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यो जानकारीपत्रले तपाईंको हेरचाह प्रदायक जस्तै, तपाईंको डाक्टर, सँुडेनी वा अन्य स्ास्थ्यकर्मीद्ारा ससफाररस 
गररएको प्रसूसत हेरचाह (Recommended maternity care) को बारेर्ा तपाईंसँग हुनसके् प्रश्नहरूको जवाफ 
सदन्छ। यो सार्ान्य जानकारीको लासग र्ात्र हो र तपाईंको हेरचाह प्रदायकसँग यसलाई ्छलफल गनुनुप्छनु ।

ससफाररस गररएको हेरचाह (Recommended maternity care) भनेको के हो?
तपाईंको हेरचाह प्रदायकले तपाईं र तपाईंको बच्ाको स्ास्थ्य जाँच गनुनुहुन्छ र यसतै क्रर्र्ा परीक्षण र सचसकत्ा प्रसक्रयाहरूको 
ससफाररस गनुनु हुने ्छ। केही परीक्षणहरू सबतै गभनुवती र्सहलाका लासग ससफाररस गररन्छ भने अन्य परीक्षणहरू तपाईंको स्ास्थ्य, 
तपाईंको बच्ाको स्ास्थ्य वा तपाईंको पाररवाररक इसतहासको कारणले गदानु तपाईंलाई ससफाररस गररन सक्छ।

यसद र् रे्रो लासग ससफाररस गररएको हेरचाहबारेर्ा सुसनसचित ्छतै न भने के गनने?
कुनतै पसन सर्यर्ा प्रश्नहरू सोध्नहोस्। BRAND शब्द (प्रोम्ट) सम्ेर तपाईंले सनम्नबारेर्ा सोध्न सकु्हुन्छ:
लाभहरू (Benefits): ससफाररस गररएको परीक्षण वा सचसकत्ा प्रसक्रयाका फाइदाहरू के हुन्?
जोखिर्हरू (Risks): ससफाररस गररएको परीक्षण वा सचसकत्ा प्रसक्रयाका जोखिर्हरू के हुन्?
सवकल्पहरू (Alternatives) : ससफाररस गररएको परीक्षण वा सचसकत्ा प्रसक्रयार्ा अन्य सवकल्पहरू के ्छन्?
असहले (Now ) वा केसह नगनने (Nothing): के यो सनणनुय असहले गननु आवश्यक ्छ? र्तैले परीक्षण वा सचसकत्ा  
प्रसक्रया नगनने सनणनुय गरेर्ा के हुन्छ?
सनणनुय (Decision): अखतिर् सनणनुय सधतै ँतपाईंको हुने ्छ।

यसद र्तैले हेरचाह अस्ीकार गरेर्ा के रे्रो हेरचाह प्रदायकले रे्रो हेरचाह गननु अस्ीकार गननु सक्छ?
तपाईंलाई ससफाररस गररएको प्रसूसत हेरचाह अस्ीकार गनने असधकार सधतै ँतपाईंसँग हुन्छ र तपाईंले  
ततैपसन स्ास्थ्य सेवा पाउनु हुन्छ।

ससफाररस गररएको प्रसूसत हेरचाह – 
यो तपाईंको सनणनुय हो: 
र्सहलाहरूका लासग जानकारी

Nepali



यसद तपाईं कुनतै सचसकत्ा प्रसक्रयाको अनुरोध गनुनुहुन्छ भने, तपाईंको हेरचाह प्रदायकलाई यसले राम्ोभन्ा बढी हानी ग्छनु  भने् सवश्ास 
भएर्ा उहाँले यो अस्ीकार गननु सक्छ।
यसद तपाईंको स्ास्थ्य सेवाले तपाईंलाई आवश्यक पनने हेरचाह प्रदान गननु असर्रनु भएर्ा, तपाईंको हेरचाह प्रदायकले तपाईंलाई 
आवश्यक हेरचाह प्राप्त गननु तपाईंका सवकल्पहरू र सहायताका बारेर्ा व्ाख्ा गनुनु हुने ्छ। तपाईंको हेरचाह अकको स्ास्थ्य सेवार्ा 
उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन सक्छ।

यसद तपाईं क्ीन्सल्ाण्डको सावनुजसनक अस्पतालर्ा प्रसूसत हेरचाह िोज्नुहुन्छ भने, तपाईं कसहल्तै पसन हेरचाह पाउनबा्ट बसचित हुनु 
हुने ्छतै न।

यसद र्तैले हेरचाह सलन अस्ीकार गरेर्ा रे्रो हेरचाह प्रदायकले र् आफतै ँ लाई र/वा रे्रो बच्ालाई हानीको 
जोखिर्र्ा राखदतै  ्ुछ भने् ठानेर्ा के हुन्छ?
तपाईंको हेरचाह प्रदायकले तपाईं वा तपाईंको बच्ालाई हानी पुग्न सके् ज्ात र अज्ात सम्ावनाहरूका बारेर्ा व्ाख्ा गनुनु हुने ्छ। 
उहाँहरूले तपाईंलाई ससफाररस गररएको हेरचाहका लासग अनुर्सत सदन सकु्हुन्।
तपाईं आफनो प्रसूसत हेरचाहका बारेर्ा सनणनुयहरूका लासग र ती सनणनुयहरूका नसतजाहरूका लासग आफतै  सजमे्वार हुनुहुन्छ। नसतजा 
जस्ो सुकतै  भएता पसन, तपाईंको हेरचाह प्रदायकले तपाईंलाई इर्ानदारी र करूणाका सार व्वहार गरररहनु हुने ्छ।
तपाईंले आफूलाई ससफाररस गररएको प्रसूसत हेरचाह अस्ीकार गनुनुभएको कारणले र्ात्रतै बाल संरक्षण सूचना (Child Protection 
Notification) जारी गननु ससकँदतैन।

र्तैले रे्रा लासग ससफाररस गररएको हेरचाह नचासहने सनणनुय गरेर्ा के हुन्छ?
तपाईं र तपाईंको हेरचाह प्रदायकले तपाईंको इच्ाअनुसार उपयुक्त हुने योजना बनाउन सकु्हुन्छ।
ससफाररस गररएको प्रसूसत हेरचाह अस्ीकार गनने बारे रप जानकारी क्ीन्सल्ाण्ड स्ास्थ्य सूसचत सहर्सत (Queensland Health 
Informed Consent) वेबसाइ्ट www.health.qld.gov.au/consent र्ा उपलब्ध ्छ र यहाँ ससफाररस गररएको हेरचाह अस्ीकार 
गननु चाहने र्सहलाहरूका लासग स्ोतहरू पसन उपलब्ध ्छ।

यसद र् रे्रो प्रसूसत हेरचाहका बारेर्ा असतुिष्ट ्ुछ भने र् के गननु सक्ुछ?
कुनतै पसन सर्यर्ा आफनो हेरचाह प्रदायक वा अकको हेरचाह प्रदायकसँग कुरा गनुनुहोस्। तपाईं आफनो स्ास्थ्य सेवार्ा उजुरी गननु वा 
सबरार्ी सम्पकनु  प्रसतसनसधलाई सम्पकनु  गननु पसन सकु्हुन्छ।

जानकारी र सहायताः
 • ससफाररस गररएको प्रसूसत हेरचाह अस्ीकार गनने र्सहलासँग सा्ेदारी (Partnering with the woman who declines 

recommended maternity care) – उपभोक्ताहरूका लासग र्ागनुदशनुन र स्ोतहरू। www.health.qld.gov.au/consent
 • क्ीन्सल्ाण्ड सचसकत्कीय र्ागनुदशनुनहरू (Queensland Clinical Guidelines) उपभोक्ता जानकारी –  

www.health.qld.gov.au/qcg/consumers
• 13 HEALTH (फोन: 13 43 25 84) एक गोप्य फोन सेवा हो जसले अत्ावश्यक बाहेकका अन्य स्ास्थ्य सल्ाह प्रदान गदनु्छ। 

www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health
 • गभानुवसरा, जन्म र बच्ा (Pregnancy, Birth and Baby) – www.pregnancybirthbaby.org.au

 – हेल्पलाइन (फोन: 1800 882 436) र्ातृ-सशशु स्ास्थ्य नसनुले गभानुवसरा, जन्म, आर्ाबुवा बने् र बच्ा हुकानुउने बारेर्ा सनः शुल्क 
व्खक्तगत सल्ाह, र्ागनुदशनुन र जानकारी प्रदान गनुनु हुने ्छ। परार्शनु सहायता चासहएर्ा, उहाँहरूले तपाईंलाई सनम्न परार्शनु 
सेवार्ा जोड्नु हुने ्छ वा ससफाररस गनुनु हुने ्छ। 

 • बालबच्ा हुकानुउने सम्बन्ी ने्टवकनु  (Raising Children Network) – www.raisingchildren.net.au
 • लाइफलाइन (Lifeline) (फोन: 13 11 14) लाइफलाइनले 24 घण्ा संक्ट सहायता ्ेटसलफोन सेवा प्रदान गदनु्छ।  

www.lifeline.org.au

क्ीन्सल्ाण्ड स्ास्थ्य (Queensland Health) यस पुखस्काका सम्बन्र्ा तपाईंको प्रसतसक्रयालाई स्ागत गदनु्छ।   
कृपया: PSQIS_Comms@health.qld.gov.au र्ा इरे्ल गनुनुहोस्।

  उपभोक्ता र्ानक रासष्टरि य सुरक्षा (Partnering with Consumers Standard)  
तरा रासष्टरि य सुरक्षा र गुणस्रीय स्ास्थ्य सेवा र्ानक (National Safety and Quality Health Service Standards) सँगको सा्ेदारी

यो प्रकाशन उपभोक्ताहरूसँगको सहकायनुर्ा सवकससत गररएको हो।
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