
�রাগীর অিধকার এবং দািয়�
 এই নিথিট �রাগীর অিধকার এবং দািয়��িলর একিট িব�ৃত তািলকা, �য�িল িবিভ� উৎস �থেক সংকিলত। এিট
�রাগীেদর িশ�ামূলক উে�েশ� �দান করা হেয়েছ যােত তারা যখন �কােনা �া��েসবা �হণ করেবন এই িবষেয় সেচতন
থাকেবন।

আপনার িচিকৎসা এবং স�িত

আপনার দািয়� স�ে� সেচতন থাকুন 

আপনার ডা�ারেক আপনার বত� মান এবং অতীত 

 িচিকৎসার ইিতহাস, ওষুধ, সাজ�াির এবং অন�ান�

প�িতর সম� িদক�িলর স�ূন�  সিঠক তথ�

�দান ক�ন

আপনার �মিডক�াল �রকড� / িরেপাট��েলা

এমনভােব রাখুন যােত ডা�ারেদর কােছ সহেজ

�দখােনা যায়

িনি�ত ক�ন �য আপিন িচিকৎসেকর

সুপািরশকৃত িচিকৎসা পিরক�না কেঠারভােব

অনুসরণ করেছন এবং �া��েসবা কম�েদর

িনেদ�শাবলী �মেন চলেছন

আপনার িচিকৎসকেদর িনেদ� শাবলী না �মেন

চলার জন� আপিন স�ূন��েপ দায়ী। সুতরাং,

আপিন যিদ িনধ�ািরত িচিকৎসা পিরক�না অনুসরণ

করেত অ�ম হন বা সে�হ থােক তেব

িচিকৎসকেক জানান

িচিকৎসা চলাকালীন আপনার শারীিরক অব�ার

উ�িত অথবা অ�গিতর িহেসব রাখুন। সময়মেতা

আপনার ডা�ারেক জানান

ডা�ার �দখােনার জন� অ�াপেয়�েম� িনন।

অ�াপেয়�েম� এর সময় না �পৗ�ছেত পারেল আেগ

�থেক জানান

�রাগীর  দািয়�

�া��েসবা �িত�ােনর ও অন� �রাগীেদর �িত
আপনার দিয়�

িন�িলিখত িবষেয় ��াশীল হওয়া আপনার দািয়�

�া��েসবা �িত�ােনর স�ি�র �িত

�া��েসবা �িত�ােন আগত অন�ান� �রাগীর

অিধকার এবং তােদর স�ি�র �িত

আপনার আিথ�ক সীমাব�তা

আপনার দািয়� স�ে� সেচতন থাকুন

সকল িচিকৎসক / পিরদশ�নকারী ডা�ার,

নাস�, প�ারােমিডকস এবং িচিকৎসায় িনযু�

অন�ান� কম�েদর অিধকার এবং স�ি�র �িত

আপনােক �দ� �া�� পিরেষবা�িলর জন�

আপনার অথ�ৈনিতক দািয়� আেগ �থেক বুঝুন

এবং তা অিবলে� পূরণ ক�ন।(সােথ

আপেডেটড বীমা তথ� আেগ �থেক �দান ক�ন,

যিদ �েযাজ� হয়)

আপিন জীবনধারা স�িক� ত �য িস�া� �িল

�নন এবং এই পছে�র জীবনধারার জন�

আপনার �াে��র উপর যা �ভাব �ফেল তার

জন� আপিনই এককভােব দায়ী

আপনার জীবনধারা স�িক� ত

আপনার অিধকার এবং দািয়� �িল পিরপ� এবং ইিতবাচক প�িতেত অনুশীলন
ক�ন যিদও �া��েসবা �দানকারী আপনােক সবেচেয় কায�কর িচিকৎসা �দান
করেবন, তবুও ফলাফেলর জন� আপিনও সমানভােব দায়ী



িনরাপ�া এবং িচিকৎসা স�িত

অিভেযাগ জানােনার �ি�য়া এবং িবিলং

�রাগীর অিধকার

�গাপনীয়তা এবং িব��তা

স�ান এবং িনরেপ� ব�বহার

আপনার অিধকার স�ে� সেচতন থাকুন 

আপনার পিরচয়, আপনার িব�াস, আপনার
জাতীয়তা, অ�মতা অথবা অথ��দােনর প�িত
িনিব�েশেষ িনরেপ�ভােব �েয়াজনীয়  পিরেষবা
পাওয়ার অিধকার আেছ

িচিকৎসা চলাকালীন সব পিরি�িতেত স�ােনর
সােথ ব�বহার পাওয়ার অিধকার আেছ

িচিকৎসা পিরেষবার সময় িন�িলিখত িবষয়�েলা
যথাযথ ভােব মেন রাখা হেব

আপনার ব�ি�গত �গাপনীয়তা িবেশষ কের
িচিকৎসা পরী�ার সময় বজায় রাখা হেব

আপনার অিধকার স�ে� সেচতন থাকুন 

আপনার িচিকৎসা পয�ােলাচনা/ পরামশ�
িবচ�ণতার সােথ এবং �গাপনীয়ভােব
পিরচালনা করা হেব

আপনার �মিডক�াল �রকড� �েলা �গাপন
রাখার এবং �ধুমা� অনুেমািদত �া��েসবা
কম�েদর �দখার অিধকার আেছ

িচিকৎসা স�ি�ত পরী�ার/ �সবার সময়
আপনার সে� একই িলে�র একজন  ব�ি�/
�া��কম�েক উপি�ত  রাখুন

আপনার অিধকার স�ে� সেচতন থাকুন 

িচিকৎসা �ি�য়া চলাকালীন �িত�ােন থাকার
সময়  িনরাপ�া এবং সেব�া�ম িচিকৎসা �ত�াশা
করার অিধকার আেছ

�কােনা িচিকৎসা �ি�য়া �হণ না করার অিধকার
আেছ যিদ না আপিন ���ায় �সিটর জন� িলিখত
স�িত �দান কের থােকন ( যিদ �সটােত আপনার
জীবন সংশেয়র ভয় থােক অথবা যিদ আপিন অ�ম
হন তাহেল এিট ব�িত�ম)

যিদ ভাষা আপনার �মাগত িচিকৎসার  ��ে�
বাধা হেয় দাঁড়ায় তেব একজন �দাভাষীর কােছ
সাহায� িনেত পােরন

আপনার িচিকৎসা কম�দল �ক জানুন
আপনার অিধকার স�ে� সেচতন থাকুন 

িচিকৎসক এবং অন�ান� �া��েসবা �দানকারীেদর,
যারা আপনার িচিকৎসার সােথ জিড়ত তােদর
পিরচয় এবং �পশাদারী ময�াদা জানুন

আপনার িচিকৎসা �ি�য়া বুঝুন

আপনার অিধকার স�ে� সেচতন থাকুন 

আপনার �রাগ িনণ�য়, িচিকৎসা এবং আপনার
শারীিরক অব�ার �য �কােনা অ�গিত স�েক�
�বাধগম� ভােব বত�মান স�ূণ�  তথ� পাওয়ার
অিধকার আেছ

িচিকৎসা স�িক� ত সম� �াসি�ক তথ� স�েক�
অবগত হওয়ার পর  িচিকৎসার িস�া� �নওয়ার
জন� (অথবা গেবষণা �কে� অংশ �নওয়ার জন�)
িচিকৎসেকর সােথ সহেযািগতা ক�ন

আইন পিরিধ �মেন িচিকৎসা �সবা �হণ বা
�ত�াখ�ােনর িস�া� িনন, �ত�াখ�ান করার সময়
�খয়াল রাখেবন আপনার িস�া� �যন িচিকৎসেকর
�নিতক এবং �পশাগত মান�িলর সােথ সংঘাত না
ঘটায়

িচিকৎসা সং�া� ি�তীয় মতামত �জেন িনন

আপনার অিধকার স�ে� সেচতন থাকুন 

আপিন চাইেল আপনার বত�মান িচিকৎসেকর
মতামত ছাড়াও বাইের �থেক অন� িচিকৎসেকর
মতামত িনেত পােরন।�সিট বত� মান  িচিকৎসা
পিরেষবার িভতের িকংবা বাইেরও হেত পাের

আপনার অিধকার স�ে� সেচতন থাকুন 

আপিন �য সম� পিরেষবা �েলা পােবন �সই সম�
পিরেষবা �িলর একিট দফা অনুযায়ী ব�াখ�া করা   
 িবল পােবন এবং আপিন চাইেল িবল এ �লখা
পিরেষবা �িলর িবশদ িববরণ আপনােক ব�াখ�া
করা হেব

যিদ আপনার অিধকার ল�েনর িবষেয় আপনার
�কােনা অিভেযাগ থােক, তাহেল অিভেযাগ িকভােব
করেত হেব , িকভােব তা �ি�য়া এবং সমাধান  হেব,
�স ব�াপােরও আপনার সেচতন হওয়ার অিধকার
আেছ

আপনার অিধকার এবং দািয়� �িল পিরপ� এবং ইিতবাচক প�িতেত
অনুশীলন ক�ন যিদও �া��েসবা �দানকারী আপনােক সবেচেয় কায�কর
িচিকৎসা �দান করেবন, তবুও ফলাফেলর জন� আপিনও সমানভােব দায়ী


