ਿਨ ਜਤਾ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਨਿਟਸ
ਇਹ ਨਿਟਸ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਿਕਵ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।
ਇਹ ਿਨ ਜਤਾ ਨਿਟਸ ਇੱ ਕ ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ , ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ (HIPAA) ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨ ਜਤਾ ਨਿਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਜ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਮਕਸਦ , ਿਜਨ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ ਿਕਸ ਤਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹ
ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ "ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ" (PHI) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਬਾਦੀ
ਸਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕੜੇ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਛਲੀ,
ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜ
ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਹਨ।
ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ



ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ
ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਜ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਲ ਪਾਪਤ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸ ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਕਾਪੀ ਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਸਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 15 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਕਾਪੀ ਜ ਇੱ ਕ ਸਾਰ ਦੇ ਦੇਵ ਗੇ। ਅਸ ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ

ਕਰਨਾ

ਿਚਤ, ਲਾਗਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ

ਹ।


ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ



ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਗੇ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੇ ੇਵਰ ਿਨਰਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੀਏ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਜ ਚ ਜ
ਨਕਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਜ
ਅਸੁਰੱਿਖਅਤਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।

ਗੁਪਤ ਸੰ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀ

ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ



ਿਰਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹਣਾ



ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ (ਿਜਵ ਘਰ ਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) ਜ



ਿਕਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ "ਹ " ਕਹ ਗੇ।

ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਗਲਤ ਜ ਅਧੂਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਸ 10 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵ ਗੇ। ਸਾਨੂੰ



ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ "ਨ ਹ" ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ , ਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ
ਦੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ
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ਦੱ ਸ ਗੇ।
ਅਸ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਜ



ਤੁਸ ਇਲਾਜ, ਭੁਗਤਾਨ ਜ ਸਾਡੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ ਨ ਹ

ਸ ਝਾ ਕਰਦੇ ਹ ਉਸ ਨੂੰ

ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਿਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ

ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿਹਮਤ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ ਤ ਅਸ "ਨ ਹ" ਵੀ ਕਿਹ

ਕਿਹਣਾ



ਸਕਦੇ ਹ ।
ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਸੇਵਾ ਜ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸ
ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜ ਸਾਡੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸ "ਹ " ਹੀ ਕਵ ਗੇ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਕਨੂੰਨ ਵਲ ਮੰ ਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਪਤ



ਕਰਨਾ ਿਜੰ ਨ ਨਾਲ
ਅਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਸ ਝ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਤ ਲੈ ਕੇ ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱ ਕ ਦੇ ਉਨ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ
(ਲੇ ਖ-ੇ ਜੋਖੇ) ਲਈ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕਸ ਨਾਲ



ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸ ਇਲਾਜ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਲਾਿਸਆਂ (ਿਜਵ
ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਿਰਆਂ ਖੁਲਾਿਸਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਗੇ ਅਸ ਇੱ ਕ
ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵ ਗੇ ਲੇ ਿਕਨ ਜੇ ਤੁਸ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਅਸ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਇਜ ਫੀਸ ਲਵ ਗੇ।

ਇਸ ਗੁਪਤ ਨਿਟਸ ਦੀ



ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਿਟਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਸ ਇਸ

ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾਪਤ

ਨਿਟਸ ਦੀ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਕਾਪੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੱ ਕ

ਕਰਨਾ

ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਕਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵ ਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ



ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ

ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਸਤ
ਹੈ ਤ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ



ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸ ਪੱ ਕਾ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਕੀ ਅਸ
ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ



ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ



ਤ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਖੀਰਲਾ ਪੰ ਨਾ ਵੇਖੋ

ਤੁਸ ਪ ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵ (Administrative Services) ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Assistant
Director) ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਲਖਤੀ ਿ ਕਾਇਤ PO Box 44001, ਓਲੰਿਪਆ (Olympia), WA 98504-



4001 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ .
ਂ ਹਯੂਮਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼
ਤੁਸ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਿਫ਼ਸ ਨੂੰ 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C.
20201 ਤੇ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜ ਕੇ, 1-877-696-6775 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜ
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ



ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸ ਇੱ ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਸੇ ਤਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ
ਕਰ ਗੇ।
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣ

ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ ਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਹਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਝ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹ ਹਨ
ਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਇਨ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੋਵ ਹਨ:



ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ ਝੀ




ਕਰਨਾ।
ਇੱ ਕ ਆਫ਼ਤ ਤ ਰਾਹਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਝ ਕਰਨਾ।
ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੋ ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਝ ਕਰ ਗੇ
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਜਦ ਿਸਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ
ਤਤਕਾਲ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।

ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ ਿਲਖਤ
ਅਨੁਮਤੀ ਨਾ ਦੇਵ ਇਨ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਸ





ਅਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹ ਕਰ ਗੇ
ਅਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਠ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ ਕਰ ਗੇ
ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੇ ਨਹ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ ਝ
ਕਦੀ ਨਹ ਕਰਦੇ:
ਸਾਡੀਵਰਤਅਤੇਖਲ
ੁ ਾਸੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ

ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਵ ਕਰਦੇ ਹ ?
ਅਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹ


ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱ ਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੀ
ਦਵਾਈ ਭਰਨ ਲਈ ਜ ਇੱ ਕ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸ
ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਸਾਡੇ
ਡਾਕਟਰ ਜ ਸਹੂਲਤ ਕਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।

ਸਾਡੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ



ਲਈ

ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ , ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਓਪਰੇ ਨ ਿਵੱ ਚ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰ ਮ; ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਕੰ ਮ; ਿਸਖਲਾਈ ਪੋਗਰਾਮ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਸਖਲਾਈ ਜ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ

ਪੈਕਟੀ ਨਰ, ਮਾਨਤਾ; ਸਰਟੀਿਫਕੇ ਨ, ਲਾਇਸੰ ਸ,

ਜ ਪਮਾਣਤਾ ਦੇ ਕੰ ਮ; ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ

ਪਾਲਣਾ ਸਮੀਿਖਆ ਸਣੇ ,ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਿਖਆ, ਲੀਗਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਗਰਾਮ


ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣੇ; ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਬੰ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬੰ ਧਕੀ ਕੰ ਮ ਵੀ

ਾਮਲ ਹਨ ।

ਤੁਹਾਡੇ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਲਾਜ ,ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਓਪਰੇ ਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ,ਅਸ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਮਕਸਦ :ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਉਣ ਲਈ ,ਸੰ ਭਾਵੀ
ਇਲਾਜ ਬਦਲ ਜ ਚੋਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ,ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਲਾਭ ਜ
ਸੇਵਾਵ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਲਚਸਪ ਲੱਗਣ , ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵ
ਲਈ ਿਬੱ ਲ ਕਰਨਾ



ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦੀ ਵਰਤ ਲੋ ੜ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ ਿਵਧੀ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱ ਝ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
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PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ ਕੀ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਹਤ
ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ ਨਹ । ਤੁਹਾਡੀ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਪਦਰ ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਲੋ ੜ, ਜ ਉਪਯੋਗਤਾ
ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚ

ਾਮਲ ਹੋਰ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪਦਾਤਾ

ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਗਰਮ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਇਸ ਿਵੱ ਚ
ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ ਹੋਰ ਿਕੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ
ਜ ਸ ਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ -ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਿਜਵ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਅਨੁਸੰਧਾਨ। ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਅਸ ਇਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ,ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਵੇਖੋ :
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ



ਮਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ

ਅਸ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਿਜਵ ਿਕ:



ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜੂਰ ਸੱ ਟ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਾਬੂ ਜ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ



ਉਤਪਾਦ ਨੁ ਕਸ ਜ ਭੈੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਜ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ, FDAਿਨਯੰ ਿਤਤ ਉਤਪਾਦਨ , ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰ ਗਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਜ ਬਦਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-



ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
ਸੰ ਿਦਗਧ ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਜ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ




ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਖਤਰੇ ਤ ਬਚਾਉਣ ਜ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸੰ ਚਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜ
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਜ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸੂਿਚੱ ਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ



ਜਦ ਇੱ ਕ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸਮੀਿਖਆ ਬੋਰਡ, ਖੋਜ ਦੇ ਪਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜ PHI ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਜ ਵਰਤ ਲਈ ਪਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ, ਿਸਹਤ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।

ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ



ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ ਕਰ ਗੇ ਜੇਕਰ, ਲੋ ਕਲ, ਰਾਜ ਜ ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ
ਂ ਹਯੂਮਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ
ਮੰ ਗ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡ

ਲਈ

ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਅਸ ਸੰ ਘੀ ਿਨ ਜਤਾ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ
ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਨੂੰਨ



ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਸ ਝ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ :




ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ
ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜ ਿਕਸੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
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ਿਕਸਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ; ਪਛਾਣ ਜ ਇੱ ਕ ਮ ਕੂਕ ਭਗੌੜ,ੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ
ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ ਲਾਪਤਾ ਿਵਅਕਤੀ; ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦ ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧ
ਦੇ ਿ ਕਾਰ ਹੋਵੋ; ਜ

ੱ ਕ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਪਰਾਿਧਕ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
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ਸੀ; ਸੰ ਕਟ ਿਵੱ ਚ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ।




ਕਨੂੰਨਨ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ
ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਜਵ ਿਕ ਿਮਲਟਰੀ, ਵੈਟਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ , ਮੈਡੀਕਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ,
ਸੁਧਾਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਿਹਰਾਸਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ

 ਇੱ ਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜ ਅਦਾਲਤੀਹੁਕਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਸੱ ਮਨਸਬਪੀਅਨਾ ਜ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ,
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀਦੀ ਸ ਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ

ਪਤੀਿਕਿਰਆ
ਕੋਰੋਨਰਸ ,ਸੰ ਸਕਾਰ



ਅਸ ਇੱ ਕ ਕੋਰੋਨਰ ਜ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਕੋਰੋਨਰ ਜ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅੰ ਗਦਾਨ ਦੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਿਕਤ ਹੋਰ

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਿਕਤ, ਸੰ ਸਕਾਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਫਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ PHI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਅਸ ਮੌਤ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ । ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਖੁਲਾਸਾ cadaveric ਅੰ ਗ, ਅੱ ਖ ਜ ਿਟ ੂ ਦਾਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ



ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨ ਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤ ਅਸ



ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਗੇ
ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਿਟਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਿਨ ਜਤਾ ਦੇ ਰੀਤ-ਿਰਵਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ



ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਦੇਵ ਗੇ।
ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹ ਵਰਤ ਗੇ ਜ ਸ ਝ ਕਰ ਗੇ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਤੁਸ
ਸਾਨੂੰ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ,ਤ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਦੇ ਹੋ ਤ ਸਾਨੂੰ ਿਲਖਤ ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ,ਵੇਖੋ: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
ਇਸ ਨਿਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ :

ਅਸ ਇਸ ਨਿਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਨਵ ਨਿਟਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ,ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਟਸ

10/23/18 ਤ ਪਰਭਾਵੀ ਹੈ।

ਂ ਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਗੈਸਟੋਐਨਟੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਐਡ
Burcroff Lisa ਕਲੀਿਨਕ ਮੈਨਜਰ
Northwest Gastroenterology
2979 Squalicum Parkway, #301
Bellingham WA, 98225
(360)734-1420
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Sandra VanderYacht, ਨਰਸ ਮੈਨਜਰ
Northwest Endoscopy Center

Deanna Fay, ਿਵੱ ਤ ਮੈਨਜਰ
NWG/E Business Services

2930 Squalicum Parkway, #202

2930 Squalicum Parkway, #202

Bellingham WA, 98225

Bellingham WA, 98225

(360)734-1420

(360)734-1420
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