
 

મેર�લેન્ડ ટ�બીના દરદ�/પ્રદાતા વચ્ચેનો કરાર 
 
દરદ��ુ ંનામ (િપ્ર�ટ કરો)______________________________જન્મ તાર�ખ_____________ર�કૉડર્# ________________ 

અટક નામ મધ્ય નામ       મમ/�દ�દ/વવવવ  

�ું ��ુ ં�ં ક�: 
● મને ટ�બુર�લુોિસસ (ટ�બી અથવા ક્ષય રોગ) હોવાની શકંા છે અથવા તે છે. 

● ટ�બી ખાસંવા, બોલવા ક� ગાવાથી બી� લોકોમા ંફ�લાઈ શક� છે.  

● ટ�બીની સારવારમા ંઓછામા ંઓછા ક�ટલાક મ�હનાથી લઈને 2 વષર્ �ધુી અનેક દવાઓ લેવાનો સમાવેશ થાય છે.   

● રા�યના અને ફ�ડરલ કાયદા પ્રમાણે મારા �ફ�ઝિશયને મારા ટ�બી રોગની હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટને �ણ કરવાની રહ�શે.   

● મારા ટ�બી રોગની સારવાર કરવાની અને મારા િપ્રયજનોમા ંતેનો ચેપ લાગતો રોકવાની જવાબદાર� હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટ એટલે ક� 

આરોગ્ય િવભાગની છે. 

● જો �ુ ંમાર� ટ�બીની સારવાર યોજના�ુ ંપાલન ન ક�ંુ તો હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટ કા�નૂી પગલા ંલઈ શક� છે.  

 

દરદ�ની જવાબદાર�ઓ:   �ું આમ કર�શ: 

● માર� ટ�બીની તબીબી સભંાળ મેળવવા માટ� હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટના ટ�બી પ્રોગ્રામ સાથેની એપોઇન્ટમેન્ટ્સ અ�કૂ કરવી.  

● માર� ટ�બીની સારવાર સબંધંી પર�ક્ષણોમા ં(સ્�ટૂમ એટલે ક� � ૂકં, છાતીના ઍક્સ-ર�, લેબોર�ટર� અને અન્ય) સહયોગ આપવો.   

● મને તે લેવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે ત્યાર� માર� ટ�બીની દવાઓ લેવી, �મા ંDOT (ડાઇર�ક્ટલી ઓબ્ઝવ્ડર્ થેરાપી – સીધા િનર�ક્ષણમા ંકરાતી 

સારવાર) એપોઇન્ટમેન્ટ માટ� જ�ુ.ં  

● જો માર� ત�બયત બગડ� તો તરત જ હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટને ફૉન કરવો.  

● અગાઉની અથવા હાલની માદંગીઓ, સગભાર્વસ્થાઓ, અથવા �ુ ંલેતો/લેતી હો� તેવી િપ્ર�સ્ક્રપ્શન િવના મળતી દવાઓ સ�હત બધી 

જ દવાઓ અને આ�વુ��દક સપ્લીમેન્ટ્સ િવશે હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટના કમર્ચાર�ઓને �રૂ� અને સાચી િવગતો આપવી.  

● જો �ુ ંએપોઇન્ટમેન્ટ માટ� પહ�ચી શ�ંુ તેમ ન હો� તો આરોગ્ય િવભાગને શ� તેટલી જલ્દ� �ણ કરવી અને નવી એપોઇન્ટમેન્ટ 

લેવી.  

● મારા કારણે ટ�બીના સસંગર્મા ંઆવી હોય તેવી કોઈ પણ વ્ય�ક્ત િવશે હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટને �ણ કરવી (આ મા�હતીને શ� એટલી 

ખાનગી રાખવામા ંઆવશે). 

● મારા સરનામા, ફૉન નબંર(નબંરો) ક� સકંટકાલીન સપંકર્ મા�હતી િવશે હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટને �ણ કરવી. 
 

0પ્રદાતાની જવાબદાર�ઓ: _____________________________ કાઉન્ટ� હ�લ્થ �ડપાટર્ મેન્ટ આમ કરશે: 
● મને અને મારા �ુ�ંુબ સ�હત �ુ ં�મની ન�ક રહ્યો/રહ� હો� તે બધાનેં ટ�બી રોગ અને તેના ંજોખમો સ્પષ્ટપણે સમ�વવા.ં  

● ટ�બીની સભંાળ અને દવાઓ િવશેના મારા બધા પ્ર�ોના જવાબ આપવા. 

● મારા ટ�બી સબંધંી તબીબી સભંાળ �રૂ� પાડવી, અને જો તેમ કર�ુ ંયોગ્ય હોય તો બી�ં ડૉક્ટરો સાથે આ મા�હતી વહ�ચવી. 

● મારા આરોગ્યમા ંથતા ંકોઈ પણ ફ�રફારો (લેબોર�ટર� પર�ક્ષણો, ઍક્સ-ર�, વગેર�) િવશે મને જણાવ�ુ.ં   

● �િુનિ�ત કર�ુ ંક� મને અમે ન�� કર�એ તે સમયે માર� ટ�બીની દવાઓ મળે, �મા ંDOT એપોઇન્ટમેન્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

● ફ�ડરલ અને રા�યના (HIPPA) િવિનયમો પ્રમાણે માર� આરોગ્ય સબંધંી મા�હતીને ખાનગી રાખવી. 



 

1સારવાર માટ� સમંિત: 
● �ુ ંટ�બીની દવાઓ મેળવવા માટ�ની બધી િનધાર્�રત એપોઇન્ટમેન્ટ્સ માટ� આવવાને સમંત થા� �,ં લખી અપાયા પ્રમાણે ટ�બીની 

બધી દવાઓ લેવાને સમંત થા� �,ં મારા ડૉક્ટર� કહ�લ બધા ંનૈદાિનક પર�ક્ષણો કરાવવાને સમંત થા� � ંઅને 

__________________________ કાઉન્ટ�ના ટ�બી કમર્ચાર�ઓ દ્વારા મને અપાયેલ બધી �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરવાને સમંત થા� �.ં  

● જો �ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ થા�, તો �ુ ંસમ�ુ ં� ંક� મને ક્ષયની સારવારની સગવડ ધરાવતી કોઈ સ્ટ�ટ હો�સ્પટલમા ંઅથવા 

Annotated Code of Maryland, Health-General §§ 18-324,325 (એનોટ�ટ�ડ કૉડ ઑફ મેર�લેન્ડ, હ�લ્થ – જનરલ (મેર�લેન્ડ 

સ્પષ્ટ�કરણ સમેત સ�ંહતા, આરોગ્ય, સામાન્ય) §§ 18-324,325) અને Code of Maryland Regulations 10.06.01.06, 
General Control Measures for Communicable Diseases (કૉડ ઑફ મેર�લેન્ડ ર�ગ્�લુેશન્સ (મેર�લેન્ડ િવિનયમ સ�ંહતા) 

10.06.01.06, જનરલ કંટ્રોલ મેઝસર્ ફૉર કમ્�િુનક�બલ �ડઝીઝીઝ (ચેપી રોગો માટ� સામાન્ય િનયતં્રક ઉપાયો)) દ્વારા હ�લ્થ ઑ�ફસરને 

અપાયેલ અિધકારો અન્વયે સ્ટ�ટ અને આરોગ્ય િવભાગ દ્વારા િનધાર્�રત અન્ય યોગ્ય ફ�િસ�લટ�મા ંબી�ઓને ચેપ લાગવાથી બચાવવા 

માટ� અલગ રાખવામા ંઆવી શક�.  

● મ� આ સમંિતપત્રક વાચં્� ુછે અથવા તે મને વાચંી સભંળાવવામા ંઆવ્�ુ ંછે, મારા પ્ર�ોના જવાબો મેળવ્યા છે, અને માર� સારવારના 

મારા અને બી�ઓ માટ�ના મહત્ત્વને સમ�ુ ં�.ં મને મારા પોતાના ર�કૉડર્મા ંરાખવા માટ� આ ફૉમર્ની એક નકલ આપવામા ંઆવી છે. 

 
___________________________ (િપ્ર�ટ)  _________________________ (િપ્ર�ટ) 
 
___________________________ (સહ�) _______   _________________________ (સહ�) _______ 
   દરદ� અથવા માતાિપતા/વાલી                    તાર�ખ          ટ�બી કમર્ચાર�/પ્રદાતા                   તાર�ખ 
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