
 ররোগীদের জন্য অধিকোদরর ধিল   

এই হাসপাতালে, একজন শিশু ররাগীর রেখালিানার জনয একজন অশিিাবক, আইশন অশিিাবক 

অথবা ররাগীর আত্মীলের শসদ্ধান্ত গ্রহণকারী কততৃ পলের সালথ আলোচনা করার অশিকার আলে, 

আইলনর সালথ সঙ্গশত ররলখ শনলনাক্ত উপালে তা করলত হলব: 

1) যধে জোদন্ন্ এিং আপন্োর সন্তোদন্র রেধিকযোল ররকদিে র েদিয যধে এই তথ্য রলখো থ্োদক তোহদল সন্তোন্দক প্রোথ্ধেকভোদি 

ধযধন্ রেখোদ োন্ো করদেন্ হোসপোতোলদক তোর ন্োে জোন্োন্। 

2) আেোদের হোসপোতোদলর সোেদথ্েযর সদে সেধতপূর্েভোদি হোসপোতোদল ধ শু ররোগীদের অন্ন্য প্রদয়োজন্ীয়তোগুধলর রেদে 

রযোগযতোসম্পন্ন কেী, স্থোন্ এিং যথ্োযথ্ েোদপর উপকরর্ প্রেোন্ করোর জন্য আেোদের হোসপোতোল শুিু ধ শু ররোগীদেরই ভধতে  
রন্য়, এই ধিষয়টি ধন্ধিত হদয় ধন্ন্। 

3) আপন্োর সন্তোন্দক যতটো সম্ভি ততটো স্বোস্থয ও সুরেো প্রদয়োজন্ীয়তো প্রেোন্ করোর জন্য তোর সোদথ্ সি সেয় থ্োকোর জন্য 
অন্তত একজন্ অধভভোিক অথ্িো গোধিে য়োন্দক যোদত অন্ুেধত রেয়। 

4) আপন্োর সন্তোদন্র ভধতে  অথ্িো এেোদজে ধি রুে ধভধজদটর সেদয় সম্পন্ন সেস্ত রটদের ফলোফল রকোদন্ো ধফধজধসয়োন্, 

ধফধজধসয়োন্ অযোধসন্ট্যোন্ট্ অথ্িো ন্োসে ধযধন্ আপন্োর সন্তোদন্র িতে েোন্ অিস্থোর সোদথ্ পধরধিত তোরো পযেোদলোিন্ো কদরদেন্ 

তো রজদন্ ধন্ন্। 

5) রকোদন্ো রটদের ফলোফল যো যুধিসেতভোদি গুরুতর ধহদসদি প্রতযো ো করো হদে, যতের্ ন্ো রকোদন্ো ধফধজধসয়োন্, 

ধফধজধসয়োন্ অযোধসন্ট্যোন্ট্ এিং/িো ন্োসে তো পযেোদলোিন্ো কদর আপন্োদক অথ্িো অন্য ন্ীধত ধন্িেোরকদক আপন্োর সন্তোন্ 
ঠিক আদে তো ন্ো িদলন্ ততের্ পযেন্ত আপন্োর সন্তোন্দক আেোদের হোসপোতোল অথ্িো এেোদজে ধি রুে রথ্দক ধিসিোজে  
করো হদি ন্ো। গুরুতর ফলোফল হল তো যোদত জীিদন্র - ঝুুঁ ধক থ্োদক অথ্িো অন্যথ্োয় উদেখদযোগয অিস্থো যোদত অধিলদে 

ধিধকৎসোর প্রদয়োজন্ হয়। 

6) আপন্োর সন্তোন্দক ততের্ আেোদের হোসপোতোল অথ্িো এেোদজে ধি রুে রথ্দক ধিসিোজে  করো হয় ন্ো যতের্ ন্ো আপধন্ 

অথ্িো আপন্োর সন্তোন্ িোন্, সি ধকেু ঠিক থ্োকদল, আপন্োরো একটি ধলধখত ধিসিোজে  প্ল্যোন্ পোদিন্ যো ধন্দয় আপধন্ 

আপন্োর সন্তোন্ অথ্িো অন্য ধিধকৎসো ন্ীধত ধন্িেোরদকর সোদথ্ও আদলোিন্ো করো হদি। ধলধখত ধিসিোজে  প্ল্যোদন্ ধিদ ষভোদি 

রকোদন্ো লযোিদরটধরর রকোদন্ো গুরুতর ফলোফল অথ্িো আপন্োর সন্তোন্ ভধতে  থ্োকোর সেদয় ধন্দেে  রেওয়ো অন্যোন্য 
িোয়োগন্ধেক পরীেোর ধিষদয় উদেখ করো হদি এিং এদত অন্য রযদকোদন্ো রটে যো এখন্ও করো হয়ধন্ রসই ধিষদয়ও 

উদেখ করো হদি। 

7) আপন্োর সন্তোদন্র জন্য গুরুত্বপূর্ে ফলোফল ও ধিসিোজে  প্ল্যোন্ এেন্ভোদি প্রেোন্ করো হয় যোদত যুধিসেতভোদি আপন্োদক এই 

ধিষদয় ধন্িয়তো রেওয়ো হয় রয আপধন্, আপন্োর সন্তোন্ (ঠিক হদল) অথ্িো অন্য ধিধকৎসো ন্ীধত ধন্িেোরক িুদঝ শুদন্ই স্বোস্থয 
সংক্রোন্ত সঠিক ধসদ্ধোন্ত ধন্দত স্বোদস্থযর তথ্য প্রেোন্ কদরদেন্। 

8) আপন্োর সন্তোদন্র প্রোথ্ধেক রকয়োদরর জন্য, জোন্ো থ্োকদল এই হোসপোতোদল ভধতে  অথ্িো এেোদজে ধি রুে ধভধজদটর সেস্ত 

লযোিদরটধর ফলোফল প্রেোন্ করদত হদি। 

9) ররোগ ধন্র্েয় অথ্িো সম্ভোিয ররোগ ধন্র্েয় যো রকয়োর রন্িোর সেয় ধিদিিন্ো করো হদয়দে এিং এর পো োপোধ  রয রকোদন্ো লক্ষ্ণদন্র 

তথ্য যো আপন্োর সন্তোদন্র প্রোথ্ধেক রেখোদ োন্ো প্রেোন্কোরী রকয়োর রন্িোর সেদয় রেদখদেন্ রসই সেস্ত তথ্য প্রেোন্ করোর 

অন্ুদরোি জোন্োদন্ো হয়। 

10) হোসপোতোল অথ্িো এেোদজে ধি ধিভোগ রথ্দক ধিসিোদজে র পদর একটি রফোন্ ন্ের প্রেোন্ করো হয়, আপন্োর সন্তোদন্র রকোন্ 

 োরীধরক অসুধিিো হদল অথ্িো  োরীধরক অিস্থো ধন্দয় রকোদন্ো প্রশ্ন থ্োকদল পরোে ে রন্িোর জন্য আপধন্ এই ন্েদর রফোন্ 

করদত পোদরন্। 
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