ররোগীর অধিকোর সনদ

Patients’ Bill of Rights

আইনের সনে সামঞ্জসয ররনে,
নেউ ইয়র্ক নসটির হাসপাতানের ররাগী নহসানে, আপোর এই অনির্ারগুনে আনে:
1. এই অনির্ারগুনে রোঝা ও েযেহার র্রা৷ রর্াে র্ারনে, যনি আপনে েুঝনত ো পানরে ো সাহানযযর
প্রনয়াজে হয়, হাসপাতাে আপোনর্ রিাভাষী সনমত সাহাযয নিনত োিয৷
2. জানত, েেক, িমক, নেে, জাতীয় উৎস, অক্ষমতা, রযৌে প্রেেতা ো অর্কপ্রিানের (নপনমনে) প্রর্ানরর
র্ারনে বেষময নেনেকনেনষ নিনর্ৎসা পাওয়া৷
3. অপ্রনয়াজেীয় োিানেনষিহীে, পনরষ্কার ও সুরনক্ষত পনরনেনে সুনেনেনিত ও সশ্রদ্ধ যত্ন পনরিযকা পাওয়া৷
4. আপোর প্রনয়াজে হনে, সঙ্কটর্ােীে পনরিযকা পাওয়া৷
5. হাসপাতানে রয ডাক্তানরর তত্ত্বােিানে আপোর নিনর্ৎসা র্রা হনে তার োম ও পিািীর্ার সম্বনে
জাো৷
6. আপোর নিনর্ৎসা শুশ্রূষার সনে জন়িত হাসপাতানের র্মকিারীনির োম, পিািীর্ারর ও র্ানজর িানয়ত্ব
জাো এেং তানির দ্বারা নিনর্ৎসা, পরীক্ষা ও পযকনেক্ষে প্রতযােযাে র্রা৷
7. িূমপােহীে ঘর৷
8. আপোর ররাগ নেেকয়, নিনর্ৎসা এেং ররাগ নেরাময় সম্ভােোর নেষনয় সম্পূেক তর্য পাওয়া৷
9. নিনর্ৎসার জেয রর্াে প্রোেী অেুসরনের প্রস্তাে রাো হনে, আপনে যানত সে রজনেশুনে (জ্ঞাত)
সম্মনত নিনত পানরে রসজেয আপোর প্রনয়াজেমনতা সমস্ত তর্য জাো৷ এই তনর্য উক্ত প্রোেী ো
নিনর্ৎসায় নেপিােঙ্কা ও োনভর সম্ভােোগুনের উনেে র্ার্নে৷
10. জ্ঞাে ো র ারানত আনিে নিনত, জ্ঞাত সম্মনত জাোনোর জেয আপোর যা যা তর্য প্রনয়াজে রসসে
পাওয়া৷ এো়িা, আপনে যনি েুে অসুস্থ হে ও নেনজ এই সম্মনত নিনত অসমর্ক হে, তাহনে আপোর
র্ানে এই সম্মনতপ্রিানের জেয অেয র্াউনর্ মনোেীত র্রার অনির্ার আনে৷ আপনে আনরা তর্য
জােনত িাইনে, অেুগ্রহ র্নর “ডু েট নরসানসনটট অডকাসক” – আ গাইড র রপনেেস অযান্ড যানমনেস”
(নরাগী এেং তার পনরোনরর জেয নেনিক নের্া - পুেরুজ্জীনেত ো র্রার আনিে) েীষকর্ তর্যপুনস্তর্ার
এর্টি র্নপ নেনয় নেে৷
11. নিনর্ৎসা প্রতযােযাে র্রা এেং এর নে আপোর স্বানস্থয র্ী প্রভাে প়িনত পানর তা রোো৷
12. গনেষোয় অংেগ্রহে প্রতযােযাে র্রা৷ আপনে অংে রেনেে নর্ো রস েযাপানর মনোনস্থর র্রনত আপনে
নেস্তানরত েযােযা জাোর অনির্ার পানেে৷
13. হাসপাতানে র্ার্ার্ােীে এর্ান্ত োস এেং আপোর যত্ন পনরিযকা সংক্রান্ত সে তর্য ও ররর্নডকর
রগাপেীয়তা রাো৷
14. আপোর নিনর্ৎসা এেং আপোনর্ হাসপাতাে রর্নর্ েু টি রিওয়ার সে নসদ্ধানন্ত অংেগ্রহে র্রা৷ এই
হাসপাতাে আপোনর্ এর্টি নেনেত নডসিাজক প্ল্যাে অর্কাৎ েু টি রিওয়ার পনরর্ল্পো এেং এই নডসিানজকর
নেরুনদ্ধ আপনে র্ীভানে আপীে র্রনত পানরে তার নেনেত েেকো নিনত োিয৷
15. নেোমূনেয আপোর নিনর্ৎসার ররর্ডক পুেনেকিার র্রা৷ আপোর নিনর্ৎসার ররর্নডকর এর্টি র্নপ পাওয়া,
তার জেয হাসপাতাে যুনক্তসেত ন িাইনত পানর৷ আপনে এই ন নিনত েযর্ক হনে, শুিুমাত্র রসই র্ারনে
আপোনর্ এই র্নপ রর্নর্ েনিত র্রা যানে ো৷
16. প্রনতটি েরনির েেকোসনমত নেে পাওয়া এেং সে িানমর (িাজক) েযােযা জাো৷
17. রর্ােরর্ম প্রনতনহংসার ভয়েূেয হনয়, আপনে রয পনরিযকা ও পনরনষো পানেে রস েযাপানর োনেে র্রা,
এেং হাসপাতানের র্াে রর্নর্ উত্তর জাো এেং আপনে অেুনরাি র্রনে, নেনেত উত্তর পাওয়া৷
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হাসপাতানের উত্তনর আপনে সন্তুষ্ট ো হনে, আপনে নেউ ইয়র্ক রেট রহল্র্ নডপাটকনমে অর্কাৎ নেউ ইয়র্ক
স্বাস্থয নেভানগর র্ানে োনেে র্রনত পানরে৷
18. র্তজে অনতনর্ আপোর সানর্ রিো র্রনে রসই নেষনয় আপোর ইোেুসানর, পনরোনরর রযসে সিসয
ও অেযােয প্রা্তবেয়্কদনির আপোর সনে রিো র্রনত আসায় অগ্রানির্ার নিনত িাে তানির রসই ক্ষমতা
নিনত পারনেে৷
19. আপোর রিনহর অেপ্রতযে িাে র্রার েযাপানর আপোর ইো প্রর্াে র্রা৷ আপোর এই ইো আপোর
রহল্র্ রর্য়ার প্রনিনত নর্ংো রডাোর র্ানডক নেনে জাোনত পানরে, এগুনে হাসপাতানে পাওয়া যানে৷
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