
Queensland Health

सिफारिि गरिएको प्रिूसि हेिचाह - 
िपाईंले अस्वीकाि गिेपश्ाि: 
मसहलाहरूका लासग जानकािवी

यसि िपाईंलाई सिफारिि गरिएको प्रिूसि हेिचाह (Recommended maternity care) लाई िपाईंले अस्वीकाि गन्ननुभयो 
वा अस्वीकाि गनने सवचाि गिदै  हुन्नहुन््छ भने यो जानकािवीपत्रले यिबािे िपाईंिँग हुन िके् प्रश्नहरूको जवाफ सिन््छ। यो 
िामान्य जानकािवीका लासग मात्र होि िपाईंको हेिचाह प्रिायक, त्ो िपाईंको डाक्टि, ि्नँडेनवी वा स्ास्थ्यकममीिँग ्छलफल 
गन्ननुप्छनु । िपाईंले सिफारिि गरिएको प्रिूसि हेिचाह - यो िपाईंको सनर्नुय हो: मसहलाहरूका लासग जानकािवी पढेपस्छ यो 
जानकािवीपत्र पसढिहन्नभएको हुन िक््छ।

सिफारिि गरिएको हेिचाह (Recommended maternity care) भनेको के हो?
िपाईंको हेिचाह प्रिायकले िपाईं ि िपाईंको बच्ाको स्ास्थ्य जाँच गन्ननुहुन््छ ि यिै क्रममा पिवीक्षर् ि सचसकत्ा प्रसक्रयाहरू सिफारिि गन्ननु हुने ्छ। 
केहवी पिवीक्षर्हरू िबै गभनुविवी मसहलाका लासग सिफारिि गरिन््छ भने अन्य पिवीक्षर्हरू िपाईंको स्ास्थ्य, िपाईंको बच्ाको स्ास्थ्य वा िपाईंको 
पारिवारिक इसिहािको कािर्ले गिानु िपाईंलाई सिफारिि गरिन िक््छ।

यसि मैले मेिा लासग सिफारिि गरिएको हेिचाह नचासहने सनर्नुय गिेमा के हुन््छ? 
सिफारिि गरिएको हेिचाह सलनेमा िहमसि सिने वा नसिने भने् सनर्नुय िधै ँिपाईंको हो।
िपाईं आफ्नो अपोइन्टमेन्टमा एक िहयोगवी व्यक्तिलाई लैजान िक््नहुन््छ ि/वा ्छलफल गननु चाहन्नभएका सवषयहरू लेख्न िक््नहुन््छ, जसै्:
• िपाईंले अस्वीकाि गनने सवचाि गरििहन्नभएको हेिचाह
• िपाईंले अस्वीकाि गन्ननुका कािर्हरू
• िपाईंको सनर्नुयलाई प्रभाव पानने जानकािवी
• िपाईंका प्रश्न वा ििोकािहरू

• िोस्ो िाय खोजे् िपाईंको इच्ा
• िपाईंलाई सिइएको िल्ाहका बािेमा िपाईंको ब्नझाइ
• िपाईं आफ्ना योजनाहरू कसहले िमवीक्षा गननु चाहन्नहुन््छ

िपाईं आफ्नो हेिचाह प्रिायकिँग एक ्छलफल िथा िाझेिािवी हेिचाह योजना: सिफारिि गरिएको प्रिूसि हेिचाह अस्वीकाि  
गनने (Discussion and Partnership Care Plan: Declining Recommended Maternity Care) फािाम अन्निोध  
गननु िक््नहुन््छ। िपाईं वा िपाईंको हेिचाह प्रिायक जो कोहवीले यो फािाम भननु ि्नरु गननु िक््नहुन््छ। 

यो िपाईं ि िपाईंको हेिचाह प्रिायकलाई िपाईंको इच्ाहरूिंग िबैभन्ा धेिै उपय्नति हुने योजना बनाउनको लासग  
िहयोग गननु लासग हो।

Nepali



िपाईंले ्छलफल ि योजना गरिएको हेिचाह ब्नझ्नहुन््छ ि त्िमा िहमि हुन्नहुन््छ भनेि स्वीकाननुका लासग िपाईंलाई िपाईंको हेिचाह योजनामा 
हस्ाक्षि गननु अन्निोध गननु िसकन््छ।

मेिो बाँकवी प्रिूसि हेिचाहको के हुने ्छ?
िपाईं आफ्नो योजनामा िहमि भएअन्निाि प्रिूसि हेिचाह पाउन जािवी िाख्न िक््नहुन््छ। िपाईंको प्रिूसि हेिचाहको योजना िपाईंको अस्पिालका 
अन्य डाक्टिहरू ि ि्नँडेनवीहरूलाई पठाउन्नप्छनु  ि िपाईंले यिको एक प्रसिसलसप प्राप्त गन्ननु हुने ्छ। यिको मिलब िपाईंको हेिचाहमा िंलग्न भएका 
िबैजनालाई िपाईं आफ्नो प्रिूसि हेिचाहमा के चाहन्नहुन््छ भने् क्न िा थाहा हुन्नप्छनु ।
िपाईं वा िपाईंको बच्ाको स्ास्थ्यमा प्रभाव पाननु िके् क्न नै पसन परिविनुन भएमा िपाईंको हेिचाह प्रिायकले िपाईंिँग िपाईंको योजनाबािे क्न िा 
गन्ननु हुने ्छ। यसि िपाईंको योजना प्रिवकालमा िपाईंको हेिचाह गनने बािेमा हो भने, िपाईं प्रिव अवस्थामा हँुिा उहाँले यो योजना प्नसटि गन्ननु हुने ्छ। 
यसि िपाईं आफ्नो सवचाि परिविनुन गननु चाहन्नहुन््छ भने, िपाईं क्न नै पसन िमयमा त्िो गननु िक््नहुन््छ।

मेिो बच्ा जने्पस्छ के हुने ्छ?
िपाईं ि िपाईंको बच्ाले िामान्य रूपमा अस्पिालमाफनु ि हेिचाह प्राप्त गरििहन्न हुने ्छ ि िपाईंको योजनाका कािर्ले गिानु क्न नै फिक व्यवहाि 
गरिने ्ैछन। 
िपाईं आफ्नो हेिचाह ि प्रिूसि अन्नभवका बािेमा किैिँग क्न िा गननु चाहन िक््नहुन््छ। िपाईंकािकािात्मक ि/वा नकािात्मक अन्नभवहरू महत्त्वपूर्नु 
हुन््छन्। भसवष्यमा िँगिँगै क्न नै पसन िमयमा िपाईंलाई िहायिा उपलब्ध गिाइन््छ। िपाईं आफ्नो हेिचाह प्रिायक, उपभोतिा/सबिामवी िम्पकनु िँग 
क्न िा गननु वा पिामर्नु खोज् िक््नहुन््छ।

यसि म मेिो प्रिूसि हेिचाहका बािेमा अिन््नटि ्छ्न  भने म के गननु िक््छ्न ?
क्न नै पसन िमयमा आफ्नो हेिचाह प्रिायक वा अकको हेिचाह प्रिायकिँग क्न िा गन्ननुहोि्। िपाईं आफ्नो स्ास्थ्य िेवामा उज्निवी गननु वा सबिामवी िम्पकनु  
प्रसिसनसधलाईिम्पकनु  गननु पसन िक््नहुन््छ।
यसि िपाईं आफ्नो स्ास्थ्य िेवाको प्रसिसक्रयाबाट अिन््नटि हुन्नहुन््छ भने, स्ास्थ्य लोकपालको कायानुलय (Office of the Health Ombudsman) 

मा िम्पकनु  गन्ननुहोि्। थप जानकािवीका लासग: www.oho.qld.gov.au हेन्ननुहोि्।

जानकािवी ि िहायिाः
• सिफारिि गरिएको प्रिूसि हेिचाह अस्वीकाि गनने मसहलािँग िाझेिािवी (Partnering with the woman who declines recommended 

maternity care) – उपभोतिाहरूका लासग मागनुिर्नुन ि स्ोिहरू। www.health.qld.gov.au/consent

• क्वीन्सल्ाण्ड सचसकत्कवीय मागनुिर्नुनहरू (Queensland Clinical Guidelines) उपभोतिा जानकािवी –  

www.health.qld.gov.au/qcg/consumers

• 13 HEALTH (फोन: 13 43 25 84) एक गोप्य फोन िेवा हो जिले अत्ावश्यक बाहेकका अन्य स्ास्थ्य िल्ाह प्रिान गिनु्छ।  

www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health

• गभानुवस्था, जन् ि बच्ा (Pregnancy, Birth and Baby) – www.pregnancybirthbaby.org.au

 – हेल्पलाइन (फोन: 1800 882 436) मािृ-सर्र््न स्ास्थ्य निनुले गभानुवस्था, जन्, आमाब्नवा बने् ि बच्ा हुकानुउने बािेमा सनः र््नल्क व्यक्तिगि 
िल्ाह, मागनुिर्नुन ि जानकािवी प्रिान गन्ननु हुने ्छ। पिामर्नु िहायिा चासहएमा, उहाँहरूले िपाईंलाई सनम्न पिामर्नु िेवामा जोड्न्न हुने ्छ वा 
सिफारिि गन्ननु हुने ्छ। 

• बालबच्ा हुकानुउने िम्बन्वी नेटवकनु  (Raising Children Network) – www.raisingchildren.net.au

• लाइफलाइन (Lifeline) (फोन: 13 11 14) लाइफलाइनले 24 घण्ा िंकट िहायिा टेसलफोन िेवा प्रिान गिनु्छ।  

www.lifeline.org.au

क्वीन्सल्ाण्ड स्ास्थ्य (Queensland Health) यि प्नक्स्काका िम्बन्मा िपाईंको  
प्रसिसक्रयालाई स्ागि गिनु्छ। कृपया PSQIS_Comms@health.qld.gov.au मा इमेल गन्ननुहोि्।

  उपभोतिा मानक िासटिरि य ि्निक्षा (Partnering with Consumers Standard)  
िथा िासटिरि य ि्निक्षा ि ग्नर्स्िवीय स्ास्थ्य िेवा मानक (National Safety and Quality Health Service Standards) िँगको िाझेिािवी

यो प्रकार्न उपभोतिाहरूिँगको िहकायनुमा सवकसिि गरिएको हो।
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