
پ  میںبارے کے زندگی طرز کے آ

طرف،کی افراد دیگر اور ہسپتال 
پ  ہیںدار ذمہ کے آ

ت اس  • پ کہ بنائیں یقینی کو با درآمد عمل پر پالن اس اور ہیں کرتے عمل سے سختی پر منصوبے کے عالج کردہ تجویز کے معالج اپنے آ
ت کی اہلکاروں کیئر ہیلتھ والے کرنے  ہیں۔کرتے عمل پر ہدایا

س ریکارڈ/میڈیکل اپنے  • رکھیں میں انداز اس کو رپورٹ
ہو۔رسائی قابل لیے کے ڈاکٹروں جو 

پ  ی ذمہ کی آ ہےدار

پ جو فیصلے کے زندگی طرز  ان اور ہیں کرتے آ
ب کے زندگی طرز  پ کا انتخا کیا پر صحت کی آ
ہے۔پڑتا اثر 

کو ڈاکٹر اپنے تو ہو قاصر سے کرنے ایسا اگر رکھیں۔ مالقاتیں  •
کریں۔مطلع 

پ واال کرنے فراہم بھال دیکھ کی صحت جبکہ  گا،کرے فراہم عالج مؤثر سے سب کو آ

ت کی عالج  جائیدادکی سہول

پ اور سمجھنا پیشگی  • بھال دیکھ کی صحت کردہ فراہم کو آ
ت کی  ی ذمہ مالی اپنی لیے کے خدما ی کو دار پورا پر طور فور
س ترین تازہ (بشمول کرنا  ت انشورن قابل اگر کرنا، فراہم معلوما

ہو)اطالق 

پ  ہیں۔دار ذمہ کے برابر لیے کے نتائج آ

پ  داریاں،ذمہ مالی کی آ

کرنااحترام کا 

پ  ی ذمہ کی آ ہےدار

ہرست جامع ایک کی داریوں ذمہ اور حقوق کے مریض دستاویز یہ  مریضوں مقصد کا اس ہے۔ گئی کی مرتب سے ذرائع مختلف جو ہے، ف
اٹھاتے فائدہ کا بھال دیکھ کی صحت میں سہولت بھی کسی والی کرنے فراہم اسے وہ بھی جب تاکہ ہے ہونا دستاویز تعلیمی ایک لیے کے 
ہوں۔آگاہ سے اس وہ تو ہیں 

کریں۔استعمال میں انداز مثبت اور بالغ کو داریوں ذمہ اور حقوق اپنے کرم براہ 

کریں۔فراہم اور درست کو ڈاکٹر اپنے  •

ت اپنی  • کریں۔مطلع بروقت کو ڈاکٹر اپنے دوران۔ کے بھال دیکھ پر طور خاص رکھیں نظر پر پیشرفت یا اور/پیشرفت کی حال

پ  • ت کی ڈاکٹروں اپنے آ ہذا، ہیں ۔ دار ذمہ پر طور مکمل لیے کے تعمیل عدم کی ہدایا پ اگر ل کرنے عمل پر منصوبے کے عالج کردہ تجویز آ
پ یا ہیں قاصر سے  کریں۔مطلع کو ڈاکٹر تو ہے شک کو آ

پ  ت، تاریخ، طبی کی ماضی اور موجودہ کی آ ی ادویا تمکمل کی پہلوؤں تمام کے کار طریقہ دیگر اور سرجر معلوما

پ  تعمیل،اور عالج کا آ

نرسوں، ڈاکٹروں، والے کرنے مالحظہ والے/کرنے عالج تمام  •
س،  ت اور پیرامیڈیک اور حقوق کے عملے دیگر مالزم میں سہول

جائیداد

پ  • ہیں۔دار ذمہ پر طور مکمل لیے کے اس آ

داریاںذمہ کی مریض 

ت  • اور حقوق کے مریضوں دوسرے والے آنے پر سہول
جائیداد

داریاںذمہ اور حقوق کے مریضوں 
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ہےکرتا محبت سے ہاتھوں اپنے آپکو آپکو 

o  ہداشت اپنی ت کی نگ ت چیت/با احتیاط کو مشاور
کروائیں۔میں انداز رازدارانہ اور 

,

ہےکرتا محبت سے ہاتھوں اپنے آپکو آپکو 

پ اگر  • ش کی سیکنڈ ایک تو چاہیں آ کریں۔تال

رکھیںتوقع کی سلوک بہترین  •

پ  • ت تمام والی ہونے موصول کو آ کیا فراہم بل آئٹمائزڈ کا خدما
پ اگر اور جائے  ت کی اشیاء گئی کی بل تو چاہیں آ پ تفصیال کو آ
دیں۔بتا 

کریں۔نہ اختیار کار طریقہ کوئی تک جب  •

ی۔اور حفاظت  رضامند

ہےکرتا محبت سے ہاتھوں اپنے آپکو آپکو 

پ جب  • میں حال ہر وقت، ہر تو ہو رہا جا کیا سلوک ساتھ کے آ
جائے۔کیا غور ساتھ کے احترام 

ت  بلنگاور انتظام کا شکایا

ہےکرتا محبت سے ہاتھوں اپنے آپکو آپکو 

ت اپنی اور عالج، تشخیص، اپنی  • پیش معلوم بھی کسی کی حال
ت موجودہ اور مکمل متعلق سے رفت  سے طریقے اس معلوما

س کریں حاصل  پ طرح ج ہیں۔سمجھتے آ

رائےکی ڈاکٹر دوسرے سے باہر یا سے اندر کے سہولت 

مجاز صرف اور رکھیں خفیہ کو ریکارڈز میڈیکل اپنے  •
دیکھیںہی اہلکار والے کرنے بھال دیکھ کی صحت 

پ  ی لیے کے اس پر طور رضاکارانہ آ ی تحریر فراہم رضامند
ت ہنگامی لیوا جان (مثالً ہیں کرتے  پ اگر یا میں حاال معذور آ
ہیں)

پ واال کرنے فراہم بھال دیکھ کی صحت جبکہ  گا،کرے فراہم عالج مؤثر سے سب کو آ

o  پ ی ذاتی کی آ کے امتحان پر طور خاص رازدار
دوران

حقوقکے مریض 

سمجھناکو عالج اپنے 

پ  ہے ۔حق کا آ

کیاحل اور 

ی  یاور رازدار رازدار

ہےکرتا محبت سے ہاتھوں اپنے آپکو آپکو 

ہےکرتا محبت سے ہاتھوں اپنے آپکو آپکو 

پ  ہیں۔دار ذمہ کے برابر لیے کے نتائج آ

بھالدیکھ 

جائے:کیا سلوک مناسب ہوئے رکھتے میں ذہن  •

انکار یا کریں قبول کو بھال دیکھ طبی میں دائرے کے قانون  •
ت اس کریں ،  پ کہ ہوئے بناتے یقینی کو با والے کرنے عالج انکار کا آ
ت ورانہ پیشہ اور اخالقی کے معالج  ہیں متصادم سے معیارا ہے۔ن

جانیں۔کو ٹیم والی کرنے عالج اپنی 

عالجمعائنہ/

ی  شکی رائے دوسر تال

پ میں سہولت  گزرنے سے کار طریقہ اور دوران کے قیام کے آ
حفاظتدوران کے 

کریں۔استعمال میں انداز مثبت اور بالغ کو داریوں ذمہ اور حقوق اپنے کرم براہ 

کی والوں کرنے فراہم بھال دیکھ کی صحت دیگر اور ڈاکٹر  •
پ جو جانیں کو حیثیت ورانہ پیشہ اور شناخت  دار ذمہ کے آ

ہیں۔شامل میں اس یا اور/ہیں 

پ  • کے اس نظر قطع جائے، کیا سلوک جانبدارانہ غیر ساتھ کے آ
پ کہ  پ ہیں، کون آ پ عقائد کے آ ی قومیت، کی آ ادائیگی یا معذور
ت مطلوبہ سہولت یہ بشرطیکہ ہیں، کیا طریقہ کا  پیش خدما

پ اور ہو کرتی  ہو۔رکھتی صالحیت کی کرنے سلوک ساتھ کے آ

ت متعلقہ تمام کی اس  • کے عالج بعد کے کرنے فراہم معلوما
اگر میں لینے حصہ میں منصوبوں تحقیقی (یا میں کرنے فیصلے 
کریں۔تعاون ساتھ کے ڈاکٹر ہو) کوئی 

س ہم اپنے دوران کے مشقت جسمانی  • کسی کے جن
رکھیںموجود کو فرد 

پ  ی کی ڈاکٹر موجودہ کے آ بغیرساتھ/کے رضامند

پ اگر  • ی خالف کی حق اپنے کو آ شکایت کوئی میں بارے کے ورز
پ تو ہے،  پ کہ ہے حاصل حق بھی یہ کو آ کہ جائے کیا آگاہ کو آ

گی۔جائے کی کارروائی کیسے پر اس جائے، کی شروع کیسے شکایت 

پ زبان اگر  • ٹ میں بھال دیکھ مسلسل کی آ مترجم تو ہے رکاو
کریں۔حاصل رسائی تک 

سلوکجانبدارانہ غیر اور احترام 
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