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LAP MediSys, 06/19 

ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਹੱਕ ਾਂ ਬ ਰੇ ਬਬੱਲ    Patient’s Bill of Rights in a Hospital 

ਬਿਊਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਬ ੱਚ ਹਸਪਤ ਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼  ਜੋਂ ਕ ਿ ੂੰਿ ਅਿ ਸ ਰ ਤੁਹ ਡੇ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹਿ: 

 

(1)  ਇਹਨਾਾਂ ਹੱਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ  ਰਤੋ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਕਾਰਣ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਤਾ 

ਜ਼ਰ ਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

(2) ਨਸਲ, ਰੂੰਗ, ਧਰਮ, ਵਲੂੰਗ, ਵਲੂੰਗ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, ਅਪੂੰਗਤਾ, ਵਜਣਸੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਬੂੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। 

(3) ਬੇਲੋੜੀਆਾਂ ਪਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵ ੱਚ ਬੇਲਾਗ ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। 

(4)  ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। 

(5) ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਜ਼ਮੇ ਾਰ ਹੋਏਗਾ। 

(6) ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਾਂ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕੂੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨ ੂੰ 

ਮਨਹਾ ਕਰੋ। 

(7)  ਵਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ ਵਜਸ ਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤ ੇਛੱੁਟੀ ਉਪਰੂੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

(8) ਆਪਣੇ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੂੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 

(9) ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਕਸੇ ਤਜ ੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਅਮਲ ਲਈ ਸ ਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵ ੱਚ, 

ਅਮਲ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂੰਭ  ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

(10)  ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾ ਨਵ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ ਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀ ਇੂੰਜ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇੱਕ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਫ਼ਵਲਟ “ਨਾ ਨਵ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼” – ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀ ਾਰਾਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ” ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕਹੋ। 

(11) ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਵਕ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ‘ਤੇ ਵਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(12) ਖੋਜ ਵ ੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰੋ। ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵ ੱਚ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੂੰਮਲ  ੇਰ ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

(13)  ਹਸਪਤਾਲ ਵ ੱਚ ਰਵਹੂੰਦੀਆਾਂ ਵਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ। 

(14) ਹਸਪਤਾਲ ਵ ੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀ ਵਮਲਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਵਲਆਾਂ ਵ ੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੂੰ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਖਾਕਾ ਅਤੇ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਲਖਤੀ  ੇਰ ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਵਕ ੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

(15)  ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਵਜਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਢੁਕ ੀਂ 

ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

(16) ਮਦ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਬੱਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 

(17) ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਾਂ ਵਮਆਰੀ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਵਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖ,ੋ ਵਜੂੰਨਹ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

(18)  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੂੰਡੀਪੈਨਡੈਂਟ ਵਡਸਵਪਊਟ ਰੈਜੋਵਲਉਸ਼ਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਅਕਲਵਪਤ ਵਬੱਲ ਨ ੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

(19) ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਵਮਲ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰਤਾਾਂ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਜੁਆਬ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨਾਲ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਨ ੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

(20) ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਬਾਲਗਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੱਕ ਵਦਓ, ਵਜੂੰਨਹ ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਮਲਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

(21)  ਸਰੀਰਰ ਅੂੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੋ। ਸੋਲਹ ਾਾਂ ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਉਹ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵ ਅਕਤੀ ਮੌਤ ਉਪਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਅੂੰਗਾਾਂ, ਅੱਖਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼ ਆਾਂ ਨ ੂੰ 

ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਐਨ. ਾਈ.ਐਸ. ਡੋਨੇਟ ਲਾਈਫ਼ ਰਵਜਸਟਰੀ (NYF Donate Life Registry) ਜਾਾਂ ਅੂੰਗਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਵਟਸ਼ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਲਖਤੀ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਕੇ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਰੌਕਸੀ,  ਸੀਅਤ, ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ 

ਰਾਹੀਂ) ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਰੌਕਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਪਬਬਲਕ ਹੈਲਥ ਲ ਅ (PHL)2803 (1)(g) ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਦੇ ਅਬਿਕ ਰ, 10NYCRR, 405.7,405.7(a)(1),405.7(c) 

 


