مریض اور اس کے خاندان کے حقوق اور ذمہ داریوں کا چارٹر
یونیورسٹی ڈینٹل ہسپتال شارجہ میں بطور
مریض  ،آپ کو درج ذیل کا حق حاصل ہے:
1 .آپ کــو اپنــى منــہ كــى صحــت کــی حالــت اور مناســب عــاج کــے
اختیــارات کــے بــارے میــں مناســب طــور پــر آگاہ ہونــا چاہيئــے۔
2 .آپ اپنــے منــہ كــى صحــت کــی دیکــھ بھــال کرنــے والــے ڈاکٹــر کــے
ســاتھ عــاج کــے فیصلــوں میــں حصــہ لــے ســكتے ہیــں ،چاہــے وہ
فراہــم کننــدہ ڈاکٹــر ہــو یــا طالــب علــم۔
3 .اپنــے منــہ كــى صحــت فراہــم کرنــے والــے (ڈاکٹــر یــا طالــب علــم)
کــے ســاتھ بــات چیــت کــے بعــد اپنــے عــاج کــے طريقــہ كار ميــں
پــورے عــاج يــا جزئــى عــاج كــو قبــول كــر ســكتے ہیــں۔
4 .عــاج کــے دوران آپ کســی بھــی وقــت تشــخیصی ٹیســٹ یــا دانتــوں
کــے عــاج ســے انــکار کــر ســكتے ہیــں  ،اور اپنــي صحــت کــی
دیکــھ بھــال کرنــے والــے ســے اس فیصلــے کــے نتائــج کــی وضاحــت
کرنــے کــو بــول ســكتے ہیــں۔
5 .عــاج كــے دوران آپ كــے ســاتھ کوئــی دوســرا شــخص موجــود ہــو
ســكتا ہــے  ،جیســے دوســت یــا خانــدان کــے افــراد  ،جــب تــک کــہ ان
کــی موجودگــی عــاج کــے طریقــہ کار کــو متاثــر نــہ کــرے۔
6 .انٹــراورل تصويــر (ايكــس رے) حاصــل کرنــے کــے لیــے آپ کــی
اجــازت درکار ہــے  ،كيونکــہ يــہ تدریــس اور فالــو اپ عــاج کــے
مقاصــد کــے لیــے اســتعمال كــى جائــي گیــں۔
7 .صنــف  ،نســل یــا مذہــب کــی بنیــاد پــر امتیــازی ســلوک نــہ کیــا جائــے
اور مکمــل احتــرام کــے ســاتھ برابــري کــی بنیــاد پــر ســلوک کیــا جائــے۔
8 .انفيكشــن والــى بیماریــوں کــی موجودگــی کــے باوجــود مکمــل عــاج
حاصــل کــر ســكتے ہیــں  ،جــب تــک کــہ ان بیماریــوں کــو مقامــی
اور قومــی قوانیــن اور قواعــد وضوابــط کــے تحــت قرنطينــہ کــی
ضــرورت نــہ ہــو۔
9 .ســواالت پوچھیــں اور منــہ كــى صحــت اور عــاج کــے اختیــارات
کــے بــارے میــں مزیــد معلومــات طلــب کریــں۔
.10اگــر آپ اپنــی تشــخیص یــا عــاج کــے طریقــہ کار کــے بــارے میــں
خــوش نہیــں ہــے تــو شــارجہ یونیورســٹی ڈینٹــل ہســپتال کــے عــاوه
دوســرے دانتــوں کــے ماہــر ســے دوســری پیشــہ ورانــہ رائــے لــے
ســكتے ہیــں۔

یونیورسٹی ڈینٹل ہسپتال شارجہ میں بطور
مریض  ،آپ کی درج ذیل ذمہ داریاں ہیں:
1 .اپنــے صحــت كــي نگہداشــت فراہــم کرنــے والــے (ڈاکٹــر یــا طالــب
علــم) کــو اپنــی طبــی تاریــخ جتنــا ممکــن ہــو درســت بتائیــں۔ اس
میــں انفيكشــن والــے امــراض جیســے ہیپاٹائٹــس  ،ٹــي بــي ،یــا دیگــر
بیکٹیریــل انفیکشــن شــامل ہیــں۔
2 .یونیورســٹی ڈینٹــل ہســپتال شــارجہ کــے تمــام عملــے کا احتــرام کریــں
اور ہســپتال کــی پالیســیوں اور چیلنجــز کــو مدنظر رکھیــں اس صورت
ميــں بهــى جــب آپ كــى گئــی درخواســت پــوری نــہ ہــو ســکے۔
3 .دى گئــی تاريــخ کــو برقــرار رکھــے۔ اگــر كســى وجــہ ســے نہیــں
آســكتے تــو ہســپتال (اســتقبالیہ عملــه یــا طالــب علــم) كــو مطلــع كــرے
تاكــہ دوســرے مریضــوں کــے لیــے وقــت اســتعمال كيــا جــا ســكے۔
4 .تعلیمــی کلینکــس میــں عــاج کــے لیــے  50درہم كــى رجسٹریشــن فیس
كــى ادائیگــی كرنــى ہوگــی جــو کــے فائــل كــو ايــك ســال كــى مــدت کــے
لیــے فعــال ركهــے گــی۔ مريــض کا عــاج مفــت ہــوگا۔ لیکــن ســـینٹر
آف ایکســـی لینــــس پــر  ،عــاج کــے اخراجــات مریــض یــا انشــورنس
کمپنــی کــے ذریعــہ ادا کیــے جائیــں جیســا کــہ قابــل اطــاق ہــے۔
5 .آپ كــى صحــت کــی دیکــھ بھــال فراہــم کرنــے والــوں کــی طــرف ســے
دئيــے گئــے مشــورے پــر عمــل کریــں  ،اور اگــر آپ ان تجاویــز
کــو مکمــل طــور پــر نہیــں ســمجھ پــا رهــے ہیــں تــو ان ســے مزیــد
تفصیــات طلــب کریــں۔
6 .ہســپتال کــے اســتقبالیہ کــو اپنــى کســی بھــی تبدیلــی كــى صــورت
ميــں ،جیســے ایڈریــس  ،فــون نمبــر وغیــرہ کــے وقــت اســتقبالیہ عملــه
كــو مطلــع كريــں۔
7 .اپنــے صحــت كــي نگہداشــت فراہــم کننــدہ کــو اپنــی طبــی تاریــخ میــں
کســی تبدیلــی کــے بــارے میــں مطلــع کریــں  ،جیســے نئــي بيمــارى
کــی تشــخیص  ،یــا نئــی ادویــات كا اســتعمال۔
8 .ہســپتال کــی انتظامیــہ کــو صحــت کــی دیکــھ بھــال کــے نظــام میــں
کســی قســم کــی خرابــی  ،یــا آپ ســے متعلــق کوئــی بھــی نامناســب
واقعــہ كــي صــورت ميــں ہســپتال کــی انتظامیــہ كــو مطلــع كریــں۔

.11اپنــی ڈینٹل/میڈیــکل فائــل اور اپنــے ایکســرے کــی ایــک کاپــی حاصــل
کرنــے کــے لیــے اگــر آپ کــو ان کــی ضــرورت ہیــں اس ہســپتال
کــے باہــر عــاج کــے لیــے کســی اور کلینــک کــے لیــے تــو آپ
حاصــل کــر ســكتے ہیــں ليكــن اســكے عــوض آپ کــو ایکســرے كــي
فيــس ادا کرنــی ہوگــی۔
.12اگــر آپ کــو عــاج فراہــم کرنــے والــے کــے ســاتھ بــات چیــت ميــں
دشــوارى ہــو رہــى ہــے تــو آپ كســى بهــى ہــم زبــان کــی مــدد حاصــل
کریــں  ،یــہ آپ کا حــق ہــے لیکــن دهيــان رہــے ترجمــے کــی مــدد
فراہــم کرنــے واال شــخص ہمیشــہ دســتیاب نہیــں ہوتــا ہــے۔
.13آپ ســے متعلــق تمــام ذاتــی اور طبــی معلومــات خفیــہ رکھــی جاتــی
ہیــں۔
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