
ந ோயோளிகளின் உரிமைகள் ைற்றுை் பபோறுப்புகள் 

 

இந்த கையேடானது, பல்யேறு ஆதாரங்ைளில் இருந்து ததாகுை்ைப்பட்ட 

யநாோளியின் உரிகைைள் ைற்றுை் தபாறுப்புைளின் விரிோன 

பட்டிேலாகுை். சுைாதார யேகேைகள தபறுை் யநாோளிைளுை்கு 

யதகேோன தைேல்ைகள தருை் கையேடாை இது இருை்குை். 

ந ோயோளியின் பபோறுப்புகள் 

 

உங்கள் சிகிசம்ச ைற்றுை் 

உடன்போடு:  

 

ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் தபாறுப்பாகுை்.  

 

• உங்ைள் தற்யபாகதே ைற்றுை் 

ைடந்தைால ைருத்துே ேரலாறு, நீங்ைள் 

உடத்ைாண்ட ைருந்துைள், உங்ைளுை்கு 

தேே்ேப்பட  அறுகே சிகிேக்ேைள் 

ைற்றுை் சிகிேக்ே குறித்த பிற 

தைேல்ைகள  துல்லிேைாைவுை், 

முழுமையகவுை் 

உங்ைள் ைருத்துேருை்கு ேழங்ைவுை். 

• உங்ைள் ைருத்துேப் 

பதிவுைள்/அறிை்கைைகள ைருத்துேர ்

அணுைை்கூடிே ேகையில் 

கேத்திருங்ைள் 

• உங்ைள் ைருத்துேர ்பரிந்துகரத்த 

சிகிேக்ேத் திட்டத்கத நீங்ைள் 

ைண்டிப்பாைப் பின்பற்றுவது ைடட்ுை் 

இல்லாைல் 

, உங்ைளுை்கு சிகிேக்ேேளிை்குை்  

சுைாதாரப் பணிோளரை்ளின் 

அறிவுறுத்தல்ைளுை்கு 

உடன்படுேகதயுை் உறுதிதேே்ேவுை். 

• உங்ைள் ைருத்துேர ்கூறுை் 

அறிவுகரைகள  பின்பற்றாவிட்டால் 

அதற்கு  நீங்ைள் ைடட்ுயை 

தபாறுப்பாவீரை்ள் . எனயே, 

ைருத்துவைமன ைற்றுை் பிற 

 பரக்ளுக்கு: 

 

ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் தபாறுப்பாகுை்.  

 ைருத்துேைகன ேளாை 

தோத்துை்ைகள 

யேதப்படுத்தாைல் இருப்பது 

 ைருதுவைமனக்கு வருை் ைற்ற 

ந ாயாளிகளின் உரிமைகமள 

நேதப்படுத்தாைல் இருப்பது 

 ைருத்துேரை்ள், தேவிலிேரை்ள், 

துகண ைருத்துேரை்ள், 

ைருத்துேைகன பணிோளரை்ள் 

ைற்றுை்  ைருத்துேைகனை்கு 

ேருகை தருை் பிற 

நபரை்ளின் தபாருடை்கள 

யேதப்படுத்தாைல் இருப்பது.  

 

உங்கள்  ிதி  ிமைமை: 

 

ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் தபாறுப்பாகுை்.  

• உங்ைளுை்கு ேழங்ைப்படுை் சுைாதார 

யேகேைளுை்ைான ததாகைகே  

முன்கூட்டியே அறிந்து 

தைாள்ளுங்ைள்.(உங்ைளுகடே  

ைாப்பீடட்ுத் தைேல்ைகள  அறிந்து 



பரிந்துகரை்ைப்படட் சிகிேக்ே 

திட்டத்கத உங்ைளால் பின்பற்ற 

முடிோவிட்டாயலா  அல்லது 

சிகிேக்ேயில் ஏயதனுை் ேந்யதைை் 

இருந்தாயலா   

உங்ைளுை்கு சிகிேக்ேேளிை்குை் 

ைருத்துேரிடை் ததரிவிை்ைவுை் 

• சிகிேக்ே தபறுை் ேைேத்தில் உங்ைள் 

உடலில் ஏற்படுை் 

முன்யனற்றங்ைகள ைண்ைாணித்து, 

அேற்கற ேரிோன யநரத்தில் உங்ைள் 

ைருத்துேரிடை் ததரிவிை்ைவுை் 

• ைருத்துேர ்ேந்திப்புைகள ேரிோை 

ததாடருங்ைள். அே்ோறு தேே்ே 

முடிோவிட்டால் உங்ைள் 

ைருத்துேரிடை் ததரிவிை்ைவுை் 

 

உங்களுக்கு வழங்கப்படுை் 

ைரியோமத ைற்றுை் போரபடச்ைற்ற 

சிகிசம்ச:  

 

ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் உரிகைைளாகுை்.  

 

• நீங்ைள் ோராை இருந்தாலுை், உங்ைள் 

நை்பிை்கைைள் என்னோை 

இருந்தாலுை், உங்ைள் யதசிேை், நீங்ைள் 

பணை் தேலுத்துை் முகற 

ஆகிேேற்கறப் தபாருட்படுத்தாைல், 

பாரபடே்மின்றி நடத்தப்பட யேண்டுை். 

உங்ைளுை்கு யதகேப்படுை் 

சிகிேக்ேைள் ைற்றுை் ேேதிைள் அந்த 

குறிப்பிட்ட  ைருத்துேைகனயில் 

இருந்தால் எே்வித பாகுபாடுை் 

ைாட்டாைல் உங்ைளுை்கு சிகிேக்ே 

ேழங்ைப்பட யேண்டுை்.   

• உங்ைளுை்கு சிகிேக்ே ேழங்ைப்படுை் 

யபாது , எல்லா யநரங்ைளிலுை், எல்லா 

சூழ்நிகலைளிலுை், நீங்ைள்  

ைரிோகதயுடன் நடத்தப்பட 

தைாண்டு அேற்கற யதகேப்படுை் 

படே்த்தில் உடனடிோை ேழங்குங்ைள்) 

 

உங்கள் வோழ்க்மக முமற: 

 

உங்ைள் ோழ்ை்கை முகறயில் 

 ஏற்படுை் ைாற்றங்ைள், உங்ைள் உடல் 

நிகலயில் ஏற்படுத்துை் 

விகளவுைளுை்கு நீங்ைள் ைடட்ுயை 

தபாறுப்பாவீரை்ள் என்பகத உணரந்்து 

தைாள்ளுங்ைள்.  

 

உங்கள் சிகிசம்ச குழுமவ அறி ்து 

பகோள்ளுங்கள் 

 

 ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் உரிகைைளாகுை்.  

 

• உங்ைளுை்கு சிகிேக்ே 

ேழங்குை் ைருத்துேர ் ைற்றுை் பிற 

சுைாதார பணிோளரை்ளின் 

அகடோளை் ைற்றுை் 

ைருத்துேைகனயில் அேரை்ளது பதவி 

ஆகிேேற்கற அறிந்து தைாள்ளுங்ைள்  

உங்கள் சிகிசம்சமய புரி ்து 

பகோள்ளுங்கள்: 

 

  ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் உரிகைைளாகுை்.  

 

• உங்ைள் யநாேறிதல், சிகிேக்ே 

முகற  ைற்றுை் உங்ைள் 

உடல்நிகலயில் ஏற்படுை்  

முன்யனற்றை் பற்றிே முழுகைோன 

ைற்றுை் தற்யபாகதே தைேல்ைகள  

நீங்ைள் புரிந்து தைாள்ளுை் விதத்தில் 

தபறுங்ைள். 

• சிகிேக்ே முடிவுைகள எடுப்பதில் 

நீங்ைள் ைருத்துேருடன் 



யேண்டுை். 

 

உங்கள் தனியுரிமை: 

 

  ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் உரிகைைளாகுை்.  

 

• உங்ைளுை்கு தேே்ேப்படுை் 

பரியோதகனைளின் யபாது உங்ைள் 

தனியுரிகை நிேே்ேைாை ைாை்ைப்பட 

யேண்டுை். உங்ைள் உடல்நலன் குறித்த 

ஆயலாேகனைள் பாதுைாப்பாை 

ேழங்ைப்பட யேண்டுை். 

• உங்ைள் ைருத்துே பதிவுைள் 

பாதுைாப்பாை கேை்ைப்படட்ு, 

அங்கீைரிை்ைப்பட்ட சுைாதாரப் 

பணிோளரை்ள் ைடட்ுயை பாரை்்குை் 

ேண்ணை் இருை்ை யேண்டுை் 

• உடல் பரியோதகனைள் 

/சிகிேக்ேைள் தேே்ேப்படுை்  யபாது 

உங்ைள் பாலினத்கதே ் யேரந்்த 

ஒருேகர இருை்ைே ்தேே்யுங்ைள் 

உங்கள் போதுகோப்பு ைற்றுை்  ீங்கள் 

வழங்குை் ஒப்புதை்கள்: 

 

 ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் உரிகைைளாகுை்.  

 

• நீங்ைள் ைருத்துேைகனயில் 

தங்கியிருை்குை் யபாதுை், 

சிகிேக்ேைகள யைற்தைாள்ளுை் 

யபாதுை் மிகுந்த பாதுைாப்புடன் 

நடத்தப்படுவீரை்ள் என்று 

எதிரப்ாரை்்ைலாை். 

• நீங்ைள் தானாை முன்ேந்து  

எழுதத்ுப்பூரே் ஒப்புதகல ேழங்ைாத 

ேகர, எந்த சிகிேக்ேயுை் உங்ைளுை்கு 

தேே்ேப்படாது.  (உயிருை்கு ஆபத்கத 

விகளவிை்குை் அேேர நிகலைளில் 

ஒதத்ுகழை்ைலாை். ஆராே்ேச்ி 

திட்டங்ைள் ததாடரப்ான அகனதத்ு 

தைேல்ைகளயுை் தபற்ற  பிறகு 

அேற்றிலுை் பங்யைற்ைலாை். 

•ேட்டத்தின் ேரை்பிற்குள் உங்ைளுை்கு 

ேழங்ைப்படுை்  ைருத்துே யேகேகே 

ஏற்ைலாை் அல்லது ைறுை்ைலாை். அயத 

யேகளயில், நீங்ைள் 

சிகிேக்ேகே ைறுை்குை் படே்த்தில் 

அது உங்ைள்  ைருத்துேரின் ததாழில் 

தநறிமுகறைளுடன் முரண்படாைல் 

இருப்பகத உறுதி தேே்யுவுை். 

 

நவபறோரு ைருத்துவரிடை் 

இரண்டோவது ஆநைோசமன 

பபறுதை்: 

 

  ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் உரிகைைளாகுை்.  

 

• நீங்ைள் விருை்பினால், உங்ைள் 

தற்யபாகதே ைருத்துேரின் 

அனுைதியுடயனா/இல்லாையலா, 

நீங்ைள் சிகிேக்ே தபறுை் 

ைருத்துேைகனை்குள்யளா அல்லது 

தேளியில்  யேறு ைருத்துேரிடயைா  

இரண்டாேது ஆயலாேகனகே 

தபறலாை்.  

 

புகோர் நைைோண்மை ைற்றுை் 

பிை்லிங்: 

 

 ஒரு யநாோளிோை, கீழ்ை்ைண்டகே 

உங்ைள் உரிகைைளாகுை்.  

 

• நீங்ைள் தபறுை் அகனத்து 

யேகேைளுை்குை் பில் ேழங்ைப்பட 

யேண்டுை். நீங்ைள் விருை்பினால், பில் 

தேே்ேப்பட்ட யேகேைளின்  

விேரங்ைகள உங்ைளுை்கு விளை்ைவுை்  



அல்லது உங்ைளால் ஒப்புதல் தர 

இேலாத நிகலயில் இருந்தால் 

இேற்கற  விதிவிலை்ைாை 

தைாள்ளலாை்) 

 

• உங்ைள் சிகிேக்ேை்கு  தைாழி 

தகடோை இருந்தால் நீங்ைள்  

தைாழிதபேரப்்பாளகர அணுைலாை்.  

யேண்டுை் 

 

•  உரிகை மீறல் குறித்து உங்ைளுை்கு 

ஏயதனுை் புைாரை்ள் இருந்தால், புைார ்

தேே்ேப்படுை் முகற பற்றியுை், அது 

தேேல்படுத்தி, தீரை்்ைப்படுை் முகற 

பற்றியுை் அறிந்து தைாள்ள 

உங்ைளுை்கு உரிகை உண்டு. 

 

 

 

தேவுதேே்து உங்ைள் உரிகைைள் ைற்றுை் தபாறுப்புைகள ேரிோன 

முகறயில் பேன்படுத்தவுை். ைருத்துேைகனயில்  உங்ைளுை்கு 

சிறப்பான  சிகிேக்ேகே ேழங்கினாலுை், சிகிேக்ேயின் விகளவுைளுை்கு 

நீங்ைளுை் ேைைாைப் தபாறுப்பாவீரை்ள்.  

 


