
बिरामीका अधिकार 
र उत्तरदाबित्वहरू



बिरामीका रूपमा, 
तपाईंसँग बिम्न 
अधिकार छि…्



व्यक्तिगत गोपनीयता/भेटघाट
• तपाईंको सम्ाबित व्यबतिगत प्रधतष्ा हुन्छ।

• तपाईंको पबहचाििोगि स्ास्थ्य जािकारीको गोपिीिता हुन्छ।

• व्यबतिगत गोपिीिता र सुरक्षित, सफा वातावरणको आिन्द 
उठाउि र आफ्ा आगन्ुक वा फोि कलहरूमा प्रधतिन्ध 
लगाउि चाहिुहुन्छ भि ेहामीलाई थाहा बदि सकु्हुन्छ।

• श्ीमती, घरेल ुसाथी (समाि-ललङगको घरेल ुसाथीसबहत) 
वा अकको पररवारको सदस्य वा साथीसबहत तपाईंल े(वा 
तपाईंलाई सहािता गिने व्यबति, उधचत भएमा) बिरददिष्ट 
गिुदिभएको तपाईंको रोजाइका आगन्ुकहरू र कुिै पबि 
समिमा आगन्ुकहरूका लाबग तपाईंको सहमधत बफतता गिदि वा 
अस्ीकार गिने अधिकार प्राप्त गिदि पाउिुहुन्छ। 

• उति अधिकारहरूमा कुिै पबि बलिबिकल रूपमा आवशिक 
प्रधतिन्ध वा सीमासबहत तपाईंका भेटघाट अधिकारहरूिार े
सूधचत गिदि (वा सूधचत गराउिुपिने तपाईंको सहािता व्यबति, 
उपिुति हुि)े पाउिुहुन्छ।

• तपाईंको पषिमा आगन्ुकहरू बिरददिष्ट गिदिमा सहािता गिने 
व्यबति बिरददिष्ट गिदि पाउिुहुन्छ, तपाईं त्यसो गिदि असमथदि हुिु 
भएमा।

सुरक्ा
• सिै प्रकारका दुव्यदिवहार वा उत्ीडििाट मतुि हुि ेअधिकार छ।

• सुरषिात्मक र वकालत सेवाहरूमा पहँुच गिदि पाउिुहुन्छ। 

•  प्रधतिन्धहरू बिरामी, कमदिचारी सदस्य वा अन्यहरूको आसन्न 
शारीररक सुरषिा र सथाबपत मापदणडहरू अिुसार सुबिक्शचत 
गिदिका लाबग मात्र प्रिोग गररिेछ भिी जान्न पाउिुहुन्छ।

सांस्कृ ततक र आध्ातमिक मान्यता

• तपाईंका सांस्कृ धतक, मिोवैज्ाबिक, आध्ालमिक र 
व्यबतिगत मान्यता, िारणा र सम्ाबित प्राथबमकताहरू हुि।

• पाष्टोरल र अन्य आध्ाधत्मक सेवाहरूमा पहँुच।

स्ाहारको पहुँ च 
• तपाईंको उमेर, जाधत, वणदि, राबट्रिि मूल, संस्कृ धत, जाधतिता, 

भाषा, सामाक्जक आरथदिक क्सथधत, िमदि, शारीररक वा मािक्सक 
असषिमता, ललङग, िौि अिुसथापि वा लैङबगक पबहचाि वा 
अधभव्यबति वा भुतिािीको तररका ज ेसुकै भए पबि स्याहार 
प्राप्त गिदि पाउिुहुन्छ। 

• प्रदािक वा दोस्ो बवचारको पररवतदििको लाबग अिुरोि 
गिदि पाउिुहुन्छ। 



जानकारीको पहुँ च
• उधचत कािूि वा धचबकत्ा मापदणडहरूद्ारा आवशिक गररएका 

सीमाहरूको बवषिसँग सम्बबन्धत िवीितम बिदनेशिहरू ििाउि र 
धतिीहरूलाई पालिा गिदि।

• आवशिक भएमा तपाईंको पररवार वा तपाईंल ेछान्नुभएको 
प्रधतबिधि र तपाईंको आफ्ो धचबकत्कलाई तपाईंको 
अस्पताल भितािार ेसूधचत गिदि पाउिुहुन्छ।

• तपाईंको स्याहार र सञ्ालि बवबििमि गिने बििमहरू जान्न 
पाउिुहुन्छ।

• लिेभल्ाणड बलिबिक अस्पतालहरू क्शषिण अस्पताल हुि ्र 
तपाईंका स्याहारकतताहरूमध् ेकेही प्रक्शषिणमा हुि सक्छि ्भिी 
थाहा पाउि। 

• तपाईंका स्याहारकतताहरूलाई उहाँहरू प्रक्शषिाथथी हुिुहुन्छ बक 
भिी सोि ्ि पाउिुहुन्छ।

• तपाईंका स्याहारकतताहरूका िाम र व्यावसाबिक पदहरू थाहा 
पाउि पाउिुहुन्छ।

• तपाईंको क्जम्ेवारीका शुल्कहरू र तपाईंको कभरेजमा 
रालिएको तपाईंको िीधतको कुिै पबि सम्ाबवत सीमाहरूिार े
व्याख्ा गररएको तपाईंको बिल र त्यसको जािकारी प्राप्त गिदि 
पाउिुहुन्छ।

• अस्पताल बडसचाजदि वा काितालि भेटपक्छ तपाईंको स्ास्थ्य 
अवसथािार ेतपाईंलाई के थाहा हुि आवशिक हुन्छ भिी जान्न 
पाउिुहुन्छ।

• तपाईंको स्याहार, स्ास्थ्य क्सथधत, सेवाहरू वा उपचारलाई 
प्रभाव पािने बिणदििहरूमा आफूलाई सूधचत गिदि र संलग्न गराउि 
पाउिुहुन्छ।

• तपाईंको बिदाि, अवसथा र उपचारिार ेिुझ ्ि र सामग्ी जोलिम, 
लाभ र बवकल्पहरूको सल्ाहपशचात तपाईंको स्याहारिार े
सूधचत बिणदििहरू गिदि पाउिुहुन्छ।

• कुिै पबि स्याहार, उपचार र सेवाहरू ज्ािपूवदिक अस्ीकार गिदि 
पाउिुहुन्छ।

• धचबकत्कले तपाईंलाई धचबकत्ा अिसुन्धाि कािदिक्रम वा दाि 
कािदिक्रममा भाग ललि बवचार गदता प्रिोगात्मक उपचारहरूलाई 
“हुन्छ” वा “हुन्न” भिी भन्न र सल्ाह ललि पाउिहुुन्छ। सिै धचबकत्ा 
अिसुन्धाि गोपिीितासबहत अिसुन्धािमा संलग्न भएका 
बिरामीहरूका लाबग सरुषिाहरू समीषिा गिने काििूद्ारा आवशिक 
गररएको बवशषे प्रबक्रिामाफदि त जान्छ। हामीले तपाईंलाई िस 
बवशषे प्रबक्रिा िगरी कुिै पबि धचबकत्ा अिसुन्धािमा संलग्न 
गराउि ेछैिौं। तपाईंले आफ्ो स्याहारलाई प्रभाव िपाररकि कुिै 
पबि समिमा अस्ीकार गिदि वा बफतता ललि सकु्हुन्छ। 

• तपाईं त्यसो गिदिमा असमथदि हुिुभएमा तपाईंका लाबग 
बिणदििहरू गिदि कोही व्यबतिलाई कािूिी रूपमा बििुति गिने 
र त्यो व्यबतिलाई स्ीकार गिने वा स्याहार, उपचार र सेवाहरू 
अस्ीकार गिदि पाउिुहुन्छ। 



• कािूिद्ारा अिुमधत बदइएअिुसार तपाईंको पररवार वा 
प्रधतबिधिलाई स्याहार, उपचार र सेवाका बिणदििहरूमा संलग्न 
गराउि पाउिुहुन्छ।

• अिपेक्षित बवपररत पररणामहरूिार ेसूधचत गिदि पाउिुहुन्छ

• तपाईंल ेकािूि र बििमि अिुसार थाहा भएका चाहिाहरू 
ििाउदा, अङग दाि सम्बन्धी तपाईंका चाहिाहरू पालिा गिदि।

• तपाईंको अस्पताल िसाइको अवधिमा आफ्ा 
स्याहारकतताहरूसँग आफ्ो धचबकत्ा चाटदिको समीषिाको 
अिुरोि गिदि।

सञ्ार
• तपाईंल ेिुझ ्ि सके् रूपमा जािकारी प्राप्त गिदि।

• कुिै शुल्क बििा सेवाहरूको दोभाष ेर/वा अिुवादिमा  
पहँुच गिदि।

• तपाईंको स्याहारका लाबग उत्तरदािी भएका  
उपक्सथत धचबकत्क/व्यावसाबिक कमदिचारीमा  
कुिै पबि प्रस्ाबवत पररवतदििका लाबग  
कारणहरू थाहा पाउि।

• अस्पतालधभत्र वा िाबहर भएको  
तपाईंको सथािान्रणका कारणहरू  
थाहा पाउि।

दुखाइको व्यवस्ापन
• दुिाइको उधचत मूल्ाङकि र व्यवसथिपि प्राप्त गिदि।

खुलासाहरू
• तपाईंको स्ास्थ्यस्याहारिार ेिुलासाहरूको सूची अिुरोि गिदि 

र कािूिद्ारा अिुमधत बदइएअिुसार तपाईंको धचबकत्क 
रेकडदि संशोिि गिदिका लाबग पहँुच र अिुरोि गिदिमा सषिम हुि।

• तपाईंको स्याहारको प्राविािमा सहभागी भएका अन्य व्यबति 
वा संसथाहरू र अस्पताल बिचको सम्बन्ध थाहा पाउि।

रेकर्ड गनने र क्िल्मिङ
• िाह्य रूपमा प्रिोग गिदि सबकि ेरेकरडदिङ, बफमि वा अन्य 

छबवहरू ििाउिुअधघ पूवदि सहमधत उपलब्ध गराउि।

सरोकार, उजुरी वा गुनासाहरू
• सेवाहरूका लाबग तपाईंको अिुरोिमा उधचत रूपमा तत्ाल 

प्रधतबक्रिा प्राप्त गिदि पाउिुहुन्छ।
• तपाईंको आफ्ो स्याहार, उपचार र सेवाहरू संलग्न गरी 

समािाि गिने समस्याहरूमा संलग्न हुि पाउिुहुन्छ।

अमेररकी साङकेधतक भाषाका 
दोभाषेहरू उपलब्ध हुिेछि।्



• अस्पतालको कमदिचारीसमषि आफ्ो सरोकार, उजुरी र/वा गुिासो 
व्यति गिदि पाउिुहुन्छ। तपाईंले बिम्न ठेगािामा लेिेर िसो गिदि 
सकु्हुन्छ:

 Cleveland Clinic Health System 
9500 Euclid Avenue, Ombudsman Department, 
Mailcode S18, Cleveland OH  44195  
वा बिम्न ठेगािामा तपाईंको Ombudsman काितालिलाई सम्पकदि  गरी:
Akron General Medical Center  
330.344.6711

Ashtabula County Medical Center  
440.997.6277

Avon Hospital  
440.695.5205

Cleveland Clinic  
Children’s Hospital  
for Rehabilitation  
216.444.2544

Cleveland Clinic  
216.444.2544

Euclid Hospital  
216.692.7888

Fairview Hospital  
216.476.4424

अस्पतालको िीधत र हाम्ा बििमिकारी एजने्ीका आवशिकताहरू 
अिसुार, तपाईंसँग बिम्न एजने्ीहरूमा गिुासो फाइल गिने अधिकार छ 
भिी तपाईंलाई सधूचत गराउिका लाबग हामीलाई आवशिक गररएको छ:

• जोइन्ट कबमसि, गुणस्र र बिरामी सुरषिा जािकारी लाइिको 
काितालि; 800.994.6610; फ्ाक्स: 630-792-5636; मेल 
ठेगािा: The Joint Commission, One Renaissance Boulevard, 
Oakbrook Terrace, IL 60181; वेिसाइट: https://www.
jointcommission.org/report_a_complaint.aspx

• DNV GL - िूबििि अस्पताल स्ास्थ्यको स्याहारका लाबग मात्र:  
866.496.9647; फ्ाक्स: 513.947.1250

• 800.342.0553 मा Ohio स्ास्थ्य बवभाग; इ-मेल: 
HCComplaints@odh.ohio.gov; फ्ाक्स: 614.564.2422; मेल 
ठेगािा: ODH, उजुरी िूबिट, 246 N. High St.,  
Columbus, OH  43215

• LIVANTA, 1.888.524.9900, TTY 1.888.985.8775 मा भएको 
Medicare को लाभाथथी र पररवार केब्रितको स्याहार गुणस्र सुिार 
कािदिक्रम (BFCC-QIO) लाभाथथी हटलाइि। सेवाहरूमा बडसचाजदि 
अबपल, लाभाथथी गुणस्र उजुरी, आसन्न वकालत र परम्परागत 
केब्रित समीषिाहरू समावेश हुन्छ; BFCC QIO, 10820 Guilford 
Road, Suite 202, Annapolis Junction MD 20701-1262 मा 
भएको स्याहार उजुरी पत्रहरूको मेल गुणस्र 

• बिम्न वेिसाइटमा भएको Medicare लाभाथथी Ombudsman को 
काितालि:   https://www.medicare.gov/claims-appeals/your-
medicare-rights get-help-with-your-rights-protections

Hillcrest Hospital  
440.312.9140

Lodi Community Hospital  
330.344.6711 

Lutheran Hospital  
216.363.2360

Marymount Hospital 
216.587.8888

Medina Hospital  
330.721.5330

South Pointe Hospital  
216.491.6299

Union Hospital  
330.343.3311



बिरामीका रूपमा, िो 
तपाईंको क्जम्ेवारी हो…

प्ासङक्गक जानकारीको प्ावधान
• तपाईंको अधघल्ो धचबकत्ा इधतहास र तपाईंल ेसेवि 

गिुदिभएका सिै औषधिहरूसबहत तपाईंको स्ास्थ्यिार ेपूरा र 
शुदि जािकारी हामीलाई बदिु।

• दुिाइसबहत तपाईंको अवसथा वा लषिणहरूमा भएका 
पररवतदििहरूिार ेहामीलाई सूधचत गराउिु।

प्श्नहरू सोध् ेर क्नर्नेशनहरू पालना गनने
• हामील ेतपाईंको अवसथा वा उपचारिार ेतपाईंलाई बदइएका 

जािकारी तपाईंल ेिुझ्ुहुन्न भि ेहामीलाई थाहा बदि पाउिुहुन्छ।

• आफ्ो कुरा राि ्ि पाउिुहुन्छ। सम्व भएसम् कुिै पबि 
कमदिचारीसँग तपाईंका सरोकारहरूिार ेकुराकािी गिुदिहोस ्— 
बिरामी स्याहार टोली, व्यवसथापक, प्रशासक वा लोकपालको 
कुिै पबि सदस्यसबहत।

उपचार अस्विकार गनने र पररणामहरू विीकार गनने
• तपाईंल ेअस्ीकार गिुदिहुन्छ भि ेतपाईंल ेपररणामहरू स्ीकार 

गिुदिपछदि भिी िुझ्े, हाम्ा बिदनेशि र सुझाव पालिा गिुदि।

क्वत्ीय शुल्कहरूको स्पष्ीकरण
• तपाईंको स्याहारिाट उत्न्न हुि ेबवत्तीि दाबित्वहरू पूरा गिदिका 

लाबग तपाईंका बिलहरू भुतिाि गिदि वा व्यवसथाहरू ििाउिु।

क्नयम र क्नयमनहरूको पालना गनने
• हाम्ा बििम र बििमिहरू पालिा गिदि।

• तपाईंका बििताररत अपोइन्टमेन्टहरू राख्न वा तपाईं धतिीहरूलाई 
राख्न असमथदि हुिुहुन्छ भि ेहामीलाई थाहा बदिु।

• तपाईंका व्यबतिगत सामािहरू घरमा छोडि वा तपाईं 
अस्पतालमा भिता हँुदा पररवारका सदस्यहरूल ेसिै मलू्वाि र 
घरमा िस्ा लगाउिे लुगाको सामग्ीहरू लैजाि।ु

सम्ान र क्वचार
• बवचार गिुदि र सहिोगी हुिु।

• अन्यहरूको अधिकार र सम्पधत्तको सम्ाि गिुदि।
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��ेक जीवन िव�व��रय �ाहारका लािग यो
य छ।

ि�भ�ा�ड ि�िनक िबरामीको अझ रा�ो ाहारका लािग खोज र �श�ासिहतको 
ि�िनकल र अ�ताल स��ी ाहार गन� गैर-नाफामूलक, ब-िवशेषता भएको 
एिककृत शै��क �चिक�ा के� हो। 140 �चिक�ा िवशेषताह�मा 3,500 भ�ा बढी 
कम�चारी �चिक�क र अनुस�ानकत�ह�ले 26 वटा ि�िनकल र िवशेष द�ता 
भएका सं�थामाफ� त सेवाह� उपल� गराउँछन।् ि�भ�ा�ड ि�िनकमा मु¡ 

¢ा£स, 11 �े¤ीय अ�ताल र नथ�न ओहायोमा 19 पा§रवा§रक ¨ा© के� र 
तीनवटा ¨ा© तथा क�ाण के�सिहतका 50 भ�ा बढी बिहर«ग �थानह�का साथै 
¬ो§रडा, नेभाडा, टोर®ो र अबुधाबीमा �चिक�ा सुिवधाह� समािव° छन।् 
ि�भ�ा�ड ि�िनकलाई हाल संयु² रा³ अमे§रकाको समाचार तथा िव´व 
§रपोट�का अनुसार राµ¶को दो·ो अ�तालका �पमा दज� िदइएको छ।
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