
ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳು 

ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳ ಸಮಗರ  ಪಟಿ್ಟಯಾಗಿದ್ದಾ , ವಿವಿಧ 

ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ರೋಗಿಗಳಗೆ  ನೋಡುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಕರಿತ್ತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ 

ಉದೆಾ ೋಶವಾಗಿದೆ, ಆದಾ ರಿಿಂದ ರೋಗಿ ಗಳಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಪಡೆದಾಗ ಅವರು ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆೆ  ತಿಳದಿರುತ್ತು ರೆ. 

 

ರೋಗಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳು 

ನಮಮ  ಚಿಕಿತೆ್ಸ  ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಣೆ, 

ಜವಾಬ್ದಾ ರಿ  

ನಮಮ  ಪರ ಸುು ತ ಮತ್ತು  ಹಿಿಂದಿನ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಇತಿಹಾಸ, ಔಷಧಿಗಳು, ಶಸು ರಚಿಕಿತೆ್ಸ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳ ಎಲಿಾ  ಅಿಂಶಗಳ ನಖರ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಮಮ  ವೈದಯ ರಿಗೆ 

ಒದಗಿಸಿ. 

ನಮಮ  ವೈದಯ ಕಿೋಯ ದಾಖಲೆಗಳು/ವರದಿಗಳನ್ನು  ವೈದಯ ರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಇರಿಸಿ 

• ನಮಮ  ವೈದಯ ರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಚಿಕಿತೆ್ತ  ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ನೋವು ಕಟಿ್ಟ ನಟಿ್ಟ ಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ೋರಿ 

ಮತ್ತು  ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಕಾಯಯಗತಗೊಳಸುವ ಆರೋಗಯ  ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ೋರಿ ಎಿಂಬುದನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿ  

• ನಮಮ  ವೈದಯ ರ ಅನ್ನಸರಣೆಗೆ ನೋವು ಮಾತರ  ಜವಾಬ್ದಾ ರರಾಗಿರುತಿು ೋರಿ 

ಸೂಚನೆಗಳು. ಆದಾ ರಿಿಂದ, ನೋವು ನಗದಿತ ಚಿಕಿತೆ್ತ  ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದಾ ರೆ 

ಅಥವಾ ಅನ್ನಮಾನಗಳನ್ನು  ಹಿಂದಿದಾ ರೆ ವೈದಯ ರಿಗೆ ತಿಳಸಿ. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸುವಾಗ ನಮಮ  ಸಿಿ ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ 

ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಟ್ಟರ ಯ ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಮಯಕೆು  ನಮಮ  ವೈದಯ ರಿಗೆ ತಿಳಸಿ 

• ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು  ಇರಿಸಿಕೊಳಿ . ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದಿದಾ ರೆ ನಮಮ  ವೈದಯ ರಿಗೆ ತಿಳಸಿ 

 

 

 

 

 



ಆಸಪ ತ್ಸರ  ಮತ್ತು  ಇತರ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ  

ನೋವು ಜವಾಬ್ದಾ ರರು 

ಗೌರವಯುತವಾಗಿರುವುದ್ದ 

• ಚಿಕಿತೆ್ತ  ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಆಸಿು  

• ಸೌಲಭ್ಯ ಕೆು  ಭೇಟ್ಟ ನೋಡುವ ಇತರ ರೋಗಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಗಳು  

• ಎಲಿಾ  ಚಿಕಿತೆ್ಸ /ಭೇಟ್ಟ ನೋಡುವ ವೈದಯ ರು, ದಾದಿಯರ ಹಕ್ಕು ಗಳು  

ಅರೆ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯನ್ನು  ಸೌಲಭ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

ನಮಮ  ಹಣಕಾಸಿನ ಕಟಿ್ಟ ಪಾಡುಗಳು, 

ನಮಮ  ಜವಬ್ದಾ ರಿ  

• ಮಿಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಮತ್ತು  ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಗಳಗಾಗಿ ನಮಮ  

ಹಣಕಾಸಿನ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ತವ ರಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು (ಅನವ ಯಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ತವ ರಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ ಸೇರಿದಂತ್ಸ) 

ನಮಮ  ಜೋವನಶೈಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಸ 

• ನೋವು ಮಾಡುವ ಜೋವನಶೈಲ್ಲ ನಧಾಯರಗಳಗೆ ಮತ್ತು  ಈ ಜೋವನಶೈಲ್ಲಯ ಆಯ್ಕು ಗಳು ನಮಮ  ಆರೋಗಯ ದ 

ಮೇಲೆ ಬೋರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಗೆ ನೋವು ಜವಾಬ್ದಾ ರರಾಗಿರುತಿು ೋರಿ. 

 

 

ದಯವಿಟಿ್ಟ  ನಮಮ  ಹಕ್ಕು ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳನ್ನು  ಪರ ಬುದಧ  ಮತ್ತು  ಸಕಾರಾತಮ ಕ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಚಲಾಯಿಸಿ. ಆರೋಗಯ  ರಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಅತಯ ಿಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತು ರೆ, 

ಫಲ್ಲತ್ತಿಂಶಗಳಗೆ ನೋವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾ ರರಾಗಿರುತಿು ೋರಿ. 

 

 

 

 



 

 

 

ರೋಗಿಯ ಹಕ್ಕು ಗಳು 

ಗೌರವ ಮತ್ತು  ನಷಪ ಕ್ಷಪಾತ ಚಿಕಿತೆ್ಸ  

ನಮಮ  ಹಕ್ಕು   

• ನೋವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಮಮ  ನಂಬಕೆಗಳು , ನಮಮ  ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯತ್ಸ, ಅಿಂಗವೈಕಲಯ  ಅಥವಾ  ವೆಚಚ ವನ್ನು  

ಪಾವತಿಸುವ ವಿಧಾನ ಗಳನ್ನು  ಹಾಗು ಅಗತಯ ವಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮಥಯ ಯವನ್ನು  

ಹಿಂದಿದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ನಮಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ  

• ಎಲಿಾ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಗೌರವದಿಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಲಿಾ  ಸಂದಭ್ಯಗಳಲಿ್ಲ , ಗೌಪಯ ತ್ಸ ಮತ್ತು  

ಗೌಪಯ ತ್ಸಯನ್ನು  ನೋವು ಪರಿಗಣಿಸುತಿು ೋರಿ 

• ಗಮನದಲಿ್ಲಟಿ್ಟಕೊಿಂಡು ಸೂಕು ವಾಗಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ  ನೋಡಿ: 

* ನಮಮ  ವೈಯಕಿು ಕ ಗೌಪಯ ತ್ಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿೋಕೆೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

* ನಮಮ  ಕಾಳಜಯ ಚರ್ಚಯಗಳು/ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ವಿವೇಚನೆಯಿಿಂದ ಮತ್ತು  ಗೌಪಯ  ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆಸಿಕೊಳಿ  

• ನಮಮ  ವೈದಯ ಕಿೋಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಗೌಪಯ ವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳಿ   

ಅಧಿಕೃತ ಆರೋಗಯ  ಸಿಬಬ ಿಂದಿ. 

ದೈಹಿಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಒಿಂದೇ ಲ್ಲಿಂಗದ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಹಿಂದಿರಿ 

ಪರಿೋಕೆೆ /ಚಿಕಿತೆ್ಸ  

ಸುರಕ್ಷತ್ಸ ಮತ್ತು  ಸಮಮ ತಿ 

ನಮಮ  ಹಕ್ಕು   

• ನೋವು  ಚಿಕಿತೆ್ತಸೌಲಭ್ಯ ದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಮತ್ತು  ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳಗೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಅತಯ ಿಂತ 

ಸುರಕ್ಷತ್ಸಯಿಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ  ಪಡೆಯಬೇಕೆಿಂದ್ದ ನರಿೋಕೆಿ ಸಿ 



• ನೋವು ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಣೆಯಿಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ ಒಪ್ಪಪ ಗೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸದ ಹರತ್ತ ಯಾವುದೇ 

ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳಿುವುದಿಲಿ  (ಮಾರಣಾಿಂತಿಕ ತ್ತತ್ತಯ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ನೋವು 

ಅಸಮಥಯರಾಗಿದಾ ರೆ) 

•ಭಾಷೆ ಅಥಯವಾಗದಿದಾ ರೆ ಇಿಂಟಪ್ರ ೋಯಟರ್ ರ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಪಡೆಯತಕು ದ್ದಾ  

ನಮಮ  ಚಿಕಿತೆ್ತ  ತಂಡದ ಬಗೆೆ  ತಿಳದ್ದಕೊಳಿ  

ನಮಮ  ಹಕ್ಕು   

• ನಮಮ  ಆರೈಕೆಯಲಿ್ಲ  ಜವಾಬ್ದಾ ರರಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ವೈದಯ ರು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಆರೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆದಾರರ ಗುರುತ್ತ ಮತ್ತು  ವೃತಿು ಪರ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನು  ತಿಳದ್ದಕೊಳಿ  

ನಮಮ  ಚಿಕಿತೆ್ಸಯನ್ನು  ಅಥಯಮಾಡಿಕೊಳಿುವುದ್ದ 

ನಮಮ  ಹಕ್ಕು   

• ನಮಮ  ರೋಗನಣಯಯ, ಚಿಕಿತೆ್ಸ  ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಸಿಿ ತಿಯ  ಪರ ಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂಣಯ ಮತ್ತು  

ಪರ ಸುು ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೋವು ಅಥಯಮಾಡಿಕೊಳಿುವ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿ 

• ಚಿಕಿತೆ್ಸಯ ನಧಾಯರಗಳನ್ನು  ತ್ಸಗೆದ್ದಕೊಳಿು ವಲಿ್ಲ  ವೈದಯ ರಿಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ (ಅಥವಾ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ದ) ಅದರ ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧಿತ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದ್ದ 

• ಕಾನೂನನ ವಾಯ ಪ್ಪು ಯಳಗೆ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ನರಾಕರಿಸಿ, ನಮಮ  

ನರಾಕರಣೆಯು ಎರಡನೇ ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಚಿಕಿತೆ ಕ ವೈದಯ ರ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು  ವೃತಿು ಪರ 

ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದಿಗೆ ಘಷಯಣೆಯಾಗುವುದಿಲಿ  ಎಿಂದ್ದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿುವುದ್ದ 

ನಮಮ  ಹಕ್ಕು   

• ನೋವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಮಮ  ಪರ ಸುು ತ ವೈದಯ ರ ಒಪ್ಪಪ ಗೆಯಿಂದಿಗೆ/ಇಲಿದೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ 

ಹರಗಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಬಬ  ವೈದಯ ರಿಿಂದ ಎರಡನೇ ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು  

ದೂರುಗಳ ನವಯಹಣೆ ಮತ್ತು  ಬಲಿ್ಲಿಂಗ್ 

ನಮಮ  ಹಕ್ಕು   

• ನೋವು ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ ಎಲಿಾ  ಸೇವೆಗಳ ಬಲ್ ಅನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು  ನೋವು ಬಯಸಿದಲಿ್ಲ  ಬಲ್ ಮಾಡಿದ 

ಐಟಂಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಿರಿ 



• ನಮಮ  ಹಕಿು ನ ಯಾವುದೇ ಉಲಿಿಂಘನೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ ನೋವು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳನ್ನು  ಹಿಂದಿದಾ ರೆ, 

ಹೇಗೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕ್ಕ ಎಿಂಬುದರ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಹಕು ನ್ನು  ಸಹ ನೋವು ಹಿಂದಿರುತಿು ೋರಿ 

ದೂರು, ಅದನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೊಳಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತು ದೆ 

ದಯವಿಟಿ್ಟ  ನಮಮ  ಹಕ್ಕು ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳನ್ನು  ಪರ ಬುದಧ  ಮತ್ತು  ಸಕಾರಾತಮ ಕ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಚಲಾಯಿಸಿ. ಆರೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡುಗರು ನಮಗೆ ಅತಯ ಿಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತು ರೆ, 

ಫಲ್ಲತ್ತಿಂಶಗಳಗೆ ನೋವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾ ರರಾಗಿರುತಿು ೋರಿ 


