਫੈਕਸ: 360-527-9383 (ਜੇ ਤੁਸ� ਪੀਸ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ�
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।)
o ਮੇਲ : PeaceHealth, HIM Department, ROI Services
1115 SE 164th Avenue, Dept.336
Vancouver, WA 98683
ਤੁਹ ਾਡੇ ਦੁਆ ਰਾ ਇੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
• ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 15 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਸਾਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ� ਇਹ ਹੈਲਥ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ
ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਡਬਿਲਊ.ਏ.
• ਜੇ ਅਸ� 15 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹ�, ਤ� ਅਸ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ।
ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ:
• ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਸੀਡੀ ਤੇ
ਜ� ਅਨਐਨਿਕ�ਪਟਡ ਜ� ਏਨਿਕ�ਪਟ ਕੀਤੇ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹ�.
• ਪੀਸਹੈ�ਲਥ ਗੁਪਤ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਨ�ਿਹਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਈ-ਮੇਲ ਇੰ ਿਕ�ਪਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏਨਿਕ�ਪਟ ਕੀਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਸਾਡੇ ਸਿਕਉਰ ਈ-ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਨ�ਹਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਲੰਕ ਸਮੇਤ ਇੱ ਕ
ਸੂਚਨਾ ਈ-ਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
• ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਅਨਐਨਿਕ�ਪਟਡ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ.
• 15 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ� ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਸਪੈਮ / ਜੰ ਕ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ।
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ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨ ਤੀ

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ
( ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ , ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ):
ਨਾਮ: ਆਖਰੀ ਲੋ ੜ�ਦਾ
ਪਿਹਲ� ਲੋ ੜ�ਦਾ
MI
ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋ ੜ�ਦਾ
ਸ਼ਿਹਰ, ਰਾਜ, ਿਜ਼ਪ ਲੋ ੜ�ਦਾ
ਿਦਨ ਦਾ ਫੋਨ
ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਲੋ ੜ�ਦਾ
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫੋਨ
ਿਮਤੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋ ੜ:
ਨ� ਟ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ
ਿਰਕਾਰਡ ਇੱ ਥੇ
ਭੇਜੋ
(ਇੱ ਕ ਚੁਣੋ)

ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰੀਕ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
(ਇੱ ਕ ਚੁਣੋ)

ਮ� ਲੋ ੜ�ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ

�ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ:ੋ  ਪੇਪਰ  ਇਲੈ ਕਟਰੋਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਡੀ ਤੇ

ਇਸ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੋ:___________________________________________________________
 ਏਨਿਕ�ਪਟਡ (ਪਾਸਵਰਡ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ)  ਅਨ ਇਨਿਕ�ਪਟਡ (ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ)
ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ (ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਵ�ਗ ਨਾ ਹੋਵ)ੇ :
 ਪੇਪਰ  ਇਲੈ ਕਟਰੋਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਡੀ ਤੇ
(ਕ�ਦਰ) ਨਾਮ: _______________________________________________________________
ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ: ______________________________________________________________
ਸ਼ਿਹਰ / ਰਾਜ / ਿਜ਼ਪ: __________________________________________________________
ਇਸ ਫੈਕਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਭੇਜ:ੋ ______________________________________________________
 My PeaceHealth ਖਾਤੇ ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਭੇਜੋ
 ਦੂਜੀਆਂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਢੰ ਗ (ਵਰਣਨ): _____________________________________________
 ਖਾਸ: (ਤ�) ਲੋ ੜ�ਦਾ
(ਨੂੰ) ਲੋ ੜ�ਦਾ
 ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ  ਹੋਰ: __________________________________________________

ਪੀਸਹੈਲਥ/ ਪ�ੋਦਾਤਾ ਤ�:
ਹਸਪਤਾਲ / ਕਲੀਿਨਕ ਦਾ ਨਾਮ
 "ਪੇਪਰ-ਪੈਕ" (ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪ�ਦਾਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਲੈ ਬ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਈ.ਕੇ.ਜੀ.
 ਇਮੇਿਜੰ ਗ ਿਫਲਮ�  ਿਬਿਲੰਗ ਿਰਕਾਰਡ
 ਹੋਰ (ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ): ____________________________________________________________

ਸ਼ੁਕਰਾਨ�
1. ਮ� ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ� ਇੱ ਕ ਵਾਜਬ, ਲਾਗਤ-ਅਧਾਿਰਤ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਸਪਲਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਜੇ ਮ� ਅਨ-ਇਨਿਕ�ਪਟਡ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁਣਦਾ ਹ�, ਤ� ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਤੇ
ਈ-ਮੇਲ ਪ�ਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖਤਰੇ ਹਨ।
3. ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਹ� ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ :

(ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਛਾਪੋ)

ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ:

ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:  ਰੋਗੀ (ਸਵੈ)  ਮਾਪਾ / * ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ  * ਡੀ ਪੀ ਓ ਏ  ਹੋਰ:

ਤਾਰੀਖ:

* ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪ�ਸਤੀ/ਡੀਪੀਓਏ (ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਓ।

ਸਾਰੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਖੇਤਰ ਪੂਰ ੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ:
ਮੇਲ : PeaceHealth, HIM, ROI
ਫੈਕਸ: 360-527-9383 ਈਮੇਲ: releaseofinfo@peacehealth.org 1115 SE 164th Ave, Dept 336
ਸਵਾਲ 1-844-962-2090
Vancouver, WA 98683
Staff only: MRUN ______________ Records provided?  Yes  No

Initial _____ Date ________
SYS1001-PKT-P (01/13/20)
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