Union Health Center
Bill pacientëve e të Drejtave për diagnostike dhe Qendrat
Mjekimi (Klinikat)
Si një pacient në një klinikë në shtetin e Nju Jorkut, ju keni të drejtë, në përputhje me
ligjin, në:
1. Marrin shërbim (s) pa marrë parasysh
moshën, racës, ngjyrës, orientimit seksual,
fesë, statusit martesor, gjinisë, identitetit
gjinor, origjina kombëtare ose sponsorizuar;
2. Të trajtohen me konsideratë, respekt
dhe dinjitet, duke përfshirë privatësisë në
trajtim;
3. Të informohen e shërbimeve në
dispozicion në qendër;
4. Të informohet për dispozitat për
off-orësh mbulimin e emergjencës
5. Të jenë të informuar dhe për të marrë
një vlerësim të akuzave për shërbimet, të
parë një listë të planeve shëndetësore dhe
spitalet se qendra merr pjesë me; drejta
për rimbursimet e palës së tretë dhe, kur
është e zbatueshme, disponueshmëria e
kujdesit kosto të lirë ose të reduktuara;
6. Të marrë një kopje të detajuar të
deklaratës së tij / saj të llogarisë,
sipas kërkesës;
7. Të marrë nga e saj mjek tij / kujdesit
shëndetësor, ose t'ia delegojë mjek i kujdesit
shëndetësor, i informacion të plotë dhe
aktuale lidhur tij / Diagnoza saj, trajtimin dhe
prognozë në drejtim pacienti mund të pritet
në mënyrë të arsyeshme për të kuptuar;

9. Refuzoj trajtim në masën e
lejuar me ligj dhe të jenë
plotësisht të informuar për pasojat
mjekësore të veprimit të tij / saj;

15. Qasja në të dhënat e tij / saj mjekësor
për nenin 18 të Ligjit të Shëndetit
Publik, dhe nënpjesën 50-3. Për lidhje
shtesë e informacionit për: http://
www.health.ny.gov/publications/1449/
10. Refuzojnë të marrin pjesë në
section_1.htm#access; Qasja në të
hulumtimet eksperimentale;
dhënat tuaja mjekësore dhe A kanë të
11. ankesat Voice dhe të
drejtë për të parë të dhënat e mia
rekomandojë ndryshime në politikat mjekësore?
dhe shërbimeve për personelin e
qendrës, Departamenti i Shtetit të
16. Autorizojë ato anëtarët e familjes
Nju Jorkut e Shëndetësisë pa pasur
dhe të rritur të tjerë të cilët do të kenë
frikë nga masat ndëshkimore
përparësi për të vizituar në përputhje
operatorit dhe;
me aftësinë tuaj për të marrë vizitorët;
12. Express ankesa për kujdesin dhe
shërbimeve të ofruara dhe të ketë
qendra të hetojë ankesa të tilla. Qendra
është përgjegjëse për sigurimin e
pacientit apo të tij / saj me një përgjigje
me shkrim brenda 30 ditëve nëse
kërkohet nga pacienti që tregon
rezultatet e hetimit. Qendra është
gjithashtu përgjegjës për njoftimin e
pacientit apo të tij / saj se në qoftë se
pacienti nuk është i kënaqur me
përgjigjen e qendrës, pacienti mund të
ankohet në Departamentin e Shtetit të
Nju Jorkut e Shëndetësisë;

8. Marrin nga informatat e tij / saj mjek nevojshme
për të dhënë pëlqimin e informuar para fillimit të
çdo procedure nonemergency ose trajtim ose të
dyja. Një Pëlqimi i informuar do të përfshijë, si
minimum, dhënien e informacionit në lidhje me
procedurën specifike ose trajtim apo dy, rreziqet në
mënyrë të arsyeshme të parashikueshme të
përfshirë, dhe alternativat për kujdesin ose trajtimin,
nëse ka, si një mjek i arsyeshëm mjekësor nën
rrethana të ngjashme do të zbulojë në një mënyrë që
lejon pacientin për të bërë një vendim i ditur;

13. Privacy dhe
konfidencialitetin e të gjithë
informacionit dhe të dhënat
kanë të bëjnë me trajtimin e
pacientit;
14. Miratojë ose refuzojë lirimin
ose zbulimin e përmbajtjes së të
dhënat e tij / saj mjekësore për çdo
mjek i kujdesit shëndetësor dhe /
ose objekt të kujdesit shëndetësor,
përveç siç kërkohet me ligj ose
kontratë pagesës të palës së tretë;

17. Kur është e zbatueshme, bëjnë të
njohur dëshirat tuaja në lidhje me
dhurata anatomike. Personat
gjashtëmbëdhjetë vjeç ose më të
vjetër mund të dokumentojnë
pëlqimin e tyre për të dhuruar
organet, sytë dhe / ose indeve, pas
vdekjes së tyre, me regjistrimin në
NYS Donate Regjistrin jetën ose me
dokumentimin autorizimin e tyre për
organin dhe / ose donacion indeve me
shkrim në një disa mënyra (të tilla si
prokurë të kujdesit shëndetësor, do
të, kartë donatorëve, ose dokument
tjetër të nënshkruar). Kujdesi
shëndetësor prokurë është në
dispozicion nga qendra;
18. Shiko një listë të planeve
shëndetësore dhe spitalet se
qendra merr pjesë me; dhe
19. Marrin një vlerësim të shumës
që ju do të faturohet pasi shërbimet
janë kryer.

