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यस कागजातलाई पेन्सलभानिया असपताल तथा स्ास्थय प्रणाली संघको 
वयकत अिमुनतमा मात्र पणू्ण ्ा केही अशं पुि: उतपादि गि्ण सककिेछ।

बिरामीका
अधिकारतथा

उत्तरदायित्वहरू

●  मेडिकल ्ा कािुिी कारणले प्रनतब््ध लगाइएको अ्सथामा बाहेक आफिो 
मेडिकल रेकि्णको समीक्ा गिने र प्रनतललपपहरूको अिुरो्ध गिने।

असपतालका बबलहरू
्तपाईंसँग यिमि कुराहरूको अधिकार छ:
●  तपाईंको असपताल शुलकहरू र बबलहरुको प्सततृत प््रणको समीक्ा गिने, 

प्रापत गिने र अिुरो्ध गिने।
●  असपतालको बबल भुकतािी गि्ण सहयोग गिने तररकाको बारेमा जािकारी 

र परामश्ण प्रापत गिने।
●  तपाईंको सयाहारमा प्रभा् पािने कुिपैनि वय्साय ्ा प्ततीय वय्सथाको 

बारेमा जािकारी अिुरो्ध गिने।
तपाईंले यी मधये कुिपैनि अध्धकारको बारेमा िबुझकेो भएमा, कतृ पया 
िहहचककचाइकि प्रशि सोधिुहोस।् यी अध्धकारहरूको बारेमा कुिपैनि प्रशि छि ्
भिे, कतृ पया आफिो धचककतसक ्ा िस्ण ्ा असपतालको ग्ाहक समब््ध प्भागसँग 
छलफल गिु्णहोस।् तपाईंले वयनकतगत रूपमा प्रनतकरिया प्रापत गिु्णहुिेछ।
सममाि र माि-मया्णदा
्तपाईं बिरामी, बिरामीको परर्वारको सदसि ्वा अभििा्वक िएको िा्ताले 
हामी ्तपाईंलाई अिरुोि गछछौं कक:
●  अ्य बबरामी, परर्ार र कम्णचारीका अध्धकारहरू पहहचाि गरी नतिलाई 

आदर गिु्णहोस।् अ्य बबरामी र असपतालका कम्णचारीलाई िराउिे 
्धमकाउिे, हहसंातमक वय्हार ्ा दु् ्णय्हार गिने काय्णलाई सहि गररिेछैि। 

● असपतालको ्धुम्रपाि निष्ेध िीनतको पालिा गिु्णहोस।् 
●  असपताल पररसरमा कुिपैनि अ््ैध करियाकलाप सञचालि गिु्णबाट टाढा 

रहिुहोस।् तयसता करियाकलाप गरेको पाइएमा, असपतालले प्रहरीलाई  
उजुरी गिनेछ।

सुरक्ा
्तपाईं बिरामी, बिरामीको परर्वारको सदसि ्वा अभििा्वक िएको िा्ताले 
हामी ्तपाईंलाई अिरुोि गछछौं कक:
●  आफिो स्ास्थय सयाहार टोलीको सकरिय, सामेल र सधूचत सदसय बिेर 

आफिो सरुक्ाको प्र््ध्णि गिु्णहोस।् 
●  यहद तपाईं आफिो स्ास्थय र सुरक्ाको बारेमा धचन्तत हुिहुु्छ भिे  प्रशिहरु सोधिुहोस।्
●  कुिपैनि शलयकरिया सरुू गिु्ण अनघ आफिो धचककतसकलाई शरीरको कुि ठाउँ/

भागमा धचरफार गररिे हो भिेर थाहा छ भिी सनुिनशचत गिु्णहोस।्
●  कमचारीले र्णषध्ध उपचार प्रदाि गिु्ण, रगत/रगतज्य उतपादिहरू प्रदाि गिु्ण, 

रगतको िमिूा ललि ु्ा कुिपैनि उपचारपद्धनत सुरू गिु्ण अगाडि उिीहरूलाई 
तपाईंको पहहचाि जाँच गि्ण समरण गराउिुहोस।्

●  तपाईंको सयाहार गिु्णअनघ सयाहार प्रदायकलाई आफिो हात ्ुधि सयाहार 
प्रदायकहरूलाई समरण गराउिुहोस।्

●  तपाईंले कुि रषध्ध ककि से्ि गरररहिुभएको छ भ्िे बारेमा बारेमा  
थाहा पाउिुहोस।्

● असपतालका सब ैकम्णचारीलाई आफिो पररचय हदि अिुरो्ध गिु्णहोस।्
सयाहार अस्ीकार गिने
बिरामीको रूपमा:
●  तपाईंले सयाहार अस्ीकार गिु्णभयो ्ा सयाहार निदनेशिहरू पालिा गिु्णभएि 

भिे तपाईंका काय्णहरूको लाधग आफै नजममे्ार हुिहुुिेछ।
शुलकहरू
बिरामीको रूपमा:
●  आफूले प्रापत गरेको स्ास्थय से्ाको लाधग तपाईंले सकेसमम नछटो  

भकुतािी गिु्णपिनेछ। 
सहयोग
बिरामीको रूपमा:
●  तपाईंले आफू असपतालमा छँदा स्ास्थय से्ा पेशाकममीले लसफाररस गरेका 

सयाहार योजिाहरू पालिा गिु्णहुिेछ भिी अपेक्ा गरर्छ। तपाईंले आफिा 
स्ास्थय से्ा पेशाकममीहरूसँग लमलेर आफू असपतालमा हँुदा तथा 
असपतालबाट निसकेपनछ आफूले पालिा गि्ण सकिे योजिा बिाउिुपछ्ण।

तपाईंका उततरदानयत्हरू 
्तपाईं बिरामी, बिरामीको परर्वारको सदसि ्वा अभििा्वक िएको िा्ताले 
्तपाईंसँग यिमिभलखि्त कुराहरूको अधिकार हुनछ:
●  असपतालका सबै नियमहरू जा्िे र असपताल तपाईंको बसाई दौराि 

हामीले तपाईंबाट अपेक्ा गिने कुराहरू।
जािकारी उपलब्ध गराउिे
्तपाईं बिरामी, बिरामीको परर्वारको सदसि ्वा अभििा्वक िएको िा्ताले 
हामी ्तपाईंलाई अिरुोि गछछौं कक:
●  ्त्णमाि स्ास्थय सयाहार समसयाहरू, प्गतका बबमारी, असपताल भिा्ण, 

असपतालको बबरामी ्ा यस असपतालमा भएका बबरामीको परर्ारको 
सदसय ्ा अलभभा्कको रूपमा, तपाईंले आफिो असपतालको बसाईमा 

सकेसमम नछटो संघीय तथा पेन्सलभानिया राजय कािुि अ्तग्णतका आफिा 
अध्धकारहरू थाहा पाउिुहोस ्भ्िे हामी चाह्छौं। हामी तपाईंको 
अध्धकारकोसममाि गि्ण प्रनतबद्ध छौं र तपाईंले आफिो स्ास्थय सयाहारमा 
सकरिय भूलमका खलेर, आफिो असपतालका सयाहार प्रदायकलाई बबरामी ्ा 
परर्ार सदसयको रूपमा  तपाईंका आ्शयकताहरू पूरा गि्ण मद्दत गि्ण 
सकिुहु्छ भ्िे कुरा समरण गराउि चाह्छौं। तयसलेै हामी तपाईं र तपाईंको 
परर्ारले हामीसँग केही निनशचत उततरदानयत्हरू बाँडि अिुरो्ध गद्णछौं।
तपाईंका अध्धकारहरू
बबरामीको रूपमा, तपाईं र तपाईंको कािुिी रूपमा उततरदायी पक्सँग 
उमेर,एडस ्ा एचआईभीको नसथनत, ्ंश, रङ, संसकतृ नत, असक्मता, लशक्ा, 
लङैधगक पहहचाि, आमदािी, भाषा, ्ै् ाहहक नसथनत, रानट्रिय मूल, जानत, 
्धालम्णक प्श्ास, ललङग, यौि झुका्, युनियिको सदसयता ्ा तपाईंको 
बबलको भुकतािी कसले गछ्ण भ्िे आ्धारमा भेदभा् िगररकि सयाहार प्रापत 
गिने अध्धकार हु्छ। हाम्रो बबरामीको रूपमा तपाईंले हरेक समयमा सुरक्क्त, 
सममािजिक र उचचसतरीय सयाहार प्रापत गिने अध्धकार हु्छ। तपाईंले 
धचककतसकले लसफाररस गरेका तथा असपतालको से्ाहरू, यसको उललेख 
गररएको लक्य र प्रचललत कािुि तथा नियमिहरू अ्तग्णत पिने से्ा तथा 
सयाहर प्रापत गिु्णहुिेछ।
सञचार
्तपाईंसँग यिमि कुराहरूको अधिकार छ:
●  तपाईं असपतालमा भिा्ण हँुदा आफिो परर्ारको सदसय, आफूले रोजेको 

अ्य वयनकतर आफिो धचककतसकलाई सूधचत गिु्णहोस।् जािकारी आफूले 
बुझिे तररकाले प्रापत गिु्णहोस।् यसमा तपाईंले आफिो स्ास्थय सयाहारको 
बारेमा कुराकािी गि्ण रोजिुभएको भाषामा नि:शुलक दोभाष ेर अिु्ादि 
से्ा पद्णछि।् यसमा तपाईंलाई दृनट्टबोली, श्र्ण समब््धी ्ा संज्ािातमक 
समसया छि ्भिे आ्शयक सहायता उपलब्ध गराउिु पनि पद्णछ।

●  आ्शयक परेमा, बबरामी समब््धी आफिा अध्धकारहरू दा्ी गि्ण तथा 
आफिा अध्धकारहरूको रक्ा गि्ण आफिो तफ्ण बाट काय्ण गि्ण एकजिा 
सहायता वयनकत नियुकत गिने। 

सूधचत निण्णयहरू
्तपाईंसँग यिमि कुराहरूको अधिकार छ: 
●  आफिो हालको स्ास्थय, सयाहार, पररणाम, स्ास्थयलाभ, स्ास्थय 

सयाहारका चालू आ्शयकता र भा्ी स्ास्थय अ्सथाको बारेमा आफूले 
बुझिे ढाँचामा जािकारी प्रापत गिने। 

●   जोखखम तथा फाइदा, सयाहारका अ्य प्कलपहरू, सयाहार प्रापत िगरेमा 
के हुिसकछ, र उपलब्ध गराइएको धचककतसा सयाहारका पररणाम(हरू)का 
साथ ैअपेक्ा िगररएका पररणामहरू सहहत सयाहारका प्रसताप्त 
प्कलपहरूको बारेमा जािकारी प्रापत गिने। तपाईंले कुिपैनि उपचारपद्धनत  
र/्ा सयाहार सुरु गिु्ण पहहले आफिो िाम हसताक्र गिु्णपिने हुिसकछ। 
आकनसमक अ्सथामाको लाधग “सूधचत सहमनत” आ्शयक हँुदैि। 

●  आफिो स्ास्थय सयाहारको सब ैपक्हरूमा संलगि हुिे र आफिो सयाहार 
समब््धी निण्णय ललिे काय्णमा सहभागी हुिे।

●  आफिो आधयानतमक र वयनकतगत मा्यताका आ्धारमा आफिो स्ास्थय 
सयाहार रोजिे।

●  सयाहार अिुरो्ध गिने। यसको अथ्ण तपाईंले धचककतसकीय रूपमा आ्शयक 
िभएका सयाहार ्ा से्ाहरू माग गि्ण पाउिुहु्छ भ्िे होइि।

●  धचककतसकको सुझा् प्परीतका कुिपैनि सयाहार, थेरापी, रषध्ध ्ा 
उपचारपद्धनत अस्ीकार गिने। कुि-ैकुि ैअ्सथामा स्ास्थय स्ाहार 
कािुिका आ्धारमा उपलब्ध गराउिुपिने समय हुिसकछ।

●  फोटो खखचिे, रकि्ण गिने ्ा लभडियो बिाउिे काय्णको उद्देशय बबरामीको 
पहहचाि, सयाहर, निदाि ्ा थरापी बाहेक अ्य केही भएमा तयसो गिु्ण 
पहहले असपतालले तपाईंको अिुमनत लल्छ भ्िे अपेक्ा गिने। 

●  धचककतसकले तपाईंको अ्सथाका लाधग लसफाररस गि्ण सकिे अिुस््धाि ्ा 
निदािातमक परीक्ण ्ा िोिर काय्णरिमहरूमा भाग ललिे ्ा िललिे निण्णय 
गिने। तयसता सयाहारमा तपाईंको सहभाधगता स्नैचछक हु्छ र तपाईंले 

सहभाधगता जिाउिुपू््ण तपाईं ्ा तपाईंको कािुिी प्रनतनिध्धबाट ललखखत 
अिुमनत प्रापत गररएको हुिुपछ्ण। अिुस््धाि ्ा निदािातमक परीक्णहरूमा 
भाग िललिे निण्णयले तपाईंको सयाहार प्रापत गिने अध्धकारमा प्रभा् पािने छैि।

भेट
्तपाईंसँग यिमि कुराहरूको अधिकार छ:
●   तपाईं यहाँ भएको समयमा आफूलाई भेटिका लाधग मा्छेलाई लभत्र आउि 

हदिे कक िहदिे निण्णय गिने। तपाईं ्ा अ्य बबरामीहरूको उधचत सयाहारको 
लाधग असपतालले भेटकता्णहरूको सङ्खयामा सीमा तोकि आ्शयक पि्णसकछ।

●   तपाईंको बसाईको समयमा भेट गि्ण सकिे वयनकतहरू निहद्णट्ट गिने। यी 
वयनकतहरू तपाईंको कािुिी समब््धी ्ा िातदेार हुि आ्शयक छैि।

●   तपाईं अशकत हुिुभयो भिे तपाईंलाई भेट गि्ण सकिे वयनकत नि्धा्णरण गिने 
एउटा सहायक वयनकत निहद्णट्ट गिु्णहोस।् 

अधग्म निदनेशिहरू
्तपाईंसँग यिमि कुराहरूको अधिकार छ:
●   तपाईंको स्ास्थय अ्सथा झि ैबबधग्यो र तपाईं आफिो सयाहारको बारेमा 

निण्णयहरू गि्ण िसकिे हुिुभयो भिे तयसतो अ्सथामा के गिने भिेर 
तपाईंलाई अहहले िै निण्णय गि्ण मद्दत गिने कािुिी कागजातहरू, अथा्णत ्
अधग्म निदनेशिहरू तयार पािने। तपाईसँग असपतालका कम्णचारीलाई यी 
निदनेशिहरू पालिा गि्ण लगाउिे अध्धकार हु्छ। 

●   जीप्त रा्खिे सयाहार प्रदाि गि्ण जारी रा्खिे ्ा रोकिे निण्णय गिने जसता 
स्ास्थय सयाहारको समब््धमा उतप्ि हुि सकिे कुिपैनि मतभेदलाई समा्धाि 
गिु्णका साथ ैआफिो सयाहारको आचारिीनतको बारेमा सोधिे र छलफल गिने।

सयाहार योजिा
्तपाईंसँग यिमि कुराहरूको अधिकार छ:
●  उपचारपद्धनत नि्धा्णरण गि्ण मेडिकल नसरिनिङ प्रापत गिने।
●  तपाईंले असपतालमा प्रापत गरेको सयाहारमा सहभागी हुिे।
●   तपाईं असपतालबाट डिसचाज्ण भएपनछ तपाईंको सयाहारको योजिाको बारेमा 

निण्णयहरू ललिे काय्णमा सहभागी हुिे र फलो-अप सयाहारमा निदनेशिहरू 
प्रापत गिने।

●   असपतालले तपाईंको अिुरो्धलाई पूरा गि्ण िसकदा ्ा तपाईंलाई आ्शयक 
सयाहार ्ा से्ा प्रदाि गि्ण असमथ्ण हँुदा तपाईंलाई शीघ्र र सुरक्क्त रूपमा 
अ्य स्ास्थय से्ा के्द्रमा सथािा्तर गररिे। तपाईंसँग आफूलाई अकको 
स्ास्थय से्ा के्द्रमा सथािा्तर गि्ण ककि आ्शयक छ भिी जा्िे र 
साथ ैसयाहारका अ्य प्कलपहरूको बारेमा थाहा पाउिे अध्धकार हु्छ। 
अकको असपतालले तपाईंलाई ललि सहमत िभएसमम हालको असपतालले 
तपाईंलाई अकको असपतालमा सथािा्तर गि्ण सकदैि।

सयाहार प्तरण
्तपाईंसँग यिमि कुराहरूको अधिकार छ:
●   अिा्शयक हढलाई बबिा आकनसमक उपचारपद्धनतहरू काया्ण््यि हुिे 

अपेक्ा गिने।
● दवुय््ण हार, उतपीिि र उपेक्ा रहहत सरुक्क्त ्ाता्रणमा सयाहार प्रापत गिने।
●   दक् कम्णचारीबाट सिेहपूण्ण, आदरपूण्ण, सुरक्क्त र गुणसतरीय सयाहार  

प्रापत गिने।
●   तपाईंलाई सयाहार प्रदाि गिने धचककतसक र िस्णहरूको िाम र तपाईंको 

सयाहार गरररहेका अ्य स्ास्थय से्ा कम्णचारीका िाम र भूलमका जा्िे। 
●  अकको स्ास्थय से्ा प्रदायकसँग परामश्ण ललिे अिुरो्ध गिने।
●   दखुाई घटाउिे केही ्ा सबै प्कलपहरूको अिुरो्ध गिने ्ा अस्ीकार गिने 

अध्धकार सहहत उधचत मूलयाङकि र दखुाईको वय्सथापि प्रापत गिने।
●   मेडिकल, शलयकरिया समब््धी ्ा वय्हारज्य स्ास्थय सयाहार प्रदाि गि्ण 

तयसो गि्ण आ्शयक िपदा्णसमम निग्ह ्ा एकल ैरा्खिे वय्सथा रहहत 
सयाहार प्रापत गिने।

●   निर्तर रूपमा दक् पेशाकममीबाट उचच गुणसतरका प्रभा्कारी सयाहार 
प्रापत गिने र नियलमत रूपमा नतिको समीक्ा गिने। 

गोपिीयता
्तपाईंसँग यिमि कुराहरूको अधिकार छ:
● तपाईं असपतालमा भएको कुरा कसले थाहा पाउँछ भ्िे कुरामा सीमा तोकिे।
●   तपाईंको गोपिीयताको सुरक्ा सुनिनशचत गिने ठाउँमा अ्त्ा्णता्ण हदिे, र 

परीक्ण तथा छलफल गिने। 
●   निनशचत मानिसहरू ककि उपनसथत छि ्भ्िे बारेमा जा्िे र सं्ेदिशील 

कुराकािी र पद्धनतको समयमा अरूलाई कोठाबाट बाहहर जाि अिुरो्ध गिने। 
●   तपाईंको स्ास्थय सयाहारको लाधग भुकतािी गरररहेको छ भ्िे कुरा  

सहहत सयाहारसँग समबन््धत सबै सूचिाहरू र रेकि्णहरूलाई गोपय  
राखखिे अपेक्ा गिने। 

●  तपाईंको वयनकतगत स्ास्थय जािकारीलाई तपाईंको सयाहारमा सलंगि अ्य 
स्ास्थय से्ा पेशाकममीहरूलाई कसरी खलुासा गरर्छ र उिीहरूले तपाईंको 
जािकारी कसरी प्रयोग गछ्णि ्भ्िे बारेमा ललखखत सचूिा प्रापत गिने। 

रषध्ध र तपाईंको स्ास्थयसँग समबन््धत अ्य प्षयहरूको बारेमा सही 
र पूरा जािकारी प्रदाि गिु्णहोस।्

●  तपाईंलाई जोखखममा पािने कुिपैनि अ्सथाको बारेमा भ्िुहोस ्(जसतै, 
एलजमीहरू ्ा श्र्ण समब््धी समसयाहरू)।

●  तपाईंको सयाहारमा संलगि स्ास्थय से्ा पेशाकममीलाई तपाईंको अ्सथामा 
देखखएका अप्रतयालशत परर्त्णिहरूको बारेमा सूधचत गिु्णहोस।्

●  आफिो सयाहारमा संलगि स्ास्थय से्ा पेशाकममीहरूलाई आफिो स्ास्थय 
से्ा समब््धी अधग्म निदनेशि, इचछापत्र, अन्खतयारिामा र अङग/त्तु 
दाि अिुमनतको एउटा प्रनतललपप प्रदाि गिु्णहोस।् 

●  तपाईंले आफिो बसाई दौराि यहद कोही भेटकता्णलाई चाहािुहु्छ भिे 
हामीलाई भ्िुहोस।्

उजुरी, सरोकार र नजज्ासाहरू
्तपाईं र ्तपाईंको परर्वार/अभििा्वकसँग यिमि अधिकार हुनछ:
	  तपाईंको सयाहारसँग समबन््धतसरोकारहरू ्ा गुिासोहरूको बारेमा 

असपतालका कम्णचारीलाई बताउिे। यसले तपाईंकोभा्ी स्ास्थय 
सयाहारलाई असर गददैि।

	  सयाहारको गुणसतर समब््धी सरोकार, कभरेज समब््धी निण्णय र 
तपाईंको डिसचाज्ण समब््धी सरोकारहरूको समीक्ा गि्ण अिुरो्ध गिने।

	  असपतालबाट तपाईंको उजुरी ्ा गुिासोको शीघ्र प्रनतकरियाको अपेक्ा 
गिने। उजुरी ्ा गुिासोहरू ललखखत रूपमा,फोि माफ्ण त ्ा वयनकतगत 
रूपमा रा्खि सकक्छ। ती उजरुी ्ा गुिासोहरूको प्रनतकरिया तपाईंले 
बुझिे तररकाले हदिु असपतालको दानयत् हो। आफिा सरोकारहरू 
असपताल समक् रा्खि, कतृ पया आसपतालकोग्ाहक समब््ध 
प्भागमासमपक्ण गरेर बबरामीप्रनतनिध्धसँग कुरा गिु्णहोस।्  

	 ग्ाहक समिनि: 717-782-5503
 
	 तपाईंको असपताल सयाहारका बारेमा तपाईंका कुि ैपनि नजज्ासा  
  ्ा सरोकारहरूमा तपाईंलाई सहायता गि्ण पेन्सलभानिया 
  स्ास्थय प्भाग पनि उपलब्ध छ। तपाईंले निमि माधयमद्ारा 
  स्ास्थय प्भागमा समपक्ण  गि्ण सकिुहु्छ:
  (800) 254-5164 मा फोि गरेर ्ा निमिललखखत ठेगािामा पत्र लेखेर:
  Acute and Ambulatory Care Services
  Pennsylvania Department of Health
  Room 532 Health and Welfare Building
  625 Forster Street
  Harrisburg, PA 17120 

	  तपाईंले निमि ठेगािामा असपताललाई आध्धकाररक मा्यता प्रदाि गिने 
संगठि, द जोइ्ट कलमशिलाई पनि समपक्ण  गि्ण सकिुहु ्् छ:

  
	 	 The	Joint	Commission	Office	of	Quality	Monitoring	
        One Renaissance Boulevard
  Oakbrook Terrace, IL 60181
        800-994-6610 ्ा
        complaint@jointcommission.org

	 मेडिकेिरको महतत्वपूर्ण सनदेश
   मेडिकेयरकाबबरामीहरूसँग सयाहारको गुणसतर, कभरेज 

समब््धी निण्णय ्ा समय अग् ैडिसचाज्ण गररएको बारेमा 
गुणसतर सु्धार संगठि	(QIO)	मा ररपोट्णगिनेअध्धकार हु्छ। 
तपाईंले यी सरोकारहरूलाई तलको िमबरमा फोि गरेर ररपोट्ण 
गि्ण सकिुहु्छ:

  ललभा्टामा 1-866-815-5440 मा ्ा TTY मा 1-866-868-2289मा
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