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Patients’ Bill of Rights in a Hospital   ست  یار  نامہ کا حقوق وںریضایک ہسپتال میں م  

 

انُونی اصولوں کی ُرو سے آپ کا یہ حق ہے کہ:قیُویارک میں ایک ہسپتال کے مریض کی حیثیت سےن    

تو ہسپتال  یں پاتے یا آپ کو مدد درکار ہےسمجھ نہیہ  ۔ اِن حقوق کو سمجھیں اور اُن کا اِستعمال کریں۔ اگر ِکسی بھی وجہ سے آپ 1

، ِجس میں ایک ترُجمان بھی شاِمل ہے۔الزم ہےکو اِعانت فراہم کرنا   

ِریق کے ُرجحان یا ذریعہ ِء ادائیگی کی تفت، ِجنسی قومیِجنسی شناخت، ، مذہب، ِجنس، نسل، رنگ،  ِعالج حاِصل کریں جو ِکسی ۔2

 بغیرہو۔

محفُوظ ماحول میں باُمرّوت اور باِعّزت دیکھ بھال حاِصل کریں۔اک ایک صاف اور ۔غیرضُروری پابنِدیوں سے پ3  

۔ اگر آپ کو ضُرورت ہو تو ہنگامی ُصورِت حال کی اِمداد وُصول کریں۔4  

ہوگا۔ ا نِگران۔ اُس ڈاکٹر کے نام اور عہدے سے واقِف ہوں جو ہسپتال میں آپ کے ِعالج ک5  

ج، پتال کےعملےکے ِکسی بھی فرد کے ناموں، عہدوں اور کاموں کو جانیں اور اُن کےِعال۔ آپ کی دیکھ بھال میں شاِمل ہس6

 تشِخیص اور ُمشاہدے سے اِنکار کریں۔

تی کے بعد ایک دیکھ بھال کرنے والے فرد کی نِشاندہی کریں ِجسکو آپ کی ہسپتال سے ُرخصتی کی منُصوبہ بندی اور ُرخص۔ 7

کے تبادلہِء خیال میں شاِمل ِکیا جائے گا۔نگہداشت کی معلُومات یا ہِدایات   

کے بارے میں ُمکّمل معلُومات حاِصل کریں۔ ، ِعالج اور مرض کی اِمکانی پیش گوئیِخیصشت۔ اپنی 8  

ریں۔ اِس معلُومات حاِصل ک سبدینے کے ِلیے درکار  رضامندیمیں اپنی باخبر  ے۔ِعالج کے ِلیے ِکسی بھی پیش کردہ طریق9

خطرات اور فوائد شاِمل ہوں گے۔  ُممِکنہ یا ِعالج کے کار یقِ طر معلُومات میں  

 ۔ ہوش میں نہ النے کے ایک حکم کی باخبر رضامندی دینے کے ِلیے درکار تمام معلُومات حاِصل کریں۔ آپ یہ بھی حق11

ہت بِیمار ہوں۔ اگر بے ِلیے رکھتے/رکھتی ہیں کہ اپنے ِلیے یہ رضامندی دینے کے ِلیےایک فرد نامزد کردیں، اگر آپ ایسا کرنے ک

مریضوں نا۔صحت کی نِگہداشت کے بارے میں فیصلہ کر" اِس ِکتابچے آپ اِضافی معلُومات حاِصل کرنا چاہیں تو برائے مہربانی

"  کی ایک نقل  طلب کریں۔ِکتابچہاور خاندانوں کے ِلیے ایک رہنُما  

س سے آپ کی صحت پر ِکیا اثر پڑسکتا ہے۔ کہ اِ  کار کریں اور اِس بات سے آگاہ ہوں۔ ِعالج سے اِن11  

وضاحت حاِصل  ل ُمکمّ  کا فیصلہ کرنے کے ِلیے آپ کو ایک نہ کرنے نکار کریں۔ ِشرکت کرنے یا ۔ تحقیق میں ِحّصہ لینے سے اِ 12

 کرنے کے حقوق حاِصل ہیں۔

ات اور ِریکارڈز کی رازداری ہونا۔۔ ہسپتال میں ہونے کے دوران تخِلیےاور اپنی دیکھ بھال سے ُمتعلِّق تمام معلُوم13  

یے کہ آپ کو کو چاہئ کے بارے میں تمام فیصلوں میں شریک ہوں۔ ہسپتالاِخراج ہسپتال سےاپنے ۔ ہسپتال میں اپنے ِعالج اور 14

سکتے ہیں۔منُصوبہ فراہم کرے اور ایک تحریری تفِصیل دے کہ آپ اپنے اِخراج کی اپیل کیسے کر ُرخصتی  کا ایک تحریری  

ے ِلیے ہسپتال کوئی قِیمت ادا ِکیے بغیر اپنے طبّی ِریکارڈ کا جائزہ لیں اوراپنے طبّی ِریکارڈ کی ایک نقل حاِصل کریں ِجس ک۔  15

تاکہ آپ اُس کی آپ سے ایک ُمناِسب فِیس طلب کرسکتا ہے۔آپ کو ِصرف اِس بِناء پر ایک نقل فراہم کرنے سے اِنکار نہیں ِکیا جاسک

  کرسکتے۔ قِیمت ادا نہیں

۔ تمام اِخراجات کا ایک ترتِیب واربِل اور تفِصیل حاِصل کریں۔61  

کی ایک  ، ِجن کے ساتھ ہسپتال شریک ہے،ہسپتال کے معیاری اخراجات برائے اشیاء اور ِخدمات اور اُن صحت کے منُصوبوں ۔ 71

۔ فہِرست ُمالِحظہ کریں  

نج کریں۔ تنازع کے حل کے عمل(کے ذریعے  ایک غیرُمتوقّع بِل کو چیل ۔ "انڈیپینڈنٹ ِڈسپیوٹ ریزولوشن پروسس" )آزادانہ81  

ر ہسپتال سے ِکسی اِنتِقامی کاروائی کے خوف کے بغیراپنی دیکھ بھال اور حاِصل کردہ ِخدمات کے بارے میں ِشکایت کریں، او۔ 19

واب فراہم کرے۔ اگر آپ ہسپتال کے ج کہیں کہ آپ کو جواب دے، اور اگر آپ درخواست کریں تو وہ آپ کو ایک تحریری جواب

ہسپتال کو یہ  یں۔اِسٹیٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ( سےِشکایت کرسکتے ہنِیویارک سے ُمطمئن نہ ہونتو آپ نِیُویارک ِریاستی شعبہِء صحت) 

  الِزم ہے کہ وہ آپ کو نِیُویارک ِریاستی شعبہِء صحت) اِسٹیٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ(  کا ٹیلی فُون نمبر فراہِم کرے۔

لے سے آپ ۔ اپنے خاندان کے اُن افراد اور ِدیگر باِلغان کو ُمختار بنائیں ِجنہیں آپ کی ُمالقاتِیوں سے ِملنے کی اہلیت کے حوا12

میں فوقیت دی جائے گی۔ سےُمالقات کرنے   

نی  افراد اپ زائد ُعمر کے اعضائے بدن کے تحائف کے حوالے سے اپنی خواہشات سے آگاہ کریں۔ سولہ سال یا اُس سے -21

میں اندراج کرکے کیا جائے، یا پھر اعضاء  رضامندی کوتحریر میں السکتے ہیں ِجس میں اُن کی وفات کے بعد اُن  NYS Donate 

Life Registry ٹریکے اعضاء، آنکھیں اور/یا بافتوں کو عطیہ کرنے کی رضامندی ہو، جو این وائی ایس ڈونیٹ الئف رجس   

ہ ایک ہیلتھ کیئر ے لیے اپنے اِختیار کی دستاویز کو ُمختلف انداز میں تحریر کرسکتے ہیں )جیسے کاور/یا بافتوں کے عطیے ک

ہسپتال کی پراکسی، وصیت، ڈونر کارڈ یا دیگر دستخط ُشدہ کاغذ(۔ ہیلتھ کیئر پراکسی   

 جانِب سے دستیاب ہے۔

   

 

   (PHL)2803 (1)(g)Patient’s Rights, 10NYCRR, 405.7,405.7(a)(1),405.7(c)عوامی صحت کا قانُون 


