
RH/A/AR/040(b) R26 ਿਟੱਪਣੀ: ਜੇ ਪਜੰਾਬੀ ਸਸੰਕਰਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ�ਬਲ ਰਹੇਗਾ." P.1 

 ਦਾਖ਼ਲਾ  ਸੂਚਨਾ          
 

ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ 
 

ਰੂਟੋਨਜੀ ਹਸਪਤਾਲ (RH) 

ਿਚਿਕਤਸਾ ਸੇਵਾਵ� ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� 
• 24-ਘੰਟੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ 

ਸੇਵਾਵਾਂ  
• ਐਨਸਥੀਸੀਆ 

• ਇੰਟੈ�ਿਸਵ ਯੂਿਨਟ 

• ਇਨਫਰਮਰੀ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ 

• ਦਵਾਈ 

• ਔਰਥੋਪੈਿਡਕਸ ਅਤੇ ਟਰ੍ੋਮੈਟੋਲਾਜੀ 

• ਪੈਲੀਏਿਟਵ ਦੇਖ-ਭਾਲ 

• ਪੈਥੋਲਾਜੀ 

• ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ 

• ਰੇਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦਵਾਈ 

• ਸਰਜਰੀ 

• ਕਾਰਡੀਅਕ/ਪਲਮੋਨਰੀ ਰੀਹੈਬਲੀਏਸ਼ਨ 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

• ਕੰਬਾਇੰਡ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀਕ ਯੂਿਨਟ 

• ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜੇਰੀਐਟਵਿਰਕ ਮੂਲ�ਕਣ 

ਸੇਵਾ 

• ਇਲੈਕਟਰ੍-ੋਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ 

ਯੂਿਨਟ 

• ਜੇਰੀਐਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 
ਿਸਹਤ ਰੀਸੋਰਸ ਸ�ਟਰ 

• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਸ ਵਾਰਡ 

• ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ ਿਵਭਾਗ 

• ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੇਵਾ 

• ਚੈਪਲਨਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਟੋਰਲ ਦੇਖ-ਭਾਲ 
  

ਸੰਬੰਿਧਤ  ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ�  
• ਕਲੀਨੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲਾਜੀ 

• ਡਾਈਿਟਕਸ 

• ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਸ 

• ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰੇਪੀ 

• ਫਾਰਮੇਸੀ 

• ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ 

• ਪੋਡੀਏਟਰੀ 

• ਪਰ੍ੋਸਥੇਿਟਕ-ਔਰਥੋਿਟਕਸ 

• ਸਪੀਚ ਿਚਿਕਤਸਾ 

 

 
ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਿਵਸ ਦਾ ਸਮ�  
 

RH (G/F) 
24-ਘੰਟੇ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਬਰ੍ੇਕ 03:00 - 04:00 
 

 
律敦治及鄧肇堅醫院 

ਰਟੋਨਜੀ ਅਤੇ ਟ�ਗ ਿਸ਼ਯ ੂਿਕਨ ਹਸਪਤਾਲ 
266 ਕਵੀਨਸ ਰੋਡ ਇਸਟ, ਵਾਨਚੇਈ, ਹ�ਗ ਕ�ਗ 

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ : http://www.ha.org.hk/rtskh 
 

 

 
ਪਰ੍ਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਿਨਯਮ 
 

1. ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ ਿਜਨਾਂ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਤੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਪਤਾ ਅੰਿਕਤ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਜ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਿਬਲ।  

A & E ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਉਹ 

ਇਸ ਨੂੰ  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

2. ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

3. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ  ਉਿਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਮਕਸਡ ਿਲੰਗ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੰਕਰ੍ਮਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

5. ਜਦ� ਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਐਚਏ(ha), ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਵਾਰਡ / ਿਬਸਤਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ  ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਾਰਡ / ਬੈਡ ਨੰਬਰ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਟ ਸਟਾਫ, 

ਜ� ਜੀ/ਐਫ ਤ ੇਦਾਖਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।  ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ 

ਤਿਹਤ, ਜੇ ਤੁਸ� ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵਾਰਡ / ਬੈਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਾਨੂੰ  ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍� ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹੀੰ ਕਰਦ ੇ। 

6. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਲੁੜੀਦਂਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਮਨ� ਨੀਤ 

ਕੀਤ ੇ/ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹ�।  ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ 

ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 
7. ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾਵ� ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਪਰ੍ੈਟਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

8. ਰੋਗੀ ਦਾ ਿਨੱਜੀ ਸਮਾਨ / ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼� 

(a) ਮਰੀਜ਼ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ (“ਐਚ.ਏ.”) ਦ ੇਹਸਪਤਾਲ (“ਹਸਪਤਾਲ”) ਿਵਖੇ   

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮ� ਿਨੱਜੀ ਚੀਜ਼� / ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ  ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 
 

(b) ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮ� ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨੱਜੀ ਸਮਾਨ / ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼� ਦੀ 

ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.  ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼� (ਭਾਵ� ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆ ਂ

ਜ� ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹੋਣ) ਕੇਵਲ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਜੋਖਮ' ਤੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਐਚ.ਏ. / ਹਸਪਤਾਲ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਹੋਣ ਜ� 

ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੈ, ਭਾਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍� ਹੋਵੇ. ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ  

ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਨ� ੜਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ / ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਿਨੱਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 

ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਜ� ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਨਹ� 

ਰਿਹੰਦਾ (ਿਡਸਚਾਰਜ ਜ� ਹੋਰ ਹਾਲਤ� ਦ ੇਕਾਰਨ) ("ਿਡਸਚਾਰਜ"). 

(c) ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸ ੇਦੀ ਰਕਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਹਸਪਤਾਲ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਨਕਦੀ ਐੱਚ.ਏ. ਦੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹੀ 

ਰਕਮ (ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਵਆਜ ਦੇ) ਰੋਗੀ ਨੂੰ  ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨ� ੜਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ / ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ� 

ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਅਸਲ ਿਨੱਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ  ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਸ�ਪ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਮਰੀਜ਼ 

ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਕੈਸ਼ ਿਵਚ� ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਜੁਿੜਆ ਕੋਈ ਿਵਆਜ ਪੂਰਾ ਐਚ.ਏ. ਦਾ ਹੈ. 
 

(d) ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਚੀਜ਼� / ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼� 

(ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਚੀਜ਼� ਸਮੇਤ) ਿਜੰਨ� ਨੂੰ  ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� 

ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਨਹ� ਹਟਾਇਆ ਜ� ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ 

ਦੁਆਰਾ ਉਨਹ੍ � ਨੂੰ  ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ� ਿਤਆਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਨੂੰ  ਉਿਚਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਆਪਣੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ 

ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗ ੇਸਿਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ, 

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜ� ਿਕਵ� ਹੋਰ ਿਵਕਰਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਨ� ੜਲੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ / ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇ

ਅਸਲ ਿਨੱਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ  ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨ� ਿਸੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 

ਿਕਸ ੇਘਾਟੇ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੈ. 
9. ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ� ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ 

ਉਪਕਰਣਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਬਜਲੀ ਯੰਤਰਾਂ  ਨੂੰ  
ਚਲਾਉਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ 
ਉਪਕਰਣ ਦ ੇ ਿਕਸ ੇਿਵਘਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਮੰਜੂਰੀ ਦ ੇਬਗੈਰ, ਪਿਰਸਰ ਦੇ ਿਕਸੇ 
ਸਾਕੇਟ ਆਉਟਲੇਟ ਿਵੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ  ਕਨ� ਕਟ ਨਹ� ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

10. ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ: 
• ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਿਬਨਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਸਾਮਾਨ ਜ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੇਚਣਾ ਜ� ਲੈਣ 
• ਗਾਈਡ ਕੁੱਤੇ ਦ ੇਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਿਲਆਉਣ  
• ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜ� ਅੱਗ ਜਲਾਉਣਾ 
• ਿਕਸ ੇਤਰਹ੍� ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ  ਹੋਵੇ 
• ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ 

11. ਿਰਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਆਰਡੀਨ�ਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ 
ਪਬਿਲਕ ਦ ੇਿਕਸ ੇਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

12. ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਪਾ�ਡ ਤ� 
ਬਾਹਰ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

13. ਜੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਰਡੀਅਨਿਸ਼ਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ 
ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ  ਸਿੂਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤ�  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

14. ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਰਸਪ�ਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਨ�  ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਿਵਿਜਿਟੰਗ ਿਵਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈI  

 
 
 

http://www.ha.org.hk/rtskh


RH/A/AR/040(b) R26 ਿਟੱਪਣੀ: ਜੇ ਪਜੰਾਬੀ ਸਸੰਕਰਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ�ਬਲ ਰਹੇਗਾ." P.2 

 
 

ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮ� 
 

ਬਰ੍ੇਕਫਾਸਟ: 
7:00 am 

ਲੰਚ: 
11:30 am 

ਿਡਨਰ: 
6:00 pm 

(ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਜ ੇਆਪੇ-ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।) ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਤ� ਿਲਆਏ ਭੋਜਣ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। 
 
 

ਭੁਗਤਾਨ 
 

ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਰਫੋ (ਦਫ਼ਤਰ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ) ਤ� 
ਿਡਸਚਾਰਜ ਹਣੋ ਦੇ ਸਮ� ਜ� ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾ�ਟਰ (ਗੈਰ-ਦਫ਼ਤਰ 
ਸਮ� ਦੌਰਾਨ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਿਬੱਲ ਦੇ ਭਗੁਤਾਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਬਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਦੱਤੇ 
ਭਗੁਤਾਨ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖੋ।  ਹਰੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜਮੀਨੀ 
ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� 2291 1096 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
 

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� 
 

• ਕ�ਟੀਨ / ਸੁਿਵਧਾ ਸਟਰੋ / ਵ�ਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 
ਕ�ਟੀਨ: LG1/F, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ 

 24-ਘੰਟੇ ਸੁਿਵਧਾ ਸਟੋਰ: LG3/F, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ 
 ਵ�ਿਡੰਗ ਮਸ਼ੀਨ: G/F ਅਤੇ LG3/F, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ 
• ਪੁਨਰਵਾਸ ਗਾਰਡਨ 

G/F, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 
• ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ (ATM) 
 LG3/F ਗੇਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ 
 • ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰ ਚ 
   ਨੰਬਰ 55 ਵਾਨਚਾਈ ਰਡੋ ਐਟਂਰ੍�ਸ ਨ� ੜੇ ਿਲਫਟ 
  
 
 

ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਾਵ� 
 

• ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ / ਡਾਟਾ ਪਹੁੰ ਚ 
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰ ਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ / ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ LG1/F, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ 
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

• ਗੈਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਐਮਬੂਲ�ਸ ਟਰ੍�ਸਪਰੋਟ ਸੇਵਾਵ� (NEATS) 
 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
• ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾਵ� 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ LG1/F ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਿਡਪਾਰਟਮ� ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ।  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 2291 1065 / 1052, ਫਕੈਸ: 2836 6706 

• 24-ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਹੌਟਲਾਈਨ 
• ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਟਰੈਕਿਟਵ ਵਾਇਸ ਿਰਸਪ�ਸ ਿਸਸਟਮ ਲਈ 2291 2222 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ

 

 
 

ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ (ਗੋਪਨੀਏਤਾ) ਆਰਡੀਨ� ਸ 
 

ਵੇਰਵਾ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦਾਖਲਾ ਕਾ�ਟਰ ਤੇ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ "ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਨ� ਿਟਸ" ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 
 
 

 
ਸੁਝਾਅ/ਫੀਡਬਕੈ 
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕਈੋ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾ ਂਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ 2291 2020 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ 
ਸਰਿਵਸ ਸੁਝਾਅ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁਝਾਅ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਪ ੈ ਿਦਓ ਜਾ ਂ
rtskh_pro@ha.org.hk ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ੋਜਾ ਂ1/F, Administration Building, Ruttonjee 
Hospital ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
 


