PREMIER PHẪU THUẬT TRUNG TÂM
BỆNH NHÂN TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM
Các nhân viên của cơ sở y tế này công nhận bạn có quyền trong khi một bệnh nhân nhận
được chăm sóc y tế. Ngược lại, có trách nhiệm cho một số hành vi trên một phần của bạn
như là bệnh nhân. Này tuyên bố về quyền và trách nhiệm được đăng tại cơ sở của chúng
tôi trong ít nhất một điểm được sử dụng bởi tất cả bệnh nhân.
Quyền và trách nhiệm của bạn bao gồm:
Một bệnh nhân, bệnh nhân đại diện hoặc đại diện có quyền
• Nhận được thông tin về quyền, bệnh nhân tiến hành và trách nhiệm trong một ngôn ngữ
và cách bệnh nhân, bệnh nhân đại diện hoặc thay thế có thể hiểu.
• Được điều trị bằng việc xem xét, tôn trọng và nhân phẩm.
• Được cung cấp riêng tư cá nhân thích hợp.
• Đã tiết lộ và các hồ sơ xử lý bảo mật và được trao cơ hội để phê chuẩn hoặc từ chối
hồ sơ phát hành trừ khi bản phát hành là yêu cầu của pháp luật.
• Được trao cơ hội để tham gia vào các quyết định liên quan đến chăm sóc y tế của họ,
trừ khi tham gia như vậy là chống chỉ định cho các lý do y tế.
• Nhận được chăm sóc trong một thiết lập an toàn.
• Được miễn phí từ tất cả các hình thức lạm dụng, bỏ bê hay quấy rối.
• Thực hiện quyền của mình mà không bị phân biệt đối xử hoặc reprisal khách quan truy
cập để điều trị y tế hoặc chỗ ở, bất kể chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, Khuyết
tật thể chất, hoặc nguồn thanh toán.
• Thoại khiếu nại và khiếu kiện, mà không có reprisal.
• Được cung cấp, mức độ nổi tiếng, hoàn thành thông tin liên quan đến chẩn đoán, đánh
giá, điều trị và biết ai đang cung cấp dịch vụ và người chịu trách nhiệm cho việc chăm
sóc. Khi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân làm cho nó khắt hay không, các thông tin
được cung cấp cho một người tên là bệnh nhân hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
• Thực hiện các quyền và tôn trọng tài sản và người, bao gồm cả quyền
o Thoại khiếu kiện liên quan đến điều trị hoặc chăm sóc đó là (hoặc không thể) trang bị
nội thất.
o Được thông tin đầy đủ về một điều trị hoặc thủ tục và kết quả mong đợi trước khi nó
được thực hiện.
o Có một người được bổ nhiệm theo luật tiểu bang để hành động trên danh nghĩa của
bệnh nhân nếu bệnh nhân được adjudged không đủ năng lực theo luật hiện hành
trạng thái sức khỏe và an toàn bởi một tòa án của thẩm quyền thích hợp. Nếu một
tòa án tiểu bang đã không adjudged một kẻ bệnh nhân, bất kỳ đại diện pháp lý của
bệnh nhân theo quy định của luật tiểu bang có thể thực hiện quyền lợi của bệnh
nhân trong phạm vi được phép theo luật tiểu bang.
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Từ chối điều trị đến mức cho phép của pháp luật và được thông báo trong y tế hậu quả
của hành động này.
Biết nếu điều trị y tế cho mục đích nghiên cứu thử nghiệm và cung cấp cho mình sự
chấp thuận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu thử nghiệm như vậy.
Có quyền thay đổi chính hoặc bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ nha khoa nếu có trình độ
bác sĩ hoặc bác sĩ nha khoa khác có sẵn.
Một phản ứng kịp thời và hợp lý cho câu hỏi và yêu cầu.
Biết dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân nào có sẵn, bao gồm cả cho dù một thông dịch viên có
sẵn nếu anh ta hoặc cô ấy không nói tiếng Anh.
Nhận được, theo yêu cầu, trước khi điều trị, một ước tính hợp lý của các chi phí cho
chăm sóc y tế và biết, theo yêu cầu và trước khi điều trị, cho dù các thiết bị chấp nhận tỷ
lệ chuyển nhượng Medicare.
Nhận được một bản sao của hợp lý rõ ràng và dễ hiểu, chia thành từng nhóm bill và
theo yêu cầu, để có chi phí giải thích.
Xây dựng chỉ thị trước và bổ nhiệm một đại diện để thực hiện chăm sóc sức khỏe
quyết định trên danh nghĩa của mình trong phạm vi pháp luật cho phép và cung cấp một
bản sao đến cơ sở cho các vị trí trong hồ sơ y tế của mình.
Biết chính sách cơ sở chỉ thị trước.
Được thông báo về những cái tên của bác sĩ có quyền sở hữu trong các cơ sở.
Có đúng cách làm và trình độ chuyên môn Chăm sóc y tế cung cấp chăm sóc bệnh nhân.

Một bệnh nhân, bệnh nhân đại diện hoặc đại diện có trách nhiệm
• Cung cấp một người lớn chịu trách nhiệm để vận chuyển người nhà từ các cơ sở và ở
lại với anh ta/cô trong 24 giờ, trừ khi đặc biệt miễn trách nhiệm này bởi nhà cung cấp
của mình.
• Cung cấp tốt nhất của mình hay của cô kiến thức, chính xác và đầy đủ thông tin về sức
khỏe của mình, khiếu nại hiện nay, quá khứ bệnh, nhập, bất cứ loại thuốc, bao gồm cả
toa-sản phẩm và chế độ ăn uống bổ sung, bất kỳ dị ứng hay nhạy cảm và các vấn đề
khác liên quan đến sức khỏe của mình.
• Chấp nhận trách nhiệm tài chính cá nhân cho bất kỳ khoản phí nào không được bảo
hiểm của mình.
• Theo kế hoạch điều trị khuyến cáo của nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của mình.
• Được tôn trọng của tất cả các nhà cung cấp y tế và nhân viên, cũng như các bệnh nhân
khác.
• Cung cấp một bản sao của thông tin mà bạn mong muốn chúng ta biết về ủy quyền
bền, chăm sóc sức khỏe thay thế hoặc khác chæ thò cho tröôùc.
• Hành động của mình nếu anh/cô ấy từ chối điều trị hoặc không làm theo hướng dẫn
của nhà cung cấp chăm sóc y tế.
• Báo cáo thay đổi bất ngờ trong điều kiện của mình để các nhà cung cấp chăm sóc y tế.

Báo cáo cho nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của mình cho dù anh ta hoặc cô
comprehends một khóa học xét hành động và những gì được mong đợi của anh ta hoặc
của cô.
• Giữ các cuộc hẹn.
•

KHIẾU NẠI
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi hoặc mối quan tâm về quyền
hoặc trách nhiệm của bạn. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ của đội ngũ nhân viên để giúp
bạn liên hệ với người quản trị cơ sở tại Trung tâm phẫu thuật. Hoặc, bạn có thể gọi
912-264-9029.
Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn dịch vụ, bao gồm cả cách trả lời câu hỏi của bạn
và trả lời các thắc mắc của bạn.
Bạn cũng có thể chọn để liên hệ với các cơ quan nhà nước, cấp phép
Các cơ quan quản lý chăm sóc sức khỏe
2727 Mahan Drive, Tallahassee, FL 32308
1-888-419-3456
Nếu bạn được bảo hiểm bởi Medicare , bạn có thể chọn để liên hệ với thanh tra
Medicare tại 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) hoặc trên đường tại
http://www.medicare.gov/claims-and-appeals/medicare-rights/get-help/ombudsman.html.
Vai trò của thanh tra người thụ hưởng Medicare là bảo đảm rằng đơn vị thụ hưởng
Medicare nhận được thông tin và giúp đỡ bạn cần phải hiểu các lựa chọn Medicare và để
áp dụng quyền Medicare và bảo vệ quyền lợi của bạn.

