


اس چارٹر کا مقصد

برین ٹیومر کے ساتھ زندگی گزارنے والے بالغ افراد اور بچوں کے لئے بہترین صحت اور معیار زندگی کے نتائج حاصل کرنا۔ ایک 
بہترین خیالی مثال کی نمائندگی کرنا جس کے  مطابق معیارات، پالیسیاں اور طریقہ کار تیار کئے جاتے ہیں، ان کی نگرانی کی جاتی 

ہے، اور انہیں بروئے کار لیا جاتا ہے۔

تعارف

ایسے کئی دستاویزات موجود ہیں جن میں مریضوں کے حقوق کے متعلق بات کی گئی ہے، جن میں سے چند کا تعلق یہاں درج حقوق 
سے ہے۔ اس چارٹر کو برین ٹیومر کے مریض اور انہیں نگہداشت فراہم کرنے والے شخص کے نظریے سے تشکیل دیا گیا ہے اور 

برین ٹیومر کے ساتھ زندگی گزارنے کے دوران ممکنہ طور پر پیش آنے والی مشکالت پر خصوصی طور پر غور کیا گیا ہے۔ یہ 
چارٹر ایک متعدد سٹیک ہولڈرز، باہمی تعاون اور تاکیدی عمل پر مشتمل پراسیس کے ذریعے بنایا گیا ہے اور یہ ایک زنده دستاویز 

ہے جس پر ساالنہ نظرثانی کا اطالق ہوتا  ہے۔
امید کی جاتی ہے کہ یہ چارٹر دنیا بھر کے لئے موزوں ثابت ہوگا۔ ہمیں احساس ہے کہ کئی ممالک میں بنیادی صحت، تحقیق اور 

تخلیق کاری کی سہولیات اور برین ٹیومر کے مریضوں کے لئے سائنسی ثبوت کی بنیاد پر جدید نگہداشت فراہم کرنے کی صالحیت 
رکھنے والے سپیشلسٹس اور عالج کے مراکز کافی نہیں ہیں۔ لٰہذا یہ چارٹر ایک خیالی مثال کی نمائندگی کرتا ہے جس کی جانب ہمیں 
کام کرنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اس سے مثبت تبدیلی شروع کرنے کے لئے بحث و مباحثے کو تحریک 

ملے گی۔
اہم طور پر، یہ چارٹر پالیسی کے اہداف کے حصول کے لئے ایک تفصیلی فریم ورک فراہم کرتا ہے جو برین ٹیومر کے مریض کی 

ایڈووکیسی تنظیمیں اپنی کوششوں کو معاونت فراہم کرنے کے لئے استعمال کر سکتی ہیں۔ انفرادی مریض اور نگہداشت فراہم کنندگان 
بھی اسے استعمال کرکے اپنے برین ٹیومر کے سفر کے دوران ان چیزوں کو تقویت دے سکتے ہیں جو ان کے لئے اہم ہیں۔ یہ چارٹر 

ایک مثبت ٹول ثابت ہونے کے مقصد سے بھی بنایا گیا ہے جسے بین االقوامی برین ٹیومر کمیونٹی کے دوسرے شعبہ جات استعمال 
کر سکتے ہیں۔

یہ چارٹر ہر کسی کو صحت کے نظام اور مواصالت بہتر بنانے کے لئے ایک مثالی فریم ورک فراہم کرسکتا ہے – یہ ایسے اہداف 
ہیں جو ہم امید کرتے ہیں کہ ملک در ملک عدم مساوات کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس چارٹر کا مقصد دنیا بھر میں روزانہ 

محققین، صحت کے پیشہ ور افراد اور دیگر افراد کے بے مثال کام سے توجہ ہٹانا یا اس پر تنقید کرنا نہیں ہے۔
ہم ترقی پذیر ممالک  میں – جہاں اس چارٹر کے متعدد پہلووؤں کا آسانی سے حصول ممکن نہیں ہوگا – رہائش پذیر افراد کو برین 

ٹیومر کے مریضوں کے لئے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لئے اس دستاویز کے ان پہلوؤں کا انتخاب کرنے اور ان پر توجہ دینے کی 
دعوت دیتے ہیں جو ان کے اپنے عالقہ جات میں قابل حصول ہیں۔ 

ان حقوق پر زور دینے کے دوران، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں ذمہ داری کے بغیر کسی بھی حق کا وجود ممکن 
نہیں ہے۔

نوٹس

یہ برین ٹیومر کے مریضوں کے حقوق کا چارٹر ان حقوق کی ضمانت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قانونی طور پر پابند کرسکتا 1.
ہے۔

یہ برین ٹیومر کے مریضوں کے حقوق کے چارٹر کا حالیہ ورژن ہے، لیکن بحیثیت ایک زنده دستاویز، اس پر ساالنہ 2.
نظرثانی کا بھی اطالق ہوتا ہے اور چارٹر کے مزید ارتقاء کے لئے طریقہ کار بھی قائم کیا جائے گا۔

براه مہربانی اس دستاویز سے منسلک ضمیمہ دیکھیں جس میں برین ٹیومر کی خیراتی تنظیموں اور ان بالمنافع اداروں، 3.
پیشہ ورانہ نیورو آنکولوجی کی سوسائیٹیاں اور دیگر تنظیموں کی فہرست موجود ہے جنہوں نے اس برین ٹیومر کے 
مریضوں کے حقوق کے چارٹر کی توثیق کی ہے اور اس دستاویز پر اپنے لوگوز ظاہر ہونے کی اجازت دی ہے۔

1. اعتراف اور احترام

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) میرے برین ٹیومر کا بوجھ کم کرنے کے لئے بنائے گئے ہیلتھ کیئر تک رسائی

b) میرا اعتراف ایک ایسے شخص کے طور پر کیا جائے جو برین ٹیومر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے

c) میرے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے جیسے میں ایک فرد ہوں
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d) میں جن اصطالحات کے ساتھ آرام ده محسوس کروں، ان کا استعمال کرتے ہوئے خود کو بیان کرنا – چاہے میں برین ٹیومر کے 
ساتھ زندگی گزارنے واال بالغ شخص ہوں یا بچہ

e) میری بات بات سنی جائے اور میرا اعتراف کیا جائے، اس صورت میں بھی اگر ہیلتھ کیئر کا پیشہ ور شخص میرے موقف یا 
نظریے کے ساتھ الزمی طور پر متفق نہ ہو

f) خود کی نگہداشت میں ایک اہم پارٹنر اور اپنی خود کی ضروریات اور تجربات میں ایک ماہر کے طور پر میری عزت کی جائے 

g) میرے برین ٹیومر کا شکار ہونے کی وجہ سے میری کمیونٹی یا جائے کار، بلکہ کہیں بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر، امتیاز کا 
شکار نہ ہونا

h) امید برقرار رکھنا اور میری میڈیکل ٹیم اور میری نگہداشت کے لئے ذمہ دار دوسرے افراد کی طرف سے اس امید کے سلسلے 
میں تعاون حاصل کرنا، چاہے میری تشخیص اور میری حالت کی پیشگوئی کچھ بھی ہو 

2۔ عالمات کی مناسب تفتیش

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) برین ٹیومرز کے متعلق معلومات اور آگاہی

b) نیورو آنکولوجی، نیورلوجی، نیورو سرجری، اور سائیکوسوشل صحت میں مناسب تربیت اور تجربہ رکھنے والے ڈاکٹرز سے 
میری صحت کے متعلق میرے خدشات کی فوری تفتیش

c) میرے دماغ اور دماغ کے ٹیومر کے لئے کروائے جانے والے میڈیکل امیجنگ اور مختلف اسکیننگ اور تخمینے کی تکنیکوں کے 
عالوه اس بات کی واضح وضاحت کہ وه ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اور کیا نہیں بتا سکتے

d) میرے برین ٹیومر کے عالج کے لئے اختیارات کی واضح وضاحت، مثال کے طور پر سرجری، ریڈیشن، کیموتھراپی، کلینکل 
ٹرائلز، وغیره، بشمول ان کے متعلقہ خطرات

e) مجھے درست تشخیص فراہم کرنے کے لئے توثیق شده پیتھولوجکل/تشخیصی ٹیسٹس استعمال کرتے ہوئے نیورو پیتھولوجسٹ سے 
میرے ٹشو/بائیوپسی کے نمونے کا تجزیہ

f) میرے نکالے گئے ٹیومر ٹشو کے استعمال کے متعلق باخبر رضامندی فراہم کرنا اور اگر میں نے ریسرچ یا دیگر مقاصد کے لئے 
دماغ/ٹیومر کا ٹشو یا دیگر کوئی بھی حیاتیاتی نمونہ عطیہ کیا ہو/ذخیره کیا ہو، تو یہ جاننا کہ کیا مستقبل میں عالج کے فیصلوں اور 

تحقیق کے لئے میرے ٹشو کے نمونے تک رسائی ممکن ہوگی

3۔ واضح، جامع، ضم کرده تشخیص

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) میری مرضی کے سپیشلسٹ ہیلتھ کیئر فراہم کننده کے لئے بر وقت ریفرل

b) ایک فوری اور درست تشخیص (عالمی اداره صحت کی برین ٹیومرز کی جدید ترین درجہ بندی اور کلینیکل پریزنٹیشن استعمال 
کرنے والے ضم کرده تجزیے کی بنیاد پر)، جو مجھے ایک واضح اور ہمدردانہ طریقے سے بتائی جائے 

c) اپنی تشخیص کے متعلق سواالت پوچھنا اور میرے لئے قابل فہم اصطالحات میں مناسب جوابات موصول کرنا

d) میرے عالج کے دوران میری تشخیص کے اپوائنٹمنٹ اور اس کے بعد ہونے والے تمام اپوائنٹمنٹس پر خاندان کے کسی فرد، 
قریبی دوست یا دوسرے نامزد کرده نگہداشت فراہم کرنے والے شخص کے ساتھ آنا

e) اس صورت میں ایک انٹرپریٹر اگر مجھے میری تشخیص ایسی زبان میں فراہم کی جائے جس میں مجھے روانی حاصل نہیں ہو

f) میری تشخیص اور اس کے بعد میری نگہداشت سے وابستہ تمام فیصلے لینے کے مراحل میں فعال طور پر شمولیت
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g) وضاحت اور یاد دہانی کے لئے میرے میڈیکل اپوائنٹمنٹس کے دوران نوٹس لینا۔ نیز – تاہم صرف ایسا کرنے کے لئے تمام 
ضروری اجازتیں ملنے کی صورت میں – میرے میڈیکل اپوائنٹمنٹس ریکارڈ کرنا

h) میری نگہداشت اور عالج کے کسی بھی مرحلے میں دوسری آراء کی درخواست کرنے اور ان تک رسائی کرنا اور اگر کوئی 
سپیشلسٹ کوئی بھی آپریشن کرنے یا تھراپی دینے سے قاصر ہو یا تیار نہ ہو، تو ان کی طرف سے مطلع ہونے کا حق

i) درخواست کی صورت میں جس حد تک ممکن ہو، میری حالت کی تفصیلی پیشگوئی، جس میں معیار زندگی، عالج کے ذیلی اثرات، 
عالج کے تاخیر سے سامنے آنے والے اثرات کا امکان، اور زنده بچنے کا امکان شامل ہیں

j) میرے طبی فراہم کنندگان کی طرف سے میری تشخیص کے متعلق لئے گئے تمام نوٹس کی مکمل نقل جو میرے طبی ریکارڈز میں 
جاتے ہیں 

4. مناسب معاونت

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) واضح، غیرجانبدرانہ، ایماندار، جامع اور بروقت معلومات جو وه مشکل فیصلے لینے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوں گی جو 
مجھے درپیش ہوں گے۔ مجھے اس معلومات کو چیلنج کرنے اور ایسی کسی بھی چیز کے متعلق وضاحت تالش کرنے کا بھی حق 

حاصل ہے جو مجھے سمجھ نہ آئے۔ 

b) میرے لئے اپنی صورتحال کے لحاظ سے درست انتخابات کو ممکن بنانے کے لئے فیصلے لینے کے ٹولز تک رسائی

c) نگہداشت کے کوآرڈینیٹر یا برین ٹیومر کے سفر کے نیویگیٹر (یعنی سپیشلسٹ نرس، سوشل ورکر یا دیگر تربیت یافتہ شخص) 
سے معاونت

d) قانونی مسائل کے متعلق معلومات جس پر مجھے غور کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، مثال کے طور پر پاور آف آٹرنی، 
بچوں کی سرپرستی، زندگی کے دوران وثیتیں، پیشگی ڈائریکٹوز، وغیره

e) کام یا اسکول واپسی اور معذوری کے شکار افراد کی مالزمت یا انہیں تعلیم کی فراہمی کو متاثر کرنے والے قوانین کے متعلق 
مناسب معلومات ملنا

f) اگر میرے مقامی عالقے میں موجود ہو تو برین ٹیومر سپورٹ گروپ میں شرکت، ورچول طور پر شرکت، یا اگر اب تک اس کا 
کوئی وجود نہ ہو تو – اگر میں چاہوں تو – اسے قائم کرنے کا موقع

g) مقامی، عالقائی اور بین االقوامی برین ٹیومر کے مریضوں کے لئے ایڈووکیسی کی تنظیموں کے متعلق بتایا جانا جن کے پاس میں 
مشاورت اور مزید معاونت کے لئے جاسکوں

5. بہترین عالج اور اعلی معیار کی فولو اپ نگہداشت

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) میں جس ملک میں رہائش پذیر ہوں، وہاں دستیاب تمام متعلقہ عالج کے اختیارات کے متعلق معلومات کی فراہمی، چاہے ان عالج 
کی فراہمی کے اخراجات کی ادائیگی بیمہ یا دیگر تیسرے فریقین کی طرف سے کی جائے (یا نہیں) 

b) میں جتنا خطره مولنے کے لئے تیار ہوں، اسے خاطر میں التے ہوئے میرا عالج کرنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ میرے لئے 
بہترین عالج منتخب کرنے میں شامل فیصلے لینے کا پراسیس شیئر کرنا

c) ضرورت  - نہ کہ رقم کی ادائیگی کرنے کی سکت - کے لحاظ سے عالج تک رسائی

d) برین ٹیومر کی نگہداشت کا قبول شده بین االقوامی معیار موصول کرنا، باللحاظ میری عمر، مالی پس منظر، معذوری، عقائد یا 
جنس کے
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e) میرے برین ٹیومر کے سفر کے دوران کسی بھی وقت میری حالت مستحکم کرنے کے لئے ہنگامی عالج موصول کرنا 

f) تشخیص کے لمحے سے عالج، صحتیابی، مرض کی پیش رفت، طویل المیعاد زندگی، اور زندگی کے اختتام تک نگہداشت کا 
تسلسل۔ میرے نابالغ مریض ہونے کی صورت میں عالج کے تسلسل میں بالغ فولو اپ نگہداشت تک تبدیلی بھی شامل ہے

g) ایک صحت مند اور محفوظ ماحول میں عالج، جہاں معیارات کو نافذ کیا جاتا ہے، ان کی نگرانی کی جاتی ہے، اور ان پر پورا 
اترا جاتا ہے

h) اخالقی عمل کے اعلی ترین معیاروں کے مطابق طبی عالج کروانا

i) ان تمام نوٹس اور ڈیٹا کی نقول کا مطالبہ کرنا اور ان کی فراہمی جو میرے میڈیکل ریکارڈ میں جاتے ہیں، بشمول ریڈیولوجی 
رپورٹس، پیتھولوجی رپورٹس، جینیاتی تجزیے وغیره، اور اس کے ساتھ میرے تمام اسکینز کی ڈیجیٹل نقول یا فلم نقول، اور ان 

ریکارڈز کے "مالک" کے طور پر اعتراف کیا جانا

j) متعدد شعبہ جات پر مشتمل نگہداشت، جس میں – میری بنیادی طبی ٹیمز کی معاونت کے عالوه – دوسرے سپیشلسٹس جیسے کہ 
فزیوتھراپسٹس، سپیچ اور لینگوئیج تھراپسٹس، سائیکوسوشل تھراپسٹس، سوشل ورکرز، پیشہ ورانہ تھراپسٹس اور دیگر جیسے 

دوسرے سپیشلسٹس سے معاونت شامل ہوسکتی ہے

k) میرے عالج میں کلینیکل اعتبار سے متعلقہ تاخیر متوقع ہونے کی صورت میں مطلع کیا جانا اور ممکنہ طور پر زیاده جلدی عالج 
فراہم کرنے والے متبادل سہولت فراہم کنندگان کے متعلق مطلع کیا جانا

l) اپنے ڈاکٹر کے ساتھ نگہداشت کے معیار کے عالوه (یا اس کے بجائے) دوسرے عالج، تجرباتی یا دیگر، استعمال کرنے کے 
امکانات کا جائزه

m) تمام تجویز کرده عالج، ان کے فوائد اور خطرات، اور جہاں مناسب ہو، ان میں شامل اخراجات، کے متعلق مکمل طور پر مطلع 
ہونا

n) سزا یا توہین کے بغیر عالج، ٹیسٹس، اسکینز اور تفتیش سے انکار یا پیچھے ہٹنا

o) میری حالیہ عالج کی سہولت میں متعلقہ، موزوں کلینکل ٹرائلز کے متعلق بتایا جانا اور میرے شمولیت/مستثنٰی قرار دینے کے 
معیار پر پورا اترنے کی صورت میں جگہ پیش کرنا، یا کسی دوسری جگہ پر منعقد ہونے والے ٹرائل کی رابطے کی تفصیالت کے 

متعلق رہنمائی کی فراہمی جس کے لئے میں اہل ہوسکتا/ہوسکتی ہوں

p) مجھے الحق فوائد اور خطرات کے متعلق مکمل معلومات کی فراہمی اور کلینیکل ٹرائلز، تجرباتی طریقہ کار یا تحقیقی پروگرامز 
میں شرکت (یا شرکت نہ کرنے) کے متعلق غور کرنے کے لئے بغیر دباؤ کے کافی وقت ہونا

q) میرے اس قسم کے مطالعے میں شمولیت کی صورت میں، میری ٹرائل کی شرکت کا اعتراف کروانا اور اس کی قدر کروانا، اور 
ٹرائل کے حتمی نتائج کے متعلق مطلع کیا جانا

r) اگر میں نے اپنے برین ٹیومر کا عالج مکمل کرلیا ہو تو باقاعدگی کے ساتھ شیڈول کرده فولو اپ اپوائنٹمنٹس اور مناسب اسکیننگ 
اور ٹیسٹس 

s) فولو اپ کے لئے ایک ماہر ہیلتھ کیئر کے فراہم کننده سے عالج -  میرے نابالغ مریض ہونے کی صورت میں اس میں عالج کے 
دیر سے سامنے والے اثرات سے واقفیت رکھنے والے ماہر ہیلتھ کیئر فراہم کننده سے عالج شامل ہوگا۔ 

6. نگہداشت کا تعلق

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) میرے عالقے/ملک میں حسب ضرورت نیوروسرجنز، ریڈیشن آنکولوجسٹس، نیورو آنکولوجسٹس، نیورولوجسٹس اور دیگر 
سپیشلسٹس کی تجدید شده رابطے کی فہرست تک رسائی کرنا
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b) میرا عالج کرنے والی سہولت میں کسی باخبر عملے کے رکن کا نام اور رابطے کی تفصیالت کی فراہمی جس کے لئے دفتری 
اوقات اور شیڈول شده مشاورت کے عالوه دیگر اوقات کے دوران ضروری سواالت کے جواب دینا ممکن ہو

c) کسی بھی ادارے میں غیراطمینان بخش نگہداشت موصول کرنے کی صورت میں بدلے کے خوف کے بغیر اپنی رائے کا اظہار 
کرنا یا شکایت کرنا۔ مجھے انتظامیہ کی سطح کے عملے سے اس رائے/شکایت کا اظہار کرنے کے طریقہ کار کے متعلق معلومات 
ملنے اور اپنی شکایات کی تفتیش اور بروقت اور جامع طریقے سے نتائج فراہم کئے جانے کی توقع رکھنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔

d) مودبانہ طریقے سے میرے ڈاکٹر کی رائے کو چیلنج کرنا اور بدلے میں اسی احترام کی توقع رکھنا

7. معاونتی/مسکن نگہداشت:

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) اعلی معیار، مکمل طور پر ضم شده، متعدد شعبہ جات پر مشتمل ابتدائی مسکن نگہداشت جو عالمات کے انتظام، درد سے آرام، 
سائیکوسوشل سپورٹ، بحالی، اور سماجی اور روحانی معاونت پر محیط ہے

b) میرے برین ٹیومر اور اس کے عالج کی عالمات اور ذیلی اثرات، جیسے کہ درد، متلی، دورے، وغیره سے آرام حاصل کرنے 
کے لئے بہترین ادویات موصول کرنا

8. بحالی اور خیریت
مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) میرے برین ٹیومر کے باعث ذہنی، رویوں سے وابستہ اور جسمانی کمیوں کو پورا کرنے کے لئے بحالی کے پروگرامز (بشمول 
سپیچ اور لینگوئیج تھراپی، نیورو فزیکل تھراپی اور فزیکل تھراپی) تک رسائی تاکہ میں اپنی آزادی میں زیاده سے زیاده اضافہ 

کرسکوں اور جس حد تک ممکن ہو معمول کے مطابق کام کرنے کی صالحیت واپس حاصل کرسکوں

b) مالی بوجھ کم کرنے کے لئے مراعات کی فنڈنگ (جہاں دستیاب ہو) کے متعلق معلومات

c) میری مخصوص، انفرادی ضروریات (بشمول خاندان، مالزمت، مالی اور سائیکو سوشل ضروریات) کو خاطر میں التے ہوئے، 
بحیثیت زنده بچنے والے شخص،  میری صورتحال کے لئے مخصوص خیریت کے پروگرامز تک رسائی

9. طبی معلومات اور پرائیویسی

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:

a) میرے برین ٹیومر کو میرے ملک کے (اور بین االقوامی) کینسر رجسٹریشن ریکارڈز میں درست طور پر درج کروانا، چاہے میرا 
برین ٹیومر نام نہاد 'غیرمہلک' ہو، کم گریڈ کا ہو، یا اعلی گریڈ کا ہو

b) میری اپنی نجی جسمانی جگہ اور تمام ٹیسٹس، تفتیش اور طریقہ کار کے دوران وقار کی برقراری

c) میری صحت اور خیریت کے متعلق طبی اور دیگر پیشہ ورانہ افراد کے ساتھ مکالمے جو ہمارے درمیان رازدار رہیں

d) میری پرائیوسی کے تحفظ اور شرمندگی کو کم سے کم کرنے کے لئے عالج اور نگہداشت کے دوران مناسب لباس پہننا

e) میری اجازت کے بغیر دوسرے فریقین کو میرے متعلق طبی معلومات کی فراہمی کی روک تھام

f) اس کے متعلق فیصلہ کرنا کہ میری صحت کے متعلق معلومات کس کے ساتھ، کب اور کہاں شیئر کی جائے گی

10. مناسب زندگی کے اختتام کے اختیارات اور نگہداشت

مجھے مندرجہ ذیل کا حق حاصل ہوگا:
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a) زندگی کے اختتام کی نگہداشت کے تمام دستیاب اختیارات کے متعلق بات کرنا، یا دوسرے ڈاکٹروں کا ریفرل حاصل کرنا جو 
میرے برین ٹیومر کے سفر میں کسی بھی وقت میرے ساتھ ان کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہوں

b) اگر یہ صورتحال واقع ہو تو حکومتی ریکارڈز میں برین ٹیومر کا میری موت کی بنیادی وجہ کے طور پر ظاہر ہونا

c) جیسے جیسے میں اپنی زندگی کے اختتام کے قریب پہنچتا/پہنچتی جاؤں، نگہداشت کا درست اور مناسب معیار جو میرے فیصلے 
کے مطابق میرے لئے صحیح ہے

d) میرا وقار اور دوسروں کی طرف سے ہمدردی اور احترام

e) میری موت کی ترجیحی مقام کے متعلق میری خواہشات کا اظہار، مثال کے طور پر ہسپتال میں، گھر پر، ہاسپس میں، وغیره

f) پیشگی نگہداشت کی منصوبہ بندی

g) میرے جسم کے کسی بھی حصے کا، بشمول میرا دماغ اور ٹیومر ٹشو کے نمونے، تحقیق کے لئے عطیہ کرنا، یا ایسا کرنے سے 
انکار کرنا

h) میری زندگی کے اختتام کے متعلق فیصلے خود کرنا اور جس حد تک ممکن ہو، اس ملک کے موجوده قوانین کے مطابق ان کا 
احترام جہاں مجھے عالج اور/یا نگہداشت مل رہے ہیں

7



برین ٹیومر کے مریضوں کے حقوق کے چارٹر کی ڈرافٹنگ کمیٹی:

کیتھی آلیور، انٹرنیشنل برین ٹیومر االئنس ((International Brain Tumour Alliance (IBTA)؛ گورڈن آلیور، انٹرنیشنل برین 
 Cure Brain) ؛ بیری لٹل فیلڈ، (سابقہ) کیور برین کینسرInternational Brain Tumour Alliance (IBTA))) ٹیومر االئنس
Cancer) (آسٹریلیا)؛ کرسٹینا نائٹ، (سابقہ) نیشنل برین ٹیومر سوسائٹی (National Brain Tumor Society) (امریکہ)؛ ڈیوڈ 

آرنز، نیشنل برین ٹیومر سوسائٹی (National Brain Tumor Society) (امریکہ)؛ ڈینیئل لیچ، نیشنل برین ٹیومر سوسائٹی 
(National Brain Tumor Society) (امریکہ)

برین ٹیومر کے مریضوں کے حقوق کا چارٹر کریٹو کامنز  CC BY-NC-ND الئسنس کے تحت غیرتجارتی استعمال کے لئے 
دستیاب ہے۔ https://creativecommons.org/licenses/ سے رجوع کریں۔ 

یہ برین ٹیومر کے مریضوں کے حقوق کے چارٹر کا ورژن نمبر V.06/2020 ہے۔ 
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continued ➤*Organisations listed in alphabetical order

Associação de Investigação de
Cuidados de Suporte em Oncologia
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continued ➤

Melanoma Patient Network Europe
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