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જી.એમ.ઇ.આર.એસ.મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ જુનાગઢ
નાગરિક અધિકાિ પત્ર
૧. પ્રત્યેક નાગરિક તેની બિમાિીના ધનદાન પ્રમાણે તેની ઉંમિ, જાધત કે િમમ અથવા સામાજિક કે િાિકીય એવા
કોઇપણ ભેદભાવ ધવના હોસ્પપટલમાાં ઉપલબ્િ સેવાઓ મેળવી શકે છે .
૨. પ્રત્યેક નાગરિક ને ઉપલબ્િ તિીિી સાિવાિનો પ્રકાિ અને કક્ષા તેમિ ચોક્કસ તિીિી સેવાઓ ક્યા, ક્યાિે
અને કોના દ્રાિા ઉપલબ્િ થઇ શકે તેમણે તેની પયામપ્ત મારહતી હોસ્પપટલમાાં સાંગમપથળથી મળી શકશે. આ
માટે કમમચાિીઓના હોદા સાથેની ધવગતો અને નામો તમને મળવા અંગે અને કામના કલાકો અંગેની મારહતી
સિળ િીતે ઉપલબ્િ કિી શકશે. દવાની ઉપલબ્બ્િ સાિનોની કાયમ અને સાિવાિની ફી વગેિેની મારહતી
ઉપલબ્િ કિી શકશે.
૩. હોસ્પપટલમાાં જાહેિ ઉપયોગના પથળે ધવગતોના પારટયા, નક્શા કે રદશા સુચકો દ્રાિા પપષ્ટ કિાશે આ મારહતી
મોટા ભાગે સિળ અને પપષ્ટ ગુિિાતી ભાષામાાં હશે.આ હેત ુ માટે પ્રાપ્ત હોય ત્યાાં પવૈચ્છીક સાંપથાઓની સેવાઓ
પણ ઉપયોગમાાં લેવાશે.
૪. પ્રત્યેક નાગરિક હોસ્પપટલમાાં ઉપલબ્િ સેવાઓનો સુધવિાઓનો અન્વયે તેમને કોઇ અસાંતોષ કે મુશ્કેલી હોય
તો તે અંગે ફરિયાદ કિી શકશે. વળી આવી સેવાઓ અને સુધવિાની ગુણવતા વિાિવા માટે તેમની પાસે કોઇ
ઉપયોગી અને િચનાત્મક સુચનો હોય તો તે પણ કિી શકશો.
૫. પ્રત્યેક નાગરિકને તેની બિમાિીની સ્પથતી, િરૂરિયાત અને સુધવિાઓની ઉપલબ્િીના પ્રમાણમાાં તિીિી
સાિવાિમાાં અગ્રતા આપી શકશે. અન્યથા હોસ્પપટલની સુધવિાઓની ઉપલબ્િીમા વ્યવપથા અને સિળતા
ખાતિ સેવાઓ અને સુધવિાઓની ઉપલબ્િી ક્રમાનુસાિ કિાશે. અંદિના દદી તિીકે દાખલ થવા અને િવા
ધનયત દિે અપાતી પપેશ્યલ રૂમોની સગવડ હોય તેવા રકપસામાાં પથાિી રૂમો વગેિેની ઉપલબ્િી અનુસાિ
માાંગણીના અનુસિ
ાં ાને ક્રમાનુસાિ અપાશે અને તેમા તેને પુિી પાિદશમકતા િાખવામાાં આવશે.
૬. હોસ્પપટલમા કે આિોગ્ય કેન્દ્રોમાાં સેવાઓ અને સુધવિાઓની ઉપલબ્િીના પ્રિાંિના માટે સાંિિ
ાં ે તિીિી
અધિક્ષક મુળભુત િીતે િવાિદાિ ગણાશે. તિીિી સેવાઓ અને સુધવિાઓની મારહતી ઉપલબ્િ કિવા માટે
અને તેમની ગુણવતાનુ ાં ધનયમન કિવા માટે અને તે અંગેની ફિીયાદો અને સુચનોનો ધનકાલ અંગેની
વ્યવપથાની િવાિદાિી એમના શીિે િહેશે. આ િવાિદાિી અદા કિવા માટે અને તેના યોગ્ય સાંચાલન માટે
હોસ્પપટલની કામગીિી પ્રમાણે અનુલક્ષીને િરૂિત હોય ત્યાાં જાહેિ એકમ સાંપકમ એકમ તિીકે દદીની સેવાસહાય કેન્દ્રની વ્યવપથા ગોઠવવાની િહેશે. આ એકમ તિીિી અધિક્ષકની આગેવાની હેઠળ આવે િિી
કામગીિી સાાંભળશે અને તેન ુ ાં સાંકલન કિશે. આ કામગીિીમાાં ધવધવિ ધવભાગોના વડાઓને પણ સાાંકળી લેવાશે.

DATE: January 01,2015

CITIZEN CHARTER

૭. પ્રત્યેક નાગિીકને તિીિી સાિવાિ અને સુધવિા અંગે પડતી મુશ્કેલીઓના સાંિિ
ાં માાં ફિીયાદ નોંિવા અંગે
દદી સહાય સેવા કેન્દ્ર પાસે ફિીયાદ િજીપટડમ િાખવામાાં આવે છે . આ ફિીયાદો અંગેનો ધનકાલ તાત્કાબલક અને
સમયસિ થાય તેવી વ્યવપથા ગોઠવવાની િહેશે. જે ફિીયાદ કે તપાસ વધુ કાયમવાહી માાંગી લે તેમ હોય તેમાાં
નાગિીકની ફિીયાદનો ધનકાલ ક્યાાં સુિી થવાની સાંભાવના છે તેની તેને જાણ કિવાની િહેશે.
૮. હોસ્પપટલમાાં ઉપલબ્િ તિીિી સાિવાિ અને સુધવિા અંગે િચનાત્મક સુચનો મેળવવા માટે હોસ્પપટલમાાં
મહત્વના પથાનોએ સલામત િીતે િળવાઇ િહે તે માટે સુચનપેટી િાખવામાાં આવશે. આવા સુચનો દિ
સોમવાિે એકત્ર કિી તે પિત્વે િરૂિી ધવચાિણા કિી સતા ક્ષમતા અનુસાિ િરૂિી કાયમવાહી કિવાની િહેશે.
૯. િાજ્યમાાં હોસ્પપટલો અને સા.આ.કેન્દ્રો માટે સલાહકાિ સધમતીઓ અસ્પતત્વ િિાવે છે . તિીિી સેવાઓ અને
સુધવિાઓની ઉપલબ્િી અને તેના સમુબચત ઉપયોગના સાંિિ
ાં માાં આ સધમધતઓની પણ સલાહ અને સહાય
મેળવી શકાશે. નાગિીકો તિફથી થતી ફિીયાદો અને સુચનો િરૂિ િણાયતો લાાંિાગાળાની વ્યવપથા માટે
ઉપચાિાત્મક પગલા લેવા માટે સમી દશામવતી ધવગતો સધમધત સમક્ષ સલાહ સુચનો માટે િજુ કિી શકાશે.
હોસ્પપટલની સલાહકાિ સમીધતએ તિીિી સાિવાિ અને સુધવિાઓની મારહતીની ઉપલબ્િી, તેની ગુણવતાનુ ાં
ધનયમન અને ફિીયાદી/સુચનોના ધનકાલ કે ધનિાકિણ માટે પણ િરૂિી સલાહ સુચનો કિશે.
૧૦. હોસ્પપટલમાાં કામગીિીના પ્રમાણમાાં િરૂિ િણાય તેમ તેની સેવા અને સુધવિાઓની ગુણવતાના ધનયમન માટે
તિીિી અધિક્ષકના અધ્યક્ષ પથાને એક જુથ િચવામાાં આવશે. આ જુથની િેઠક દિ ત્રણ મરહને એકવાિ મળશે
અને તેમા સેવા અને સુધવિાઓની ગુણવતાનુ ાં મુલયાાંકન થાય તે સુિાિવાના પગલાાં સુચવાય તેવો પ્રિાંિ
કિવાનો િહેશે. લાભાથી તેમિ હોસ્પપટલના શ્રેષ્ઠ રહતમાાં વાિિી સમય ગાળામાાં ફિીયાદ અને સુચનોનો
યથા યોગ્ય ધનકાલ થાય અને પ્રજાનો ધવશ્વાસ સાંપાદન થાય તેવી પધ્િધતનુ ાં ધનમામણ કિવાનુ ાં િહેશે.
૧૧. પોતાને થયેલ િીમાિી, ધનદાન સાિવાિ અને ભાવી તકેદાિી અંગેના સલાહ સુચનનોની પ્રત્યેક નાગરિકને
જાણકાિીની આવશ્યકતા હોય તે પવાભાધવક છે . આથી સાિવાિ આપતા તિીિ આવી પાયાની મારહતી
આપવા શક્ય તેવા િિા પ્રયાસો કિશે. દદીને સાિવાિ અને સુધવિા અપાય છે . તે અંગે પણ િરૂિ પડે તેમ
સમિણ અપાશે. આ માટે સાિવાિ લેવાની િાિતમાાં જ્યાાં સાંમધત મેળવવાની થતી હોય ત્યાાં તેને સાિવાિ
અને શક્ય પરિણામો અને અસિો ધવષે જાણકાિી અને સલાહ સુચનો આપવાના િહેશે. કોઇ એક િીમાિી અને
સાિવાિ અંગે દદી ધવગતે ચચામ કિવા કે માગમદશમન મેળવવા માાંગતા હોય ત્યાિે અગાઉથી સમય નક્કી કિીને
તેવી વ્યવપથા સાંિધાં િત તિીિના પિામશમમાાં ગોઠવી શકાશે.સાિવાિ અને સેવા અંગે આકસ્પમત ધનણમય લેવા
પણ દદીને આવશ્યક મારહતી પુિી પાડવાની િહેશે. પિાં ત ુ હોસ્પપટલમાાં સાિવાિ અને સેવા અંગેના સમગ્ર
કાયમભાિ અને અન્ય દદીઓની પણ સાિસાંભાળ લેવાની મયામદામાાં આ િિી કામગીિી હાથ િિાશે.
૧૨. દદી જ્યાિે પવાપથય અંગેની કટોકટીભિી સ્પથધતમાાં હોય ત્યાિે તેને શક્ય તેટલી િલદી આકસ્પમત સેવાઓ મળી
િહેશે. િીમાિીની કટોકટીની સ્પથધતમાાં દદીના ધનકટના સગાઓને દદીની હાલત, અપાતી સાિવાિ અને
સાંભધવત પરિણામો અંગે અવાિ નવાિ જાણ કિાતી િહેશે.
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૧૩. દદીને હોસ્પપટલમાાં સાિવાિ આપવામાાં આવે ત્યાિે તેમના કેસ પેપિમાાં િોગના ગુણ લક્ષણોમાાં ધનદાન, તપાસ
અને સાિવાિને લગતી ધવગતો પપષ્ટ િીતે દશામવવાની િહેશે. દદી જ્યાિે સાજા થઇને હોસ્પપટલમાાંથી છુટા
થાય ત્યાિે તેમને તે અંગેન ુ ાં કાડમ આપવામાાં આવશે. કાડમ માાં તેમના દદમ , અપાયેલ સેવાઓ, અને ભધવષ્યમાાં
તેમણે િાખવાની કાળજી અંગે સલાહ સુચનોની ટુાંકમાાં ધવગતો આપવાની િહેશે. સાિવાિ દિમ્યાન લખાતી
નોંિોને આિાિે િીમાિી તેમિ સાજા થયા હોવાનુ ાં પ્રમાણપત્ર પણ નાગરિકને મળશે. િોકે દદીની વ્યરકતગત
અને કૌટુાંબિક ધવગતોને અગિ તેના દદમ સાથે સામાજીક અને માનધસક િાિતો અંગેની કોઇ દપતાવેજી કોઇ
ત્રારહતને િતાવી કે આપી શકાશે નરહ. હોસ્પપટલની કામગીિી સાથે સાંકળાયેલ તમામ તિીિી, અિમ તિીિી કે
િીન તિીિી કમમચાિી વગમ દદી પ્રત્યે સૌિન્યપ ૂણમ, િૈયમપ ૂણમ અને સદભાવનાયુક્ત વલણ અને વતામવ િાખશે.
૧૪. હોસ્પપટલના સાંકુલમાાં થયેલ કોઇએ પણ દદી લક્ષી કામગીિી માટે કિાયેલી કોઇએ પણ નાણાાંકીય ચુકવણીની
નાગિીકને પાકી પાવતી આપવામાાં આવશે. નાગિીક પણ અધિકૃત વ્યસ્ક્ત માાંગે ત્યાિે પાવતી સામે ચુકવણી
કિવાની િહેશે. એ ધસવાય કોઇપણ પ્રકાિનુ ાં અનધિકૃત િોકડ કે વપતુના રૂપમાાં ચુકવણી ન કિવા પ્રત્યેક
નાગરિકને સલાહ આપવામાાં આવે છે .
૧૫. લાભાથી નાગિીકે પણ હોસ્પપટલની મયામદાઓ, કામગીિીનુ ાં પ્રમાણ અને કમમચાિીગણની િવાિદાિીઓ સમજે
અને તે મુિિ અપેક્ષા િાખે તે પણ િરૂિી છે , નરહિં તો હોસ્પપટલના સાંચાલન પિ ધવપરિત અસિ થવાની પણ
સાંભાવના િહેલી છે .
૧૬. સાિવાિ સાંિિ
ાં ી સુચનાઓ, ધનયમો ધનતીઓ કે સમય પત્રકનુ ાં પાલન થા તેવી દદી અને તેના કુટુાંિીિનો
પાસેથી હોસ્પપટલ અપેક્ષા િાખે છે . નાગિીક પોતે સત્વિે પવાપથય સાંપાદન કિે અને હોસ્પપટલનુ ાં સાંચાલન સાિી
િીતે થાય તે માટે પ્રત્યેક નાગિીકે એ િીતે સહયોગ પ્રદાન કિવાનુ ાં અંત્યાંત િરૂિી છે . હોસ્પપટલમાાં અપાતી
સાિવાિના સમયે ઓછામાાં ઓછી દખલગીિી થાય તે માટે દદી અને તેના સગાઓએ સહકાિ આપવાનો િહેશે.
૧૭. હોસ્પપટલમાાં સાિવાિના ભાગરૂપે દદીને િક્તદાન કિવાનો પ્રશ્ર ઉભો થાત ત્યાિે સલામત અને તપાસાયેલ ુાં
િક્ત દદીને અપાય તે માટે પવૈધછક િક્તદાન કિવાની પ્રત્યેક નાગરિક અને તેમાાંય ધનકટતમ પનેહીિનોએ
તત્પિતા દાખવાની િહેશે.
૧૮. આમ તો પ્રત્યેક નાગરિક વ્યસન મુક્ત જીવન જીવે તેવી અપેક્ષા છે , પણ ધવષેશે ઉપયોગ ક્યાિે ક ન કિે એવી
અપેક્ષા છે , વળી હોસ્પપટલની પવચ્છતા અને સુઘળતા જાળવવામાાં પણ સહયોગ આપે એ િરૂિી છે .
૧૯. હોસ્પપટલની સમગ્ર કામગીિીનુ ાં દિ એક-િે વષે પવતાંત્રપણે મુલયાાંકન કિાશે. એવા મુલયાાંકનના તાિણોથી
સમીક્ષા પિથી હોસ્પપટલની સેવા, સુધવિા અને વ્યવપથા પધ્િધતમાાં િરૂિી સુિાિા કિવા ઉપચાિાત્મક પગલાાં
ભિાશે. આમ આ અધિકાિ પત્ર સાથ, સહકાિ અને સહયોગથી સિકાિી હોસ્પપટલની સેવા, સાિવાિ અને
સુધવિા િાજ્યના નાગિીકને સમુબચત િીતે ઉપલબ્િ કિાવવાની નેમ િાખે છે .
આમ આ અધિકાિ પત્ર સાથ, સહકાિ અને સહયોગથી સિકાિી હોસ્પપટલની સેવા, સાિવાિ અને
સુધવિા િાજ્યના નાગિીકને સમુબચત િીતે ઉપલબ્િ કિાવવાની નેમ િાખે છે .

