
तपाई अत्तालिनु भएको छ

यलि तपताइ ँआफननो अवस्तामता वता तपताईिेँ हेरचताह गनने वयलतिमता एक लचनतताजनक 
पररवत्तन महससु गनु्तहुन्छ भने, तिकता चरणहरू पतािनता गनु्तहनोस।्

तपताईकनो सरनोकतार डताक्टर वता नस्तिताई भननुहनोिता।1
यलि लतनीहरूिे तपताईिंताई आफननो सरनोकतार मता्ी सहयनोग गिदैन भने सेवतामता रहेकनो प्रमुख नस्तिताई 
‘clinical review*’  (लकिलनक समीक्ता*) सनोधनु प्छ्त। यनो ३० लमने्ट लभत्रमता हुनु पि्त्छ।2
यलि तपताइ ँअझै पलन लचलनतत हुनुहुन्छ भने ‘R.E.A.C.H.’ कनो आपतकतािीन ्टनोिीिताई फनोन गनु्तहनोस।्

तपताईिें आफननो ओछयतानकनो  ्ेछउकनो फनोन प्रयनोग गन्त सकनुहुने्छ वता वताड्त फनोनकनो ितालग सनोधन 
सकनुहुने्छ।
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हालसालै तपाईको वा तपाईको प्रीयजनको अवस्तामता  
भएको पररवत्तन ले अत्ाललन ुभएको छ?

*यो डाक्टर वा एक नस्स द्ारा रोगरीको मलेडकल अवस्ाको समरीक्ा हो।

यताि गनु्तहनोिता: तपाईको नस्स वा डाक्टर संग पलहला कुरा गनु्सहोला। 
उलनहरुले तपाईको सोरकारको बारेमा मद्दत गन्स सकनेछन।्

एकजु्ट भएर हतामीिे एउ्टता बहृत समुह बनताउन सकने्छौं

तपताईकनो R.E.A.C.H. नंमबर :

फनोन:

असपतताि:

Nepali  1 of 2



R.E.A.C.H. के हनो?

R.E.A.C.H. लबरामरीहरू, लतनरीहरूका पररवार र संरक्कहरूको 
लालग एक प्णालरी हो जनु एक रोगरीको अवस्ामा सरोकारको 
बारेमा कम्सचाररीलाई वयक्त गन्स लिनछ। हामरी जानिछौं लक तपाई 
आफु संग पररलचत हुनहुुनछ वा तपाईले सबैभनिा राम्ो हरेचाह गनने 
वयलक्त हुनहुुनछ।

यसिे कसरी कताम गि्त्छ?

तपाइलेँ एक लचनताजनक पररवत्सन पलहचान गन्स सकनहुुनछ वा 
तपाईकंो अवस्ाको बारेमा वा तपाईले हरेचाह गनने वयलक्तको 
बारेमा।

यलि तपाईले तयसो गनु्सभएमा नस्स वा डाक्टर संग कुरा 
गनु्सहोला।आफनो सरोकारहरु उलनहरुलाई भननहुोला।

यलि लतनरीहरूले तपाईलंाई आफनो सरोकार संग मद्दत गिदैन वा 
अवस्ा खराब हुिँछै भने नस्स प्मखु संग सोधनहुोला। “Clinical 
Review”. को लालग सोधनहुोस।् यो ३० लमने्ट लभत्र पि्सछ।

यलि तपाई ंअझ ैलचलनतत हुनहुुनछ भने आपातकालरीन ्टोलरी 
बोलाउनको लालग R.E.A.C.H. लाई फोन कल गनु्सहोला। यस 
पानाको अकको पट्री लिईएको नमबरमा फोन गनु्सहोस।् तपाईलें 
ओछयानको छेउको फोन प्योग गन्स सकनहुुनेछ वा वाड्स फोनको 
लालग सोधन सकनहुुनेछ।

एक नस्स वा डाक्टरले तपाईकंो सरोकारको बारेमा पनुरावलोकन 
गननेछन।्

आकलसमक सेवता समुहिताई कसरी फनोन गन्त 
सकनुहुने्छ?

यलि तपाई ंअगं्ेजरी बोलन ुहुनन भने तपाईले नस्सलाई एक 
अनवुािकको लालग सोधनहुोस ्वा अकको वयलक्तलाई तपाइकँो 
लालग फोन गन्सलाई भनन सकनहुुनेछ।

R.E.A.C.H फनोन कि गनने तररकता

अपरे्टरिताई भलनलिनुहनोिता:

  तपाई को हो – लबरामरी, पररवारका सिसय वा संरक्क

  ‘R.E.A.C.H.’ कल गनु्स भएकोमा धनयवाि

  वाड्सको नाम

  तपाईको ओछयान नंमबर, वा तपाईले हरेलवचार गनने 
वयक्तती उपलस्त हुनहुुनछ।

यलि मैिे R.E.A.C.H. कि गरेमता के मैिे 
कम्तचतारीिताई मतानहतानी गरेकनो हुन्छ?

हुिैँन। हामरी रोगरीहरू, संरक्कहरू र पररवारहरू संलगन भएको 
चाहनछौं। आफनो लालग उत्म अनभुव सजृना गन्सकोलालग वा 
असपतालमा बसेको बेला तपाईले रेखिखे गनु्सहुने वयक्ततीको 
लालग हामरी संग सहकाय्स गनु्सहोला।

यस जतानकतारीकनो बतारेमता म सगं प्रश्न भएमता के हुन्छ?

कृपया आफनो नस्स वा डाक्टरसँग कुरा गनु्सहोला। लतनरीहरूले 
तपाईलंाई लनशलुक: तपाईकंो भाषामा जानकाररी वयाखया गन्स 
मद्दत गन्सको लालग एक अनवुािकको वयवस्ा गन्स सकिछ। 

एकजु्ट भएर हतामीिे एउ्टता बहृत समुह बनताउन सकने्छौं
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