
सम्मान  गर्दै

तपाईंसँग  ज म्मेवारी  छ

जबक   स्वास्थ्य  सेवा  प्रदायकले  तपाईंलाई  सबैभन्दा  प्रभावकारी  उपचार  प्रदान  गर्नेछ

तपाईं  ज म्मेवार  हुनुहुन्छ

तपाईंको  आर्थ क  दाय त्वहरू

कृपया  आफ्नो  अध कार  र  ज म्मेवारीलाई  पर पक्व  र  सकारात्मक  रूपमा  प्रयोग  गर्नुहोस्।

•  भेटघाटहरू  राख्नुहोस्।  यद   त्यसो  गर्न  असमर्थ  भएमा  आफ्नो  
डाक्टरलाई  सूच त  गर्नुहोस्

अस्पताल  र  अन्य  व्यक्त हरू  तर्फ

•  सुन श्च त  गर्नुहोस्  क   तपाईंले  आफ्नो  
च क त्सकले  स फार स  गरेको  उपचार  
योजनालाई  कडाईका  साथ  पालना  गर्नुहुन्छ  र  यो  योजना  
लागू  गर्ने  स्वास्थ्यकर्मीहरूको  न र्देशनहरूको  पालना  
गर्नुहुन्छ।

•  तपाईंको  मेड कल  रेकर्डर पोर्टहरू  डाक्टरहरूको  पहुँचयोग्य  
तर कामा  राख्नुहोस्

तपाईंसँग  ज म्मेवारी  छ

तपाईंले  गर्ने  जीवनशैली  न र्णयहरू  र  यी  जीवनशैली  
छनौटहरूले  तपाईंको  स्वास्थ्यमा  पार्ने  प्रभाव

तपाईको  जीवनशैलीको  सन्दर्भमा

तपाईंको  उपचार  र  अनुपालन

•  सबै  उपचार   भ्रमण  गर्ने  डाक्टर   नर्स   
प्यारामेड क  र  सुव धामा  कार्यरत  अन्य  
कर्मचारीहरूको  अध कार  र  सम्पत्त

•  तपाईं  यसको  लाग   पूर्ण  रूपमा  ज म्मेवार  हुनुहुन्छ

•  आफ्नो  डाक्टरलाई  सही  र  प्रदान  गर्नुहोस्

रोगी  ज म्मेवारीहरू

•  सुव धामा  आउने  अन्य  ब रामीहरूको  अध कार  र  
सम्पत्त

•  तपाईंका  च क त्सकहरूको  न र्देशनहरूको  पालना  
नगरेकोमा  तपाईं  पूर्ण  रूपमा  ज म्मेवार  हुनुहुन्छ  ।  
तसर्थ   यद   तपाइँ  न र्धार त  उपचार  योजना  
पछ्याउन  असमर्थ  हुनुहुन्छ  वा  शंका  छ  भने  
च क त्सकलाई  सूच त  गर्नुहोस्

तपाईंको  वर्तमान  र  व गतको  च क त्सा  इत हास   
औषध   शल्यक्र या   र  अन्य  प्रक्र याहरूको  सबै  
पक्षहरूको  पूर्ण  जानकारी

यो  कागजात  ब रामीको  अध कार  र  ज म्मेवारीहरूको  व स्तृत  सूची  हो   व भ न्न  स्रोतहरूबाट  संकल त।  यो  ब रामीहरूका  लाग   
शैक्ष क  कागजात  बन्नको  लाग   अभ प्रेर त  गर एको  छ  ताक   उनीहरूले  उपलब्ध  गराउने  कुनै  पन   सुव धामा  स्वास्थ्य  सेवाको  फाइदा  

ल ँदा  उनीहरू  यसबारे  सचेत  हुन्छन्।

•  व शेष  गरी  हेरचाह  प्राप्त  गर्दा  तपाईंको  अवस्थाको  व कास  
रवा  प्रगत को  ट्र्याक  राख्नुहोस्  ।  समयमै  आफ्नो  
डाक्टरलाई  खबर  गर्नुहोस्

•  उपचार  सुव धाको  सम्पत्त

•  तपाईंलाई  प्रदान  गर एको  स्वास्थ्य  सेवाहरूका  लाग   
अग्र म  रूपमा  बु ्न  र  तुरुन्तै  तपाईंको  व त्तीय  दाय त्व  
पूरा  गर्न  लागू  भएमा   तुरुन्तै  अद्यावध क  बीमा  
जानकारी  उपलब्ध  गराउने  सह त

तपाईं  नत जाको  लाग   समान  रूपमा  ज म्मेवार  हुनुहुन्छ

ब रामीहरूका  अध कार  र  ज म्मेवारीहरू
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•  यद   भाषा  तपाईको  न रन्तर  हेरचाहमा  बाधा  छ  भने  दोभाषेमा  पहुँच  गर्नुहोस्जबक   स्वास्थ्य  सेवा  प्रदायकले  तपाईंलाई  सबैभन्दा  प्रभावकारी  उपचार  प्रदान  गर्नेछ•  तपाईं  जोसुकै  होस्   तपाईंको  राष्ट्र यता   अपाङ्गता  वा  भुक्तानीको  व ध   के  हो  भन्ने  कुरालाई  ध्यान  नद ई  न ष्पक्ष  रूपमा  व्यवहार  गर्नुहोस् •  सबै  सान्दर्भ क  जानकारी  प्रदान  गर सकेपछ   उपचार  न र्णयहरू  वा  अनुसन्धान  पर योजनाहरूमा  भाग  ल ने   गर्न  च क त्सकसँग  सहकार्य  गर्नुहोस्।•  शारीर क  सम्बन्धको  समयमा  तपाईंको  समान  ल ङ्गको  व्यक्त लाई  उपस्थ त  गराउनुहोस् गर्ने  अध कार  तपाईसँग  छo  तपाईंको  हेरचाह  छलफलपरामर्शहरू  सावधानीपूर्वक  र  गोप्य  रूपमा  स ्चालन  गर्नुहोस् •  यद   तपाईं  चाहनुहुन्छ  भने   एक  सेकेन्ड  खोज्नुहोस्•  बाहेक  कुनै  प्रक्र या  नल नेसम्मान  र  न ष्पक्ष  व्यवहार दोस्रो  राय  खोज्दैहेरचाह•  ध्यानमा  राखेर  उच त  व्यवहार  गर्नुहोस् •  यद   तपाइँसँग  तपाइँको  अध कारको  कुनै  उल्लङ्घनको  बारेमा  कुनै  गुनासो  छ  भने   तपाइँलाई  उजुरी  कसरी  सुरु  गर्ने   कसरी  प्रशोधन  गर नेछ  भन्ने  बारे  सचेत  गराउने  अध कार  छ।•  तपाईंको  लाग   ज म्मेवार  रवा  संलग्न  च क त्सक  र  अन्य  स्वास्थ्य  सेवा  प्रदायकहरूको  पह चान  र  व्यावसाय क  स्थ त   जान्नुहोस्।गर्ने  अध कार  तपाईसँग  छगोपनीयता  र  गोपनीयतागर्ने  अध कार  तपाईसँग  छकृपया  आफ्नो  अध कार  र  ज म्मेवारीलाई  पर पक्व  र  सकारात्मक  रूपमा  प्रयोग  गर्नुहोस्।तपाईं  नत जाको  लाग   समान  रूपमा  ज म्मेवार  हुनुहुन्छ •  तपाईंको  इन्कार  उपचार  गर्ने  च क त्सकको  नैत क  र  व्यावसाय क  मापदण्डहरूसँग  बा एको  छैन  भनी  सुन श्च त  गर्दै  कानूनको  दायरा  भ त्र  च क त्सा  हेरचाह  स्वीकार  गर्नुहोस्  वा  अस्वीकार  गर्नुहोस्।आफ्नो  उपचार  टोलीलाई  थाहा  छपरीक्षणउपचार•  आफ्नो  मेड कल  रेकर्डहरू  गोप्य  राख्नुपर्छ  र  अध कृत  स्वास्थ्यकर्मीहरूले  मात्र  हेर्नुपर्छ सुव धा  भ त्र  वा  बाह रबाट  अर्को  डाक्टरको  रायसुव धामा  रहँदा  र  प्रक्र याहरू  गुजर रहेको  बेला  सुरक्षातपाईंले  स्वैच्छ क  रूपमा  त्यसको  लाग   ल ख त  सहमत   प्रदान  गर्नुहुन्छ  जीवनलाई  खतरामा  पार्ने  आपतकाल न  अवस्थामा  वा  यद   तपाईं  असक्षम  हुनुहुन्छ  भनेगर्ने  अध कार  तपाईसँग  छ •  तपाईको  न दान   उपचार   र  तपाईको  अवस्थाको  कुनै  पन   ज् ात  प्रगत को  बारेमा  तपाईले  बु ेको  तर काले  पूर्ण  र  हालको  जानकारी  प्राप्त  गर्नुहोस्।तपाईंसँग  अध कार  छo  तपाईको  व्यक्त गत  गोपनीयता  व शेष  गरी  परीक्षाको  समयमा रोगी  अध कार तपाईंको  उपचार  बु ्दैर  समाधान  गर योगर्ने  अध कार  तपाईसँग  छ•  अध कतम  उपचारको  अपेक्षा  गर्नुहोस् •  तपाईंले  प्राप्त  गर्नुहुने  सबै  सेवाहरूको  वस्तुगत  ब ल  प्रदान  गर्नुहोस्  र  यद   तपाईं  चाहनुहुन्छ  भने  ब ल  गर एका  वस्तुहरूको  व वरणहरू  तपाईंलाई  व्याख्या  गर्नुहोस्।सुरक्षा  र  सहमत गर्ने  अध कार  तपाईसँग  छ•  तपाईलाई  उपचार  गर रहँदा   सबै  अवस्थामा   सबै  समयमा  सम्मानपूर्वक  व चार  गर्नुहोस् तपाईको  हालको  डाक्टरको  सहमत   ब नाब नाउजुरी  व्यवस्थापन  र  ब ल ङ
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