
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਨਹ�

OTTO ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਹੋਣਾ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ 911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

:ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਚੁਣੋ ਿਜਥੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਸਿਥਤ ਹੋ

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ

:ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਚੁਣੋ ਿਜਥੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਸਿਥਤ ਹੋ



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਮ� ਜੋਖਮਾ ਂਅਤੇ ਲਾਭਾ ਂਸਮੇਤ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ � ਪੜ� ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ।ਂ



:ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ

ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਾਗਂ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਜੋਖਮਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ

 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲ� ਢੱੁਕਵ� 
ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਚਾਿਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚੱਤਰਾ ਂਦਾ ਖਰਾਬ ਰੈਜ਼ੋਲਊਸ਼ਨ)।



:ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ

ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਾਗਂ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਜੋਖਮਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ

ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਦਾਤਾ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਿਗਆਨ, ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ
ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂ� ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ।



:ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ

ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਾਗਂ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਜੋਖਮਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ

 ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਵੇਲੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



:ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ

ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਾਗਂ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਜੋਖਮਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾ,ਂ ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਤਕਨੀਕੀ
ਮੁਸ਼ਕਲਾoਂਆ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਸੁਰੱਿਖਆ
 ,ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



:ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ

ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਾਗਂ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਜੋਖਮਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ

ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ
ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ � ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਜਾ ਂਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈ� ਲੋੜ ਹੋਵੇ।



:ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ

ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਾਗਂ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜੋਖਮ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਜੋਖਮਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ

 ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਘਾਟ ਜਾ ਂਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ
ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ
ਦੀਆ ਂਪ�ਤੀਿ�ਆਵਾ ਂਜਾ ਂਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਜਾ ਂਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਰਣੇ
ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

ਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾ ਂਿਕ ਮ� ਪਿੜ�ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾ�ਨ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਵਾਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ,
ਹਰਜਾਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸਾ ਂਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਟੈਲੀਮੇਡੀਿਸਨ ਪ�ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਿਧਰਾ ਂ� ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ�
ਪਹੁੰਚਾ�ਦਾ/ਪਹੁੰਚਾ�ਦੀ।



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

ਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾ ਂਿਕ ਮ� ਪਿੜ�ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾ�ਨ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

 ਮ� ਇਲਾਜ, ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ
ਕਾਰਜਾ ਂਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌਰਾਨ
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� � ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ।ਂ



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

ਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾ ਂਿਕ ਮ� ਪਿੜ�ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾ�ਨ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ� ਰੋਕਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ
ਲੈਣ ਜਾ ਂਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/

ਸਮਝਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਇਲਾਜ
'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ� ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਿਸਹਤ ਲਾਭਾ ਂਦੇ

ਘਾਟੇ ਜਾ ਂਵਾਪਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ।



 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ

ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਪ�ਦਾਤਾਵਾ ਂਕੋਲ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾ ਂHIV ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ
ਤਕ ਿਕ 42 CFR ਭਾਗ 2 ਜਾ ਂਰਾਜ ਦੇ ਕਾ�ਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ

ਜਾਦਂੀ।



ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਸਾਹਮਣਾ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ
 ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਕਈ ਿਵਕਲਿਪਕ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਇਨ�ਾ ਂਿਵਚ� ਇੱਕ ਜਾ ਂਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ।ਂ

ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸਿਥਤੀ
ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ�/ਜਾ ਂਇਲਾਜ਼ ਇੱਕ 

ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾ ਂਹੈ।



 ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ
١٠ਜ ੋ,ਸੰਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾ ਂਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

,ਹੋਰ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮ� ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾ ਂਯਕੀਨੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ
ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਂਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਿਵਗੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

ਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾ ਂਿਕ ਮ� ਪਿੜ�ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਮ� ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਟੈਲੀਮੈਡੀਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ

("ਵਰਤ� ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂ(ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕਾ�ਨੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਥੇ ਛਪਵਾ ਕੇ। ਮ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਧਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਰਖਦਾ/ਰਖਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜੰਨ�ਾ ਂਲਈ ਮ� ਪ�ਤੀਿਨੱਧਤਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਿ�ਤ ਹਾ।ਂ ਅੱਗੇ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ
ਹਾ ਂਿਕ ਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ/ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮ� ਸਿਹਮਤੀ
ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ।ਂ



ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
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ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ

ਕਾ�ਨੀ ਪ�ਤੀਿਨਧ

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਥੇ ਛਪਵਾ ਕੇ। ਮ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਧਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਰਖਦਾ/ਰਖਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜੰਨ�ਾ ਂਲਈ ਮ� ਪ�ਤੀਿਨੱਧਤਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਿ�ਤ ਹਾ।ਂ ਅੱਗੇ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ
ਹਾ ਂਿਕ ਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ/ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮ� ਸਿਹਮਤੀ
ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ।ਂ
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ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਥੇ ਛਪਵਾ ਕੇ। ਮ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਧਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਰਖਦਾ/ਰਖਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜੰਨ�ਾ ਂਲਈ ਮ� ਪ�ਤੀਿਨੱਧਤਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਿ�ਤ ਹਾ।ਂ ਅੱਗੇ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ
ਹਾ ਂਿਕ ਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ/ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮ� ਸਿਹਮਤੀ
ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ।ਂ



ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
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ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਥੇ ਛਪਵਾ ਕੇ। ਮ� ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਧਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਰਖਦਾ/ਰਖਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜੰਨ�ਾ ਂਲਈ ਮ� ਪ�ਤੀਿਨੱਧਤਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਿ�ਤ ਹਾ।ਂ ਅੱਗੇ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ
ਹਾ ਂਿਕ ਿਪ�ੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ/ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮ� ਸਿਹਮਤੀ
ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾ।ਂ



ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਟੇਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ

OTTO ਹੈਲਥ ਨੀਤੀਆਂ

:ਕੀ ਤੁਸ� jcolin@healthpointchc.org 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਹਾ'ਂ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ।'
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:ਕੀ ਤੁਸ� jcolin@healthpointchc.org 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਹਾ'ਂ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ।'




