
 बिरामी अधिकार वििेयक  

आमाबुवाको रूपमा अस्पतालमा स्याहार प्राप्त गरररहेको बाल चिककत्सा सम्बन्धी बबरामीको कानूनी अभििावक 

वा ननर्णय भलने अचधकार िएको व्यक्ततलाई कानून अनुरूप ननम्न कुराहरू गने अचधकार छ: 

1) यदि धिनेको छ भने तपाईंको िच्िाको प्राथममक स्याहार प्रिायकको नामको िारेमा अस्पताललाई जानकारी दिन र यो 
जानकारी तपाईंको िच्िाको धिककत्सा अमभलेखमा कागजात गररएको पाउन। 

2) हाम्रो अस्पतालले िाल धिककत्सा सम्िन्िी बिरामीहरूको अद्वितीय आिश्यकताहरूको लाधग आिश्यक योग्य कममिारी, खाली 
ठाउँ र आकारसँग उपयुक्त उपकरण उपलब्ि गराउन आफ्नो अस्पतालको क्षमता अनुरूप सीमामभत्र रहेर िाल धिककत्सा 
सम्िन्िी बिरामीहरूलाई मात्र प्रिेश मलनेछ भन्नेिारे सुननश्श्ित हुन। 

3) सम्भि भएसम्म तपाईंको िच्िाको स्िास््य र सुरक्षा आिश्यकताहरू दिनका लाधग कम्तीमा एक आमािुिा िा 
अमभभािकलाई पुरै समय आफ्नो िच्िासँग सँगै रहन अनुमनत दिन। 

4) त्यो सिै परीक्षण पररणामहरू तपाईंको िच्िाको भनामको समयमा पूणम भयो िा आकश्स्मक कोठा भ्रमण धिककत्सक, 

धिककत्सक सहायक िा तपाईंको िच्िाको प्रिमशमत अिस्थासँग पररधित पररिाररका पेशािरद्िारा समीक्षा गररन्छ। 

5) हाम्रो अस्पताल िा आकश्स्मक कोठािाट जोखखम मान पररणामहरू उत्पन्न गनम यथोधित रूपमा आशा गररएको कुनै 
परीक्षणहरू सम्म डिस्िाजम नगररएको तपाईंको िच्िालाई धिककत्सक, धिककत्सक सहायक र/िा पररिामलका पेशािरद्िारा 
समीक्षा गररन्छ र उपयुक्त भएसम्म तपाईं िा अन्य ननणमय मलने व्यश्क्त र तपाईंको िच्िासँग सञ्िार गररन्छ। जोखखम 

मान पररणामहरू ती पररणामहरू हुन ्जसले जीिनको लाधग खतरनाक िा अन्यथा तत्कालीन धिककत्सा ध्यानाकर्मण 

आिश्यक पने महत्त्िपूणम अिस्था सुझाि गछम। 

6) यदि उपयुक्त छ भने तपाईं िा तपाईंको िच्िाले मलखखत डिस्िाजम योजना नपाउँिासम्म तपाईंको िच्िालाई हाम्रो अस्पताल 

िा आकश्स्मक कोठािाट डिस्िाजम नगनमको लाधग जुन तपाईं र तपाईंको िच्िा िा अन्य धिककत्सा ननणमय गने व्यश्क्तहरूसँग 

मौखखक सञ्िार गररएको पनन हुनेछ। मलखखत डिस्िाजम योजनाले प्रयोगशालाको कुनै जोखखमयुक्त पररणामहरू िा तपाईंको 
िच्िाको िसाइको अिधिमा आिेश गररएका अन्य ननिानात्मक परीक्षणहरूको विशेर् रूपमा पदहिान गनेछ र अदहलेसम्म 

सम्पन्न नगररएका कुनै अन्य परीक्षणहरूको पदहिान गनेछ। 

7) तपाईं, तपाईंको िच्िा (उपयुक्त भएमा) िा अन्य धिककत्सा ननणमय गने व्यश्क्तहरूले उपयुक्त स्िास््य ननणमयहरू गनम उपलब्ि 

गराइएका स्िास््य जानकारी िुझ्छन ्भन्ने कुरा यथोधित रूपमा सुननश्श्ित गने शैलीमा तपाईंको िच्िाको लाधग जोखखमयुक्त 

मान पररणामहरू र डिस्िाजम योजना उपलब्ि गराउन। 

8) यदि धिनेको छ भने तपाईंको िच्िाको प्राथममक स्याहार प्रिायकको लाधग यो अस्पताल भनाम िा आकश्स्मक कोठा भ्रमणका 
सिै प्रयोगशालाका पररणामहरू उपलब्ि गराउन। 

9) स्याहार र जदटलताहरूको यस भागको अिधिमा वििार गररएका रोगननिान िा सम्भावित ननरूपणहरूको िारेमा जानकारी 
अनुरोि गनम जसले तपाईंको िच्िाको प्राथममक स्याहार प्रिायकसँग िनाइएको कुनैपनन सम्पकम को िारेको जानकारी पनन विकास 

गनम सक्छन।् 

10) अस्पताल िा आकश्स्मक विभागिाट तपाईंको िच्िाको डिस्िाजममा उक्त घटनामा सझुािको लाधग कल गनम सक्ने फोन नम्िर 

सदहत उपलब्ि गराउन, ती जदटलताहरू िा उठेका प्रश्नहरू तपाईंको िच्िाको अिस्थासँग सम्िश्न्ित छन।् 
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