ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਚਿਮਤੀ
ਗੈਸਟਰੋਐਨਟਰੋਲਾਜੀ (ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰ ਤੜੀਆਂ) ਐਡ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੋੜ ਟਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੂੰ ਜ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਟਜਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਟਰਸ ਰਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ

ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੀ ਚਿਆਚਿਆ

ਕੋਲੋਸਟ੍ੌਮੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱ ਡ ਟਵੱ ਚਲਾ ਇੱ ਕ ਥੈਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

ਪਾਚਣ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਗੇ ਯੂੰ ਤਰ ਨਾਲ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰਇ
ੋ ੂੰ ਟ੍ੈਸਟਟ੍ਨਲ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਵਜੋਂ ਜਾਟਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ(ਵਾਂ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਕਸਮ ਦਾ
ਐਡ

ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਟਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਟਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਪਰਟਕਟਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ

ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਨਕਲ ਰਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਟਜਸ ਟਵੱ ਚ ਪਖਾਨਾ ਇਕੱ ਠਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਟਟ੍ਲਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ
ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1. ਖ਼ੂਨ ਿਾੱ ਗਣਾ: ਖਨ ਵੱ ਗਣਾ, ਜੇ ਇੂੰ ਜ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ, ਪੌਲੀਪੈਕਟ੍ੌਮੀ,

ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਟਵਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਟਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਟਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਆਇਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਚਣ-

ਵਧਾਅ ਜਾਂ ਬੈਂਟਡੂੰ ਗ ਦੀ ਜਟਟ੍ਲਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਟਟ੍ਲਤਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਟਸਰਫ਼ ਟਧਆਨਪਰਵਕ

ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੁਭਾਟਵਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱ ਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਂ ਸ
ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਆੱ ਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡ
ੋ ਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਟਚਤ ਟਹੱ ਸੇ ਦੀ ਲਾਈਟਨੂੰਗ ਦੀ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ
ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਟਪਕ (ਸਖਮ) ਟਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਟਟ੍ਸ਼ (ਬਾਇਓਪਸੀ) ਦਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟ੍ਾ ਟਜਹਾ ਟਹੱ ਸਾ ਕੱ ਟਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਧਾਅ (ਪੌਟਲਪਸ) ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱ ਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਟਕਟਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਡਾਕਟ੍ਰ ਵਲੋਂ ਟਦੱ ਤੀ ਗਈ ਟਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦਰਟਮਆਨੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ (ਸੁਚੇਤ) ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਮੂੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ/ਦੇਗੀ। ਜੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਨੈਸਥੀਸੀਓਲਾੱਟਜਸਟ੍
ਮੌਜਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਂ ੋਸਕੋਪੀ
ਟਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖਨ ਦੇਣਾ, ਖਨ ਵੱ ਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਡ
ਕੁਝ ਹਫ਼ਟਤਆਂ ਲਈ ਖਨ ਵੱ ਗਣ ਟਵੱ ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ: ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਟਵੱ ਚ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ
ਟਵੱ ਚ ਟ੍ੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਸ ਟਵੱ ਚ ਮਾਮਲੀ ਸਜਨ, ਮਤਲੀ/ਉਲਟ੍ੀ ਆਉਣੀ, ਐਲਰਜੀ
ਸਬੂੰ ਧੀ ਪਰਤੀਕਰਮ, ਟਦਲ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਟਵੱ ਚ ਟਵਗਾੜ, ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ/ਘੱ ਟ੍ਣਾ,
ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮਟਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਟਟ੍ਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

3. ਿੋਰ ਜੋਿਮ: ਕਦੀ-ਕਦਾਈ,ਂ ਯੂੰ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰ ਦਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੂੰ ਦਾਂ ਜਾਂ ਦੂੰ ਦਾਂ ਦੀ

ਸੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਟਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਟਟ੍ਲਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਂ ੋਸਕੋਚਪਕ ਪਰਚਕਚਰਆਿਾਂ ਦਾ ਸੰ ਿੇਪ ਿੇਰਿਾ
ਐਡ

ਪਟਹਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਮੁਆਇਨਾ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਕੋਲੋਨ

EGD (ਐਸੋਫਗ
ੇ ੋਗੈਸਟਰੋਡਯੂਡੈਨੋਸਕੋਪੀ): ਭੋਜਨ-ਨਲੀ, ਟਿੱ ਡ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਹੇਠਲੀ ਛੋਟ੍ੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ

ਟਹੱ ਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ। ਜੇ ਖਨ ਵਗ ਟਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਖਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ: ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਟ੍ਊਬਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱ ਬਾਟਰਆਂ ਨੂੰ

ਵਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਨਲੀਆਂ ਜਾਂ ਿੈਮਰਾਾੱਇਡ ਬੈਂਚਡੰ ਗ: ਨਾੜੀ ਟਵੱ ਚਲੇ ਖਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱ ਟ੍ਾਉਣ ਲਈ

ਨਸਾਂ/ਹੈਮਰਾੱਇਡ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਇੱ ਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋਰ ਖਨ ਟਨਕਲਣ ਨੂੰ
ਰੋਟਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ੍ੀ
ਟਜਹੀ ਸਈ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਟਵੱ ਚ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਿਕੀਲੀ ਚਸਗਮੌਇਡੋਸਕੋਪੀ: ਅਕਸਰ 60 ਸੈਂਟ੍ੀਮੀਟ੍ਰ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤੇ ਗੁਦਾ, ਮਲ-ਦੁਆਰ ਅਤੇ

ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟਹੱ ਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ।

ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ: ਕੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਟਹੱ ਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ। ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਜਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਡਾਇਵਰਟ੍ੀਕੁਲੌਟਸਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਟ੍ਲਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ

ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਲੀਪੈਕਟ੍ੌਮੀ (ਵਧਾਅ, ਟਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਟਲਪਸ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟ੍ਾਉਣਾ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਅਕਸਰ ਵਾਇਰ ਲਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੂੰ ਟ੍ ਤੋਂ ਟਬਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਖੁੂੰ ਝਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ; ਯੂੰ ਤਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ੍
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਟਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾੱ ਚਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾੱ ਸਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤਿਾਨੂੰ ਲਾੱਗਦਾ ਿੈ ਚਕ ਤਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੋ ਜਾਂ

ਆਾੱਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਚਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਾਡੀ ਮਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਸਰਜੀਕਲ ਇਚਤਿਾਸ
ਚਿਾੱ ਿ ਿਾੱ ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਾੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਤਿਾਡੀ ਿੈ।

ਪਰਚਕਚਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਚਿਤ ਜਚਟਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਿਾੱ ਿ, ਜਚਟਲਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨ ਚਿਾੱ ਿ ਮਦਦ
ਲਈ ਇਾੱਕ ਡਾਕਟਰ ਿਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਿ ਿੋਏਗਾ; ਪਰ ਜਚਟਲਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨ ਚਿਾੱ ਿ ਸ਼ਾਚਮਲ
ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਜੜੀ ਮਾਲੀ ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਿ ਡਾਕਟਰ, ਚਜਸ ਨੇ ਤਿਾਡੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਨੂੰ

ਚਸਰੇ ਿਾਚੜਿਆ ਿੈ, ਨਾ ਿੀ NWG&E ਦਾ ਕੋਈ ਸਾੱ ਦਸ ਪਰਿਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਟਕਟਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2

ਹਫ਼ਟਤਆਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਟਕਆਂ ਟਵੱ ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਚਿਕਲਪ
ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰ ਤੜੀਆਂ ਦੀ ਐਡ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ੍ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ
ਪੇਟ੍ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਦੀ ਐਡ

ਿੋਰ: ______________________________________________

ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਟਕ ਰੋਗ-ਟਨਦਾਨ ਟਵੱ ਚ ਇਹ 100 ਫ਼ੀਸਦ

ਸਟ੍ੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲੀ ਫ਼ੀਸਦ ਟਵੱ ਚ, ਰੋਗ-ਟਨਦਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਰੋਗ-ਟਨਦਾਨ

ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਮਾੱ ਿ ਜੋਿਮ ਅਤੇ ਜਚਟਲਤਾਿਾਂ
ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰ ਤੜੀਆਂ ਦੀ ਐਡ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ੍ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਹੈ। ਪਰ, ਜਟਟ੍ਲਤਾਵਾਂ
ਪੇਟ੍ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਦੀ ਐਡ
ਸੂੰ ਭਵ ਹਨ। ਪਰਟਕਟਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਾਖ਼ (ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ): ਯੂੰ ਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ੍ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕੂੰ ਧ ਟਵੱ ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵਰਟਗਆਂ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਟ੍ਕ ਜਾਂ

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਪਰਟਕਟਰਆਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟਵਕਲਪ ਕੋਈ ਨੈਦਾਟਨਕ ਅਟਧਐਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵਚਾਰ ਵਟ੍ਾਂਦਰੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਪਰਵ-ਪਰਬੂੰਟਧਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਪੇਟ੍ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਟਵੱ ਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਸਣ ਨਾਲ ਉਹ

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ, ਚਕਉਂਚਕ ਪਰਚਕਚਰਆ ਚਸਰੇ ਿਾੜਿਣ ਿਾਲੇ ਚਦਨ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦਿਾਈ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਾੱ ਡੀ ਨਿੀਂ ਿਲਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿੀਂ ਿਲਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਅਚਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਿੀਂ ਲੈ

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਚਕ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦਿਾਈ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਗਾੱ ਡੀ ਿਲਾਕੇ ਘਰ ਪਿੰ ਿਦਾ/ਪਿੰ ਿਦੀ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਪਰਕ
ੈ ਚਟਸ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਰ ਚਦਾੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਚਕਸੇ ਿੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਚਕ ਜੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਾਇਕ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਊਬਰ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਾਇਕ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਮਾਚਿਰ WTA ਿਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਿਾਿੀਦਾ

ਿੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਾੱਕ ਸਿਾਇਕ ਤੋਂ ਚਬਨਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਪਰਚਕਚਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਬੰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਾਚਣਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਬਨਾ ਸੈਂਟਰ ਆਉਂਦਾ/ਦੀ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਰਾੱ ਦ ਕਰ ਚਦਾੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ

ਸੰ ਭਾਲ ਚਿਾੱ ਿ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ (ਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਚਕਸੇ ਅੰ ਕੜੇ ਤੋਂ ਚਬਨਾ) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਿਾਈ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਚਿਾੱ ਿ ਿਰਤੋਂ
ਲਈ ਸਚਿਮਤੀ ਚਦੰ ਦਾ/ਚਦੰ ਦੀ ਿਾਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀ ਪਰਚਕਚਰਆ/ਬੇਿੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਾਈ ਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਿ ਜਚਟਲਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ ਦਾੱ ਸੀਆ ਚਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਿਾਲ ਪਾੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਦਾੱ ਤਾ ਚਗਆ ਿੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਚਕ ਅਣਚਿਤਿੀਆਂ ਸਚਥਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਲਾਸਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਚਜਸ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਪਚਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਦਾੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੂਲ ਪਰਚਕਚਰਆ(ਿਾਂ) ਜਾਂ ਿਾੱ ਿ-ਿਾੱ ਿ ਪਰਚਕਚਰਆ(ਿਾਂ) ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਜਾਂ ਪਸਾਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਖ਼ਚਤਆਰ ਚਦੰ ਦਾ/ਚਦੰ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਚਕ ਉਪਰ ਚਦਾੱ ਤੇ ਨਾਂ ਿਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਸਦੇ ਸਿਾਇਕ ਜਾਂ ਨਾਚਮਤ ਚਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ
ਂ ਸ
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਅਨਸਾਰ ਅਚਜਿੀਆਂ ਪਰਚਕਚਰਆਿਾਂ ਚਸਰੇ ਿਾੜਿ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਚਕ ਐਡ
ੋ ਕੋਪੀ ਸੈਂਟਰ ਅਗਾਿੂੰ ਚਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਨਿੀਂ ਚਦੰ ਦਾ ਅਤੇ ਜੀਿਨ
ਬਿਾਈ ਰਾੱ ਿਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਭਿ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਿੈ ਚਕ ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪਰਕ
ੈ ਚਟਸ ਇਾੱਕ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਚਿਚਗਆਨ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਮੈਂ ਮੰ ਨਦਾ/ਮੰ ਨਦੀ ਿਾਂ ਚਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ
ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਚਿਤ ਕੋਈ ਗਰੰ ਟੀਆਂ ਨਿੀਂ ਚਦਾੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
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ਮਰੀਜ਼/

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖ਼ਚਤਆਰ ਪਰਾਪਤ ਨਮਾਇੰਦਾ (ਇਾੱਕ ਤੇ ਚਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ)

ਤਾਰੀਖ਼:

ਸਮਾਂ:

ਅਨਿਾਦਕ/ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਰਸ਼ਤਾ
ਚਸਰਫ ਗਿਾਿ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਮਰੀਜ਼ ਲੇ ਬਲ

Northwest Endoscopy Center, LLC

2930 Squalicum Parkway, #202

Bellingham, WA 98225

ਮਾਲੀ ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਚਿਮਤੀ
ਂ ੁਲੇਟ੍ਰੀ ਸਰਜਰੀ ਸੈਂਟ੍ਰ" ਹੈ, ਜੋ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਹ ਸੈਂਟ੍ਰ ਪੇਟ੍ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਟਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਟਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱ ਕ "ਐਬ

ਟਮਅਦੇ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅਟਧਐਨ ਦੀ ਪਰੈਕਟਟ੍ਸ ਲਈ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ – ਇਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਟਕਟਰਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟ੍ਰ ਟਵੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ
ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟ੍ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਟਨਕਲ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਟਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਟਸਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ।

ਇਸ ਸੈਂਟ੍ਰ ਦਾ ਟਮਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਾਟਹਰਾਨਾ ਆਉਟ੍ਪੇਸ਼ਟ੍
ੇਂ ਸੈਟਟ੍ੂੰ ਗ ਟਵੱ ਚ ਟਮਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇਖਭਾਲ ਟਮਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟਧਆਨ ਟਦੱ ਤਾ
ਜਾਏਗਾ।

ਂ ੋਸਕੋਪੀ, LLC ਅਤੇ ਨਾੱਰਥਵੈਸਟ੍ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਟ੍
ਂ ਰੋਲਾੱਜੀ, PLLC ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਨਾੱਰਥਵੈਸਟ੍ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਟ੍
ਂ ਲ
ਂ ਰੋਲਾੱਜੀ ਪਰਦਾਤਾ
ਇਹ ਸੈਂਟ੍ਰ ਡਾਕਟ੍ਰ ਐਡ
ਰੋ ਾੱਜੀ, PLLC ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ, ਸੈਂਟ੍ਰ ਦੇ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਟ੍
ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਕ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ਿਣ ਲਈ ਕਟਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਬਟਲੂੰਗ ਨੁਮਾਇੂੰ ਟਦਆਂ ਟਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟਜਹੜੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਂਟ੍ਰ ਟਵੱ ਚ ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱ ਚ ਉਪਕਰਣ, ਸਟ੍ਾਫ਼, ਟਕਰਾਇਆ, ਸਪਲਾਈਆਂ ਸ਼ਾਟਮਲ

ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਕਸੇ ਟਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈਥੋਲਾੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੈ ਬੋਰੇਟ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵੱ ਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਹਲਤ, ਲੈ ਬੋਰੇਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਸਾਟਰਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱ ਖਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਤੇ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2.

ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ, ਰਟਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ (ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ) ਟਵੱ ਚ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ

3.

ਮਰੀਜ਼, ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟ੍ਰ ਟਵੱ ਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

4.

ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨਾਂ ਟਵੱ ਚ ਪਟਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟ੍ੀਟਫ਼ਕੇਸ਼ਨ, ਪਟਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖਟਤਆਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਟਲਖਤੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਾ ਪਰਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰ (ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਟਸਟਕਓਟਰਟ੍ੀ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇ।

ਸਰਟਵਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ੋ-ਘੱ ਟ੍ 3 ਟਦਨ ਪਟਹਲਾਂ ਿੁਕਵਾਂ ਅਖਟਤਆਰ ਲੈ ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇੂੰ ਜ ਕਰਨ ਟਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਟਹਣ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ

ਟਵਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪਨੀ ਟਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਟਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼
ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
5.

ਅਸੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਕੁਝ ਅਟਜਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਕ ਪਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਬਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱ ਟ੍ੋ-ਘੱ ਟ੍ 50% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ

6.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਮੱ ਟਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (360) 734-1420 ਚਿਕਲਪ 3 ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਬਚਲੰਗ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ

ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਟਤੂੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਟਵੱ ਚ ਬਾਕੀ ਰਟਹੂੰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਘੱ ਟ੍ੋ-ਘੱ ਟ੍ ਇੱ ਕ ਟਤਹਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਟਤੂੰ ਨ ਮਹੀਟਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ
ਕਰੈਟਡਟ੍ ਟਰਕਾੱਰਡ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੜਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਟਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰਾਪਤੀ-ਸਚਨਾ ਟਵੱ ਚ ਟਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਕ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਟਧਆਨ ਟਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਟਬਨਾ ਟਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ,
ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟ੍ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ: _______________________________________ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _____________________________________ ਤਾਰੀਖ: ______________
ਸੈਂਟ੍ਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਾ: ______________________________________________________________________________________ ਤਾਰੀਖ: ____________

**************************************************************************************************************

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਿਾੱ ਕ ਅਤੇ ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ, ਅਗਾਿੂੰ ਚਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰ ਿੀ ਖ਼ਲਾਸੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਸੂਿਨਾ

ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਟਵੱ ਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਟਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਮਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਟਦੱ ਤਾ ਟਗਆ ਹੈ :
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ:
___________ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
___________ ਅਗਾਹੂੰ ਟਹਦਾਇਤਾਂ

___________ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਟਹੱ ਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਖੁਲਾਸਾ

ਸੈਂਟ੍ਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦਾ: ______________________________________________________________________ ਤਾਰੀਖ: __________________________________

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇ ਬਲ

