
 

 

तपाइको स्वास््य 
सम्बन्धि निर्णय लिि 
कसिे सहयोग गर्णछ? 
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अग्रिम हेरचाह योजना भनेको यदि कुनै 
कारणबश तपार्इ अफ्नो बारेमा बोल्न नसक्ने 
गरर अस्वस्थ हुनुभएको अवश्थामा तपार्इको 
भववश्यका स्वास््य उपचारका बारेमा अगाडी 
नै योजना बनाउनु हो ।  
                              

यसले अरूलार् तपााँर्का लाग्रग महत्व 
राख्नेकुराहरू थाहा पाउन मित गरइिछ । 
 

स्वास््यकमीहरूले के तपााँर्इले अग्रिम हेरचाह 

योजना बनाउनु भएको छ भनन वा तपााँर्को 
ग्रचककत्सा उपचार ननणइयकताइको बारेमा प्रश्न 
सोध्न सक्छन ्। 
थप जानकारीका लाग्रग वा अग्रिम हेरचाह 

योजना सम्बन्धित साहायताका लाग्रग  

हाम्रो कमचाइरीहरूसाँग कुराकानी गनुइहास ्वा 
सम्पकइ  गनुइहोस ्
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तपााँर् अफ्नै भाषामा कुरा गरेर उननहरूलार् 
९४९५ ३२३५ नम्वरमा सम्पकइ  राख्न र अग्रिम 

हेरचाह योजना सम्बन्धि थप जानकारी ललन 
सक्नुहुधछ । 

उत्तरी (नरइिन) अस्पताल अग्रिम हेरचाह 

योजना कायइक्रम 

फोनः  ९४९५ ३२३५ 

र्मेलः acp@nh.org.au 

www.nh.org.au/service/advance-care-

planning 

अग्रिम हेरचाह योजना – भववश्यको स्वास््य 
उपचारका लाग्रग पूवइ योजना  

 

अग्रिम हेरचाह योजना के हो ? 

िोभासेको सुवविाका लाग्रग  

सम्पकइ  गनुइहोस ्
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यदि तपााँर् िेरै बबमारी हुनुभयो अथवा कुनै गन्म्भर िरु्इटनामा पनुइभयो र अफ्नो ग्रचककत्सकसाँग अफ्नो स्वास्थ उपचारका बारेमा कुरा गनइ 
नसक्ने अवश्थामा पुग्नुभयो भने के हुधछ? 
 

 तपार्को स्वास््य सम्बन्धि ननणइय ललन कसले सहयोग गिइछ ? 

 उननहरूलार् तपार् भएको भए के चाहानुहुध्यो भनेर कसरी थाहा हुधछ? 

 

अग्रिम तयारी 
क) अरूलार् ननयुक्त गनुइहोस ्

तपार्ले अाँफु गन्म्भर ववरामी परेर अफ्नो वारेमा 
वोल्न नसक्ने अवश्थामा पुगेमा मेरो स्वास््य 
उपचार सम्बन्धि ननणइय ललने अग्रिकार यसलार् 
दिधछु भनी कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर गरेर 
राख्न सक्नुहुधछ । 
 

यस व्यन्क्तलार् ग्रचककत्सा उपचार ननणइयकताइ 
भननधछ । 
 

हेरचाह 
ख) कुराकानन र सल्लाह गनुइहोस ्

अफ्नो ग्रचककत्सा उपचार ननणइयकताइ, पररवार, 
साग्रथभार् र ग्रचककत्सकसाँग अफ्नो मुल्य तथा 
माधयता, ववचार तथा स्वास्थउपचार सम्वन्धि 
प्राथलमकताका बारेमा कुराकानन गनुइहोस ्।  
 

उननहरूलार् तपार्ाँकोलाग्रग के कुराले महत्व राख्िछ 
भनेर बताउनुहोस ्। 
त्यस्तै, अफ्नो ग्रचककत्सक तथा अरू स्वास््यकमीहरू 
साँग मेरो भववश्यका सम्भावनाहरू के के छन ्भनेर 

पत्ता लगाउने प्रयास गनुइहोस ्। 

योजना 

ग) लेखेर राख्नुहोस ् 

यदि यस्ते कुनै कुरा छ जसलार् तपााँर्ले गन्म्भरताका 
साथ ललनुहुधछ भने, त्यसको बारेमा अग्रिम हेरचाह 
ननिेलशकामा अफ्नो स्वास्थउपचार सम्वन्धि प्राथलमकता 
पने कुराहरू, मुल्य माधयता तथा भववश्यका स्वास््य 
उपचारका ननणइय सम्वन्धि ननिेशनहरूलार् वयान गरेर 
ललखखतरूपमा राख्नुहोस ्।  
 

यदि ननयुक्त ्गने कोही छैन भने पनन यसरी लेखेर 
राख्न सक्नुहुधछ ।                 
 

नय कागजातहरुका प्रनतललवपहरु अफ्नो ग्रचककत्सा उपचार 
ननणइयकताइ, ग्रचककत्सकहरु, अस्पताल लगायत तपााँर्को 

हेरचाहमा सम्लग्न अधय व्यन्क्तहरुलार् दिनुहोस ्।     

   अग्रिम हेरचाह योजना – भववश्यको स्वास््य उपचारका लाग्रग पूवइ योजना 


