ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇ ਨ (ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੂੰ ਨ) ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵ ਵਲ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਮਰੀਜ਼ ਿਵਤਕਰੇ ਜ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਇੰ ਡੋਸਕੋਪੀਕ ਸ$ਟਰ ਦੇ
ਸਟਾਫ ਤ ਹੇਠ ਿਦਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:
ਆਦਰ
•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹ* ਿਦਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਦਰਪੂਰਣ ਦੇਖਭਾਲ ਪ-ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਣਾ
•

ਸ$ਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ-ਿਕਿਰਆਵ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਿਵਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵਧ
ਤਰਜੀਹ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 0ਚ ਪੇ1ੇਵਰ ਿਮਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਦਤੀ ਗਈ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਪ-ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਿਜੰ ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰਖੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਰਾ1ਟਰੀ ਮੂਲ, ਅਪੰ ਗਤਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਤਕਰੇ ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ
ਸੇਵਾਵ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ।

•

ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹ* ਬੋਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਿਜਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਭਾਿਸ਼ਆ ਪ-ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਿਕ ਸ$ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ-ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ-ੇਿਰਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ7ਦਾ ਹੈ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਿਵਚ ਪ-ਿਕਿਰਆਵ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਿਬਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ।

ਇਜ਼ਤ/ਪਰਦੇਦਾਰੀ
•

ਿਨੱਜੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 1ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ:
ਖੇਤਰ, ਪ-ਿਕਿਰਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਜ ਰੈਸਟਰੂਮ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਗਾਉਨ ਪਾਏਗਾ।

ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਪ-ਾਈਵੇਟ ਪਰਦੇਦਾਰ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਇਕ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪੁਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਤ ਵਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਯੂਿਬਕਲ ਪਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਿਖਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ਼ ਿਖਚੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਿਨੱਜਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਸਲਾਹ-ਮ1ਵਰਾ, ਪ-ੀਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਗੁਪਤ ਮੰ ਨ: ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ; ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਦੁਿਰਵਹਾਰ ਜ ਪਰੇ1ਾਨੀ ਤ ਸੁਰਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੁਰਿਖਅਤ ਸੇਵਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ

•

ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ। ਸ$ਟਰ ਦਾ ਵਖਰੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਤੈਅ
45 CFR ਿਹਸੇ 160 ਅਤੇ 164 ਰਾਹ* ਦਸੇ ਗਏ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ
ਤੀਜੀ ਿਧਰੇ ਦੀਆਂ ਠ:ਕੇਦਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾਵ ਰਾਹ* ਨਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ/ਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਤੀਜੇ ਿਧਰੇ ਨੂੰ ਨਹ* ਦਸੀ ਜਾਏਗੀ।

•

ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ-ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ।

•

ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਇਕ ਿਬਓਰੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ; ਦੇ ਪਰਮਾਣ-ਪਤਰ ਫਾਈਲ ਿਵਚ ਰਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ
•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨ , ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਿਸਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ
ਦੇ ਨ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਦਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ।

•

ਜਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸ$ਟਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਿਵਚ ਆਰਥਕ ਿਹਤ ਜ ਮਾਿਲਕਾਨਾ ਹਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ-ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਿਦਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ-ਦਾਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ$ਟਰ ਤੇ ਪ-ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜ$ਸੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪ-ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ$ਟਰ ਦੇ ਉਨ; ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਸਧੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਚ ਸ਼ਰਤ , ਸਬੰ ਿਧਤ ਤ1ਖੀ1, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵੈਕਲਿਪਕ
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਜਿਟਲਤਾਵ (ਸਿਹਮਤੀ, ਿਡਸਚਾਰਜ ਿਨਰਦੇ1, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਸਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹ$ਡ ਆਉਟ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦ
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਿਦਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਿਦਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਰਜ$ਸੀਆਂ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਪ-ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪ-ਿਕਿਰਆ ਤ ਪਿਹਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਪ-ਾਪਤ ਕਰਣਗੇ।

•

ਸ$ਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਰਖੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ-ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ-ੈਕਟੀ1ਨਰ ਨ: ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ
ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ।

•

ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜ$ਸੀ ਆ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥ ਤੇ ਟ- ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਪਖ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਥ ਿਜਥੇ
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ- ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟ- ਸਫਰ ਤ ਪਿਹਲ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜ ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਹੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ-ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ ਿਜਵB 0ਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ-ਤੀਿਨਧ ਨੂੰ ਪ-ਿਕਿਰਆ ਤ ਪਿਹਲ , ਅਗਾਹੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਦਤੀ
ਜਾਏਗੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤ ਆਿਧਕਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ
ਅਗਾਹੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪ-ਮੁਖ ਿਹਸੇ ਿਵਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵB ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨ: ਅਗਾਹੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਨਸ਼ਪਾਿਦਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ
ਨਹ*।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਬਲ ਦੇ ਇਕ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ-ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ-ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਥ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ/ਿਚੰ ਤਾਵ ਦਸਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰ ਜਮ, ਦਖ਼ਲ, ਬਦਲੇ , ਿਵਤਕਰੇ, ਜ
ਦੇਖਭਾਲ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤ ਬਗੈਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

•

ਸ$ਟਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿ1ਕਾਇਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਧੀਨਗੀ, ਤਫ਼ਤੀ1, ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ-ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੂੰ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਸਾਰੀਆਂ ਤਥਾਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾਵ /ਿ1ਕਾਇਤ ਿਵਚ, ਲੇ ਿਕਨ ਇਨ; ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ* ਹਨ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ, ਮਾਨਿਸਕ, ਿਜਨਸੀ,
ਜ ਸਰੀਰਕ 1ੋ1ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ; ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

•

ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਸ$ਟਰ ਿਵਚ ਆਿਧਕਾਰਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਸਾਬਤ ਦੋ1 ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਜ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਜ ਦੋਵ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

•

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪ-ਾਵਧਾਨ ਲਈ ਸਮB-ਸੀਮਾਵ ਬਾਰੇ ਦਿਸਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਸ$ਟਰ ਨੂੰ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ-ਤੀਿਨਧ ਰਾਹ* ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਦਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਜ ਇਲਾਜ (ਿਦਤੇ ਜਾਣ ਿਵਚ
ਅਸਫਲਤਾ) ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਸ$ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਿਕਵB ਿਨਪਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਲਖਤ
ਨCਿਟਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਿਵਚ ਸ$ਟਰ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ , ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਪ-ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮB ਿਸਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ-ਾਪਤ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪ-ਾਪਤੀ ਦੇ 12 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸ$ਟਰ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ
ਉਨ; ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ-ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ; ਦੀ ਪ-ਿਕਿਰਆ ਤ ਪਿਹਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਦਤਾ ਜਾਏਗਾ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਮਿਸਆਵ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਹਸਾ
ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

•

ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਹਦ ਤਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਜ ਪ-ਿਕਿਰਆਵ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪ-ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜ ਪ-ਿਕਿਰਆਵ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ
ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹਕ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹ* ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਿਵਚ ਹੋਣ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਿਵਚ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

•

ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪ-ੋਜੈਕਟ ਿਵਚ ਿਹਸਾ ਲੈ ਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪ-ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਹਸਾ ਲੈ ਣ ਤ ਮੰ ਨਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਸ ਨ: ਪਿਹਲੇ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦਤੀ ਹੋਵੇ।

•
ਜੇ ਸਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹ* ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ।

ਜੇ

ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨ: ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਿਸ਼ਤ ਨਹ* ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਹ* ਨਾਿਮਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ-ਤੀਿਨਧ ਰਾਜ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹ* ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਦ ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ:
ਕਾਰਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲ ਿਦਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜਵB ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਵੇਲੇ ਿਦਤੇ ਗਏ ਕੋਈ
ਿਲਿਖਤ ਿਨਰਦੇਸ਼।

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਤ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ-ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਿਵਤੀ ਵਾਅਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਿਬਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਭਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪ-ਬੰਧ ਕਰਨ. ਹੋਣ ਤ ਿਬਿਲੰਗ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਫੀਡਬੈਕ, ਸੁਝਾਅ, ਿਟਪਣੀ ਅਤੇ/ਜ ਿ1ਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਦੀ ਕਾਰਜਸਥਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ-ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ ਿਗਲਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਜ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਵਾਿ1ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਿਧਵਕਤਾ ਨੂੰ ਜ ਸ$ਟਰ ਦੀ ਨਰਸ ਮੈਨ:ਜਰ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ
ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ।
ਸ$ਟਰ ਨCਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਿਕਵB ਿਨਪਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸੰ ਪਰਕ:

Northwest Endoscopy Center, LLC
Sandra VanderYacht, Nurse Manager
2930 Squalicum Parkway, #202
Bellingham, WA 98225
(360) 734-1420
sjvanderya@hinet.org
Washington State Department of Health
HSQA Complaint Intake
P.O. Box 47857
Olympia, WA 98504-7857
1-800-633-6828 ਜ 360-236-4700
HSQAComplaintIntake@doh.wa.gov
Medicare Beneficiary Ombudsman
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
http://www.cms.hhs.gov/claims-and-appeals/medicare-rights/get-help/ombudsman.html

ਅਗਾਹੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ/ਜ ਿਲਿਵੰ ਗ ਿਵਲ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਨ0ਿਟਸ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਬਾਡੀ ਨ: ਸ$ਟਰ ਿਵਚ ਅਗਾਹੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ/ਜ ਿਲਿਵੰ ਗ ਿਵਲ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਮਾਨਕ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮੋਿਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਇਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਐਮਰਜ$ਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਸ$ਟਰ ਸਾਰੇ ਪਖ ਤੇ ਹੇਠ ਿਦਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ
•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਵB ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਐਮਰਜ$ਸੀ ਪ-ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ

•

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਸਹੈਲਥ, ਸ$ਟ ਜੋਸਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸ$ਟਰ ਿਵਚ ਟ- ਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਿਜਥੇ ਿਕ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ
ਇਕ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠਿਹਰਨ ਦੇ ਸਮB ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਮਰੀਜ਼, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ/ਜ ਡਾਕਟਰ ਸ$ਟਰ ਦੀ ਅਗਾਹੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ/ਜ ਿਲਿਵੰ ਗ ਿਵਲ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ
ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ* ਹੁੰ ਦੇ ਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ ਤੇ ਜ ਸ$ਟਰ, ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਜ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ-ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹ* ਦੇਖਭਾਲ ਪ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਸ$ਟਰ ਿਵਚ ਆਰਥਕ ਿਹਤ ਜ ਮਾਿਲਕਾਨਾ ਹਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਉਨ; ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ
ਿਜਨ; ਦਾ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਿਲਕਾਨਾ ਿਹਤ ਹੈ:
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