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જી.એમ.ઇ.આર.એસ. સોલા મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ અમદાવાદ,  

નાગડરક અધિકાર િત્ર 

૧. પ્રત્યેક નાગરિક તેની બિમાિીના નનદાન પ્રમાણે તેની ઉંમિ, જાનત કે ધમમ અથવા સામાજિક કે 

િાિકીય એવા કોઈપણ ભેદભાવ નવના હોસ્પપટલ માાં ઉપલબ્ધ સેવાઓ મેળવી શકે છે. 

૨. પ્રત્યેક નાગરિક ન ેઉપલબ્ધ તિીિી સાિવાિનો પ્રકાિ અને કક્ષા તેમિ ચોક્કસ તિીિી સેવાઓ 

કયા, કયાિે અને કોના દ્વાિા ઉપલબ્ધ થઈ શકે તેમણ ેતેની પયામપ્ત મારહતી હોસ્પપટલમાાં સાંગમપથળ થી 

મળી શકશે . આ માટે કમમચાિીઓ ના હોદ્દા સાથે ની નવગતો અને નામો તમને મળવા અંગે અને કામના 

કલાકો અંગે ની મારહતી સિળ િીતે ઉપલબ્ધ કિી શકાશે. દવાની ઉપલબ્બ્ધ સાધનો ની કાયમ અન ે

સાિવાિની ફી વગેિે ની મારહતી ઉપલબ્ધ કિી શકાશે. 

૩. હોસ્પપટલમાાં જાહિે ઉપયોગ ના પથળે નવગતો ના પારટયા , નકશા કે રદશા સચૂકો દ્વાિા પપષ્ટ કિાશે 

આ મારહતી મોટા ભાગે સિળ અને પપષ્ટ ગિુિાતી ભાષામાાં હશે. આ હતે ુમાટે પ્રાપ્ત હોય ત્યાાં પવેછીક 

સાંપથાઓની સેવાઓ પણ ઉપયોગમાાં લેવા શે. 

૪. પ્રત્યેક નાગરિક હોસ્પપટલમાાં ઉપલબ્ધ સેવાઓનો સનુવધાઓનો અન્વય ે તેમને કોઈ અસાંતોષ કે 

મશુ્કેલી હોય તો ત ેઅંગ ે ફરિયાદ કિી શકશે.  વળી આવી  સેવાઓ અને સનુવધા ની ગણુવત્તા વધાિવા 

માટે તેમની પાસે કોઈ ઉપયોગી અને િચનાત્મક સચૂનો હોય તો તે પણ કિી શકશો. 

૫. પ્રત્યેક નાગરિક ને તેની િીમાિી ની સ્પથતી, િરૂરિયાત અને સનુવધાઓની  ઉપલબ્ધીના પ્રમાણ માાં 

તિીિી સાિવાિમાાં અગ્રતા આપી શકાશે. અન્યથા હોસ્પપટલની સનુવધાઓની ઉપલબ્ધીમા વ્યવપથા 

અને સિળતા ખાતિ સેવાઓ અને સવુીધાઓની ઉપલબ્ધી ક્રમાનસુાિ  કિાશે. અંદિના દદી તિીકે 

દાખલ થવા અને િવા નનયત દિે અપાતી પપેશયલ રૂમોની સગવડ હોય તેવા રકપસામાાં પથાિી રૂમો 

વગેિે ની ઉપલબ્ધી અનસુાિ માાંગણીના અનસુાંધાને ક્રમાનસુાિ અપાશે અને તેમા તેને પિુી પાિદશમકતા 

િાખવામાાં આવશ.ે 

૬. હોસ્પપટલનો મા કે આિોગ્ય કેન્રોમાાં સેવાઓ અને સનુવધાઓની ઉપલબ્ધીના પ્રિાંધના માટે સાંિાંધે 

તિીિી અધીક્ષક મળૂભતૂ િીતે િવાિદાિ ગણાશે. તિીિી સેવાઓ અને સનુવધાઓની મારહતી ઉપલબ્ધ 

કિવામાટે અને તેમની ગણુવત્તાનુાં નનયમન કિવા માટે અને તે અંગેની ફિીયાદો અને સચુનોનો નનકાલ 

અંગેની વ્યવપથાની િવાિદાિી એમના શીિે િહશેે. આ િવાિદાિી અદા કિવા માટે અને તેના સયુોગ્ય 
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સાંચાલન માટે હોસ્પપટલની કામગીિી પ્રમાણે અનલુક્ષીને િરૂિત હોય ત્યાાં જાહિે એકમ સાંપકમ એકમ 

તિીકે દદીની સેવા-સહાય કેન્રની વ્યવપથા ગોઠવવાની િહશેે. આ એકમ તિીિી અધીક્ષકની આગેવાની 

હઠેળ આવે િધી કામગીિી સાાંભળશે. અને તેન ુ સાંકલન કિશે. આ કામગીિીમાાં નવનવધ નવભાગોના 

વડાઓને પણ સાાંકળી લેવાશે. 
 

૭. પ્રત્યેક નાગિીકને તિીિી સાિવાિ અને સનુવધા અંગે પડતી મશુ્કેલીઓના સિાંધમાાં ફિીયાદ નોંધવા 

અંગે દદી સહાય સેવા કેન્ર પાસ ે ફિીયાદ િ્ટપટડમ િાખાવામાાં આવેશે. આ ફિીયાદો અંગ ેનો નનકાલ 

તાત્કાબલક અને સમયસિ થાય તેવી વ્યવપથા ગોઠવવાની િહશેે. જે ફિીયાદ કે તપાસ વધ ુકાયમવારહ 

માાંગી લ ેતેમ હોય તેમા નાગિીકની ફિીયાદનો નનકાલ કયાાં સધુી થાવાની સાંભાવના છે તેની તેને જાણ 

કિવાની િહશેે. 

૮. હોસ્પપટલમાાં ઉપલબ્ધ  તિીિી સાિવાિ અને સનુવધા અંગે િચનાત્મક ચચુનો મેળવવા માટે 

હોસ્પપટલમાાં મહત્વના પથાનોએ સલામત િીતે િળવાઈ િહ ેતે માટે સચુનપેટી િાખવામાાં આવશે. આવા 

સચૂનો દિ સોમવાિે એકત્ર કિી તે પિત્વે િરૂિી નવચાિણા કિી સત્તા ક્ષમતા અનસુાિ િરૂિી કાયમવારહ 

કિવાની િહશેે. 
 

૯. િાજ્યમા હોસ્પપટલો અન ેસા.આ. કેન્રોમાટે સલાહકાિ સનમતીઓ અસ્પતત્વ ધિાવે છે. તિીિી સેવાઓ 

અને સનુવધાઓની ઉપલબ્ધી અને તેના સમબુચત ઉપયોગ ના સિાંધમાાં આ સનમનતઓની પણ સલાહ 

અને  સહાય મળેવી શકાશે.નાગિીકો તિફથી થતી  ફિીયાદો અને સચુનો િરૂિ િણાયતો લાાંિાગાળાની 

વ્યવપથા  માટે ઉપચાિાત્મક પગલા લેવા માટે સમી દશામવતી નવગતો સનમનત સમક્ષ સલાહ સચુનો 

માટે િજુ કિી શકાશે. હોસ્પપટલની સલાહકાિ સમીનત એ તિીિી સાિવાિ અને સનુવધાઓની મારહતી ની 

ઉપલબ્ધી, તેની ગણુવત્તાનુાં નનયમન અને ફિીયાદી/સચુનોના નનકાલ કે નનિાકિણ માટે પણ િરૂિી 

સલાહ સચુનો કિશે. 

૧૦. હોસ્પપટલમાાં કામગીિી ના પ્રમાણમાાં િરૂિ િણાય તેમ તેની સેવા અને સનુવધાઓની ગણુવતાના 

નનયમન માટે તિીિી અનધક્ષકના અધ્યક્ષપથાન ેએક જૂથ િચવામાાં આવશે. આ જુથની િેઠક દિ ત્રણ 

મરહને એકવાિ મળશે અને તેમા સેવા અને સનુવધાઓની ગણુવત્તાનુાં મલૂયાાંકન થાય તે સધુાિવા ના 

પગલાાં સચુવાય તેવો પ્રિાંધ કિવાનો િહશેે. લાભાથી તેમિ હોસ્પપટલ ના શ્રેષ્ઠ રહતમાાં વાિિી સમય 

ગાળામાાં ફરિયાદ અને સચુનોનો યથાયોગ્ય નનકાલ થાય અને પ્રજાનો નવશ્વાસ સાંપાદન થાય તેવી 

પદ્ધનતનુાં નનમામણ કિવાનુાં િહશેે. 
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૧૧. પોતાન ેથયેલ િીમાિી, નનદાન સાિવાિ અને ભાવી તકેદાિી અંગેના સલાહ સચુનનોની પ્રત્યેક 

નાગરિકને જાણકાિીની આવશ્યકતા હોય ત ે પવાભાનવક છે. આથી સાિવાિ આપતા તિીિ આવી 

પાયાની મારહતી આપવા શક્ય તેવા િધા પ્રયાસો કિશ.ે દદીને સાિવાિ અને સનુવધા અપાય છે.ત ેઅંગ ે

પણ િરૂિ પડ ેતેમ સમિણ અપાશે. આ માટે સાિવાિ લેવાની િાિતમાાં જ્યાાં સાંમનત મેળવવાની થતી 

હોય ત્યાાં તેને   

     સાિવાિ   અને શક્ય પરિણામો અને અસિો નવષે જાણકાિી અને સલાહ સચૂનો આપવાના 

િહશેે.કોઈ એક િીમાિી અને સાિવાિ અંગે દદી    

     નવગતે ચચામ કિવા કે માગમદશમન મેળવવા માાંગતા હોય ત્યાિે અગાઉથી સમય નક્કી કિીને તેવી 

વ્યવપથા સાંિનધત તિીિના પિામશમમાાં ગોઠવી  

     શકાશે.સાિવાિ અને સેવા અંગે આકસ્પમક નનણમય લેવા પણ દદીને આવશ્યક મારહતી પિુી 

પાડવાની િહશેે.પિાંત ુહોસ્પપટલમાાં સાિવાિ અને સેવા   

     અંગેના સમગ્ર કાયમભાિ અને અન્ય દદીઓની પણ સાિસાંભાડ લેવાની મયામદામાાં આ િધી 

કામગીિી હાથ ધિાશે. 
 

 

૧૨. દદી જ્યાિે પવાપથય ્ અંગેની કટોકટીભિી સ્પથનતમાાં હોય ત્યાિે તેને શક્ય તેટલી િલદી આકસ્પમક 

સેવાઓ મળી િહશેે.િીમાિીની કટોકટીની   

     સ્પથનતમાાં દદીના નનકટના સગાઓને દદીની હાલત, અપાતી સાિવાિ અને સાંભનવત પરિણામો અંગ ે

અવાિ નવાિ જાણ કિાતી િહશેે. 

૧૩. દદીને હોસ્પપટલમાાં સાિવાિ આપ્વામાાં આવે ત્યાિે તેમના કેસ પેપિમાાં િોગના ગણુ- લક્ષણોમાાં 

નનદાન, તપાસ અને સાિવાિને લગતી નવગતો  

     પપષ્ટ િીતે દશામવવાની િહશેે. દદી જ્યાિે સાજા થઈને  હોસ્પપટલમાાંથી છુટા થાય ત્યાિે તેમને તે 

અંગેનુાં કાડમ આપવામાાં આવશે.કાડમમાાં તેમના   

     દદમ , અપાયેલ સેવાઓ, અને ભનવષ્યમાાં તેમણ ે િાખવાની કાળ્ટ અંગ ે સલાહ સચૂનોની ટૂાંકમાાં 

નવગતો આપવાની િહશેે. સાિવાિ દિમ્યાન  

    લખાતી નોંધોન ેઆધાિે િીમાિી તેમિ સાજા થયા હોવાનુાં પ્રમાણપત્ર પણ નાગરિકને મળશે. િોકે 

દદીની વ્યસ્તતગત અને કૌટુાંબિક નવગતોને 

    અગિ તેના દદમ સાથ ે સામા્ટક અને માનનસક િાિતો અંગેની કોઈ દપતાવે્ટ કોઈ ત્રારહતન ે

િતાવી કે આપી શકાશે નહીં. હોસ્પપટલની કામગીિી  
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    સાથે સાંકળાયેલ તમામ તિીિી, અધમ તિીિી કે િીન તિીિી કમમચાિી વગમ દદી પ્રત્યે સૌિન્યપણૂમ, 

ધૈયમપણૂમ અને સદભાવનાયતુત વલણ અને  

    વતામવ િાખશ.ે  

૧૪. હોસ્પપટલના સાંકુલમાાં થયેલ કોઈએ પણ દદી લક્ષી કામગીિી માટે કિાયેલી કોઈએ પણ નાણાાંકીય 

ચકૂવણીની નાગિીકને પાકી પાવતી  

    આપવામાાં આવશે.નાગિીક પણ અનધકૃત વ્યસ્તત માાંગે ત્યાિે પાવતી સામે ચકૂવણી કિવાની િહશેે. 

એ નસવાય કોઈ પણ પ્રકાિનુાં અનનધકૃત િોકડ  

    કે વપતનુા રૂપમાાં ચકૂવણી ન કિવા પ્રત્યેક નાગિીકને સલાહ આપવામાાં આવે છે. 

૧૫. લાભાથી નાગિીકે પણ હોસ્પપટલની મયામદાઓ, કામગીિીનુાં પ્રમાણ અને કમામચાિીગણની 

િવાિદાિીઓ સમજે અને તે મિુિ અપેક્ષા િાખે તે  

    પણ િરૂિી છે, નહીં તો હોસ્પપટલના સાંચાલન પિ નવપિીત અસિ થવાની પણ સાંભાવાના િહલેી છે. 
 

૧૬. સાિવાિ સાંિાંધી સચૂનાઓ, નનયમો નનતીઓ કે સમય પત્રકનુાં પાલન થાય તેવી દદી અને તેના 

કુટુાંિીિનો પાસેથી હોસ્પપટલ અપેક્ષા િાખ ે 

     છે.નાગિીક પોતે સત્વિે પવાપથય સાંપાદન કિે અને હોસ્પપટલનુાં સાંચાલન સાિી િીતે થાય તે માટે 

પ્રત્યેક નાગિીકે એ િીતે સહયોગ પ્રદાન   

     કિવાનુાં અંત્યાંત િરૂિી છે. હોસ્પપટલમાાં અપાતી સાિવાિના સમયે ઓછામાાં ઓછી દખલગીિી થાય 

તે માટે દદી અને તેના સગાઓએ સહકાિ   

    આપવાનો િહશેે.  

 

 

૧૭. હોસ્પપટલમાાં સાિવાિના ભાગરૂપે દદીને િતતદાન કિવાનો પ્રશ્ન ઊભો થાત ત્યાિે સલામત અને 

તપાસાયેલુાં િતત દદીને અપાય તે માટે પવૈનછક  

     િતતદાન કિવાની પ્રત્યેક નાગરિક અને તેમાાંય નનકટતમ પનેહીિનોએ તત્પિતા દાખવાની િહશેે. 

૧૮. આમ તો પ્રત્યેક નાગરિક વ્યસન મતુત ્ટવન ્ટવે તેવી અપેક્ષા છે, પણ નવષેશે ઉપયોગ ક્યાિેય 

ન કિે એવી અપેક્ષા છે, વળી હોસ્પપટલની  

     પવચ્છતા અને સઘુળતા જાળવવામાાં પણ સહયોગ આપે એ િરૂિી છે. 

૧૯. હોસ્પપટલની સમગ્ર કામગીિીનુાં દિ એક- િ ેવષે પવતાંત્રપણે મલૂયાાંકન કિાશે. એવા મલૂયાાંકનના 

તાિણોથી સમીક્ષા પિથી હોસ્પપટલની સેવા,  
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     સનુવધા અને વ્યવવપથા પદ્ધનતમાાં િરૂિી સધુાિા કિવા ઉપચાિાત્મક પગલાાં ભિાશે. આમ આ 

અનધઅકાિ પત્ર સાથ, સહકાિ અને સહયોગથી  

     સિકાિી હોસ્પપટલની સેવા, સાિવાિ અને સનુવધા િાજ્યના નાગિીકને સમબુચત િીતે ઉપલબ્ધ 

કિાવવાની નેમ િાખે છે. 
 

     આમ આ અધિકાર િત્ર સાથ, સહકાર અને સહયોગ થી સરકારી હોસ્પિટલની સેવા, 

સારવાર અને સધુવિા રાજ્યના નાગડરક ને સમચુિત રીતે ઉિલબ્િ કરાવવા ની નેમ રાખે છે. 
     

 


