
 
ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਕ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਕਿਧਾਿਾਾਂ ਿਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਦਿੱਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸੂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।  
 

ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਅਕਧਕਾਰ   
 
ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਇੂੰਡੋਸਕੋਪੀਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹੇਠ ਦਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ:  
 
ਆਦਰ  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਕਾਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂਦਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਦਰਪ ਰਣ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ।  
 

ਕਧਆਨ ਕਿਿੱਿ ਰਿੱਖਣਾ   
• ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਪਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਦਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਨਿੱ ਜੀ ਅਤ ੇਅਦਿਆਤਦਮਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  

ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਤਰਜੀਹ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।    
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਿੱਚ ਪੇਸੇਵਰ ਦਮਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਭਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਦਜੂੰਨਾਂ ਦੀ 

ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਦਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।    
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੂੰਗ, ਿਰਮ, ਦਲੂੰਗ, ਰਾਸਟਰੀ ਮ ਲ, ਅਪੂੰਗਤਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਅਿਾਦਰਤ ਦਵਤਕਰੇ ਬਗੈਰ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਦਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ।    
• ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼, ਜੋ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਬੋਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਦਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਦਭੁਾਦਸਆ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।    
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਦਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਕ ਅਦਜਹ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਬੂੰਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਸਲਤਾ ਨ ੂੰ  

ਪਰੇਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਰਾਮ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਦਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।    
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਕਟਕਾਲ ਦਵਿੱਚ ਪਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਿੱਬਿ ਹੋਣ ਅਤ ੇਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਬਨਾ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ 

ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ।    
 
ਇਿੱਜ਼ਤ/ਪਰਦੇਦਾਰੀ                

• ਦਨਿੱ ਜੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ  ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ:   ਮਰੀਜ਼ ਇਿੱਕ ਪਰਾਈਵੇਟ 
ਪਰਦੇਦਾਰ ਖੇਤਰ, ਪਰਦਕਦਰਆ ਵਾਲੇ ਕਮਰ,ੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟਰ ਮ ਦਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਾਉਨ ਪਾਏਗਾ।   ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਅਤ ੇਇਦਤਹਾਸ 
ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਿੱਕ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਦਜਹ ੇਖੇਤਰ ਦਵਿੱਚ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ 
ਕਯ ਦਬਕਲ ਪਰਦੇ ਹਮੇਸਾ ਦਖਿੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਦਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਦਤਆਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ਼ ਦਖਿੱਚੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਦਨਿੱ ਜਤਾ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ, ਪਰੀਦਖਆ, 
ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਗੁਪਤ ਮੂੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।    

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਮੁਕਤ ਰਦਹਣ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇਦਕਸ ੇਵੀ ਦਕਸਮ ਦੇ ਦਦੁਰਵਹਾਰ ਜਾਂ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਰਦਹਣ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ 
ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਸੇਵਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।  

 
ਗੋਪਨੀਯਤਾ  

• ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਕਾਰਡ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿੱਖਰ ੇਪਛਾਣ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਦਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਨਿੱ ਜਤਾ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਦਖਆ 
ਲਈ ਤੈਅ 45 CFR ਦਹਿੱਸੇ 160 ਅਤ ੇ164 ਰਾਹੀ ਂਦਿੱਸੇ ਗਏ ਦਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

• ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਰਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਦਕ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਦਿਰੇ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਵਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਂਨਾ ਦਕਹਾ ਦਗਆ ਹੋਵ।ੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸ ਦਚਤ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਕਸੇ ਤੀਜੇ ਦਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਂਦਿੱਸੀ ਜਾਏਗੀ।  

• ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਮਰੀਜ਼ 
ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਦਰਲੀਜ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ।   

• ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਦਬਓਰ ੇਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ ਫਾਈਲ ਦਵਿੱਚ ਰਿੱਦਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।    



 
 ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ , ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਵਿੱਚ ਦਸਿੱਿ ੇਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦ ਜੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦ ਜੇ ਦਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਦਿੱਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ।  

• ਜਦੋਂ ਲਾਗ  ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਦਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਦਹਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਦਲਕਾਨਾ ਹਿੱਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦਲਖਤ ਦਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਕਦਰਆ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਦਫਕੇਟਸ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। 
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਦੇ ਘੂੰਦਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਰਬੂੰਿ ਬਾਰੇ ਸ ਦਚਤ 

ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ।  
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਕਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰਦੇ 

ਹਨ।  
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਦਸਿੱਿ ੇਸਬਦਾਂ ਦਵਿੱਚ ਸਰਤਾਂ, ਸਬੂੰਦਿਤ ਤਸਖੀਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਦਜਸ ਦਵਿੱਚ 

ਵੈਕਲਦਪਕ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਸੂੰਭਵ ਜਦਟਲਤਾਵਾਂ (ਸਦਹਮਤੀ, ਦਡਸਚਾਰਜ ਦਨਰਦੇਸ, ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਦਸਿੱਦਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਆਉਟ) ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਲੋਂ 
ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਿੱਕ ਜ਼ੁੂੰਮੇਵਾਰ ਦਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰੈਕਟੀਸਨਰ ਪਰਦਕਦਰਆ ਤੋਂ ਪਦਹਲੇ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਸ ਦਚਤ ਸਦਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ।   

• ਸੈਂਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਪਦਰਵਾਰ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਦਮਤ ਦਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ , ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਕਾਰਡ ਦਵਿੱਚ ਰਿੱਖੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਦਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੈਕਟੀਸਨਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ 
ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵ।ੇ   

• ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੀ ਥਾ ਂਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁੂੰਮੇਵਾਰ ਪਿੱਖ ਨ ੂੰ  ਸ ਦਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਉਹ 
ਥਾ ਂਦਜਿੱਥ ੇਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸ ਦਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂੰਘੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤ ੇਦਨਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਹ ੂੰ ਦਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ।   

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਦਜਵੇਂ ਉਿੱਦਚਤ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਤੀਦਨਿ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਕਦਰਆ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ, ਅਗਾਹ ੂੰ ਦਨਰਦੇਸਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਜਸ ਦਵਿੱਚ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਆਦਿਕਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਗਾਹ ੂੰ ਦਨਰਦੇਸ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  

• ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਦਰਕਾਰਡ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱਖ ਦਹਿੱਸੇ ਦਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਗਾਹ ੂੰ ਦਨਰਦੇਸ ਦਨਸਪਾਦਦਤ ਕੀਤ ੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਬਿੱਲ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵੇਰਵ ੇਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ।  
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਰਾਜ ਅਤ ੇਸੂੰਘੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਅਤ ੇਦਨਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਕਾਇਤ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਉਸ ਥਾ ਂਦੇ 

ਸਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ/ਦਚੂੰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਸਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਦਚਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ।  ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਜਮ, ਦਖ਼ਲ, ਬਦਲੇ, 
ਦਵਤਕਰੇ, ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ।  

• ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਸਕਾਇਤ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ, ਅਿੀਨਗੀ, ਤਫ਼ਤੀਸ, ਅਤ ੇਸੁਭਾਅ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦਸਕਾਇਤ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦੀ 
ਦਵਿੀ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਦਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

• ਸਾਰੀਆਂ ਤਥਾਕਦਥਤ ਉਲੂੰਘਣਾਵਾਂ/ਦਸਕਾਇਤਾਂ ਦਵਿੱਚ, ਲੇਦਕਨ ਇਨ੍ਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਬਦਸਲ ਕੀ, ਅਣਗਦਹਲੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ, 
ਮਾਨਦਸਕ, ਦਜਨਸੀ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸਣ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ।  

• ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਂਟਰ ਦਵਿੱਚ ਆਦਿਕਾਰਕ ਇਿੱਕ ਦਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਫੌਰਨ ਦਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਦਸਰਫ਼ ਸਾਬਤ ਦੋਸ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ 
ਅਦਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਿਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ।  

• ਦਸਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਵਿੱਚ ਦਸਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਦਖਆ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਰਾਵਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਦਸਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਹੈ।  

• ਸੈਂਟਰ ਨ ੂੰ , ਦਸਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਵਿੱਚ, ਦਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਤੀਦਨਿ ਰਾਹੀ ਂਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ (ਦਦਿੱਤ ੇਜਾਣ 
ਦਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ) ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

• ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਦਕ ਦਸਕਾਇਤ ਨਾਲ ਦਕਵੇਂ ਦਨਪਦਟਆ ਦਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਦਲਖਤ ਨੋਦਟਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਦਸਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿੱਕੇ 



ਗਏ ਕਦਮ, ਦਸਕਾਇਤ ਪਰਦਕਦਰਆ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਦਸਰ ਦਸਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਿਾਨ 
ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 12 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ। 

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ ਦਕ ਸੈਂਟਰ ਦਡਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਸਬੂੰਿੀ ਲੋੜਾਂ 
ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਤੋਂ ਪਦਹਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਦਚਤ ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਬਗੈਰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਦਜਆਂ ਬਾਰ ੇਸ ਦਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।      

 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਿੱਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਦਲਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਦਿਤ ਸਮਿੱਦਸਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿਾਨ ਦਵਿੱਚ ਦਕਦਰਆਸੀਲ ਢੂੰਗ 
ਨਾਲ ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ।    

• ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ , ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿੱਕ 
ਪਰੈਕਟੀਸਨਰ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਤੀਦਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਦਚਤ ਕਰੇਗਾ।ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਦਲਆਂ ਦਵਿੱਚ ਪਦਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਡਾਇਰੈਕਦਟਵ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਂ
ਜਾਰੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਆਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਵਿੱਚ ਹੋਣ।  

• ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਦਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਤਬਦੀਲ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਿੱਕ ਅਨੁਸੂੰਿਾਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਵਿੱਚ ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਕਸੇ ਅਦਜਹ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਦਵਿੱਚ ਦਹਿੱਸਾ 
ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੂੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਜਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਦਹਲੇ ਸ ਦਚਤ ਸਦਹਮਤੀ ਦਦਿੱਤੀ ਹੋਵ।ੇ   

•      
 
ਜੇ ਸਹੀ ਅਦਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਂਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਦਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਤਦਹਤ ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਅਯੋਗ ਘੋਦਸਤ 
ਕਰ ਦਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਤਦਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਨਯੁਕਤ ਦਵਅਕਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਦਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ।   ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਅਯੋਗ ਘੋਦਸਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਹੀ ਂਨਾਦਮਤ 
ਕੋਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਤੀਦਨਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਰਾਹੀ ਂਮਨਜ਼ ਰ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਦਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ 
 
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਨਮਨਦਲਦਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ: 
 

ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ ਪਰਦਕਦਰਆ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਕਸ ੇਵੀ ਦਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ 
ਪਰਦਕਦਰਆ ਲਈ ਦਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਦਡਸਚਾਰਜ ਵੇਲੇ ਦਦਿੱਤ ੇਗਏ ਦਲਖਤ ਦਨਰਦੇਸ।    
 
ਸਿਾਲ ਪੁਿੱਛਣਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੂੰਡੋਸਕੋਪੀਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛਣ ਲਈ ਪਰੇਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਦਕ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਕਦਰਆ ਦੀ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ  

 
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਰਦਜ਼ਸਟਰੇਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਪਰਦਕਦਰਆ ਤੋਂ ਪਦਹਲੇ 
ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਦਤਹਾਸ ਨ ੂੰ  ਦਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਪਸਟ ਅਤ ੇਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

 
ਆਰਥਕ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।   
ਬੀਦਮਤ ਦਵਅਕਤੀ ਦਬਿੱਲ ਦੇ ਉਸ ਦਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦਜਸਨ ੂੰ  ਉਸਦੀ ਬੀਮਾ ਕੂੰਪਨੀ ਰਾਹੀ ਉਸਦਾ ਸਦਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ 
ਬਾਕੀ ਜ਼ੁੂੰਮੇਵਾਰੀ ਮੂੰਦਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  



 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ  
ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਦਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਉਮੀਦ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ, ਸੁਝਾਅ, ਦਟਿੱਪਣੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦਸਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਦਰਵੇਸ 
ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਰਜਸਥਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।    
 
ਇਿੱਕ ਦਸਕਾਇਤ ਜਾਂ ਦਗਲਾ ਨ ੂੰ  ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਵਾਦਸੂੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਵਭਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਦਿਵਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਰਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ 
ਕਰਕ ੇਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਦਿੱਤ ੇਨੂੰ ਬਰ ਵੇਖ।ੋ    
 
ਸੈਂਟਰ ਨੋਦਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਖਤ ਦਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ) ਦਕ ਦਸਕਾਇਤ ਨਾਲ ਦਕਵੇਂ ਦਨਪਦਟਆ ਦਗਆ ਹੈ।   
 

ਸੂੰਪਰਕ:     Northwest Endoscopy Center, LLC 

    Sandra VanderYacht, Nurse Manager 

    3111  Woburn St, ,  Suite 101 

    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 ਜਾਂ 360-236-4700 
    Complaint Forms: Washington State Department of Health 
     

Medicare Beneficiary Ombudsman 
    1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
    Medicare Beneficiary Ombudsman (MBO) | CMS 

ਅਗਾਹੂੰ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕਲਕਿੰਗ ਕਿਲ ਦ ੇਸਬੰਧ ਕਿਿੱਿ ਨੋਕਿਸ  
 
ਸੂੰਚਾਲਨ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦਵਿੱਚ ਅਗਾਹ ੂੰ ਦਨਰਦੇਸ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦਲਦਵੂੰਗ ਦਵਲ ਦੇ ਸਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਦਿੱਤ ੇਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਨੁਮੋਦਦਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ:  
 
ਇਿੱਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਦਿੱਤੇ ਲਾਗ  ਕਰੇਗਾ  

• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਦਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜਵੇਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਕਰਨਾ  
• ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪੀਸਹੈਲਥ, ਸੈਂਟ ਜੋਸਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਦਜਿੱਥੇ ਦਕ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਪਦਰਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਦਲਆਣ ਦੇ 

ਸਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸ ਦਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ  
 
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠਦਹਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਮਰੀਜ਼, ਪਦਰਵਾਰ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਗਾਹ ੂੰ ਦਨਰਦੇਸ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦਲਦਵੂੰਗ ਦਵਲ ਦੇ 
ਸਬੂੰਿ ਦਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦੇ ਤਾਂ ਦਕਸ ੇਹੋਰ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ, ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਦਰਵਾਰ ਦੇ ਦਖਲਾਫ਼ 
ਦਬਨਾਂ ਦਕਸ ੇਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਦਰੁਦਵਹਾਰ ਦੇ ਦਕਸ ੇਹੋਰ ਪਰੈਕਟੀਸਨਰ ਰਾਹੀ ਂਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
 

ਡਾਕਿਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  
 
ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਦਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਦਹਿੱਤ ਜਾਂ ਮਾਦਲਕਾਨਾ ਹਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਡਾਕਟਰ 
ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ ਦਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਦਲਕਾਨਾ ਦਹਿੱਤ ਹੈ:  
 
    Benjamin Siemanowski, MD NPI#  1548301120 3111 Woburn St,  Suite 20, Bellingham WA 98226 
    Christoph Reitz, MD     NPI#  1639135007 3111 Woburn St,  Suite 20, Bellingham WA 98226 
    Donald Gullickson, MD  NPI#  1275775058 3111 Woburn St,  Suite 20, Bellingham WA 98226 

https://www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/FileComplaintAboutProviderorFacility/ComplaintForms
https://www.cms.gov/Center/Special-Topic/Ombudsman/Medicare-Beneficiary-Ombudsman-Home


    Gregory Munson, MD  NPI#  1982610937 3111 Woburn St,  Suite 20, Bellingham WA 98226 
    Kristina Ross, MD  NPI#  1568738458  3111 Woburn St,  Suite 20, Bellingham WA 98226 
    Kelly McCullough, MD             NPI#  1841256260 3111 Woburn St,  Suite 20, Bellingham WA 98226 
    Todd Witte, MD  NPI#  1093847949 3111 Woburn St,  Suite 20, Bellingham WA 98226 

 


