
तपाईकंो औषधीसगं सरुक्षित रहन
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बिरामीहरू र हेरचाहकराताहरूको लाबि महत्त्वपूरता जानकारी

जब तपाई ंअसपतालमा हुनुहुन्छ त्यसबेला तपाईले 

असपतालका स्ास्थ्यकममीहरुले  क्िनुभएको औषधी मात्र 

क्लन ्ा प्र्योग गनुनु पिनु्छ। 

यद्यपी आफ्नो औषधीहरू आफैले समहहाल् सजिलनो लहागेतहा पज्, 

यसैकनो कहारण दरु्घट्हा हु् सक्छ! तपहाईकंनो औषधी उपचहारकनो 

समयमहा तपहाईकंनो औषधी वयवस्हाप् ग ््घ हहामीलहाई अ्मुती जद् ु

भयनो भ्े तयसले तपहाईलंहाई सरुजषित रहाख् मद्दत गद्घ्छ।

जब तपाई असपतालमा भनानु हुनुहुन्छ:

असपतालमा तपाईकंो प्र्ेश हुनु 
भएप्छी, असपतालका एक ्ा बढी 
कमनुचारी सिस्यहरू(स्ास्थ्यकममी)ले 
तपाईकंो औषधीको बारेमा प्रश्नहरू 
सोधने्छन।् हामीसगँ तपाईलें प्र्योग 
गनने सबै औषधीहरूको सही र पूरनु 
सचूी हुन धेरै महत््पूरनु हुन्छ।

िब तपहाइलँहाई आफ्नो औषधीकनो 
बहारेमहा सनोजधन्छ तब तपहाईले प्रयनोग ग्ु्घहु्े जवजभन् प्रकहारकहा 
औषधीहरुकनो बहारेमहा सम्झ्े प्रयहास ग्ु्घहनोस।् ट्यहाबलेटहरू, 
जमश्रण(्झनोल)हरू, क्रीमहरू, ्हाकले तहान्े औषधीहरू, आखँहामहा 
रहाख्े ्झनोलहरु शरररमहा रहाख्े, पयहाचहरू, इिंेकश्हरू, र तपहाईलें 
संम्झ् सक्े कु्ै पज् अनय वसतहुरूकनो बहारेमहा भन्हुनोस।् जभटहाजम् 
र हब्घल(आयवुवेजदक) उपचहारहरू पज् समहावेश ग्ु्घप्छ्घ, सहा्सहा्ै 
कु्ै पज् औषधीहरू िु्  तपहाइलेँ जसफहाररस जब्हा जकन् सकद्छ वहा 
तपहाइ ँकजहलेकहाही ँमहात्र प्रयनोग ग्ु्घपद्घ्छ तयनो पज् समहाबेस ग्ु्घहनोलहा। 
कृपयहा हहामीलहाई ्हाहहा जद्हुनोस ्जक यजद तपहाईकंनो कु्ै पज् 
औषधी भख्घरै पररवत्घ् भएकनो ्छ र ईमहा्दहार हु्हुनोस ्जक तपहाइलेँ 
ज्दवेश्हरू कजतिकनो पहाल्हा ग्ु्घहु्े्छ भ्ेर (कमसेकम कजतिकनो 
दरमहा औषधी जल् जबस्घ् ुहुन्छ भ्ेर)।

 

असपतहालकनो सवहास्थयकममीले तपहाईकंनो औषधी जववरणकनो पजुटि 
ग ््घकनो लहागी, समभवतः तपहाईकनो औषधीकनो बट्हाहरू र बनोतलहरू, 
वहा तपहाईकंनो पररवहार, स्हा्ीय डहाकटर वहा तपहाईकंनो फहामहा्घजससटसँग 
कुरहा ग व्े अ्मुती महाग् सकद्छ।

तपहाईलहाई तपहाइकँनो औषधीकनो बहारेमहा पटक पटक सनोध्भुयनो भ्ेर 
जचनतहा(वहाकक) ्हु्हुनोलहा  प्रहायः हहामी- कजहलेकहँाही हहामीले रेकड्घ 
गरेकनो िहा्कहारी सही ्छ करी ्ैछ् िहँाच ग ््घ आवशयक ्छ। यजद 
तपहाइलँहाई सहामहानयतयहा कु् औषधी जल्हुुन्छ भन्े बहारे कसैले 
सनोध्भुए् भ्े, वहा तपहाईलंहाई समभहाव्हा ्छ जक तपहाईलें जद्भुएकनो 
औषधी तपहाईलहाई सही लहागेकनो ्ैछ् भ्े, कृपयहा हहाम्हा 
जचजकतसकहरू, ्स्घहरू वहा फहामहा्घजससटहरूलहाई सिग गरहाउ्हुनोलहा।

तपाईको असपतालमा रहनु भएको बखत:

हामी तपाईलेँ क्लने 
औषधीहरूमा परर्तनुनहरू गननु 
सकि्छौं। तपाईकंो असपतालका 
क्चक्कतसकहरूले तपाईलंाई ्यी 
क्नरनु्यहरूमा सधैँ समा्ेश 
गनुनुप्छनु र तपाइलँाई तपाइकँो 
उपचारको बारेमा जानकारी 
प्रिान गनुनुपिनु्छ।

हहाम्नो असपतहालकहा सवहास्थयकममीहरु 
कजहलेकहाहीं धरैे वयसत हु् सकद्छ, तर हहामी तपहाईकंनो औषधीकनो 
बहारेमहा महत्वपणू्घ कुरहाकहा्ीहरू ्ुछटहाउ् चहाहहँादै् ौ। तपहाई ंअसपतहाल 
्छनोडेपज्छ यी औषधीहरूकनो बहारेमहा यनोि्हा के ्छ, तपहाईकंनो 
औषधीकनो बहारे धेरै प्रश्न सोधेर हहामीलहाई मद्दत ग््घ सक्हुुन्छ। 
यजद तपहाइ ँकु्ै जवशषे औषधीकनो बहारे ्प िहा्कहारी जल् 
चहाह्हुुन्छ भ्े, कृपयहा दनोभहाषकेनो  महाफ्घ त तपहाईले एक जचजकतसक 
वहा फहामहा्घजससटसँग एक कुरहा ग ््घ सक्हुुन्छ।
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तपाईले असपताल ्छाड्नु अगाडी:

जब तपाई असपताल ्छाड्िै हुनुहुन्छ 
भने तपाईलाई तपाइकँो औषधीमा 
बनाइएको कुनै पक्न परर्तनुनको 
सपष्ट व्याख्या क्िनुप्छनु। प्रा्यजसो 
क्बरामीहरूलाई पक्न औषधीहरूको 
अद्ा्क्धक सचूीसगँ प्रिान गनुनुपिनु्छ।

यजद तपहाइलेँ तपहाईकंनो औषधीकनो 
बहारेमहा िहा्कहारी पहाउ्भुए् भ्े, तपहाइलेँ असपतहाल ्छनोड्दहा 
तपहाईकंनो औषधी कसरी जल्े भन्े बहारे ज्जचित हु्हुनोलहा, कृपयहा 
सवहास्थयकममीलहाई तरुुनतै िहा्कहारी जद्हुनोलहा।

तपाईको घरमा औषधीको व्य्स्ापन:

ग्ु्घ हहाम्नो लहाजग  महत्वपणू्घ कुरहा हनो हहाम्नो जबरहामीले असपतहाल ्छहाडे 
पज्छ आफ्नो औषधीहरु कनो वयवस्हाप् महा आतमजवश्हास महससु 
ग व्े्छ्।् आफ्नो भरनोसहा िहँाच ग व्े सबै भनदहा रहाम्नो तररकहाहरू प्रतयेक 
औषधीकनो बहारेमहा सनोच्े र आफूसंग ज्म् प्रश्नहरू सनोध्पु्छ्घ:

•	 के मलहाई यस औषधीकनो ्हाम ्हाहहा ्छ?

•	 के मलहाई मलेै प्रयनोग ग व्े औषधी कजतिकनो कडहा ्छ ्हाहहा ्छ?

•	 के मलहाई कु् महात्रहामहा र कजहले जल्े ्हाहहा ्छ?

•	 के मलेै यनो के कनो लहाजग प्रयनोग गरररहकेनो ्ुछ भ्ेर ्हाहहा ्छ?

•	 के मलहाई ्हाहहा ्छ जक म यनो औषधीमहा कजतिकनो लहामनो 
समयसममकनो लहाजग प्रयनोग गददै्ुछ?

•	 के मलहाई ्हाहहा ्छ जक यनो औषधीले ्कहारहातमक असर के ्छ?

यजद तपहाईलंहाई यी प्रश्नहरूकनो मद्दतकनो लहाजग सहयनोग चहाजहन्छ भ्े, 
तपहाई ंडहाकटर, ्स्घ वहा फहामहा्घजससटसँग कुरहा ग ््घ सक्हुुन्छ। यजद तपहाइ ँ
पजहले ्ै असपतहाल ्छनोड्् ुभएकनो ्छ भ्े, तपहाइ ँआफ्नो स्हा्ीय 
जचजकतसक वहा समदुहाय फहामहा्घजससटलहाई सनोध् सक्हुुन्छ। तपहाई ं
पज् कु्ै पज् औषधीहरु कनो बहारे महा सहामहानय िहा्कहारी कनो लहाजग 
1300 MEDICINE (1300 633 424) महा फनो् ग ््घ सक्हुुन्छ। 
यनो िहा्कहारी अगें्िीमहा उपलबध गरहाइ्े्छ, त्हाजप तपहाईले फनो् 
दनोभहाषकेनो पहुचँ ग ््घ TIS National (131 450) लहाई फनो् ग ््घ 
सक्हुुन्छ, िसले तपहाईकंनो सवहास्थय डहायरेकट 1300 MEDICINE 

लहाइ्कनो सहा् तपहाईकंनो वहातहा्घलहापलहाई सहयनोग ग व्े्छ।

 

Stop taking: 

Dose changes: 

New medicines: 

Continue taking: 

My medicines  

औषधीहरूको हालसाक्बक सचूी राखने स्वोत्तम चीजहरू 
मध्ेय ्यो एक हो जुन व्यक्तिले उनीहरूका औषधीहरूसगँ 
सरुक्षित रहन सक्छन।्

स्हा्ीय जचजकतसकहरू (िीपी हरू), जवशषेज्ञ जचजकतसकहरू, 
असपतहालकहा डहाकटरहरू, फहामहा्घजससटहरू, दनत जचजकतसकहरू, 
अ्युहायीहरू, र अनय हरेचहाह प्रदहायकहरूसँगकनो समबनधलहाई 
म्् ग्ु्घहनोलहा। यी सबै वयजतिहरू तपहाइकँनो हहालकनो औषधीकनो 
बहारेमहा िहान् आवशयक ्छ तहाजक तपहाईलहाई तपहाईकंनो 
हरेजवचहारकनो बहारेमहा रहाम्नो र सरुजषित ज्ण्घयहरू ग ््घ मद्दत 
पयुहा्घउ्े्छ।

जबरहामीहरूले सधैं आफ्हा औषधीहरूकनो अप-डेट सचूी 
रहाख्पु्छ्घ। एक आधहारभतू सचूीले प्रतयेक औषधीकनो लहाजग ्हाम, 
कजतमहात्र कु् बेलहा िसतहा ज्दवेश्हरू समहावेश गद्घ्छ, र तपहाईकंनो 
सचूी अजनतम समीषिहाकनो जमजत रहाखद्छ। यनो एक रहाम्नो वयवस्हा 
हनो जक्करी यसले तपहाइलेँ जक् प्रतयेक औषधी जल् ुभएकनो ्छ, 
िब तपहाइलेँ यनो सरुू ग्ु्घभयनो, र कजतिकनो लहामनो समय समम  
यसलहाई जल् ुप्छ्घ भन्ेकुरहा पज्उललेख गद्घ्छ।

मेक्डक्सन ्ाईज ्यापस

यजद तपहाई ंवहा तपहाईकंनो हरेचहाहकतहा्घसँग 
समहाट्घ फनो् वहा ट्यहाबलेट उपकरण ्छ भ्े, 
MedicineWise कनो प्रयनोगले तपहाईलंहाई 
औषधी र अनय सवहास्थय िहा्कहारी रहाख् 
मद्दत ग ््घ सक्छ। यहापसकनो भहाषहा अगं्ेिीमहा 
हु्े्छ, त्हाजप यनो प्रयनोग ग््घ सजिलनो ्छ र तपहाईसँग अगं्ेिी-
बनोल्े हरेचहाहकतहा्घ वहा पररवहारकनो सदसय हु् सक्छ् ्िसले 
तपहाईकंनो िहा्कहारी हहाल सहाजबक रहाख् मद्दत ग ््घ सकद्छ। तपहाई ं
आफ्नो औषधी कनो बहारकनोड सकयहा् ग ््घ पज् सक्हुु्े्छ 
उ्ीहरूलहाई तपहाइकँनो सचूीमहा ्प् र तपहाईकंनो औषधी जल्े 
बेलहाकनो सम्झ्हाकनो समयहरु सेट ग्ु्घहनोस।् तपहाई ंआफ्नो 
औषधीकनो सचूी आफैलहाई, तपहाईकंनो पररवहार, र तपहाईकंनो 
सवहास्थय प्रजवजधलहाई पज् ई-मले प्रजतजलजप ग ््घ सक्हुु्े्छ। 
MedicineWise (मजेडजस् वहाईि) कनो प्रयनोग पणू्घ रूपमहा ज्: 
शलुक ्छ, कु्ै जवज्ञहाप् समहावेश ्ैछ्, र Google Play (गगुल 
पले) वहा यहापस सटनोरबहाट डहाउ्लनोड हु् सक्छ।

तपाईकंो औषधीको साथ सरुक्षित रहने (क्िरामीहरू र हरेचाहकताताहरूको लाक्ि महत्त्वपरूता जानकारी)
SESLHD Quality Use of Medicines Committee, February 2018
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