
రోగి హక్కులు 
మరియు బాధ్్యతలు

 y సంరక్్ష ణ, పరీక్్ష  మరియు చికిత్్స సమయములో వ్్యకితి గత్ గౌరవ్ం 
పొందడం మరియు గోప్యత్పట్్ల  గౌరవ్ం

 y శారీరక్ దురివినియోగం మరియు నిర్ల క్్ష ్యం నుండి రక్్ష ణ 

 y మీ సంస్కకృతి, ఆధ్్యతిమిక్ మరియు వ్్యకితి గత్ విలువ్లకు గౌరవ్ం, 
నమమికాలు మరియు ప్రా ధ్న్యత్లను గౌరవించబడడం

 y మీ వైద్య రికార్డు ల మరియు మీర్ అందించిన ఏదైనా ఇత్ర 
సమాచారములో గోప్యత్. రెండవ్ అభిప్రా యము, చట్్ట పరమైన 
లేదా భీమాకు సంబంధించిన కేసులకు మినహాయింపులు 
ఉంటాయి. 

 y నొప్పి మరియు నొప్పి నివారణ చర్యలు, చికిత్్స చేసే వైదు్యడి 
పేర్, సంరక్్ష ణ పరా ణాళిక్పై పూరితి  సమాచారం, పురోగతి మరియు 
మీ ఆరోగ్య సంరక్్ష ణ అవ్సరాలపై, సమాచారంపై పూరితి  
వివ్రాలు మీకు తెలియడం.

 y శాసత్ర  చికిత్్స/అనస్థీ షియా/హైరిస్్క విధ్నాలు/రక్తి  మారిపిడి/ప్రా  
నేట్ల్ డయాగోనోస్్ట క్్స/వైద్య పరిశోధన కోసం సమమితి ఇవ్విడం

 y ప్రా టోకాల్ పరా కారం మీ వైద్య రికార్డు ల కాప్ కోసం అభ్్యర్ధ న

 y మీ చికిత్్సకు సంబంధించిన అంచనా వ్్యయానినో 
తెలుసుకోవ్డానికి మరియు మీ బిలు్ల  వివ్రములు పొందడానికి.

 y మీ సంరక్్ష ణ గురించి గోప్యమైన మరియు సునినోత్మైన 
సమాచారం మీ సమమితితో మాత్రా మే మీ కుటుంబంతో 
పంచుకోబడుతుందని దయచేస్ తెలుసుకోండి

 y చికిత్్స తిరస్కరించుట్,లేదా వైద్య సంరక్్ష ణ గురించి అదనపు 
అభిప్రా యం కోరడం

 y మరొక్ సదుప్యానికి బదిలీకి సంబంధించిన పూరితి  వివ్రణ 
పొందుట్కు

 y మీ ఆందోళనలు, ఫిరా్యదులు మరియు మనోవేదనలను మా 
స్బ్బంది/క్స్ట మర్ సరీవిస్ డెస్్క ఎవ్రికైనా తెలియజేయడానికి.

ఒక రోగిగా మీకు వీటిపై హకుకు ఉంది

 y మీ అలవాటు్ల , ఆరోగ్యం, గత్ అనారోగ్యం, ఆసుపతిరా లో చికిత్్స 
అలెరీజీ లు, పరా సుతి త్ మరియు గత్ంలో వాడిన మందులు గురించిన 
ఖచిచిత్మైన సమాచారానినో అందిచడము 

 y మీ అప్పియింట్మింట్  షెడ్్యల్ ప్టించడం, మార్పి ఏదైనా ఉంటే 
ఆసుపతిరా లో తెలియజేయడము 

 y మీ వైదు్యడు చేస్న చికిత్్స పరా ణాలిక్ను అనుసరించడం మరియు 
నిరాక్రించే ముందు మీర్ జరగబోవు పరిణామాలను అంగీక్రించ 
గలగడము 

 y అనినో వైద్య ఫారములు మరియు సమమితి పత్రా లు కు్ష ణ్ణ ంగా, పూరితి గా 
చదవ్డము మరియు మీర్ సంత్క్ము చేయడానికి ముందే 
వివ్రణలు అడిగి తెలుసుకోవ్డం 

 y మీ చికిత్్స మరియు నొప్పి నిరవిహణ పరా ణాళిక్లో చుర్కుగా 
ప్ల్గొ నడము మరియు మీ చికిత్్స యొక్్క పరా భావ్ము గురించి 
వైదు్యలు మరియు నర్్సలకు తెలియజేయడము 

 y మీ విలువైన వ్సుతి వులను, జాగ్ర త్తి గాచూసుకోవ్డం, ఏదైనా త్పుపి 
జరిగితే మాకు తెలియ పరచడము

 y ఏదైనా త్పుపిడు ధ్రు వీక్రణ పత్రా ం మరియు చట్్ట  విర్ద్ద మైన 
సలహాలను అడగరాదు 

 y ఆసుపతిరా లోని ఉదో్యగులను గౌరవించడము. ధూమప్నం, శబ్ద ం, 
సందర్శన గంట్లు, సందర్శకుల సంఖ్య మరియు ఇత్ర 
నియమాలు మరియు నిబంధనలకు సంభ్ంధించి మా 
విధ్నాలను అనుసరించడం

 y ఆరి్ధ క్ బాధ్యత్లను అంగీక్రించడం మరియు మీ బిలు్ల లను 
వెంట్నే పరిష్్కరించడము

రోగిగా, మీరు ఈ క్్రి ంది  విషయాలకు బాధ్యులు

Built for Birthing


