
 

 
PATIENTS RIGHTS AND RESPONIBILITIES 

ുരഺഗ഻കളുീെ അവകഺശങ്ങളുും ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങളുും 
വ഻വ഻ധ ുസഺതസ്സുകള഻ൽ ന഻ന്ന് സമഺഹര഻ച്ച ുരഺഗ഻യഽീെ അവകഺശങ്ങളുീെയഽും ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങളുീെയഽും രഽ 
സമഗമഺയ പട്ട഻കയഺണ് ഈ ു ഺകൿഽീമന്റ്. ഇത് ുരഺഗ഻കൾക്കഽള്ള രഽ ുബഺധവൽക്കരണ ു ഺകൿാീമന്ററണ്, 
ഏീതങ്ക഻ലഽും സഺഹചരൿങ്ങള഻ൽ ആുരഺഗൿപര഻ചരണും പുയഺജനീെെഽത്തഽുപഺീഴല്ഺും അവർക്ക് അുത കഽറ഻ച്ച് 
അവുബഺധമഽണ്ടഺകഺൻ ഈ ു ഺകൿഽീമന്റ് സഹഺയ഻ക്കഽും 

 
PATIENT RESPONSIBILITIES/ ുരഺഗ഻യഽീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങൾ 

 
 
Your treatment & Compliance / ന഻ങ്ങളുീെ ച഻ക഻ത്സയഽും 
അനഽവർത്തനവഽും 
 
 
ന഻ങ്ങളുീെ കെമ ന഻ർവഹ഻ക്കണും 
 

 ന഻ങ്ങളുീെ കിതൿവഽും പാർണ്ണവഽമഺയ എല്ഺ 
വ഻വരങ്ങളുും ു ഺക്െീറ അറ഻യ഻ക്കഽക 
ന഻ങ്ങളുീെ ന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽും പഴയതഽമഺയ 
ീമ ഻ക്കൽ ചര഻തും, മരഽന്നഽകൾ, 
ശസ്തതക഻യകൾ മഽതലഺയ എല്ഺ 
റ഻ുെഺർട്ട഻കളുും  ഉൾീെെഽന്നഽ. 
 

 ു ഺക്െർമഺർക്ക  ്ആക്സസ്ത ീചയ്യഺവഽന്ന 
ര഼ത഻യ഻ൽ ന഻ങ്ങളുീെ ീമ ഻ക്കൽ 
ീറുക്കഺർ ഽകൾ / റ഻ുെഺർട്ടുകൾ എന്ന഻വ  
സാക്ഷ഻ക്കഽക 

 
 ു ഺക്െർ  ന഻ർുേശ഻ക്കഽന്ന ച഻ക഻ത്സ ര഼ത഻കളുും 
ച഻ക഻ൽസ കമങ്ങളുും  ന഻ങ്ങൾ കർശനമഺയ഻  
പഺല഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന ്ഉറെഺക്കഽക 
 

 ു ഺക്െർമഺരഽീെ ന഻ർുേശങ്ങൾ അനഽസര഻ക്കഽക 
എന്നതഽ ന഻ങ്ങളുീെ  മഺതും   
ഉത്തരവഺദ഻തൿമഺണ് , ന഻ങ്ങൾക്ക് ന഻ർുേശ഻ച്ച  
ച഻ക഻ത്സഺ പദ്ധത഻കൾ  പ഻ന്തഽെരഺൻ 
കഴ഻യഽന്ന഻ീല്ങ്ക഻ുലഺ  ശഽപഺർശകീളക്കഽറ഻ച്ച ്
സുംശയമഽീണ്ടങ്ക഻ുലഺ , ഉെൻ തീന്ന ു ഺക്െീറ 
അറ഻യ഻ക്കഽക 

 
 പര഻ചരണും ലഭ഻ക്കഽുപഺൾ ന഻ങ്ങളുീെ 
അവസ്ഥയഽീെ പഽുരഺഗത഻ീയക്കഽറ഻ച്ച ്
സമയബന്ധ഻തമഺയ  ഻ു ഺക്െീറ അറ഻യ഻ക്കഽക 
 

 അുെഺയ഻ന്റ്ീമന്ററഽകൾ പഺല഻ക്കഽക, 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അുെഺയ഻ന്റ്ീമന്റ് ന഻ലന഻ർത്തഺൻ 
കഴ഻യഽന്ന഻ീല്ങ്ക഻ൽ ു ഺക്െീറ അറ഻യ഻ക്കഽക 

 
Towards the Hospital and other Individuals/ 
ആശഽപത഻യ഻ുലക്കഽും മറ്റ് വൿക്ത഻കള഻ുലക്കഽും 
 
 
ന഻ങ്ങൾ ആദരവ് കഺണ഻ക്കണും 
 

 ച഻ക഻ത്സഺ സൗകരൿങ്ങീളയഽും ച഻ക഻ത്സഺ 
സുംവ഻ധഺനങ്ങീളയഽും ബഹഽമഺന഻ക്കഽക 
 

 മറ്റ് ുരഺഗ഻കളുീെ അവകഺശങ്ങളുും സവത്തഽും 
മഺന഻ക്കഽക 

 
 ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ന/  സന്ദർശ഻ക്കഽന്ന ു ഺക്െർമഺർ, 
നഴ്സഽമഺർ, പഺരഺീമ ഻ക്കഽകൾ, മീറ്റല്ഺ 
ജ഼വനക്കഺരഽും  അവകഺശങ്ങീള മഺന഻ക്കഽക 
 
 

Your Financial Obligations/ന഻ങ്ങളുീെ സഺപത്ത഻ക 
ബഺധൿതകൾ 
 
ന഻ങ്ങൾ ന഻ങ്ങളുീെ കെമ  ന഻ർവഹ഻ക്കണും 
 

 ന഻ങ്ങൾക്ക് നൽകഽന്ന ആുരഺഗൿ ുസവനങ്ങളുo 
അത഻ന്റീറ സഺപത്ത഻ക വ഻വരങ്ങളുും മഽൻകാട്ട഻ 
മനസ്സ഻ലഺക്കഽകയഽും   അത് ന഻റുവറ്റുകയഽും 
ീചയ്യുക (അപ്ു റ്റഡ്  ഇൻഷഽറൻസ്ത 
വ഻വരങ്ങൾ ഉെനെ഻ നൽകഽന്നത് ) 

 
Regarding your Lifestyle / ന഻ങ്ങളുീെ ജ഼വ഻തൂശല഻യഽമഺയ  ഻

ബന്ധീെട്ടത് 
 
ന഻ങ്ങൾ എെഽക്കഽന്ന ജ഼വ഻തൂശല഻ ത഼രഽമഺനങ്ങൾ 
ന഻ങ്ങളുീെ മഺതും ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഺണ്, ന഻ങ്ങളുീെ 
ആുരഺഗൿും ഈ ജ഼വ഻തൂശല഻ ത഻രീെെഽെുമഺയ  ഻
ബന്ധീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ 

 
ന഻ങ്ങളുീെ അവകഺശങ്ങളുും ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങളുും പകവതുയഺീെയഽും ക഻യഺത്മകമഺയഽും 
വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽക.ീഹൽത്ത് ീകയർ ീപഺൂവ ർ ന഻ങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവഽും ഫലപദമഺയ ച഻ക഻ത്സ 
നൽകഽും,ഫലങ്ങളുീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും ന഻ങ്ങൾക്കഽും തഽലൿമഺണ്. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PATIENT RIGHTS/ ുരഺഗ഻യഽീെ അവകഺശങ്ങൾ 

 
 
Respect and Impartial Treatment/ ബഹഽമഺനവഽും 
ന഻ഷ്പക്ഷമഺയ ച഻ക഻ത്സയഽും 
 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അവകഺശമഽണ്ട ്
 

 ന഻ഷ്പക്ഷമഺയഽും നൿഺയമഺയഽും ുസവനങ്ങൾ 
വഺഗ്ദഺനും ീചയ്യുന്നഽ, 
ന഻ങ്ങൾ ആരഺീണുന്നഺ ന഻ങ്ങളുീെ വ഻ശവഺസങ്ങൾ 
എന്തഺീണുന്നഺ ുദശ഼യതുയഺ ൂവകലൿുമഺ 
സഺപത്ത഻ക ഇെപഺെഽകുളഺ പര഻ഗണ഻ക്കഺീത 
ുസവനങ്ങള഻ൽ ന഻ഷ്പക്ഷത പഺല഻ക്കഽo . 

 എല്ഺ സഺഹചരൿങ്ങള഻ലഽും, ന഻ങ്ങൾ 
ച഻ക഻ൽസയ഻ൽ ആയ഻ര഻ക്കഽുപഺഴഽും എല്ഺയ്
ുെഺഴഽും ന഻ങ്ങുളഺട് ബഹഽമഺനുത്തഺീെ 
ീപരഽമഺറഽക  

 
Privacy & Confidentiality/ സവകഺരൿതയഽും വ഻ശവസ്തതവഽും 
 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അവകഺശമഽണ്ട ്

 ഉച഻തമഺയ ച഻ക഻ത്സ ലഭ഻ക്കണും  
o പുതൿക഻ച്ച  ് പര഻ുശഺധന ുവളയ഻ൽ 
സവകഺരൿത ഉറെഺക്കണും  

o ന഻ങ്ങളുീെ ച഻ക഻ത്സയ്ക്ക഻ീെ 
സുംഭവ഻ക്കഽന്ന ചർച്ചകളുും 
/ആുലഺചനകളുും  പാർണ്ണമഺയഽും 
രഹസൿമഺയ഻ര഻ക്കണും 

 ന഻ങ്ങളുീെ ീമ ഻ക്കൽ ുരഖകൾ രഹസൿമഺയ  ഻
സാക്ഷ഻ക്കഽക. 
അവ അുംഗ഼കിത ആുരഺഗൿ വ഻ദഗ്ധർ മഺതുമ 
കഺണഽന്നഽള്ളൂ എന്നഽ  ഉറെഺക്കഽക 

 ന഻ങ്ങളുീെ ശഺര഼ര഻ക പര഻ുശഺധന / ച഻ക഻ത്സ 
സമയത്ത് ുര ല഻ുംഗത്ത഻ലഽള്ള ആീരങ്ക഻ലഽും 
ന഻ങ്ങുളഺീെഺെും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽക 
 

Safety & Consent /സഽരക്ഷയഽും സമ്മതവഽും 
 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അവകഺശമഽണ്ട ്

 ന഻ങ്ങളുീെ ച഻ക഻ത്സ സമയത്തഽും 
നെപെ഻കമങ്ങൾക്ക഻െയ഻ലഽും പരമഺവധ഻ സഽരക്ഷ 
ഉറെഺക്കഽീമന്ന് പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ 
 

 ന഻ങ്ങളുീെ ുരഖഺമാലമഽള്ള സമ്മതമ഻ല്ഺീത രഽ 
നെപെ഻കമവഽും / ച഻ക഻ത്സയഽും നെത്തഽന്നതല് 
(ജ഼വൻ അപകെീെെഽത്തഽന്ന അെ഻യന്ത഻ര 
സഺഹചരൿങ്ങള഻ുലഺ ന഻ങ്ങളഺൽ കഴ഻യഺത്ത 
സഺഹചരൿങ്ങള഻ുലഺ ഇത് 
ഴ഻വഺക്കഺവഽന്നതഺണ്) 
 

 ന഻ങ്ങളുീെ തഽെർച്ചയഺയ പര഻ചരണത്ത഻ന്റ ഭഺഷ 
രഽ തെസ്സമഺീണങ്ക഻ൽ, വൿഺഖൿഺതഺവ഻ന്റീറ 
ആക്സസ്ത ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണും 

 
Know your Treating Team/ന഻ങ്ങളുീെ ച഻ക഻ത്സ സുംഘീത്ത  

അറ഻യഽക 
 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അവകഺശമഽണ്ട ്

 ന഻ങ്ങളുീെ പര഻ചരണത്ത഻ന്റ 

ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഽള്ള അീല്ങ്ക഻ൽ 

ഉൾീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ഫ഻സ഻ഷൿന്റീറയഽും മറ്റ് 
ആുരഺഗൿ പര഻രക്ഷഺ ദഺതഺക്കളുീെയഽും 
ഐ ന്ററ഻റ്റ഻യഽും ീപഺഫഷണൽ സ്റ്റഺറ്റസഽും 
അറ഻യഽക 

 
Understanding your Treatment/ന഻ങ്ങളുീെ ച഻ക഻ത്സ   

മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ 
 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അവകഺശമഽണ്ട ്

 ന഻ങ്ങളുീെ ുരഺഗന഻ർണയും, ച഻ക഻ത്സ, 

ന഻ങ്ങളുീെ അവസ്ഥയഽീെ  പഽുരഺഗത഻ 
എന്ന഻വീയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള സപാർണ്ണവഽും 
ന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ന഻ങ്ങൾ 

മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ സവ഼കര഻ക്കഽക 

 ച഻ക഻ത്സഺ ത഼രഽമഺനങ്ങൾ എെഽക്കഽന്നത഻ൽ 

(അീല്ങ്ക഻ൽ എീന്തങ്ക഻ലഽും ഗുവഷണ 

പദ്ധത഻കള഻ൽ പീങ്കെഽക്കഽക)ബന്ധീെട്ട എല്ഺ 
വ഻വരങ്ങളുും നൽക഻യത഻ന്റ ുശഷും 
ു ഺക്െറഽമഺയ഻ സഹകര഻ക്കഽക 

 ന഻യമത്ത഻ന്റീറ പര഻ധ഻ക്കഽള്ള഻ൽ 
ൂവദൿസഹഺയും സവ഼കര഻ക്കഽകുയഺ 
ന഻രസ഻ക്കഽകുയഺ ന഻ങ്ങളുീെ വ഻സമ്മതും 
ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽന്ന ു ഺക്െറഽീെ  

      ധഺര്മ഻കതീയയഽും  ീതഺഴ഻ൽപരവഽമഺയ      
      മഺനദണ്ഡങ്ങീളയഽും  ബഺധ഻ക്കരഽത്  
 
Complaints management & Billing /പരഺത഻ മഺുനജ്ീമന്ററഽും 
ബ഻ല്഻ുംഗഽും 
 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അവകഺശമഽണ്ട ്

 എല്ഺവർക്കഽും ുസവനങ്ങൾക്കനഽസര഻ച്ച ്ബ഻ൽ 
നൽകണും, ന഻ങ്ങൾ ആഗഹ഻ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ, 
ബ഻ൽ ീചയ്ത ഇനങ്ങളുീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
അത഻നനഽസര഻ച്ച  ്വ഻ശദ഼കര഻ക്കണും. 
 

 ന഻ങ്ങളുീെ അവകഺശ ലുംഘനീത്തക്കഽറ഻ച്ച ് 
എീന്തങ്ക഻ലഽും പരഺത഻കളുീണ്ടങ്ക഻ൽ, രഽ 
പരഺത഻ എങ്ങീന ഫയൽ ീചയ്യണും, അത് 
എങ്ങീന ുപഺസസ്സ് ീചയ്യണും, അത് എങ്ങീന 
പര഻ഹര഻ക്കണും എന്ന് അറ഻യഺനഽള്ള 
അവകഺശും ന഻ങ്ങൾക്കഽണ്ട .് 
 

Seeking a Second Opinion/ രണ്ടഺമതഺയ഻ അഭ഻പഺയും 
അുനവഷ഻ക്കഽക 
 
ന഻ങ്ങൾക്ക് അവകഺശമഽണ്ട ്

 ന഻ങ്ങൾ ആഗഹ഻ക്കഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ, ന഻ങ്ങളുീെ 
ന഻ലവ഻ീല ു ഺക്െറഽീെ സമ്മതുത്തഺീെുയഺ 
അല്ഺീതുയഺ 
ച഻ക഻ത്സഺ സൗകരൿത്ത഻നഽള്ള഻ുലഺ പഽറുത്തഺ 
ന഻ങ്ങൾക്ക് മീറ്റഺരഽ ു ഺക്െറഽീെ അഭ഻പഺയും 
ുതെഺും. 
 

 
ന഻ങ്ങളുീെ അവകഺശങ്ങളുും ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങളുും പകവതുയഺീെയഽും ക഻യഺത്മകമഺയഽും 
വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽക.ീഹൽത്ത് ീകയർ ീപഺൂവ ർ ന഻ങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവഽും ഫലപദമഺയ ച഻ക഻ത്സ 
നൽകഽും,ഫലങ്ങളുീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും ന഻ങ്ങൾക്കഽും തഽലൿമഺണ് 


