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નાગરિક અધિકાિ પત્ર
૧. પ્રત્મેક નાગરયક તેની બફભાયીના નીદાન પ્રભાણે તેની ઉંભય , જાતત કે ધભમ અથલા વાભાજજક કે યાજકીમ
એલા કોઈણ બેદબાલ તલના શોસ્પટર ભાાં ઉરબ્ધ વેલાઓ ભેલી ળકે છે .
૨.પ્રત્મેક નાગરયક ને ઉરબ્ધ તફીફી વાયલાયનો પ્રકાય અને કક્ષા તેભજ ચોક્કવ તફીફી વેલાઓ કમા

,

કમાયે અને કોના દ્વાયા ઉરબ્ધ થઈ ળકે તેભણે તેની મામપ્ત ભારશતી શોસ્પટરભાાં વાંગભપથ થી ભી
ળકળે . આ ભાટે કભમચાયીઓના શોદ્દા વાથે ની તલગતો અને નાભો તભને ભલા અંગે અને કાભના કરાકો
અંગે ની ભારશતી વય યીતે ઉરબ્ધ કયી ળકાળે. દલાની ઉરબ્ધી વાધનોની કામમ અને વાયલાયની પી
લગેયે ની ભારશતી ઉરબ્ધ કયી ળકાળે.
૩.શોસ્પટરભા જાશેય ઉમોગ ના પથે તલગતોના ારટમા , નક્ળા કે દીળાસ ૂચકો દ્વાયા પષ્ટ કયાળે આ
ભારશતી ભોટા બાગે વય અને પષ્ટ ગુજયાતી બાાભાાં શળે.

આ શેત ુ ભાટે પ્રાપ્ત શોમ ત્માાં પલેછીક

વાંપથાઓની વેલાઓણ ઉમોગભાાં રેલાળે.
૪. પ્રત્મેક નાગરયક શોસ્પટરભાાં ઉરબ્ધ વેલાઓને સુતલધાઓ અન્લમે તેભને કોઈ અવાંતો કે મુશ્કેરી શોત
તો તે અંગે પરયમાદ કયી ળકળે. લી આલી વેલાઓઅ અને સુતલધાઓનીગુણલત્તા લધાયલા ભાટે તેભની
ાવે કોઈ ઉમોગી અને યચનાત્ભક સ ૂચનો શોમ તો તે ણ કયી ળકળો.
૫.પ્રત્મેક નાગરયક ને તેની ફીભાયી ની સ્પથતી, જરૂરયમાત અને સુતલધાઓની ઉરબ્ધીના પ્રભાણ ભાાં
તફીફી વાયલાયભાાં અગ્રતા આી ળકાળે. અન્મથા શોસ્પટરની સુતલધાઓની ઉરબ્ધીભા વ્મલપથા અને
વયતા ખાતય વેલાઓ અને સુલીધાઓની ઉરબ્ધી ક્રભાનુવાય કયાળે. અંદયના દદી તયીકે દાખર થલા
અને જલા તનમત દયે અાતી પેળમર રૂભોની વગલડ શોમ તેલા રકપવાભાાં થાયી રૂભો લગેયે ની ઉરબ્ધી
અનુવાય ભાાંગણીના અનુવધ
ાં ાને ક્રભાનુવાય અાળે અને તેભા તેને ુયી ાયદળમકતા યાખલાભાાં આલળે.
૬) શોસ્પટરનો ભા કે આયોગ્મ કેન્રોભાાં વેલાઓ અને સુતલધાઓની ઉરબ્ધીના પ્રફાંધના ભાટે વાંફધ
ાં ે
તફીફી અધીક્ષક મ ૂભ ૂત યીતે જલાફદાય ગણાળે. તફીફી વેલાઓ અને સુતલધાઓની ભારશતી ઉરબ્ધ
કયલાભાટે અને તેભની ગુણલત્તાનુ ાં તનમભન કયલા ભાટે અને તે અંગેની પયીમાદો અને સુચનોનો તનકાર
અંગેની વ્મલપથાની જલાફદાયી એભના ળીયે યશેળે. આ જલાફદાયી અદા કયલા ભાટે અને તેના સુમોગ્મ
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વાંચારન ભાટે શોસ્પટરની કાભગીયી પ્રભાણે અનુરક્ષીને જરૂયત શોમ ત્માાં જાશેય એકભ વાંકમ એકભ તયીકે
દદીની વેલા-વશામ કેન્રની વ્મલપથા ગોઠલલાની યશેળે. આ એકભ તફીફી અધીક્ષકની આગેલાની શેઠ
આલે ફધી કાભગીયી વાાંબળે. અને તેન ુ વાંકરન કયળે. આ કાભગીયીભાાં તલતલધ તલબાગોના લડાઓને ણ
વાાંકી રેલાળે.
૭)પ્રત્મેક નાગયીકને તફીફી વાયલાય અને સુતલધા અંગે ડતી મુશ્કેરીઓના વફાંધભાાં પયીમાદ નોંધલા
અંગે દદી વશામ વેલા કેન્ર ાવે પયીમાદ યજીપટડમ યાખાલાભાાં આલેળે.

આ પયીમાદો અંગે નો તનકાર

તાત્કાબરક અને વભમવય થામ તેલી વ્મલપથા ગોઠલલાની યશેળે. જે પયીમાદ કે તાવ લધુ કામમલારશ ભાાંગી
રે તેભ શોમ તેભા નાગયીકની પયીમાદનો તનકાર કમાાં સુધી થાલાની વાંબાલના છે તેની તેને જાણ કયલાની
યશેળે.
૮) શોસ્પટરભાાં ઉરબ્ધ તફીફી વાયલાય અને સુતલધા અંગે યચનાત્ભક ચુચનો ભેલલા ભાટે
શોસ્પટરભાાં ભશત્લના પથાનોએ વરાભત યીતે જલાઈ યશે તે ભાટે સુચનેટી યાખલાભાાં આલળે. આલા
સ ૂચનો દય વોભલાયે એકત્ર કયી તે યત્લે જરૂયી તલચાયણા કયી વત્તા ક્ષભતા અનુવાય જરૂયી કામમલારશ
કયલાની યશેળ.ે
૯)યાજ્મભા શોસ્પટરો અને વા.આ. કેન્રોભાટે વરાશકાય વતભતીઓ અસ્પતત્લ ધયાલે છે . તફીફી વેલાઓ અને
સુતલધાઓની ઉરબ્ધી અને તેના વમુબચત ઉમોગ ના વફાંધભાાં આ વતભતતઓની ણ વરાશ અને વશામ
ભેલી ળકાળે.નાગયીકો તયપથી થતી પયીમાદો અને સુચનો જરૂય જણામતો રાાંફાગાાની વ્મલપથા ભાટે
ઉચાયાત્ભક ગરા રેલા ભાટે વભી દળામલતી તલગતો વતભતત વભક્ષ વરાશ સુચનો ભાટે યજુ કયી ળકાળે.
શોસ્પટરની વરાશકાય વભીતત એ તફીફી વાયલાય અને સુતલધાઓની ભારશતી ની ઉરબ્ધી, તેની
ગુણલત્તાનુ ાં તનમભન અને પયીમાદી/સુચનોના તનકાર કે તનયાકયણ ભાટે ણ જરૂયી વરાશ સુચનો કયળે.
૧૦)શોસ્પટરભાાં કાભગીયી ના પ્રભાણભાાં જરૂય જણામ તેભ તેની વેલા અને સુતલધાઓની ગુણલતાના
તનમભન ભાટે તફીફી અતધક્ષકના અધ્મક્ષપથાને એક જૂથ યચલાભાાં આલળે. આ જુથની ફેઠક દય ત્રણ ભરશને
એકલાય ભળે અને તેભા વેલા અને સુતલધાઓની ગુણલત્તાનુ ાં મ ૂલમાાંકન થામ તે સુધાયલા ના ગરાાં
સુચલામ તેલો પ્રફાંધ કયલાનો યશેળે.

રાબાથી તેભજ શોસ્પટર ના શ્રેષ્ઠ રશતભાાં લાજફી વભમ ગાાભાાં
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પરયમાદ અને સુચનોનો મથામોગ્મ તનકાર થામ અને પ્રજાનો તલશ્વાવ વાંાદન થામ તેલી દ્ધતતનુ ાં તનભામણ
કયલાનુ ાં યશેળ.ે
૧૧. ોતાને થમેર ફીભાયી, તનદાન વાયલાય અને બાલી તકેદાયી અંગેના વરાશ સુચનનોની પ્રત્મેક
નાગરયકને જાણકાયીની આલશ્મકતા શોમ તે પલાબાતલક છે . આથી વાયલાય આતા તફીફ આલી ામાની
ભારશતી આલા ળક્ય તેલા ફધા પ્રમાવો કયળે. દદીને વાયલાય અને સુતલધા

અામ છે .તે અંગે ણ જરૂય

ડે તેભ વભજણ અાળે. આ ભાટે વાયલાય રેલાની ફાફતભાાં જ્માાં વાંભતત ભેલલાની થતી શોમ ત્માાં તેને
વાયલાય

અને ળક્ય રયણાભો અને અવયો તલે જાણકાયી અને વરાશ સ ૂચનો આલાના યશેળે.કોઈ એક

ફીભાયી અને વાયલાય અંગે દદી તલગતે ચચામ કયલા કે ભાગમદળમન ભેલલા ભાાંગતા શોમ ત્માયે અગાઉથી
વભમ નક્કી કયીને તેલી વ્મલપથા વાંફતધત તફીફના યાભળમભાાં ગોઠલી ળકાળે.વાયલાય અને વેલા અંગે
આકસ્પભક તનણમમ રેલા ણ દદીને આલશ્મક ભારશતી ુયી ાડલાની યશેળે.યાં ત ુ શોસ્પટરભાાં વાયલાય અને
વેલા અંગેના વભગ્ર કામમબાય અને અન્મ દદીઓની ણ વાયવાંબાડ રેલાની ભમામદાભાાં આ ફધી કાભગીયી
શાથ ધયાળે.
૧૨. દદી જ્માયે પલાપથય્ અંગેની કટોકટીબયી સ્પથતતભાાં શોમ ત્માયે તેને ળક્ય તેટરી જરદી આકસ્પભક
વેલાઓ ભી યશેળ.ે ફીભાયીની કટોકટીની

સ્પથતતભાાં દદીના તનકટના વગાઓને દદીની શારત, અાતી

વાયલાય અને વાંબતલત રયણાભો અંગે અલાય નલાય જાણ કયાતી યશેળે.
૧૩. દદીને શોસ્પટરભાાં વાયલાય આપ્લાભાાં આલે ત્માયે તેભના કેવ ેયભાાં યોગના ગુણ- રક્ષણોભાાં તનદાન,
તાવ અને વાયલાયને રગતી તલગતો

પષ્ટ યીતે દળામલલાની યશેળે. દદી જ્માયે વાજા થઈને

શોસ્પટરભાાંથી છુટા થામ ત્માયે તેભને તે અંગેન ુ ાં કાડમ આલાભાાં આલળે.કાડમ ભાાં તેભના

દદમ , અામેર

ૂ ભાાં તલગતો આલાની યશેળે.
વેલાઓ, અને બતલષ્મભાાં તેભણે યાખલાની કાજી અંગે વરાશ સ ૂચનોની ટાંક
વાયલાય દયમ્માન રખાતી નોંધોને આધાયે ફીભાયી તેભજ વાજા થમા શોલાનુ ાં પ્રભાણત્ર ણ નાગરયકને
ભળે. જોકે દદીની વ્મસ્ક્તગત અને કૌટુાંબફક તલગતોને

અગય તેના દદમ વાથે વાભાજીક અને ભાનતવક

ફાફતો અંગેની કોઈ દપતાલેજી કોઈ ત્રારશતને ફતાલી કે આી ળકાળે નશીં. શોસ્પટરની કાભગીયી

વાથે

વાંકામેર તભાભ તફીફી, અધમ તફીફી કે ફીન તફીફી કભમચાયી લગમ દદી પ્રત્મે વૌજન્મ ૂણમ, ધૈમમ ૂણમ
અને વદબાલનાયુક્ત લરણ અને લતામલ યાખળે.
૧૪. શોસ્પટરના વાંકુરભાાં થમેર કોઈએ ણ દદી રક્ષી કાભગીયી ભાટે કયામેરી કોઈએ ણ નાણાાંકીમ
ચ ૂકલણીની નાગયીકને ાકી ાલતી આલાભાાં આલળે.નાગયીક ણ અતધકૃત વ્મસ્ક્ત ભાાંગે ત્માયે ાલતી
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વાભે ચ ૂકલણી કયલાની યશેળ.ે એ તવલામ કોઈ ણ પ્રકાયનુ ાં અનતધકૃત યોકડ

કે લપતુના રૂભાાં ચ ૂકલણી ન

કયલા પ્રત્મેક નાગયીકને વરાશ આલાભાાં આલે છે .
૧૫. રાબાથી નાગયીકે ણ શોસ્પટરની ભમામદાઓ, કાભગીયીનુ ાં પ્રભાણ અને કભામચાયીગણની જલાફદાયીઓ
વભજે અને તે મુજફ અેક્ષા યાખે તે ણ જરૂયી છે , નશીં તો શોસ્પટરના વાંચારન ય તલયીત અવય
થલાની ણ વાંબાલાના યશેરી છે .
૧૬. વાયલાય વાંફધ
ાં ી સ ૂચનાઓ, તનમભો તનતીઓ કે વભમ ત્રકનુ ાં ારન થામ તેલી દદી અને તેના
કુટુાંફીજનો ાવેથી શોસ્પટર અેક્ષા યાખે છે .નાગયીક ોતે વત્લયે પલાપથમ વાંાદન કયે અને શોસ્પટરનુ ાં
વાંચારન વાયી યીતે થામ તે ભાટે પ્રત્મેક નાગયીકે એ યીતે વશમોગ પ્રદાન

કયલાનુ ાં અંત્માંત જરૂયી છે .

શોસ્પટરભાાં અાતી વાયલાયના વભમે ઓછાભાાં ઓછી દખરગીયી થામ તે ભાટે દદી અને તેના વગાઓએ
વશકાય આલાનો યશેળ.ે
૧૭. શોસ્પટરભાાં વાયલાયના બાગરૂે દદીને યક્તદાન કયલાનો પ્રશ્ન ઊબો થાત ત્માયે વરાભત અને
તાવામેલ ુાં યક્ત દદીને અામ તે ભાટે પલૈતછક

યક્તદાન કયલાની પ્રત્મેક નાગરયક અને તેભાાંમ તનકટતભ

પનેશીજનોએ તત્યતા દાખલાની યશેળે.
૧૮. આભ તો પ્રત્મેક નાગરયક વ્મવન મુક્ત જીલન જીલે તેલી અેક્ષા છે , ણ તલેળે ઉમોગ ક્યાયે મ ન
કયે એલી અેક્ષા છે , લી શોસ્પટરની પલચ્છતા અને સુઘતા જાલલાભાાં ણ વશમોગ આે એ જરૂયી
છે .
૧૯. શોસ્પટરની વભગ્ર કાભગીયીનુ ાં દય એક- ફે લે પલતાંત્રણે મ ૂલમાાંકન કયાળે. એલા મ ૂલમાાંકનના
તાયણોથી વભીક્ષા યથી શોસ્પટરની વેલા,સુતલધા અને વ્મલલપથા દ્ધતતભાાં જરૂયી સુધાયા કયલા
ઉચાયાત્ભક ગરાાં બયાળે. આભ આ અતધઅકાય ત્ર વાથ, વશકાય અને વશમોગથી વયકાયી શોસ્પટરની
વેલા, વાયલાય અને સુતલધા યાજ્મના નાગયીકને વમુબચત યીતે ઉરબ્ધ કયાલલાની નેભ યાખે છે .
આભ આ અતધકાય ત્ર વાથ, વશકાય અને વશમોગથી વયકાયી શોસ્પટરની વેલા, વાયલાય અને
સુતલધા યાજ્મના નાગયીકને વમુબચત યીતે
ઉરબ્ધ કયાલલાની નેભ યાખે છે .
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