
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

• ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸੰਪਤੀ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, 

ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ)

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਿਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ 
ਿਵਿਦਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਇਲਾਜ 
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ

• ਸੁਿਵਧਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ

• ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ , ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ,

• ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ/ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ, ਅਤੇ 

ਸੁਿਵਧਾ 'ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ

ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ/ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 
ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ

• ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ 
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ,

• ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ,

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਪੱਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,
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• ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਿਬੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ 

ਗਏ ਹਨ ।

,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ/ਿਬਨਾਂ

• ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 

ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

• ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਤਕਾਰ 

ਨਾਲ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਬਿਲੰਗ

ਜਦੋਂ ਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

• ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ, ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣੇ-

ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ

• ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਅਪਵਾਦ 

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ)

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

o ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਿਖਆ 

ਦੌਰਾਨ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ

• ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ 

ਜਾਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ

ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

• ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ , ਇਹ 

ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ 

ਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜਾਂਚ/ਇਲਾਜ

ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠਿਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਰਪੱਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

o ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ/
ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਕੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ

• ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ, 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।

• ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ 

ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ (ਜਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ) ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੋ

• ਸਰੀਰਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ 

ਰੱਖੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 

ਇਸ 'ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ

ਦੇਖਭਾਲ

• ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:

ਆਦਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਵਹਾਰ

ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ
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