Các quy˙n li c°a B˜nh nhân
Qu‹ Y t˘ Palo Alto (PAMF) cam k˘t cung cp dch v chm sóc sc kh‘e giá c hˇp lý và cht lˆˇng cao
cho các b°nh nhân. Chúng tôi tin tˆ�ng rng m i b°nh nhân cn ph i ˙ˆˇc tôn tr ng, ˙ˆˇc trân tr ng
và ˙ˆˇc quan tâm. Chúng tôi s n lc h˘t sc ˙˜ ph c v quý v.

Khi quý vˇ là b˜nh nhân t˘i PAMF, quý vˇ ˝c quy˙n:
Th˜ hi°n nh˛ng quy˝n này và ˙ˆˇc ti˘p cn vi°c ch˛a tr mà không
b phân bi°t ˙i x v˝ gii tính, sc tc, màu da, tôn giáo, ngun gc,
quc gia xut x, tu i, khuy˘t tt, ˙i˝u ki°n y t˘, tình tr ng hôn nhân,
xu hˆng tình d c, nhn d ng v˝ gii tính, h c vn, ˙a v kinh t˘ hay
ngun ti˝n tr cho vi°c chm sóc. Bt k quy˘t ˙nh ˙i˝u tr nào s
˙ˆˇc da trên bng chng y t˘ và kh nng ch˛a tr, ch không ph i
da trên ni lo sˇ hay ˙nh ki˘n.

Có quy˝n ti˘p cn ˙i vi b n sao h s’ y t˘ cá nhân theo chính
sách ti˘t l thông tin.

Vi°c chm sóc chu ˙áo, tho i mái và ˙y tôn tr ng s ˙ˆˇc thc hi°n.
Quý v ˙ˆˇc quy˝n ˙ˆˇc tôn tr ng v˝ các giá tr cá nhân, tinh thn,
tâm lý và vn hóa cng nhˆ ni˝m tin và s la ch n c�a quý v. Quý v
có quy˝n k v ng nh˛ng nhân viên chm sóc cho quý v ph i có ˙�
nng lc thông qua h c vn và kinh nghi°m, cng nhˆ thc hi°n các
dch v h ˙ m trách vi cht lˆˇng chm sóc tt nht.

€ˆˇc tôn tr ng v˝ quy˝n riêng tˆ. Vi°c th o lun, tham vn, thm
khám và ch˛a tr ˙ˆˇc gi˛ bí mt và ˙ˆˇc ti˘n hành mt cách kín ˙áo.
Quý v ˙ˆˇc quy˝n cho bi˘t v˝ lý do hi°n di°n c�a bt k cá nhân
nào. Quý v ˙ˆˇc quy˝n yêu cu ngˆ“i ti thm r“i ˙i trˆc khi ˙ˆˇc
thm khám và khi các vn ˙˝ ch˛a tr ˙ˆˇc mang ra th o lun. Rèm
b o v° s riêng tˆ s ˙ˆˇc s d ng mt cách thích hˇp.

Th˜ hi°n các ni˝m tin tinh thn và các ho t ˙ng vn hóa không gây
h i ho†c can thi°p vi quá trình ch˛a tr y t˘ ˙ã ˙ˆˇc ho ch ˙nh cho
quý v.

Trao ˙ i vi nhà cung cp chm sóc sc kh‘e cho quý v mt cách
riêng tˆ và bí mt thông tin chm sóc sc kh‘e c�a quý v ˙ˆˇc b o
v° theo ˙i˝u lut riêng tˆ v˝ thông tin sc kh‘e HIPAA.

Nhn ˙ˆˇc s chm sóc trong mt môi trˆ“ng an toàn, không b l m
d ng bng ngôn ng˛, tình d c, th˜ cht, tinh thn và không b b‘
m†c, lˇi d ng ho†c b làm phi˝n. Quý v ˙ˆˇc quy˝n ti˘p cn các dch
v b o v° và bi°n h trong ˙ó có vi°c thông báo cho các c’ quan
chính ph� v˝ tình tr ng b b‘ m†c ho†c l m d ng.
Bi˘t tên c�a bác sš có nhi°m v chính là ˙i˝u phi vi°c chm sóc cho
quý v và tên cng nhˆ các mi quan h° ngh˝ nghi°p c�a các bác sš
khác và nh˛ng nhân viên khác s ti g†p quý v.
€ˆˇc thông báo v˝ trình ˙ h c vn và xác nhn giy cp phép ngh˝
nghi°p c�a nh˛ng ngˆ“i chm sóc cho quý v n˘u ˙ˆˇc yêu cu.
€ˆˇc thông báo ˙y ˙� v˝ quy mô c�a các dch v hi°n có t i c’ s� y
t˘, vi°c cung cp dch v cp cu ngoài gi“ cng nhˆ các lo i phí cho
các dch v ˙ˆˇc cung cp.
€ˆˇc thông báo ˙y ˙� trˆc khi ˙ˆˇc chuy˜n ti c’ s� y t˘ ho†c t
chc khác và ˙ˆˇc b o ˙ m rng c’ s� y t˘ ti˘p nhn ˙ã chp nhn
vi°c chuy˜n ti c�a quý v.
Nhn thông tin v˝ tình tr ng sc kh‘e, vi°c ch•n ˙oán, tiên lˆˇng
sc kh‘e c�a quý v, quy trình ch˛a tr, vi‡n c nh ph c hi và k˘t qu
chm sóc (bao gm c nh˛ng k˘t qu không tiên lˆˇng) bng nh˛ng
thut ng˛ mà quý v có th˜ hi˜u ˙ˆˇc. Quý v ˙ˆˇc quy˝n ˙ˆˇc trao
˙ i hi°u qu và ˙ˆˇc tham gia vào vi°c phát tri˜n và tri˜n khai k˘
ho ch chm sóc sc kh‘e c�a quý v. Quý v ˙ˆˇc quy˝n tham gia
vào các câu h‘i v˝ m†t nguyên tc xut hi°n trong quá trình chm
sóc, trong ˙ó có các vn ˙˝ x lý xung ˙t.
€ˆa ra các quy˘t ˙nh liên quan ti chm sóc y t˘, và nhn ˙ˆˇc
nhi˝u thông tin theo yêu cu v˝ ˙˝ xut ch˛a tr ho†c th� t c mà bác
sš bi˘t ˙ˆˇc nhm có ˙ˆˇc thông tin ˙y ˙� ˙˜ ˙ng ý ho†c t… chi
vi°c ch˛a tr. Tr… trong các trˆ“ng hˇp kh•n cp, thông tin này s
bao gm vi°c miêu t th� t c ho†c vi°c ch˛a tr, các nguy c’ v˝ y t˘
liên quan, kh nng ch˛a tr thay th˘ ho†c vi°c không ch˛a tr và các
nguy c’ trong nh˛ng vi°c ˙ó, và tên c�a ngˆ“i s ti˘n hành th� t c
ho†c ch˛a tr.
Yêu cu ho†c t… chi ch˛a tr theo lut ˙nh và ˙ˆˇc thông báo v˝
các hu qu y t˘ t… vi°c t… chi nhˆ vy. Tuy nhiên, quý v không có
quy˝n ˙˝ ngh các dch v ho†c vi°c ch˛a tr không cn thi˘t ho†c
không phù hˇp v˝ m†t y t˘. Quý v có quy˝n r“i c’ s� y t˘, thm chí
˙i˝u ˙ó ˙i ngˆˇc l i vi l“i khuyên c�a các bác sš, nhˆng ph i theo
lut ˙nh. Quý v ph i chp nhn trách nhi°m cho các hành ˙ng c�a
mình, n˘u quý v t… chi ch˛a tr ho†c không tuân th� theo hˆng
d—n c�a bác sš ho†c c�a c’ s� y t˘.
€ˆˇc tham gia vào các quy˘t ˙nh liên quan ti mc ˙ và quy mô
ch˛a tr. N˘u quý v không th˜ tham gia vào các quy˘t ˙nh ˙ó, các
quy˝n lˇi c�a quý v s ˙ˆˇc thc thi b�i ngˆ“i ˙ i di°n ˙ˆˇc ch– ˙nh
c�a quý v ho†c nh˛ng ngˆ“i ˙ˆˇc ch– ˙nh v˝ m†t pháp lý khác.
Có các thành viên gia ˙ình (ho†c các ˙ i di°n khác mà quý v la
ch n) và bác sš c�a riêng quý v s ˙ˆˇc thông báo nhanh chóng v˝
vi°c nhp vi°n c�a quý v.
Gi˛ bí mt các h s’ và m i trao ˙ i liên quan ti vi°c chm sóc sc
kh‘e c�a quý v và th“i gian � t i c’ s� y t˘. Quý v s nhn ˙ˆˇc mt
“Thông báo v˝ vn ˙˝ riêng tˆ” nhm gi i thích chi ti˘t cho quý v các
quy˝n riêng tˆ cng nhˆ cách thc chúng tôi có th˜ s d ng và ti˘t
l các thông tin y t˘ ˙ˆˇc b o v° c�a quý v.

Thông qua ho†c t… chi vi°c ti˘t l h s’ y t˘ ˙i vi bt k cá nhân
nào bên ngoài c’ s� y t˘ y t˘, tr… trˆ“ng hˇp chuy˜n sang c’ s� y t˘
khác, ho†c theo yêu cu c�a pháp lut ho†c theo hˇp ˙ng chi tr
c�a bên th ba.

€ˆˇc c vn n˘u c’ s� y t˘/bác sš cá nhân ˙˝ xut tham gia ho†c ti˘n
hành th nghi°m trên ngˆ“i, nh hˆ�ng ti vi°c chm sóc ho†c ch˛a
tr c�a quý v. Quý v có quy˝n t… chi tham gia vào các d án nghiên
cu nhˆ vy.
Xem xét và nhn ˙ˆˇc mt s gi i thích v˝ hóa ˙’n thanh toán c�a
c’ s� y t˘ bt k˜ ngun thanh toán xut x t… ˙âu.
Th˜ hi°n s bt bình\phàn nàn và các ˙˝ xut bt k lúc nào và ˙ˆˇc
thông báo v˝ th� t c làm vy khi ˙ˆˇc yêu cu. Quý v có th˜ np
˙’n th˜ hi°n s bt bình t i c’ s� này bng cách s d ng thông tin
liên h° ˙ˆˇc thông báo trên trang web trên m ng.
K v ng c’ s� y t˘ thi˘t lp mt ti˘n trình x lý s bt bình c�a b°nh
nhân mt cách nhanh chóng.

Thông báo xem li°u k˘ ho ch ch˛a tr ˙ã ˙nh và nh˛ng gì k v ng
˙i vi quý v có ˙ˆˇc hi˜u rõ hay không, và thông báo cho ngˆ“i
cung cp dch v chm sóc n˘u quý v không th˜ tuân th� các hˆng
d—n chm sóc sc kh‘e ˙ˆˇc cung cp.
Theo ˙u i k˘ ho ch ch˛a tr ˙ t ˙ng thun vi nh˛ng ngˆ“i cung
cp dch v chm sóc sc kh‘e chu trách nhi°m chm sóc cho quý
v.
Thông báo các thay ˙ i bt ng“ v˝ sc kh‘e ˙i vi nhà cung cp
chu trách nhi°m.
Gi˛ các cuc hƒn thm khám và khi không th˜ làm ˙ˆˇc ˙i˝u ˙ó vì
bt k lý do gì, ph i thông báo cho c’ s� và ngˆ“i cung cp dch v
sm nht có th˜.
Sp x˘p cho mt ngˆ“i ln có trách nhi°m ˙ˆa quý v v˝ nhà sau khi
˙ˆˇc ph—u thut.
Cung cp thông tin v˝ và/ho†c mt b n sao c�a bt k mt di chúc
lp khi còn sng, giy �y quy˝n ho†c các hˆng d—n trˆc khác.
Tuân th� các ˙i˝u lut ˙ã ˙ˆˇc miêu t c�a c’ s� trong khi có m†t
ch˛a tr t i ˙ó, và n˘u không tuân th� các hˆng d—n, s b mt
quy˝n chm sóc t i c’ s� và chu trách nhi°m v˝ hu qu .
Tôn tr ng tài s n c�a ngˆ“i khác và c�a c’ s�
Tôn tr ng và ˙i x mt cách lch s vi ngˆ“i cung cp dch v ,
nhân viên và các b°nh nhân khác, và h trˇ vi°c ki˜m soát mc ˙ n
và nh˛ng s phi˝n hà khác.
Nhanh chóng tuân th� các trách nhi°m v˝ m†t tài chính ˙i vi c’ s�
và ˙ng ý tr các chi phí mà b o hi˜m không chi tr .

€ˆa ra các ˙˝ xut liên quan ti quy˝n lˇi PAMF c�a b°nh nhân.

Cung cp tt c các thông tin cn thi˘t ˙˜ ˙ˆˇc xem xét bt k s h
trˇ v˝ tài chính và b o hi˜m nào n˘u cn.

Hi ˙áp thích hˇp trˆc bt k ˙˝ ngh hˇp lý v˝ dch v nào.

Nhn ra bt k quan ng i nào v˝ an toàn c�a b°nh nhân.

Ti˘p t c ˙ˆˇc chm sóc hˇp lý và bi˘t trˆc v˝ th“i gian và ˙a ˙i˜m
cuc hƒn khám cng nhˆ danh tính c�a các cá nhân cung cp vi°c
chm sóc sc kh‘e.

Khác

Nhn ˙ˆˇc s chm sóc cn thi˘t ˙˜ giúp ly l i ho†c duy trì tình
tr ng sc kh‘e tt nht c�a quý v và, n˘u cn, ˙i phó vi cái ch˘t.

Các quy˝n lˇi/trách nhi°m thêm c th˜ ˙i vi các b°nh vi°n PAMF
và trung tâm ph—u thut kh•n cp có th˜ ˙ˆˇc tìm thy bên trong
các c’ s� này.

Bi˘t các chính sách và lut l° áp d ng ˙i vi cách x s c�a quý v
trong khi làm b°nh nhân.

N˛p và ˝i˙u tra các bˆt bình

K v ng c’ s� y t˘ ˙ng ý tuân th� vi các ˙i˝u lut dân quy˝n liên
bang nhm b o ˙ m rng nó s cung cp vi°c phiên dch cho các cá
nhân không gi‘i ti˘ng Anh. C’ s� trình bày thông tin theo các hình
thc nhˆ TDD, các tài li°u in kh ln, ch˛ n i Braille, bng ghi âm
và phiên dch mà các cá nhân khi˘m thính và khi˘m th có th˜ hi˜u
˙ˆˇc.

Quý v ˙ˆˇc quy˝n th˜ hi°n s bt bình v˝ vi°c chm sóc và các dch
v cung cp ho†c np ˙’n phàn nàn lên Qu‹ Y t˘ Palo Alto mà không
b phân bi°t ˙i x ho†c b tr ˙a. Qu‹ Y t˘ Palo Alto chu trách
nhi°m cung cp cho quý v hi ˙áp bng vn b n trong vòng ba
ngày k˜ t… khi có k˘t qu ˙i˝u tra, n˘u quý v yêu cu. Quý v cng có
th˜ trc ti˘p th˜ hi°n s bt bình vi công ty b o hi˜m y t˘ c�a quý
v.

€ˆˇc thông báo v˝ chính sách c�a c’ s� liên quan ti các hˆng d—n
trˆc/di chúc lp khi còn sng. N˘u trˆ“ng hˇp xu x y ra trong quá
trình ch˛a tr t i c’ s�, các bi°n pháp hi ph c ho†c n ˙nh tình hình
s ˙ˆˇc kh�i ˙ng trˆc khi chuy˜n quý v ti b°nh vi°n chm sóc
cp cu.
Thay ˙ i vi°c chm sóc ho†c bác sš chuyên ngành n˘u có các bác sš
tˆ’ng ˙ˆ’ng trong cùng t chc.
Các trách nhi˜m c°a b˜nh nhân
Quý v các trách nhi°m nht ˙nh trong khi quý v là b°nh nhân t i
PAMF gm có:
Cung cp cho nh˛ng ngˆ“i chm sóc vi thông tin hoàn thi°n và
chính xác nht liên quan ti các phàn nàn hi°n th“i, thuc men hi°n
th“i ho†c các ch˛a tr do các bác sš khác thc hi°n, các b°nh tình
và các ln nhp vi°n trong quá kh, các thay ˙ i bt ng“ trong tình
tr ng sc kh‘e c�a quý v ho†c bt k các vn ˙˝ sc kh‘e nào khác.
Có các hành vi thúc ˙•y tình tr ng sc kh‘e c�a chính quý v, nhˆ
duy trì dinh dˆ⁄ng tt, các ho t ˙ng th˜ cht phù hˇp và vi°c tránh
các nguy c’ ˙i vi sc kh‘e, cng nhˆ thm khám ˙nh k nhˆ ˙ˆˇc
ngˆ“i chm sóc y t˘ ˙˝ xut.
Hi˜u v˝ các vn ˙˝ sc kh‘e c�a quý v và tham gia vào vi°c phát
tri˜n các m c tiêu ch˛a tr vi mc ˙ có th˜ ˙ t ˙ˆˇc mà ˙ôi bên ˙ã
˙ t ˙ˆˇc ˙ng thun.

L“i phàn nàn có th˜ ˙ˆˇc gi bng vn b n ho†c g i ti:
Palo Alto Medical Foundation
Attn: Patient Relations
2025 Soquel Ave.
Santa Cruz, CA 95062
€i°n tho i: 888-850-4598
Trang web: pamf.org/contactus
California Department of Public Health
P.O. Box 997377, MS 0500
Sacramento, CA 95899
€i°n tho i: 916-558-1784
Institute for Medical Quality (IMQ)
Ambulatory Program
180 Howard St., Suite 210
San Francisco, CA 94105
€i°n tho i: 415-882-5151
Fax: 415-882-5149
Web: imq.org
Các Quy˝n lˇi c�a b°nh nhân có th˜ ˙ˆˇc tìm thy trên
trang web t i ˙a ch–: pamf.org
19-PAMF-0013667

