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WCHC-এ্রর এ্কজন তরোগী ধহসসসে আপনোর অধিকোরগুস োর 

মসিে রসিসে: 

 আপনার ব্যক্তিগত মর্যাদার মূল্যায়ন এব্ং আপনার 

গগাপনীয়তার চাক্তিদার সুরক্ষার পাশাপাক্তশ গসৌজনয ও 

সম্মাননর সনে ক্তচক্তিৎসা পাওয়ার অক্তিিার। 
 প্রশ্ন ও অনুনরানির দ্রুত ও রু্ক্তিসেত জব্াব্ পাওয়ার 

অক্তিিার। 
 গি আপনানি গমক্তিনিল্ পক্তরনেব্া প্রদান িরনে এব্ং গি 

গসব্ার জনয দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত তা জানার অক্তিিার 

 অনুনরানির ক্তিক্তিনত আপনার গসব্াদানিারী পক্তরব্তয ন 

িরার অক্তিিার 

 গরাগীর জনয গদািােী আনে ক্তি না গসটিসি আর িী 
িী সিায়তা পক্তরনেব্া ক্তব্দযমান রনয়নে তা জানার অক্তিিার। 

 আপনার আচরনের ওপর িী িী নীক্তত ও ক্তব্ক্তিমাল্া প্রনর্াজয 
তা জানার অক্তিিার। 

 আপনার স্বাস্থ্যনসব্া প্রদানিারী িততয ি, িায়াগনক্তসস, 

ক্তচক্তিৎসার পক্তরিক্তিত গিাসয, ক্তব্িিসমূি, ঝুুঁ ক্তি ও আনরাগয 
ল্ানির সম্ভাব্না সংক্তিষ্ট তথ্য প্রাক্তপ্তর অক্তিিার। 

 আপনার গসব্া সম্পক্তিয ত ক্তসদ্ধান্ত গ্রিনে অংশগ্রিে এব্ং আইন 

অনুর্ায়ী সরব্রািিত ত ক্তচক্তিৎসা ব্যতীত গর্ গিাননা 
ক্তচক্তিৎসা প্রতযাখান িরার অক্তিিার। 

 অনুনরাি অনুর্ায়ী, আপনার গসব্ার জনয আক্তথ্যি 

ক্তরনসাসযগুনল্ার ক্তব্েনয় পূেযাে তথ্য ও প্রনয়াজনীয় পরামশয 
পাওয়ার অক্তিিার। 

 আপক্তন র্ক্তদ গমক্তিনিইি ব্া গমক্তিনিয়ানরর জনয গর্াগয িন, 

তািনল্ স্বাস্থ্যনসব্া প্রদানিারী অথ্ব্া স্বাস্থ্যনসব্া গিন্দ্রটি 

গমক্তিনিইি ব্া গমক্তিনিয়ার অযাসাইননমন্ট গরট গ্রিে িনর 

ক্তিনা গস সম্পনিয  আপনার অনুনরািক্রনম এব্ং ক্তচক্তিৎসা 
শুরুর আনগই জানার অক্তিিার আনে।  

 অনুনরাি সানপনক্ষ, ক্তচক্তিৎসার পূনব্য ক্তচক্তিৎসা গসব্ার জনয 
ক্তব্ক্তিন্ন চানজয র এিটি রু্ক্তিসেত ক্তিসাব্ পাওয়ার অক্তিিার। 

 রু্ক্তিসেতিানব্ স্পষ্ট ও সিজনব্ািযিানব্ ক্তব্নিক্তেত ক্তব্নল্র 

িক্তপ এব্ং, অনুনরাি সানপনক্ষ, চাজয সমূনির ব্যাখযা পাওয়ার 

অক্তিিার। 
 ব্েয, জাক্ততগত উৎস, িময, শারীক্তরি প্রক্ততব্ক্তিত্ব অথ্ব্া 

পক্তরনশানির উৎস ক্তনক্তব্যনশনে, গমক্তিনিল্ ক্তচক্তিৎসা অথ্ব্া 

আব্াক্তসি ব্নদাব্নে ক্তনরনপক্ষিানব্ সুনর্াগ পাওয়ার 

অক্তিিার। 
 ক্তচক্তিৎসা প্রদান না িরনল্ অব্নক্তত ঘটনব্ এমন গর্ গিাননা 

জরুরী স্বাস্থ্যগত পক্তরক্তস্থ্ক্ততনত ক্তচক্তিৎসা পাওয়ার অক্তিিার।  
 গমক্তিনিল্ ক্তচক্তিৎসাটি পরীক্ষামূল্ি গনব্েোর উনেনশয িরা 

িনে ক্তিনা তা জানা এব্ং এ জাতীয় পরীক্ষামূল্ি গনব্েোর 

প্রক্তত সম্মক্তত গদওয়া অথ্ব্া প্রতযাখান িরার অক্তিিার।  
 র্থ্ার্থ্িানব্ ব্যথ্া মূল্যায়ন ও ব্যব্স্থ্াপনা ল্ানির অক্তিিার। 
 অক্তগ্রম ক্তননদযশনাব্ল্ী সম্পনিয  তথ্য পাওয়া এব্ং অক্তগ্রম 

ক্তননদযশনাব্ল্ীর প্রক্তত সম্মক্তত জানাননার অক্তিিার 

 আপনানি গসব্াদানিারী দল্নি আপনার মতামত জানাননার 

অক্তিিার, র্ার মনিয অক্তিনর্াগও অন্তিুয ি রনয়নে। 
 ক্তমক্তশগাননর আইন অনুর্ায়ী, আপনার গর্ গিাননা অক্তিিার 

ল্ঙ্ঘন সংক্রান্ত অক্তিনর্াগ জানাননার অক্তিিার  

WCHC-এ্র এ্কজন তরোগী ধহসসসে, আপনোর দোধিত্ব 

হস ো: 

 আপনার স্বাস্থ্যনসব্া প্রদানিারীনি আপনার স্বাস্থ্য সম্পক্তিয ত 

ব্তয মান অসুক্তব্িা, অতীনতর অসুস্থ্তা, িাসপাতানল্ িক্ততয , 
ওেুি ও অনযানয ক্তব্েনয় আপক্তন র্া জাননন তার সব্ক্তিেু 

জানাননা। 

 আপনার অব্স্থ্ার অস্বািাক্তব্ি পক্তরব্তয নগুনল্া আপনার 

স্বাস্থ্যনসব্া প্রদানিারীনি জানাননা। 
 সক্তক্রয়িানব্ অংশগ্রিে িরা এব্ং আপক্তন ক্তননজর পক্তরচর্যা 

পক্তরিিনাটি এব্ং আপনার িাে গথ্নি িী প্রতযাশা িরা িয় 

তা অনুিাব্ন িনরনেন ক্তি না তা আপনার 

গসব্াদানিারীনি জানাননা 
 আপনার স্বাস্থ্যনসব্া প্রদানিারীর সুপাক্তরশিত ত ক্তচক্তিৎসা 

পক্তরিিনা অনুসরে িরা। 
 সাক্ষাতিারসমূনি ঠিিমত অংশ গনওয়া এব্ং, আপক্তন 

গিাননা িারনে এটি িরনত অসমথ্য িনল্ স্বাস্থ্যনসব্া প্রদানিারী 
ব্া স্বাস্থ্যনসব্া গিন্দ্রনি অব্ক্তিত িরা 

 ক্তচক্তিৎসা প্রতযাখান িরা িনল্ অথ্ব্া গসব্া পক্তরিিনাটি 

অনুসরে িরা না িনল্, আপনার স্বানস্থ্যর পক্তরেক্তত সম্পনিয  
জানাননা। 

 র্ত দ্রুত সম্ভব্ আপনার স্বাস্থ্যনসব্ার আক্তথ্যি 

ব্ািযব্ািতািতাগুনল্া পূরে িরা িনয়নে তা ক্তনক্তিত িরা।  
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 গসব্া ও আচরে সম্পক্তিয ত স্বাস্থ্যনসব্া নীক্তত ও ক্তব্ক্তিমাল্া 
অনুসরে িরা।  

 সিল্ িমী ও অনযানয গরাগীর সনে সম্মানজনি আচরে 

িরা। 
 আপনার অযাপনয়ন্টনমনন্ট র্াওয়া আসার পক্তরব্িন প্রদান 

িরা। 

উপসরোক্ত দোধিত্বসমূহ তমসন নো চ স  আপনোসক েোদ 

তদওিো হসে পোসর। 

 


