ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਗ਼ਲਤਫ਼ਿਹਮੀਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਅਸ� ਇੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ। ਜੇ ਤੁਹ ਾਡੇ
ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੀ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਤੁਹ ਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ੀ ਹੋਵੇਗ ੀ।
•

ਅਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਪਾਰਕ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ, DSHS, L&I, ਅਤੇ ਟ�ਾਈਕੇਅਰ ਨੂੰ ਿਬੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹ�।

•

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਤ� ਤੱ ਕ ਿਬੱ ਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਜ�
ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਤ� ਿਬਨ� ਤੁਸ� ਿਬੱ ਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਮੰ ਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਿਕ
ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 360-734-1420 ਿਵਕਲਪ 3 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਬੱ ਿਲੰਗ
ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

•

ਸਿਹ-ਭੁਗ ਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮ� ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

•

ਅਸ� ਇੱ ਕ ਿਵਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਜ�
ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੁਸ� ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ।

•

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵ ਾਰੀਆਂ
1.

ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮ� ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ।

2.

ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ� ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3.

ਮਰੀਜ਼ NW ਗੈਸਟਰੋਐਨਟ�ੋਲਾਜੀ/ਐਨਡੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ।

4.

ਮਰੀਜ਼ ਿਬੱ ਲ ਿਮਲਣ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ।

5.

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਨ�ਿਟਸ (48 ਘੰ ਿਟਆਂ) ਦੇ ਿਬਨ� ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਤ� ਹਟਾਏ
ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

6.

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਹਨ ਉਨ�� ਤ� ਨਾ-ਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਵਾਈ, ਇੰ ਫ਼ਯੂਜ਼ਨ ਜ� ਨਵ� ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਿਫ਼ਸ ਿਵਿਜ਼ਟ - $50.00 ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ ਕਾਇਮ (ਪੁਰਾਣੇ) ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਿਫ਼ਸ ਿਵਿਜ਼ਟ

7.

- $25.00
ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਲਈ 10 ਜ� ਵਧੇਰੇ ਿਮੰ ਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਉਨ�� ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੇਰ ਕਦੀ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

8.

ਿਬਨ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ/ਜ� ਸੰ ਗ�ਿਹ ਏਜੰ ਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਾਿਤਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9.

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਉਨ�� ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ NWG/NWEC ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਮਰੀਜ਼ ਰਾਹ�
ਵਰਿਤਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
11. ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇੱ ਕ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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12. ਮਰੀਜ਼ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
13. ਮਰੀਜ਼ ਈ-ਮੇਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਦਫਤਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਦੱ ਸ
ਅਤੇ/ਜ� ਦੋਸਤ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
14. ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਿਵਿਜ਼ਟ ਬਾਰੇ
ਿਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਬੱ ਿਲੰਗ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
15. ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ NWG/NWEC ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ �ਿਚਤ (ਿਜਵ� ਿਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੇਲ, ਪੋਰਟਲ) ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

NW ਗੈਸਟਰੋਐਨਟ�ੋਲਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬੱ ਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਸੱ ਲੀਬਖਸ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ�ਿਕ
ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਪੈਸਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। NW ਗੈਸਟਰੋਐਨਟ�ੋਲਾਜੀ ਇੱ ਕ ਬਾਹਰੀ ਉਗਰਾਹੀ
ਏਜੰ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਲੀਜ਼: ਮ� ਡਾਕਟਰ ਜ� ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�। ਮ� ਆਪਣੇ

ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ�। ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹ�। ਮ�
ਂ ੋਸਕੋਪੀ ਤ� ਤੱ ਕ ਮੇਰੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਿਬੱ ਲ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਮ� ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ NW ਗੈਸਟਰੋਐਨਟ�ੋਲਾਜੀ/NW ਐਡ
ਕਾਪੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਨਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਮ� ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ, ਮ� ਆਪਣੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਬੱ ਲ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹ�।

ਮ� �ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ।
______________________________________________________________
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

________________________
ਤਾਰੀਖ਼

______________________________________________________________
ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤਾ ਨ�

________________________
ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
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