مریض کا حقوق نامہ Patients’ Bill of Rights

ت نِی ُویارک میں ایک ہسپتال کے مریض کی حیثیت سے
ِریاس ِ

قانُونی اصولوں کی رُو سے آپ کا یہ حق ہے کہ:

1۔ اِن حقوق کو سمجھیں اور اُن کا اِستعمال کریں۔ اگر ِکسی بھی وجہ سے آپ سمجھ نہیں پاتے یا آپ کو مدد درکار ہے تو
ہسپتال کو اِعانت فراہم کرنا المز ہےِ ،جس میں ایک ترجُمان بھی شا ِمل ہے۔
تفریق کے
کی
ادائیگی
ء
ذریعہ
یا
ُجحان
ر
صل کریں جو ِکسی نسل ،رنگ ، ،مذہبِ ،جنس ،قومیتِ ،جنسی
ِ
2۔ ِعالج حا ِ
ِ
بغیرہو۔
حاصل کریں۔
3۔غیرضرُوری پابن ِدیوں سے پاک ایک صاف اور محفُوظ ماحول میں با ُمروّت اور با ِع ّزت دیکھ بھال
ِ
ت حال کی اِمداد وصُول کریں۔
4۔ اگر آپ کو ضرُورت ہو تو ہنگامی صُور ِ
5۔ اُس ڈاکٹر کے نا اور عہدے سے واقِف ہوں جو ہسپتال میں آپ کے ِعالج کا نِگران ہوگا۔
6۔ آپ کی دیکھ بھال میں شا ِمل ہسپتال کےعملےکے ِکسی بھی فرد کے ناموں ،عہدوں اور کاموں کو جانیں اور اُن
تخِی اور ُمخاہدے سے اِنکار کریں۔
کے ِعالجِ ،
7۔ ِسگریٹ نوشی سے پاک ایک کمرہ۔
صل کریں۔
تخِی ِ ،عالج اور مرض کی اِمکانی پیش گوئیکے بارے میں ُمک ّمل معلُومات حا ِ
8۔ اپنی ِ
صل
کردہ
پیش
بھی
سی
ک
یے
ل
کے
9۔ ِعالج
طریق کار میں اپنی باخبر رضامندی دینے کے لِیے درکار تما معلُومات حا ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
طریق کار یا ِعالج کے ُمم ِکنہ خطرات اور فوائد شا ِمل ہوں گے۔
کریں۔ اِس معلومات میں
ِ
صل کریں۔ آپ یہ بھی
11۔ ہوش میں نہ النے کے ایک حکم کی باخبر رضامندی دینے کے لِیے درکار تما معلُومات حا ِ
حق رکھتے/رکھتی ہیں کہ اپنے لِیے یہ رضامندی دینے کے لِیےایک فرد نامزد کردیں ،اگر آپ ایسا کرنے کے لِیے بہت
صل کرنا چاہیں تو برائے مہربانی "ہوش میں نہ الئیں کے احکامات"۔مریضوں اور
بِیمار ہوں۔ اگر آپ اِضافی معلُومات حا ِ
خاندانوں کے لِیے ایک رہنُما" نامی ِکتابچے کی ایک نقل طلب کریں۔
11۔ ِعالج سے اِنکار کریں اور اِس بات سے آگاہ ِکیے جائیں کہ اِس سے آپ کی صحت پر ِکیا اثر پڑسکتا ہے۔
تفصیلی
12۔ تحقیق میں ِحصّ ہ لینے سے اِنکار کریں۔ ِشرکت کرنے یا نہ کرنا کا فیصلہ کرنے کے لِیے آپ کو ایک
ِ
صل ہیں۔
صل کرنے کے حقوق حا ِ
وضاحت حا ِ
13۔ ہسپتال میں ہونے کے دوران تِلِیےاور اپنی دیکھ بھال سے ُمتعلِّق تما معلُومات اور ِریکارڈمز کی رامزداری ہونا۔
14۔ ہسپتال میں اپنے ِعالج اور ہسپتال سےاپنے اِخراج کے بارے میں تما فیصلوں میں شریک ہوں۔ ہسپتال کو چاہئیے
صیل دے کہ آپ اپنے اِخراج کی اپیل کیسے
کہ آپ کو ایک تحریری اِخراجی منصُوبہ فراہم کرے اور ایک تحریری تف ِ
کرسکتے ہیں۔
حاصل کریں ِجس کے لِیے
15۔ کوئی قِیمت ادا ِکیے بغیر اپنے طبّی ِریکارڈ کا جائزہ لیں۔اپنے طبّی ِریکارڈ کی ایک نقل
ِ
صرف اِس بِناء پر ایک نقل فراہم کرنے سے اِنکار نہیں ِکیا
ناسب فِیس طلب کرسکتا ہے۔آپ کو ِ
ہسپتال آپ سے ایک ُم ِ
جاسکتاکہ آپ اُس کی قِیمت ادا نہیں کرسکتے۔
صل کریں۔
صیل حا ِ
16۔ تما اِخراجات کا ایک تر ِتیب واربِل اور تف ِ
صل کردہ ِخدمات کے بارے میں ِشکایت کریں ،اور
17۔ ِکسی اِنتِقامی کاروائی کے خوف کے بغیراپنی دیکھ بھال اور حا ِ
ہسپتال سے کہیں کہ آپ کو جواب دے ،اور اگر آپ درخواست کریں تو وہ آپ کو ایک تحریری جواب فراہم کرے۔ اگر آپ
سےشکایت کرسکتے
ہسپتال کے جواب سے ُمطمئن نہ ہونتو آپ نِیُویارک ِریاستی شعبہ ِء صحت( اِسٹیٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ)
ِ
ہیں۔
ُ
18۔ اپنے خاندان کے ان افراد اور ِدیگر بالِغان کو ُمِتار بنائیں ِجنہیں آپ کی ُمالقاتِیوں سے ِملنے کی اہلیت کے حوالے
سے آپ سے ُمالقات کرنے میں فوقیت دی جائے گی۔
خواہخات کو اپنی صحت کی دیکھ بھال
خواہخات سے آگاہ کریں۔آپ اپنی
19۔ اعضاء کے عطیے کے حوالے سے اپنی
ِ
ِ
کے ُمِتارنامے یا ایک ڈونرکارڈ پر تحریر کرسکتے ہیں ،جو ہسپتال کی جانِب سے دستیاب ہے۔
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