
 
                  ਮੈਰੀਲ�ਡ ਦਾ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼/ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ 

 
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨ� (ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰੋ) ______________________________   ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼______________ਿਰਕਾੱਰਡ # ________________ 

                           ਆਖ਼ਰੀ         ਪਿਹਲਾ       ਿਵਚਲਾ             ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ 

ਮੈਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ: 

● ਮੈਨੰੂ ਤਪਿਦਕ (ਟੀਬੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�। 

● ਖੰਘਣ, ਬੋਲਣ ਜ� ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

● ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

● ਸਟੇਟ ਅਤ ੇਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਿਫਿਜ਼ਸ਼ੀਅਨ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

● ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮਾ ਮੇਰੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

● ਜੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ, ਤ� ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:   ਮ�: 
● ਆਪਣੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ�ਗਾ/ਪਹੰੁਚ�ਗੀ। 

● ਆਪਣੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਸਟ� (ਥੱੁਕ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ। 

● ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਵ�ਗਾ/ਲਵ�ਗੀ, ਇਸ ਿਵਚ DOT (ਿਸੱਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ) ਦੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

● ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹ� ਲੱਗਦੀ, ਤ� ਫ਼ੌਰਨ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ। 

● ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਪਛਲੀਆਂ, ਮਜੂੌਦਾ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਠਿਹਰਣ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਮ� ਲੈ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹ�, ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਆਂਗਾ/ਿਦਆਗਂੀ, ਇਹਨ� 

ਦਵਾਈਆਂ ਿਵਚ ਦੁਕਾਨ ਤ� ਲਈਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

● ਜੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਨਹ� ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਤ� ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਨੰੂ ਦੱਸ�ਗਾ/ਦੱਸ�ਗੀ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿਕਆ ਨਵ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ� ਤਅੈ 

ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ। 

● ਿਕਸੇ ਹੋਰ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਰੇੇ ਟੀਬੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਨੰੂ (ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਏਗਾ) ਦੱਸ�ਗਾ/ਦੱਸ�ਗੀ। 

● ਆਪਣੇ ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਨੰਬਰ�) ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮ ੇਨੰੂ ਦੱਸ�ਗਾ/ਦੱਸ�ਗੀ। 

0ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:  _____________________________ ਕਾ�ਟੀ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮਾ: 

● ਮੈਨੰੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰਨ� ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਇਸ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾਏਗਾ। 

●  ਮੇਰੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਆੁਲ� ਦ ੇਜਵਾਬ ਦਏਗਾ। 

●  ਮੇਰੇ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਢੁਕਵ� ਹੋਇਆ, ਤ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਡਾੱਕਟਰ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰੇਗਾ। 

● ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟਸੈਟ�, ਐਕਸਰੇ ਆਿਦ) ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ।   

● ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮ� 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਮਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਿਵਚ DOT ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

● ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ (HIPPA) ਨ� ਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗਾ। 

1ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ: 
● ਮ� ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਮੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� 'ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ, ਦੱਸ ੇਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਬੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਡਾੱਕਟਰ ਵਲ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਟੀਬੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਲ� __________________________ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਿਹਮਤ ਹ�।  

● ਜੇ ਮ� ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹ�, ਤ� ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਐਨ� ਨ� ਿਟਡ ਕੋਡ ਆੱਫ਼ ਮੈਰੀਲ�ਡ, ਹੈਲਥ ਜਨਰਲ (Annotated Code of Maryland, Health-

General) §§ 18-324,325 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆੱਫ਼ ਮੈਰੀਲ�ਡ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ  (Code of Maryland Regulations) 10.06.01.06, ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮਈਅਰਜ਼ ਫ਼ੌਰ ਕਿਮਉਨੀਕੇਬਲ ਿਡਜ਼ੀਿਜ਼ਜ਼ 

(General Control Measures for Communicable Diseases) ਵਲ� ਿਸਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਥਾਿੱਰਟੀ ਰਾਹ� ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਮਿਹਕਮੇ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤਪਿਦਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਦੂਜੀ ਢੁਕਵ� ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਵੱਖਿਰਆਂ ਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।      

● ਮ� ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੜ� ਿਲਆ ਹੈ ਜ� ਮੈਨੰੂ ਪੜ�ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਆੁਲ� ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 
_________________________ (ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰੋ)                                      _________________________ (ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰੋ) 
 
_____________________________________  (ਦਸਤਖ਼ਤ)      _______       _________________________ (ਦਸਤਖ਼ਤ)  ________ 

ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ                                            ਤਾਰੀਖ਼                                     TB ਸਟਾਫ਼/ਪ�ੋਵਾਈਡਰ                      ਤਾਰੀਖ਼                  
                                                                                             MDH 4511 (ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ 2018) 
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	ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ:


