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જન્મ અધિકારોની મૂળભૂત ફેક્ટશીટ 

 

જ્યારે તમે સગર્ાા હો અને જન્મ આપવાના હો ત્યારે Birthrights ફેક્ટશીટ્સ તમને તમારા 
માનવાધિકાર ધવશેની માહહતી આપે છે.  
આ ફેક્ટશીટ પ્રસધૂત સરં્ાળ ધવશેના તમારા મળૂભતૂ અધિકારો સમજાવે છે. અમારી વેબસાઇટ 
પર અંગે્રજીમા ંઅન્ય ફેક્ટશીટ્સ ઉપલબ્િ છે: www.birthrights.org.uk 

 

 

1. હર સમય માન અને આદરણીય વહવેાર મેળવવાનો તમને અધિકાર છે. 

માનવ અધિકાર કાયદાનો અર્ા એ છે કે હોસ્પપટલો જેવી જાહરે સપંર્ાઓએ તમારી સાર્ે સન્માન 
અને આદરપવૂાક વતાન કરવ  ંજોઈએ.  
આરોગ્યસરં્ાળ વ્યાવસાધયકોએ (ડોક્ટરો અને દાયણો એ) તમારી પ્રત્યે ધવનમ્ર અને આદરણીય 
હોવ  ં જોઈએ.  

તમારી સરં્ાળ ધવશે ધનણાય લેવામા ંતેઓએ તમને આિાર આપવો જોઇએ. 

તેઓએ તમારા ધવશે અર્વા તમને જોઈતી સરં્ાળ ધવશે િારણાઓ ન કરવી જોઈએ. 

તમે તમારી સરં્ાળ ધવશે ધનણાય લઈ શકો તે માટે તમને જરૂર હોય તો તમારી પાસે કોઈ 
દ ર્ાધિયો છે કે નહીં તેની ખાતરી તમારા આરોગ્યસરં્ાળ વ્યવસાધયકોને કરવી પડશે.  
તમને જરૂર હોય ત્યારે તમને એકાતં મળવો જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે પ્રસધૂત વેદના ર્તી હોય 
ત્યારે અર્વા પતનપાન કરતી વખતે, તમને અરક્ષિત અર્વા ધનબાળતાની લાગણી ન ર્વી 
જોઈએ.  

જો તમારી કોઈ ખાસ જરૂહરયાતો હોય, ઉદાહરણ તરીકે, તમે ફક્ત મહહલા આરોગ્યસરં્ાળ 
વ્યાવસાધયકોને જ મળવા માગંતા હો, તો શક્ય હોય તો આનો આદર કરવો જોઈએ. જો આ 
શક્ય ન હોય તો - ઉદાહરણ તરીકે, પ્રસધૂત વેદના ર્તી હોય ત્યારે તમને પીડામા ંરાહત જોઈતી 
હોય અને ત્યા ંફક્ત પ ર િ ડોકટરો જ ઉપલબ્િ હોય - તો તમારે શ  ંકરવ  ંછે તે નક્કી કરવા માટે 
તમને જરૂરી માહહતી પરૂી પાડવી જોઈએ. 

જો તમારામા ંકોઈ અપગંતા અર્વા લાબંા ગાળાની ક્ષબમારી હોય, તો તમારા આરોગ્યસરં્ાળ 
વ્યવસાધયકોએ સરં્ાળમા ંતમને સમાન  ઉપલબ્બ્િ છે કે નહીં અને તમે તેનાર્ી વકં્ષિત નર્ી તેની 
ખાતરી કરવી જોઈએ. આનો અર્ા એ હોઈ શકે છે કે તમને અલગ અર્વા અધતહરક્ત સરં્ાળ 
આપવામા,ં અર્વા તમન ેજરૂરી સહાય પરૂી પાડવામા ંઆવી શકે છે (ઉદાહરણ તરીકે, અપગં 
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લોકોના શૌિાલયમા ંઍક્સેસ મળવી, પ્રસધૂત પછી વિારે આિાર મળવો, અર્વા કોઈ અવાજ 
તમને તકલીફ આપતો હોય તો કોઈ શાતં જગ્યાએ તમને મકૂવ )ં. 

 

2. તમને હંમેશા ંના કહવેાનો અધિકાર છે. 

જ્યારે તમે સગર્ાા હો ત્યારે દર વખતની જેમ તમારા શરીર ધવશે તમારા પોતાના ધનણાયો લેવાનો 
અધિકાર તમારી પાસે હોય છે. 
આરોગ્ય વ્યવસાધયકોએ તમે કોઈ તબીબી સારવાર સારે્ સહમત છો કે નહીં તે તમને પછૂવ  ંજ 
પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, તેઓએ તમને તપાસતા ંપહલેા,ં તમાર ં બ્લડ પે્રશર માપતા પહલેા,ં અન ે
તમને પીડાર્ી રાહત આપતા પહલેા ંપછૂવ  ંજ જોઈએ. આ કાયદો છે. 
જ્યા ંસ િી તમે સહમત ન ર્ાઓ ત્યા ંસ િી તમને તબીબી સારવાર આપવી એ કાયદાની ધવર દ્ધ 
છે.  
ના કહવે   ંહમેંશા ંઠીક હોય છે. આને નકારેલ સમંધત કહવેામા ંઆવે છે. 

જો તમને સારવાર જોઈતી હોય અને તમે હા કહો, તો આને સમંધત આપવાન  ંકહવેામા ંઆવે છે.  

જો તમને જરૂર હોય તો તમે ધનણાય લેવા માટે વધ  સમય માગંી શકો છો. 

તમે સમંધત આપો તેમ છતા ંતમે તમારો ધવિાર બદલી શકો છો. 

જો આરોગ્ય વ્યવસાધયકો તમારા શરીર ધવશેના તમારા ધનણાયો સાર્ે સમંત ન હોય, તો પણ 
તેઓએ તેમનો આદર કરવો જ જોઇએ.  

કાયદા પ્રમાણે, તમારી સમંધત વાપતધવક હોવી જોઈએ. આનો અર્ા એ છે કે ધનણાય લઈ શકો તે 
માટે તમારે સારવારને સારી રીતે સમજવ  ંપડશે. તમને એ રૂપમા ંમાહહતી આપવી જોઇએ જે 
તમે સમજી શકો, અને જે માહહતી તમારા માટે મહત્વપણૂા હોય એ જોખમો અને ફાયદાઓ બનંે 
ધવશે હોય. 

તમારા ક ટ ંબ અર્વા આરોગ્યસરં્ાળના વ્યાવસાધયકો સહહત કોઈપણ વ્યસ્ક્તએ સારવારર્ી  
સહમત ર્વા માટે તમારા પર દબાણ લાવવ  ંઅર્વા દાદાગીરી કરવી  ન જોઈએ. ફક્ત તમારા 
બાળકના જન્મ ધવશે તમે લીિેલા ધનણાયોને લીિે તમને સામાજજક સેવાઓ માટે સદંક્ષર્િત કરી 
શકાત   ંનર્ી. 
કાયદા પ્રમાણ,ે બાળકનો જન્મ ન ર્ાય ત્યા ંસ િી તેના કોઈ અધિકાર હોતા નર્ી. આનો અર્ા એ 
છે કે સગર્ાાવપર્ા અને જન્મ દરધમયાન આરોગ્યસરં્ાળ વ્યવસાધયકોને તમારા નવજાત ધશશ  
માટે જરૂરી લાગતી હોય તો પણ તમે સહમત ન ર્ાઓ ત્યા ંસ િી તમને સારવાર આપી શકાતી 
નર્ી. તબીબી સલાહની ધવર દ્ધ પસદંગીઓ કરવા માટે તમે પવતતં્ર છો.  
ફક્ત જ્યારે તમારી પાસે ધનણાય લેવાની માનધસક િમતાનો અર્ાવ હોય ત્યારે જ અન્ય લોકો 
તમારા માટે ધનણાય લઈ શકે છે. આવ  ંક્યારેક જ ર્ાય છે. જ્યારે આવ  ંર્ાય છે, ત્યારે અન્ય 
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લોકોને (ઉદાહરણ તરીકે, તમારા ડોકટરોને) તમારા ‘શે્રષ્ઠ હહતો’મા ંધનણાય લેવા માટે માનધસક 
િમતા કાયદા(Mental Capacity Act)ની કાનનૂી પ્રહિયાઓન  ંપાલન કરવ  ંપડશે. 

 

 

3. જ્યારે તમે સભંાળની માગં કરો છો, ત્યારે પ્રસધૂત સેવાઓ ‘હા’થી શરૂ થવી જોઈએ 
અને જો તમારી પાસે કોઈ સાર ં  કારણ હોય તો જ ના કહો. 

જો તમે કોઈ સેવાને ઉપલબ્િ કરવા માગંતા હો, તો પ્રસધૂત પ્રદાતાએ 'હાર્ી શરૂ કરવ  ંજોઈએ'. 
તમારી ધવનતંી પણૂા કરવા માટે તેમણે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા જોઈએ.  

તમારી સરં્ાળ દરધમયાન, તમારી માટે યોગ્ય હોય તેવી પસદંગીઓ કરવાનો અધિકાર તમને હોય 
છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે જ્યા ંજન્મ આપશો તે જગ્યા પસદં કરવાનો અધિકાર તમને હોય છે. 
તમે હોસ્પપટલમા,ં ઘરે અર્વા કોઈ જન્મ કેન્ર (ધમડવાઇવ્સ દ્વારા િલાવવામા ંઆવેલ મેટધનિટી 
ય ધનટ)મા ંજન્મ આપવાન  ંપસદં કરી શકો છો. જો તમારી ઇચ્છા હોય તો તમને ધસઝેહરયન કાપ 
મળી શકે છે. 

કેટલીકવાર અમ ક પસદંગીઓ કરવા માટે તમારા અધિકારો પર પ્રધતબિંો હોય છે. ઉદાહરણ 
તરીકે, જન્મ કેન્રોમા ંતેમનો ઉપયોગ કોણ કરી શકે છે તે ધવશેના ધનયમો હોઈ શકે છે અર્વા 
હોસ્પપટલોમા ંકોણ પાણીમા ંજન્મ કરી શકે છે તે ધવશેના ધનયમો હોઈ શકે છે. આ કાયદાકીય 
ધનયમો નર્ી.  

જ્યારે તમે પ્રસધૂત સેવાની ધવનતંી કરો છો, ત્યારે તમને જે જોઈએ તે કરવાનો પ્રયાસ તેમણે 
કરવો જોઈએ. તમને જોઈતી સરં્ાળ સલામત રીતે તેઓ આપી શકતા ન હોય તો જ તેમણે 
તમને ના કહવે   ંજોઈએ. 

તેમણે તમારી વ્યસ્ક્તગત પહરસ્પર્ધતના આિારે ધનણાય લેવો જોઈએ અને તમને તેના કારણો 
સમજાવવા જોઈએ.  
તેઓ ફક્ત એવ  ંકહી શકતા નર્ી કે તેમની નીધત અર્વા ધનયમો ના કહ ેછે. 

એવી કેટલીક પસદંગીઓ છે જે તમે હમંેશા ંકરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે ઘરે જન્મ 
આપવા માગંતા હો, તો કોઈ તમને હોસ્પપટલમા ંલઈ જઈ શકત   ંનર્ી. ધમડવાઇવ્સ અર્વા 
ડોકટરોની સહાય વગર જન્મ આપવ  ંપણ કાયદેસર છે. 

જો તમારી વાત કોઈ સારં્ળત   ંન હોય, અર્વા તમારી પસદંગીઓને માન આપવામા ંઆવતો ન 
હોય, તો તમે ધમડવાઇફરીના વડા (Head of Midwifery) (વહરષ્ઠ ધમડવાઇફ) સારે્ વાત કરવાન  ં
કહી શકો છો. સલાહ માટે તમે ઈમેલ દ્વારા Birthrights સાર્ે સપંકા પણ કરી શકો છો: 
advice@birthrights.org.uk.  

 

 

file:///C:/Users/rebec/Birthrights%20Staff%20Dropbox/Birthrights%20Staff%20Files/Policy%20&amp;%20Legal%20Hub/Advice/Advice%20development/Basic%20birth%20rights%20translated%20factsheet%202021/Translated%20materials/આના%20વિશે:ખાલી
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4. તમારી પાસે તમારી બિી મળૂભતૂ જરૂરરયાતો પરૂી કરવાનો અધિકાર છે.   

જો તમે હોસ્પપટલમા ંહો, તો તમને જોઈતી તમામ મળૂભતૂ વપત  ઓને તમે ઉપલબ્િ કરી શકતા 
હોવા જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે, ખોરાક, પાણી, પીડા રાહત અને શૌિાલયમા ંજવા માટેનો  
સહારો. 

જ્યારે તમે સહાય અર્વા સરં્ાળ માટે કહશેો ત્યારે તમાર ં સારં્ળવ  ંજોઈએ અને તમને 
ગરં્ીરતાર્ી લેવ  ંજોઈએ. 
જો તમે પ્રસધૂત વેદનાની પીડાર્ી રાહત આપવાન  ંકહો છો, તો જ્યા ંસ િી ના કહવેા માટે કોઈ 
સાર ં તબીબી કારણ ન હોય ત્યા ંસ િી તે આપવી જોઈએ. જો એવ  ંકોઈ કારણ હોય, તો તમારા 
ડોક્ટર અર્વા ધમડવાઇફએ તમને તે કારણ સમજાવવ  ંજોઈએ અને તમારી િિાાની નોંિ કરવી 
જોઈએ. 
જો તમારી વાત કોઈ સારં્ળત   ંન હોય, તો તમે વૉડાની વહરષ્ઠ ધમડવાઇફ અર્વા ડોક્ટર સાર્ે 
વાત કરવાન  ંકહી શકો છો. 

 

 

5. તમને સહારો મેળવવાનો અને એક ક ટ ંબ તરીકે સાથે રહવેાનો અધિકાર હોય છે.  

માનવ અધિકાર તમને ક્યા ંઅને કેવી રીતે જન્મ આપવો તે અને તમારી સાર્ે કોણ છે તે પસદં 
કરવાનો અધિકાર આપે છે.  
પ્રસધૂત વેદના દરધમયાન તમારી સાર્ે કોણ છે તે તમે પસદં કરી શકતા હોવા જોઈએ. હોસ્પપટલો 
અને જન્મ કેન્રોમા ંતમારી સાર્ે કેટલા લોકો હોઈ શકે છે, અને તેઓ સામાન્ય રીતે બાળકોને 
તમારી સારે્ રહવેાની મજૂંરી આપતા નર્ી તે કહતેી નીધતઓ હોઈ શકે છે. આ હોસ્પપટલ 
નીધતઓ છે પરંત   તે કાયદાકીય ધનયમો નર્ી. જો તમને ક્ષિિંતા ર્ાય તો તમ ેતમારી ધમડવાઇફ 
સારે્ વાત કરી શકો છો અર્વા વહરષ્ઠ ધમડવાઇફ સારે્ વાત કરવાન  ંકહી શકો છો. 

જો પ્રસધૂત વેદના દરધમયાન અર્વા તમારા બાળકના જન્મ પછી તમે કોઈ વ્યસ્ક્તને મળવા ન 
માગંતા હો તો તમે તમારી ધમડવાઇફને કહી શકો છો. 
 

 

6. તમને ફરરયાદ કરવાનો અધિકાર છે. 

તમારી સરં્ાળ દરમ્યાન હર સમય માન અને આદરણીય વતાન મેળવવાનો તમને અધિકાર છે. 

જો તમારી સગર્ાાવપર્ા દરધમયાન તમારી સરં્ાળ ધવશે તમને ક્ષિિંતા હોય, તો તમે તમારી 
ધમડવાઇફ અર્વા ડોક્ટર અર્વા તમારા ટ્રપટ(Trust)ના ધમડવાઇફરીના વડા (Head of 

Midwifery)(વહરષ્ઠ ધમડવાઇફ) સાર્ે વાત કરી શકો છો. 
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જો તમે જવાબર્ી ખ શ ન હો, અર્વા જો તમને લાગે કે તમારી સાર્ે માન અને આદરણીય 
વતાન કરવામા ંન આવ્ય  ંહોય, તો તમે ફહરયાદ કરી શકો છો. જો તમને લાગે કે તમારી સાર્ે જે 
ર્ય  ંતે નજીવ  ંહત   ંઅર્વા તેના લીિે કોઈ ગરં્ીર ન કસાન ર્ય  ંનર્ી તો પણ.ફહરયાદ કરવ  ંઠીક છે  

તમારી હોસ્પપટલની દદી સલાહ અને સપંકા સેવા (The Patient Advice and Liaison Service 

(PALS)) ટીમ ફહરયાદ કરવામા ંતમારી મદદ કરી શકે છે.  

જો તમે પ્રધતસાદર્ી ખ શ ન હો, તો તમે તમારી ફહરયાદ લોકપાલ પાસે લઈ જઈ શકો છો. 

Birthrights તમારા અધિકારો ધવશે અને ફહરયાદ કરવા ધવશ ેમફત સલાહ આપે છે. ઇમેલ દ્વારા 
તમે Birthrights સાર્ે સપંકા કરી શકો છો: advice@birthrights.org.uk. 

 

 

7. સભંાળ મેળવવાનો અધિકાર હંમેશા તમને હોય છે. 

જે લોકો ય કેના ‘સામાન્ય રીતે રહવેાસી’ હોય, તેમને મફત NHS સરં્ાળ મળેવવાનો અધિકાર 
હોય છે. જો તમે ‘સામાન્ય રીતે રહવેાસી’ ન હોવ તો તમારે તમારી સરં્ાળ માટે ચ કવણી કરવી 
પડી શકે છે. 

જો તમારે સરં્ાળ માટે ચ કવણી કરવાની હોય અને તમને ચ કવણી કરવાન  ંપરવડત   ંન હોય, તો 
પણ તમને પ્રસધૂત સરં્ાળ અપાશે. તમારે ચ કવણી ર્ાય ત્યા ંસ િી રાહ જોવી પડશે એવ  ંતમને 
કહી શકાત   ંનર્ી. 

ચ કવણી કોને કરવી પડશે, અને િાજજ િંગ કેવી રીતે કરવામા ંઆવે છે તે ધવશનેા ધનયમો ખબૂ જ 
જહટલ છે. જો તમને તમારી પ્રસધૂત સરં્ાળ માટે ચ કવણી કરવા ધવશે ક્ષિિંતા હોય, તો િેહરટી 
Maternity Action તમારી મદદ કરી શકે છે. તેઓ ઑનલાઇન માહહતી આપે છે. તેઓ 
ટેક્ષલફોન અર્ાઘટન સહહત ઈમેલ સલાહ સેવા અને મફત ટેક્ષલફોન સલાહ સેવા પણ પ્રદાન કરે છે. 

 

અસ્વીકૃતિ: અમારા ફેક્ટશીટ્સ યકેુમાાં કાયદા તવશેની માહિિી પરૂી પાડે છે. લખિી વખિે (મે ૨૦૨૧) માહિિી  
યોગ્ય છે. આ ક્ષેત્રમાાં કાયદો ફેરફાર કરવા પાત્ર િોઈ શકે છે. જો કાયદામાાં ફેરફાર થાય આ પ્રકાશન જૂનુાં થાય િો 
જન્મતસદ્ધ અતિકારને જવાબદાર ઠેરવી શકાિા નથી. જન્મતસદ્ધ અતિકાર, નકુશાનની કોઈ જવાબદારી સ્વીકારત ુાં 
નથી જે આ ફેક્ટશીટમાાં શામેલ માહિિી પર તવશ્વાસને કારણે ઊપજે છે. જન્મતસદ્ધ અતિકારએ તિૃીય-પક્ષ 

વેબસાઇટ્સની લલિંક્સ પરૂી પાડે છે જયાાં આ સાંબાંતિિ વધ ુમાહિિી પ્રદાન પરૂી પાડે છે. લલિંક્ડ વેબસાઇટ્સ 

તવષયવસ્ત ુમાટે જન્મતસદ્ધ અતિકાર કોઈ જવાબદારી લેત ુાં નથી અને લલિંક્સને માંજૂરી િરીકે લેવી જોઈએ નિીં. 

 

mailto:advice@birthrights.org.uk
https://maternityaction.org.uk/get-free-advice/

