ਦੇ ਖੋੜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਥ ਿਜਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਿਰਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ

ਗੈਸਟਰੋਐਨਟਰ੍ੋਲਾਜੀ (ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ) ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ

ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ,

ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਪਾਚਣ-ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ

ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੈਸਿਟਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ

ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ(ਵ ) ਤੁਹਾ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾ ਇਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ

ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤ ਇਹ ਜਿਟਲਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣਾ: ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣਾ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ, ਪੌਲੀਪੈਕਟੌਮੀ, ਵਧਾਅ
ਜ ਬੈਂਿਡੰਗ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਟਲਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਸਰਫ਼ ਿਧਆਨਪੂ ਰਵਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ

ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਆਇਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਚਣ-ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਿਚਤ ਿਹੱਸੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦੇਣਾ, ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜ ਸੰਭਵ ਤੌਰ

ਦੀ ਲਾਈਿਨੰਗ ਦੀ ਪੂ ਰੀ ਤਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਈਆਂ/ਿਫ਼ਲਮ

ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਆੱਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁ ਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣ

ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੁਭਾਿਵਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ ਮਾਈਕਰ੍ੋਸਕੋਿਪਕ
(ਸੂਖਮ) ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਿਟਸ਼ੂ (ਬਾਇਓਪਸੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਵਧਾਅ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੌਿਲਪਸ) ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹਨ

ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ: ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ
ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥ ਤੇ ਨਸ ਿਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੂਜਨ, ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ, ਐਲਰਜੀ ਸਬੰਧੀ

ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾ ਸੁਖਾਵ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ

ਪਰ੍ਤੀਕਰਮ, ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਿਵਗਾੜ, ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ/ਘੱਟਣਾ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ

ਡਾਕਟਰ ਜ ਨਰਸ ਦਰਿਮਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ (ਸੁਚੇਤ) ਸ਼ ਤਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ/ਦੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰ੍ਦਾਤਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ ਸ਼ ਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੈਸਥੀਸੀਓਲਾੱਿਜਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਂਡੋਸਕੋਿਪਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ

ਸਮਿਸਆਵ ਜ ਹੋਰ ਜਿਟਲਤਾਵ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਹੋਰ ਜੋਖਮ: ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ, ਯੰਤਰ

 EGD (ਐਸੋਫੇਗੋਗਸ
ੈ ਟਰ੍ੋਡਯੂ ਡਨ
ੈ ੋਸਕੋਪੀ): ਭੋਜਨ-ਨਲੀ, ਿਢੱਡ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਹੇਠਲੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ
ਫੈਲਾਉਣਾ: ਭੋਜਨ ਨਲੀ

ਮੁਆਇਨਾ ਪੂ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁੰਝਾਉਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ; ਯੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕੁ ਝ ਹੱਦ ਤੱਕ

ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਟਊਬ ਜ ਗੁ ੱਬਾਿਰਆਂ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਿਸਆਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ

 ਭੋਜਨ ਨਲੀਆਂ ਜ ਹੈਮਰਾੱਇਡ ਬੈਂਿਡੰਗ: ਨਾੜੀ ਿਵੱਚਲੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟਾਉਣ ਲਈ ਨਸ /ਹੈਮਰਾੱਇਡ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ ਹੋਰ ਖ਼ੂਨ ਿਨਕਲਣ
ਹੋਰ ਵਹਾਅ

ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾੜੀ

ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਜ ਆੱਪਰ੍ੇਸ਼ਨ

ਰੋਿਕਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਦੇ

ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਸਰਜੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ

ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ

ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਨਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਲਚਕੀਲੀ ਿਸਗਮੌਇਡੋਸਕੋਪੀ: ਅਕਸਰ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਗੁ ਦਾ, ਮਲ-ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ
ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ।

 ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ: ਕੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਜਹਨ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਾਇਵਰਟੀਕੁ ਲੌਿਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪੌਲੀਪੈਕਟੌਮੀ (ਵਧਾਅ, ਿਜਹਨ

ਹੋਰ ਜਿਟਲਤਾਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ

ਪੌਿਲਪਸ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,

ਹਟਾਉਣਾ) ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ

ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਜ ਦੰਦ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਟਲਤਾਵ , ਜੋ ਤੁਹਾ ਪਿਹਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ;

ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ। ਜੇ ਖ਼ੂਨ ਵਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ੂਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਭੋਜਨ ਨਲੀ

ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੋਸਟੌਮੀ ਦੀ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚਲਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਖਾਨਾ

ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।

ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਜਿਟਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਜਿਟਲਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ
ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ; ਪਰ ਜਿਟਲਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਲੀ
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ

ਨਾ ਤ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ

ਿਸਰੇ ਚਾਿੜਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਾੱਰਥਵੈਸਟ

ਗੈਸਟਰੋਐਨਟਰ੍ੋਲਾਜੀ ਐਂਡ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਸ ਪਰ੍ਵਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਇਓਪਸੀਜ਼ ਜ ਪੌਲੀਪੈਕਟੌਮੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ

ਵਾਇਰ ਲੂਪ ਨਾਲ ਜ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

ਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

 ਹੋਰ: ______________________________________________

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਿਵਕਲਪ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਟਲਤਾਵ

ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਹ 100 ਫ਼ੀਸਦ

ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ

ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੀਸਦ ਿਵੱਚ, ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜ ਗ਼ਲਤ ਰੋਗ-ਿਨਦਾਨ ਹੋ

ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਿਜਹਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵਰਿਗਆਂ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਜ ਡਾਕਟਰੀ

ਿਮਿਲਆ, ਤ ਤੁਹਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਇੱਕ

ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਕੋਈ ਨੈਦਾਿਨਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ/ਜ ਇਲਾਜ

ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨ ਿਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ।

1. ਸੁਰਾਖ਼ (ਪਰਫ਼ੋਰੇਸ਼ਨ): ਯੰਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਿਵੱਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਸਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ , ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸਰੇ ਚਾੜਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸ਼ ਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਅਿਹਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਕਾ ਨੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਜ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ ਿਕ ਜੇ ਸ਼ ਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ/ਪਹੁੰਚਦੀ ਹ ,
ਤ ਮੈ ਇਸ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ ਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਮੈਂ ਘਰ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੈ ਇੱਕ ਅਨੁਮੋਿਦਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨੁਰਕ ਣ ਕੰਪਨੀ ਜ ਮਾਿਹਰ WTA ਵਲੋਂ ਟਰ੍ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਸੈਂਟਰ ਜ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਪਰ੍ਵਾਿਣਤ ਟਰ੍ ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਾੱਰਥਵੈਸਟ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆਉਂਦਾ/ਦੀ ਹ , ਤ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਫੋਟੋਆਂ/ਵੀਿਡਓ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ (ਨ ਜ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾ) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ । ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾੱਰਥਵੈਸਟ
ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸੈਂਟਰ ਿਵੱਚ ਮਾਲੀ ਿਹੱਤ/ਮਾਲਕੀ ਿਹੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ/ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਜਿਟਲਤਾਵ ਬਾਰੇ ਪੂ ਰੀ ਤਰ ਦੱਸੀਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ ਿਕ ਅਣਿਚਤਵੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੂਲ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ(ਵ ) ਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ(ਵ ) ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ ਪਸਾਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ ਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ ਨਾਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵ ਿਸਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤ ਿਜੰਦਗੀ

ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਬਾਦਲਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਾਹੂੰ ਿਹਦਾਇਤ , ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤ , ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਕ
ੈ ਿਟਸ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਵਿਗਆਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ/ਮੰਨਦੀ ਹ ਿਕ ਮੈ ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।


Alan Chang, MD



Barry Levenson, MD



Gregory Munson, MD



James A. Schoenecker, Jr., MD



Angela Bradley, MD



Christoph Reitz, MD



Hannah Sheinin, MD



Kelly McCullough, MD

Todd

Witte, MD

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ _____________________ ਐਮ. ਡੀ. ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ: ________________________ਤਾਰੀਖ਼: ____________ ਸਮ : ______


ਮਰੀਜ਼/  ਕਾ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਇੱਕ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ)

ਤਾਰੀਖ਼:

ਸਮ :



ਅਨੁਵਾਦਕ/ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਿਸਰਫ਼ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

Patient Label
Translated‐Punjabi

Northwest Endoscopy Center, LLC
2930 Squalicum Parkway, #202
Bellingham, WA 98225

ਮਾਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ "ਐਂਬੁਲੇਟਰੀ ਸਰਜਰੀ ਸੈਂਟਰ" ਹੈ, ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਮਅਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ – ਇਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਡਾਕਟਰ ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਿਹਰਾਨਾ ਆਉਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼

ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ

ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, LLC ਅਤੇ ਨਾੱਰਥਵੈਸਟ ਗੈਸਟਰ੍ੋਐਂਟਰ੍ੋਲਾੱਜੀ, PLLC ਦੀ ਸ ਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਨਾੱਰਥਵੈਸਟ ਗੈਸਟਰ੍ੋਐਂਟਰ੍ੋਲਾੱਜੀ, PLLC ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਸਮਝਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲ

ਪੜਣ ਲਈ ਸਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ

ਹ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਬਿਲੰਗ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹ , ਉਹ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਪਕਰਣ, ਸਟਾਫ਼, ਿਕਰਾਇਆ, ਸਪਲਾਈਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈਥੋਲਾੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵ ਲਈ
ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਹੂਲਤ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾ ਨੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

2.

ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ, ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਿਵੱਚ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮਾ ਕਰਾਵ ਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ , ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਕਰ੍ਾਈਬਰ (ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਨ , ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਵੇ।

3.
4.

ਮਰੀਜ਼, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਏ ਜ ਦੇ ਹਨ।
ਕੁ ਝ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ, ਪਿਹਲ ਤੋਂ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮੇ ਜ ਿਲਖਤੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ

ਸਮਝਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਢੁਕਵ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਿਵਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼
ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5.

ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹ ਿਕ ਕੁ ਝ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਿਕ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਬਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

6.

ਜੇ ਤੁਹਾ ਮਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (360) 734-1420 ਿਵਕਲਪ 3 ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਬਿਲੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ

ਭੇਜੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰ੍ੈਿਡਟ

ਿਰਕਾੱਰਡ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਰ੍ਾਪਤੀ-ਸੂਚਨਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ ਅਤੇ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਿਬਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ

ਕਵਰੇਜ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹ ।
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨ : _______________________________________ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ: _____________________________________ ਤਾਰੀਖ਼: ______________
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ: ______________________________________________________________________________________ ਤਾਰੀਖ਼: ____________
**************************************************************************************************************

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਗਾਹੂੰ ਿਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਸੂਚਨਾ
ਮੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ , ਿਵੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ:
___________ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
___________ ਅਗਾਹੂੰ ਿਹਦਾਇਤ
___________ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਿਹੱਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ: ______________________________________________________________________ ਤਾਰੀਖ਼: __________________________________

Patient Label
Translated‐Punjabi

