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मैले आफ्नो शारीररक स्ास्थ्यबारे  
सनोध् सक्े प्रश्नहरु 

मरेो शारीररक स्ास्थ्य जाँच अक्सर गरर कति कतिमा 
गर्नु परनुछ?

म मरेो कोलेसट्ोलको मात्ा, रक्तचाप, गलक्ोज, राडी 
मडंल र ्जर क्सरी रापर ्सकरछ्?

मलेै रुघाखोकीको ्सई् ्ा अन्य खोपहरु तलर ्परनुछ ?

मरेो तचनिा गरनु परने क्रै पतर स्ास्थ्य ्समस्या छ? के म 
स्ास्थ्य ्समस्या त्का्स को जोतखममा छ्?

म स्ास्थ्य रहर के गरनु ्सकरछ्?

चिचकतसा जाँि प्रश्नहरू 

परीक्षणमा के ्समा्ेश छ? 

परीक्षण गरे पछी मलाई के थाहा हुरेछ?

कतहले्समममा पररणाम प्ाप्त गरनु ्सकरेछ्?

मरेो रतिजा क्सरी पत्ालगाउर ्सकरछ्?

पररक्षणको लागी ि्यार हुरकोलातग मलेै के गर्नु परनुछ?

परीक्षणको करण क्रै रष््प्भा्को खिरा छ?

लक्षणहरु र उपिार समबन्ी प्रश्नहरु

मरेो रोग के पत्ा लाग्यो?

मलाई ्यो तिमारी/अ्सथा तकर भएको होला भनरे 
्सोचर ्भएको होला? 

मलाई लागछ मरेो लक्षणका कारणहरुमा...

अरु के को कारणले ्यी ्समस्याहरु भएका होला?

्यो ्समस्या ्संग ्सामरा गरनु मलेै के गर्नु परनुछ?

के मलाइ तरको हुनछ? कतहले होला?

मेरनो प्रश्नहरु र उत्तरहरु

स्ीकृचि

MHCA (तभक्ोरर्या), 
‘िपाईको मारत्सक 
स्स्थ्यकममी ्ंसग िपाईले 
राखर ्सकरहु्रे प्श्नहरु – 
ग्रहाकको लातग चकेतलष्ट।’

PRA ‘मरेो स्ास्थ्य 
प्श्नहरु’ तितिनु ्े्ा स्ास्थ्य 
परर्योजरा।

दनोभाषे से्ाहरु

िपाईलंाई अगं्रेजी िोलरको 
लातग मद्दिको आ्श्यकिा 
छ भरे व्या््सात्यक रोभाष े
उपलब्ध गरनु ्सतकनछ।

रोभाष े्से्ाहरु तरशल्क:  
र गोप्य रहरेछ।
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औष्ीका प्रश्नहरु 

औष्धी के लातग हो? िपाईलें तकर ्यो औष्धी  छानर ्
भएको हो?

के ्यो औष्धी अत्यनिै जरुरी छ?

औष्धीले के गरनेछ र काम गरनु ्य्सले कति लामो ्सम्य 
लगाउरेछ?

मलेै ्यो औष्धीले कति लामो ्सम्य तलरप्रनेछ?

मरेो उपचारका लातग तरएका औष्धीका मात्हरु 
िलमाथी गरनु ्सतकनछ?

्यतर मलेै औष्धी रोकेको खणडमा मलाई के हुनछ?

औष्ी समबन्ी प्रश्नहरु 

्य्सले पारने अ्सरहरु के के हुर ्र म क्सरी ्य्सको ्सामरा 
गरनु ्सकरछ्? 

मलेै औष्धी कतहले तलर ्परनुछ?

्यतर मलेै मात् छ््ाएको खणडमा के गर्नु पछनु?

्यतर मलेै ्धरैे मात्ा तलएमा के हुनछ?

के मलेै औष्धी तलईरहरँा मलेै ्ाढै रहर ्परने खारा, 
तभ्ातमर, औष्धी ्ा कृ्याकलापहरु छर ्?  

आफ्नो औष्ी ब्ाउ्े व्यचति  
सगं सनोध न्ुहनोला

्य्सको लातग कति खचनु हुरेछ, के ्यो औष्धी PBS  
मा छ?

के कम मलू्यमा ्य्स औष्धीकै िरािर काम गरने एक 
्सामान्य ब्ानडका औष्धीहरु उपलब्ध छर?्

उपिार प्रश्नहरु

मरेो हरेतिचार र उपचारको लक््यहरु के-के हुर?्

कति चाँडै उपचार ्सर्ु गर्नुपछनु? अतर ्यो कति ्सम्यको 
लातग हुरेछ?

के अन्य उपचार उपलब्ध छर ्र तिरीहरूले के-के हुर?्

उपचारको लातग कति ्धरैे खचनु हुरेछ?

्यतर उपचारको लातग मरेो मनजर्ी रभ्यमा के हुनछ?

मरेो उपचारको िारेमा मरेो परर्ार / ्ंसरक्षक ्संग क्सले 
क्रा गरनु ्सकछर?्

मेरनो स्ास्थ्य प्रदा्यककनो च््रण

मारत्सक स्ास्थ्य का्यनुकिानु:

मरोतचतकत्सक:

तजपी:  

मेरनो स्ास्थ्य प्रश्नहरूकनो कार्ड

िपाईकंो शारीररक स्ास्थ्य र मारत्सक स्ास्थ्य 
महत््पणूनु छर ्ि्सथनु प्श्नहरु ्सोधरह्ोला।
्यी प्श्नहरू िपाईलें ्सो्धरे त्चार गरनु ्सकरहु्रेछ। िपाई ं
्यी ्सिै प्श्नहरू ्सोधर चाहरँहु्नर होला। िपाई ंछलिल 
गरनु चाहर ्हुरे रुतचका केही छानर ्सकरहु्रेछ।
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