
દર્દીઓના અિધકારો અને જવાબદારીઓ

નું સન્માન કરવું

તમારી જવાબદારી છે

• સારવાર સુિવધાની િમલકત

• તમને પૂરી પાડવામાં આવેલ આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ માટેની 
તમારી નાણાકીય જવાબદારીને અગાઉથી સમજવા અને 
તરત જ પિરપૂર્ણ કરવા (જો લાગુ હોય તો, અપડેટ કરેલી 
વીમા માિહતી તાત્કાિલક પૂરી પાડવા સિહત)

આ દસ્તાવેજ દર્દીના અિધકારો અને જવાબદારીઓની વ્યાપક સૂિચ છે, જે િવિવધ સ્ત્રોતોમાંથી સંકિલત છે. તેનો હેતુ દર્દીઓ માટે શૈક્ષિણક 
દસ્તાવેજ બનવાનો છે જેથી કરીને જ્યારે પણ તેઓ તેને પૂરી પાડતી કોઈપણ સુિવધામાં આરોગ્યસંભાળનો લાભ લે ત્યારે તેઓ તેના િવશે જાગૃત 

રહે.

તમારા વર્તમાન અને ભૂતકાળના તબીબી ઇિતહાસ, 
દવાઓ, શસ્ત્રક્િરયાઓ અને અન્ય પ્રક્િરયાઓના 
તમામ પાસાઓની સંપૂર્ણ માિહતી

• તમારા િચિકત્સકોની સૂચનાઓનું પાલન ન કરવા માટે 
તમે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો . આથી, જો તમે 
િનયત સારવાર યોજનાને અનુસરવામાં અસમર્થ 
હોવ અથવા તમને શંકા હોય તો િચિકત્સકને જાણ કરો

પિરણામો માટે તમે સમાન રીતે જવાબદાર છો

દર્દીની જવાબદારીઓ

• તમારા ડૉક્ટરને ચોક્કસ અને

• સુિવધાની મુલાકાત લેતા અન્ય દર્દીઓના અિધકારો 
અને િમલકત

• ખાસ કરીને સંભાળ મેળવતી વખતે તમારી સ્િથિતના િવકાસ 
અને/અથવા પ્રગિતનો ટ્રૅક રાખો . તમારા ડૉક્ટરને 
સમયસર જાણ કરો

તમારી સારવાર અને પાલન,

• સુિવધામાં કાર્યરત તમામ સારવાર/મુલાકાત લેનારા 
ડૉક્ટરો, નર્સો, પેરામેિડક્સ અને અન્ય સ્ટાફના 
અિધકારો અને િમલકત

તમારી જીવનશૈલી અંગે

તમારી જવાબદારી છે

• તમારા મેિડકલ રેકોર્ડ્સ/િરપોર્ટ્સ એવી રીતે રાખો કે જે 
ડોકટરો માટે સુલભ હોય

• તમે આ માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો
તમે જે જીવનશૈલી િનર્ણયો લો છો અને આ 
જીવનશૈલી પસંદગીઓ તમારા સ્વાસ્થ્ય પર શું 
અસર કરે છે

• ખાતરી કરો કે તમે તમારા િચિકત્સકની ભલામણ કરેલ 
સારવાર યોજનાનું સખતપણે પાલન કરો છો અને આ 
યોજનાને અમલમાં મૂકનારા આરોગ્યસંભાળ 
કર્મચારીઓની સૂચનાઓનું પાલન કરો છો.

હોસ્િપટલ અને અન્ય વ્યક્િતઓ તરફ,

• મુલાકાતો રાખો. જો આમ કરવામાં અસમર્થ હોય તો તમારા 
ડૉક્ટરને સૂિચત કરો

તમારી નાણાકીય જવાબદારીઓ,

કૃપા કરીને તમારા અિધકારો અને જવાબદારીઓનો પિરપક્વ અને સકારાત્મક રીતે ઉપયોગ કરો.

તમે તેના માટે જવાબદાર છો

જ્યારે હેલ્થકેર પ્રદાતા તમને સૌથી અસરકારક સારવાર આપશે,
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• સૌથી વધુ સારવારની અપેક્ષા રાખો

,

તમારો અિધકાર છે

• તમે પ્રાપ્ત કરો છો તે તમામ સેવાઓનું એક આઇટમાઇઝ્ડ 
િબલ પ્રદાન કરો અને જો તમે ઇચ્છો તો િબલની 
વસ્તુઓની િવગતો તમને સમજાવી રાખો

તમારા વર્તમાન ડૉક્ટરની સંમિત સાથે/િવના

સલામતી અને સંમિત

તમારો અિધકાર છે

• જ્યારે તમારી સાથે સારવાર કરવામાં આવી રહી હોય, ત્યારે 
દરેક સમયે, તમામ સંજોગોમાં આદર સાથે િવચાર કરો

ફિરયાદ સંચાલન અને િબિલંગ

• તમે સમજો છો તે રીતે તમારા િનદાન, સારવાર 
અને તમારી સ્િથિતની કોઈપણ જાણીતી પ્રગિત સંબંિધત 
સંપૂર્ણ અને વર્તમાન માિહતી મેળવો

તમારો અિધકાર છે

• જો ભાષા તમારી િનરંતર સંભાળમાં અવરોધરૂપ હોય તો 
દુભાિષયાની ઍક્સેસ મેળવો

જ્યારે હેલ્થકેર પ્રદાતા તમને સૌથી અસરકારક સારવાર આપશે,

તમે તેના માટે સ્વૈચ્િછક રીતે લેિખત સંમિત આપો (અપવાદ 
જીવન માટે જોખમી કટોકટીમાં અથવા જો તમે અસમર્થ 
હોવ તો)

• તમારા મેિડકલ રેકોર્ડ્સને ગોપનીય રાખો અને માત્ર 
અિધકૃત આરોગ્યસંભાળ કર્મચારીઓ દ્વારા 
જ જોવામાં આવે

સુિવધાની અંદર અથવા બહારથી અન્ય ડૉક્ટરનો અિભપ્રાય

o તમારી અંગત ગોપનીયતા ખાસ કરીને 
પરીક્ષા દરિમયાન

દર્દીના અિધકારો

તમારી સારવારને સમજવી

ગોપનીયતા અને ગોપનીયતા

તમારો અિધકાર છે

તમારો અિધકાર છે

• િચિકત્સક અને અન્ય આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓની 
ઓળખ અને વ્યાવસાિયક સ્િથિત જાણો કે જેઓ 
તમારા માટે જવાબદાર છે અને/અથવા તેમાં સામેલ છે

તમારો અિધકાર છે

અને ઉકેલાઈ

પિરણામો માટે તમે સમાન રીતે જવાબદાર છો

• કાયદાના દાયરામાં તબીબી સંભાળ સ્વીકારો અથવા નકારો, 
જ્યારે ખાતરી કરો કે તમારો ઇનકાર સારવાર કરનાર 
િચિકત્સકના નૈિતક અને વ્યાવસાિયક ધોરણો સાથે 
અથડાતો નથી

તમારી સારવાર ટીમને જાણો

પરીક્ષા/સારવાર

સુિવધામાં તમારા રોકાણ દરિમયાન તેમજ પ્રક્િરયાઓ 
પસાર કરતી વખતે સલામતી

કૃપા કરીને તમારા અિધકારો અને જવાબદારીઓનો પિરપક્વ અને સકારાત્મક રીતે ઉપયોગ કરો.

• જો તમે ઈચ્છો છો, તો એક સેકન્ડ લેવી

તમારો અિધકાર છે

o તમારી સંભાળની 
ચર્ચાઓ/પરામર્શને સમજદારીપૂર્વક 

અને ગોપનીય રીતે હાથ ધરો

• તમે કોણ છો, તમારી માન્યતાઓ તમારી રાષ્ટ્રીયતા, 
િવકલાંગતા અથવા ચુકવણીની રીતને ધ્યાનમાં લીધા 
િવના, િનષ્પક્ષતાથી વર્તે છે, જો કે સુિવધા જરૂરી 
સેવાઓ પ્રદાન કરે છે અને તમારી સાથે સારવાર કરવાની 
ક્ષમતા ધરાવે છે.

• તેની તમામ સંબંિધત માિહતી પ્રદાન કર્યા પછી 
સારવારના િનર્ણયો લેવામાં (અથવા સંશોધન 
પ્રોજેક્ટ્સમાં ભાગ લેવો) માં િચિકત્સક સાથે સહયોગ 
કરો .

• શારીિરક દરિમયાન તમારી સમાન િલંગની વ્યક્િતને 
હાજર રાખો

• િસવાય કે કોઈપણ કાર્યવાહી હાથ ધરશો નહીં

• જો તમને તમારા અિધકારના કોઈપણ ઉલ્લંઘન િવશે કોઈ 
ફિરયાદ હોય, તો તમને ફિરયાદ કેવી રીતે શરૂ કરવી, તેની 
પ્રક્િરયા કેવી રીતે કરવામાં આવશે તે િવશે જાગૃત કરવાનો 
પણ તમને અિધકાર છે.

કાળજી

• ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય રીતે સારવાર કરો:

આદર અને િનષ્પક્ષ સારવાર

બીજા અિભપ્રાયની શોધ
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