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मिेडकल परामशर् गनुर् अिघको तयारी  
 

दवैु मेिडकलको स्टाफ र िवरामीह�ले �भावकारी �पले दईु˗तफ� कुराकानी गनर्को लािग एक आपसमा कुराकानी गन� 
िसपह� िस�ु पदर्छ । तपा� मेिडकलको स्टाफसँग बोल्दा उनीह�सँग सामना गनुर्भन्दा पिन शान्त, इमान्दार र 
िमलनसार भएर उिचत अनरुोध गनुर् पदर्छ । अक� शब्दमा भ�ु पदार्, आफ्नो आवश्यकतालाई ध्यान �ददँा, अ�ह�को 
पिन ध्यान रा�ुपछर् ।  

(1) मेिडकल परामशर् अिघ 

1. तपf�को शरीरमा भएका कुनै पिन प�रवतर्नह�लाई �ट�ुहोस,् जस्तैः 

 लक्षणह� दिेखएको सु�को समय र ठाउँ 
 लक्षणह� (शरीरको ताप�म, तौल, �दशा/िपसाबको रंग र गुण, दखुाई, भोक, मानिसक अवस्था, 

शारी�रक शि�, मांशपेशी प्यारालाइिसस, इत्या�द.) 
 यस्ता लक्षणह� कहाँ र कि�को �न्छ र के कारणले �न्छ  
 तपा�को िवगतका मेिडकलको िववरण र �ा� गरेको उपचार 
 औषिधदिेख एलज� 
 तपा�का प�रवारको िवगतका मेिडकल िववरण 

2. डाटा संकलनः �ढलो भएको उपचारको लािग सिह र पयार्� मा�ामा जानकारीह� संकलन गनुर्होस् । 

 सल्लाहको लािग तपा�को डाक्टर वा अन्य डाक्टरलाई सो�ुहोस ् 
 सािन्द�भर्क जानकारीको लािग मेिडकलको सामा�ीह� वा सूचना पानाह� हनेुर्होस् वा थप जानकारीको 

लािग अस्पतालको िवरामी �ोतसाधन केन्�मा जानहुोस ्
 तपा�को जस्तै रोग भएका वा �स्त भएका अन्य िवरामीह�लाई तपा�को जानकारीह� बताउनुहोस् । 
 पुि� नभएको जानकारीमा िव�ास नगनुर्होस ्

3. समयमा नै िनयुि� िलनुहोस् र उपचार गराउनहुोस ् । य�द नगरेमा, तपा�ले सम्बिन्धत अस्पताल/िक्लिनकमा 
खबर गनुर्पछर् र अक� िनयुि� िलनुहोस् । 
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(2) मेिडकल परामशर्को �दन  

1. तपाईसँगै तपा�ल े िलई रा�ु भएको औषिधह�, िनयुि� सूची, आरिक्षत टेस्ट पेपर, परीक्षणको �रपोटर्(ह�), 
एक्स˗रे काडर्(ह�), मेिडकल �रपोटर्(ह�), इत्या�द िलएर आउनुपछर् । 

2. तपा�ले तपा�को ��ह� पिहल ेनै �ट� स�ु�न्छ जसले गदार् पिछ समय खेर जाँदनै र ��ह� छुट्दनै । यहाँ केही 
उदाहरणह� छन्ः 

i. य�द तपा�ल ेपिहलो पटक उपचार गद� �नु�न्छ भन,े तपा�ले िन� कुरा सो� स�ु�न्छः 

 मलाई कस्तो रोग लागेको छ? कस्ता उपचारह� उपलब्ध छन् ? 
 कुन उपचारले �ितकूल असरह� र िस�ेला (पिहलेको रोग/चोटपटकको कारण �ने प�रणामह�) �न्छ ? 

मेरो शरीरमा कस्तो असर पछर् ? 
 के उपचारले काम गछर् ? �रकभरीको बाधाह� के के �न्छ? 
 उपचारले मेरो शरीरलाई कसरी असर गछर् ? 
 यस उपचारको �रकभरीको बाधाह� के के हो? 
 उपचारको लािग कित समय लाग्छ ? के म अझै काममा जान सक्छु ? म काममा फेरी किहले बाट जान 

सक्छु ? 
 य�द मेरो अवस्था प�रवतर्न भयो भने मैले के गनुर्पछर् ? 

ii. य�द तपा� फलो˗अपको लािग आउनुभएको िवरामी हो भन,े तपा�ले िन� कुरा सो� स�ु�न्छः 

 म रोगको कुन चरणमा छु ? के मेरो अवस्था िनयन्�ण भयो ? िस�ेलाको असरह� कसरी कम गन� ? के कुन ै
अन्य िस�ेला छन् ? 

 औषिधको �योगले कुन ै�ितकूल असरह� भएको छ ? औषिध सही �पमा कसरी िलने ? लामो समयसम्म 
औषिधह� िलनाल ेकेही �ितकूल असरह� �न्छ ? 

 मैले मेरो िबमारी रा�ो भएको हो वा िब�ेको हो भनी कसरी थाहा पाउन सक्छु ? जस्त,ै पुनस्वास्थ्यपतन वा 
ज�टलता ? 

 के उपचार ग�रसकेपिछ िस�ेलाह� सामान्य िसमामा छ ? 
 मलाई आजभोली तेती सन्चो छैन । के यो मेरो िबमारीसँग सम्बिन्धत छ? मैले के गनुर्पछर् ? 

iii. जब तपा�को अवस्था प�रवतर्न �न्छ वा तपा� फेरी िबमारी �नु�न्छ, तपा�ले िन� कुरा सो� स�ु�न्छः 

 मेरो शरीरको कुन भागमा पुनस्वास्थ्यपतन भएको छ? 
 यस प�ात कस्ता लक्षणह� दिेखन्छ ? यसले मलाई कस्तो असर पाछर् ? के लक्षणह� अस्थायी हो वा लामो 

समयको लािग �न्छ? के यसलाई िनको पानर् स�कन्छ? 
 य�द िनको पानर् स�कन्छ भन,े अिहले कस्ता उपचारह� उपलब्ध छन् ? �रकभरीको बाधाह� के के हो ? 
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 य�द िनको पानर् स�कदनै भन,े के मैले अझै उपचार �ा� गनर् सक्छु र के �रकभरीको लािग कुनै आशा छ ? 
 के लक्षणह�बाट (जस्तै दखुाई) राहत �दान गन� कुनै उपचारह� छन ्? 
 डाक्टर, तपा�लाई मेरो रोगको लािग कस्तो उपचार उपयु� लाग्छ ? उपचार कसरी ग�रन्छ ? उपचारको 

असर र �ितकूल असरह� के के हो ? मैले कसरी गनर् सक्छु ?  
(नोटः मािथका उदाहरणह� सन्दभर्को लािग मा� हो । तपा�ले आफ्नो अवस्था र जा� मन लागेका 
जानकारीको आधारमा �� छनौट गनर् र प�रमाजर्न गनर् स�ु�न्छ ।) 

 

(3) परामशर् पिछ ध्यान �दनुपन� कुराह� 

1. तपा�ले औषिधह� िसफा�रस ग�रएको समयमा र �दइएको मा�ा अनुसार खानुपदर्छ; तपा�को शरीरलाई के �न्छ 
त्यो �ट�ुहोस,् कित समयसम्म रहन्छ, औषिध खाएपिछ कितको असर गछर् र कस्ता �ितकूल असरह� �न्छ; 
फलो˗अपको िनयुि�को समयमा तपा�को डाक्टरलाई औषिधह� र सम्बिन्धत रेकडर्ह� दखेाउनुहोस् । 

2. औषिध खाएपिछ य�द तपा�ल ेकुन ैअसहजता महसुस गनुर्भयो भन,े मेिडकल स्टाफलाई तु�न्तै सूिचत गनुर्होस् । 
3. उिचत हरेिवचार र ध्यान �ा� गनर्को लािग तपा�को अवस्थाको बारेमा िवस्ततृ �पमा घर प�रवार सँग छलफल 

गनुर्होस् । 

 

(4) मेिडकल स्टाफह�सँग कुराकानी गन� उपायह� 

 तपा�को परामशर्को उ�शे्य स्प� �पमा �� गनुर्होस् र उपचार र प�रक्षणको िवस्ततृ िववरणह� बुझ्न कोिशस 
गनुर्होस् । 

 डाक्टरलाई तपा�को लक्षणह� भ�ुहोस् र स्वयं˗उपचार गन� नगनुर्होस् । 
 तपा�लाई केही समस्याह� छन् भन ेिचन्ता नगनुर्होस,् ��ह� सो�े �यास गनुर्होस् । य�द बुझ्नु भएन भन,े फे�र 

सो�ुहोस् । 
 तपा�ले सबै कुरा एकै चोटी बुझ्नु पद�न, धेरै पटक �� सो�ुहोस् । 
 य�द आवश्यक परेमा िनयुि�को समयमा तपा� प�रवारको सदस्यह�सँगै आउन स�ु�न्छ र उनीह�ले तपा�को 

स�ामा �� सो� सक्छन् ।  
 दवैु पक्षह�को भावनाह�मा ध्यान �दनहुोस,् उ�शे्यसिहत ब�ुहोस,् र तपा�को आवश्यकता र चाहनाह� �� 

गनुर्होस् । 
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