
मलेै मेरो औषधिहरूको सुरक्षित प्रयोग कसरी 
गर्नसक्ु?
•  लेबलमा रहेका न िर्देशिहरूको पालिा गि्नुहोस।्
•  आफिो औषधि कहहले र कनि मात्ामा ललिे बारे जानि्होस।्
•  आफिो औषधिमा रहेको सक्रिय घटकबारे जानि्होस।्  
•  आफिो औषधिहरुको ललखिि सूची राखिाले िपाईं, िपाईंको 
डाकटर र औषधि बबरेििालाई िपाईंको औषधिहरु माधि सचेि 
रहि सहयोग गिदेछ।

सक्रिय घटक (active ingredient) भिेको के हो?
•  सक्रिय घटक भिेको तयो सामाग्ी हो जसबाट िपाईंको 
औषधिले काम गर्नुछ। 

•  आफ्संग फरक-फरक रे्खििे र्इ्टा वा तयो भनर्ा बढी 
औषधिहरुमा एउटै सक्रिय घटक िरहेको सुनिनचित गिनु आफिो 
औषधिको लेबल जाँच गि्नुहोस।्  

•  एउटै सक्रिय घटक रहेको एउटा भनर्ा बढी औषधि िपाईंसंग 
छ भिे आफिो डाकटर वा औषधि बबरेििालाई समपकनु  
गि्नुहोस।्

मलेै सक्रिय घटकलाई कसरी खोजर सक्ु?
•  आफिो डाकटर वा औषधि बबरेििालाई सोधि्होस।्
•  सक्रिय घटकबारे जािकारी औषधिको लेबलमा रहेको ह्नछ। 
•  आफिो औषधिमा रहेको सक्रिय घटकबारे रेकडनु राखि्होस।् 
िपाईंले आफिो औषधिको फोटो खिचि वा आफिो 
औषधिहरूको सूची राखि सकि्ह्नछ।

मलेै मेरो औषधिको खर्नमा कसरी बरत गर्नसक्ु? 

•  औषधिहरुको फरक-फरक िाम ह्ि सकछि ्- सक्रिय घटकको 
िाम र उतपार्िकिानुदवारा हर्इएको ब्ाणडको िाम (मूल 
ब्ाणडको िाम वा जेिेररक ब्ाणडको िाम)।

•  जेिेररक ब्ाणडका औषधिहरु प्ाय: मूल ब्ाणडका भनर्ा ससिो 
ह्नछि,् चाहे िी औषधिका सक्रिय घटक एउटै रहेिा पनि। 

•  पसैाको बचि गिनु िपाईंको डाकटर वा औषधि बबरेििाले 
िपाईंलाई जेिेररक ब्ाणडको औषधि क्कनि सललाह हर्ि 
सकछि।्

के मलेै बबरामी भएका मेरा पररवारका सदसय वा 
आफरा साथीहरुसंग मेरो औषधि बाँडर सक्ु? 

•  सकि्ह्नि, िपाईंको औषधि िपाईको लाधग मात् हो।
•  िपाईंको औषधि प्योग गि्नु िपाईंको पररवारका सर्सय वा 
सािीहरुका लाधग हानिकारक ह्िसकछ।

कोभभड-१९ (COVID-19) महामारीको समयमा मलेै मेरो 
औषधिहरुको वयवसथापर कसरी गर्न सक्ु?
•  डाकटरले भिे बमोजजम आफिो औषधिहरु प्योग गि्नुहोस।् 
•  आफ्संग एक महहिासमम प्गिे आफिो पे्जसरिपशि 
अनिगनुिका औषधिहरु रहेको सुनिनचित गि्नुहोस।्  

•  असपिाल जाि्परे, आफिा औषधिहरु वा औषधिका सूचीलाई 
आफ्संग लगि्होस।्

मेरो औषधिबारे मलेै कोसंग कुरा गर्न सक्ु?
•  आफिो डाकटर वा औषधि बबरेििासंग क्रा गि्नुहोस।् आफ्लाई 
अि्वार्कको आवशयकिा छ भिे उिीहरुलाई बिाउि्होस।्  

•  मेडडलसनस लाइिलाई (Medicines Line) १३०० ६३३ ४२४ मा 
फोि गि्नुहोस।्  नि:श्लक टेललफोि अि्वार् सहायिाका लाधग, 
उलिाकार र अि्वार् सेवा (Translating and Interpreting 
Service, TIS) लाई १३१ ४५० मा फोि गि्नुहोस ्र आफिो 
भाषा बिाउरै् मेडडलसनस लाइिलाई समपकनु  गराउि भनि्होस।् 
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