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��ु����ा���� �वा����ेवा Ĥȡȣ
�वा��य मं�ालय (एम.ओ.ए.च) ले २० वटा िज�लाह�को �वा��य बोड� (डी.एच.बी.) ह�को �नगरानी गद� छ तथा

उनीह�लाई अनुदान �दान गद� छ ।

डी.एच.बी. ले आ�नो िज�लामा �वा��यसेवा संग��त गद� �वा��य

मं�ालय�वारा �न�ा��रत मापद�डह�को पालना गद� छ ।

�युजी�या�डमा धेरै नै �वा��यसेवाह� �न�शु�क छन ् वा �त�नह�का ला�ग आ�थ�क सहयोग उपल�ध छन ् ।

साव�ज�नक �वा��यसेवा �ा�त गन� यो�य हुनका ला�ग तपा� �युजी�या�डको नाग�रक, �युजी�या�डको ��ायी
�नवासी, दई
ु बष�को वक� भीजा भएको �यि�त, वा कोटा शर�ा�� हुनु पद� छ । गैर-आवासीह�ले अ�पतालकोको�ह

सेवाह�को ला�ग भु�तानी गनप
ु� न� हुनस�छ, तर य�द तपा� पैसा �तन� स�नुहु�न भनेप�न तपा�लाई आपतकाल�न
सेवा �दान गन� इ�कार ग�रने छै न | �युजी�या�डको �वा��य ��ाल�लाई दई
ु भागमा बाँ�न स�क�छ - �ा��मक
तथा मा�या�मक �वा��यसेवा ।

�ा��मक �वा��यसेवामा पा�रवा�रक �च�क�सक, �वशेष� (जो अ�पताल

प�रवेशमा प�न काम गद� छन ्), द�तरोग �वशेष�, फामा��स�ट, �फ�जयो�ेरपी, खु�ाको �वशेष�, परामश� तथा

स�बि�धत सेवाह� पद� छन ् ।
�वा��यसेवा �भ� पद� छन ् ।

अ�पताल ��ाल� �भ� पाइने साव�ज�नक वा �नजी �वा��यसेवा मा�या�मक

य�द तपा� �न:शु�क �वा��यसेवाको ला�ग यो�य हुनुहु�छ भने यो दे शको साव�ज�नक �वा��य ��ाल�बाट
�न�न�ल�खत अपे�ा गन� स�नह
ु ु �छ :
x
x
x

साव�ज�नक अ�पतालमा �न�शु�क उपचार

साव�ज�नक अ�पतालको चौबीस घ�टे द�
� ना एवं �पाताकाल�न �वभागमा �न�शु�क उपचार
ु ट
�ेस���सन शु�कमा छुट

x

जनरल �ै��टसनस� (जी.पी.) कहाँ जँचाउँ दाको शु�कमा छुट । अ��कतम छूट �ा�त गन�को ला�ग तपा�ले

x

द�
� ना��त भएमा जी.पी. �वारा �र�र ग�रए प�चात �फ�जयो�ेरे�प�ट, काइ�र�ै��टक �च�क�सक तथा
ु ट

x

य�द तपा�को �वा��यि�थ�त िजण� वा �त� छ भने �वा��यसेवाको ला�ग शु�कमा छुट वा �न:शु�क सेवा

आ�नो नाम तपा�ले जनरल �ै��टसमा दता� गराउनु पद� छ

अ���-�च�क�सा �वशेष� ज�ता �वशेष�ह�को शु�कमा छुट

x

�नजी �पमा

संचा�लत ि�ल�नकह�मा भएका बाहे क

�योशालाका धेरैजसो प�र�ण तथा ए�सरे को ला�ग

कुनै शु�क नला�ने । (तर, चाहे तपा� �न: शु�क साव�ज�नक �वा��यसेवाको ला�ग यो�य भएप�न,

रोजगार तथा ��श��को ला�ग ग�रने �वा��य प�र�णह�का ला�ग ग�रने

�योगशाला जाँच वा ए�सरे

x

�न�शु�क हुनेछैन )
�नजी �च�क�सा�े� �वारा �दान गराइएकोमा बाहे क, गभा�व��ा तथा �सवको दौरानको �वा��यसेवाको

x

सु�को परामश� शु�क बाहे क, उपचारको ला�ग जी.पी. �वारा साव�ज�नक अ�पतालमा �र�र गन�का ला�ग

ला�ग कुनै शु�क ला�दै न

कुनै शु�क ला�दै न
x

�च�क�सककहाँ दे खाउन जान तथा �ेस���सन पाउनको ला�ग छ बष� भ�दा कम उमेरका ब�चाह�को

ला�ग शु�क न�लइने वा घटाइने । साना ब�चाह�को ला�ग �च�क�सककहाँ दे खाउन जाँदा धेरै �भिजटह�

x
x

वा �ेस���सनह�मा ले�खएका �ष�धह� तपा�को ला�ग �न:शु�क हु�छन ्
४५ तथा ६९ वष� बीचका म�हलाह�को ला�ग �तनको �न:शु�क जाँच।

आव�यकता परे को ख�डमा पाठे घरको मुखको �न:शु�क जाँच

यो�यताका मापद�डह� �वा��य मं�ालयको वेबसाइटमा हे न� स�कने छ । साव�ज�नक �पमा अनुदान�ा�त �वा��य

सेवाह�को ला�ग ि�लक गनुह
� ोस ् : http://www.health.govt.nz /मा “Guide to eligibility for publicly funded

health services”

मा ि�लक गनुह
� ोस ् ।

धेरैज�तो �ा��मक रे खदे ख सेवाह�को ला�ग तपा�ले शु�क �तनु� पद� छ । तर, य�द तपा� दता�वाला �बरामी हुनुहु�छ
भने तपा�को पा�रवा�रक �च�क�सक वा �ै��टस नस� सँग परामश�को ला�ग ����क सहायता �ा�त हुनेछ ।
सामा�यतया, तपा� परामश�को कुल खच�को लगभग ५० ��तशत मा�ै भ�
� ु नेछ । छ वष�
ु तानी गन� अपे�ा गनुह
भ�दा कम उमेरका सबै दता�वाला ब�चाह�को ला�ग �वा��य सेवाह� तथा �ेस���सनह�मा �दइने �ष�धह�

�न:शु�क हु�छन ् ।
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य�द तपा� यो�य हुनुहु�छ भने �युजी�या�डको साव�ज�नक अ�पताल ��ाल�मा उपचार �न: शु�क हु�छ।
साव�ज�नक अ�पतालमा भना� हुनको तपा�ले कुनै �वशेष� �रफर गरे को हुनुपद� छ । य�द तपा�लाई तु��तै

�च�क�सा सहायताको आव�यकता परे को छ भने पा�रवा�रक ���क�सक (जसलाई जनरल ��ि�टसनर वा (जी.पी.)को

नामबाट जा�न�छ) ले तपा�लाई अ�पतालमा �रफर गन� स�दछन ् । य�द घातक बीमार�को ला�ग वा दघ
� नाको
ु ट

फल�व�प भना� हुनुभएको है न भने तपा�ले आ�नो �वा��य संबंधी आव�यकताह� अनुसार �नजी अ�पताल रो�न
स�नह
ु तानी गनप
ु� छ� । �नजी अ�पतालका सेवाह� �ा�त गन�को ला�ग
ु ु �छ । तर, यसको ला�ग सबै सेवाह�को भ�
�च�क�सा बीमा एकदमै सहयोगी हुनस�छ ।

केह� आमाह�, जो �वयं आ�नै अ�धकारमा, साव�ज�नक �पमा अनुदान�ा�त �वा��य एवं अपा�गता सेवाह�को

ला�ग यो�य हुँदैनन ्, �य�तो अव�थामा य�द उनीह�को जीवन-साथी यो�य छ भने, उ�नह� अनुदान�ा�त मात�ृ व
रे खदे खको ला�ग यो�य हुन सि�छन ् । थप जानकार�को ला�ग �वा��य मं�ालयको वेबसाइटमा यो�यता मापद�ड
हे नु�होस ् :
http://www.health.govt.nz/

Guide to eligibility for publicly funded health services

साव�ज�नक �पमा अनुदान�ा�त �वा��य सेवाह�को ला�ग यो�यता गाइड

छ वष� भ�दा कम उमेरकोको सबै ब��ा, उनीह�को नाग�रकता वा अ�वास ि�थ�त जे भएप�न, इ�युनाइजेसन

से�युल तथा वेलचाइ�ड सेवाह�मा साव�ज�नक �पमा अनुदान�ा�त खोपको ला�ग यो�य हु�छन ् ।
सरकार यो कुराको जोडदार �पमा �सफा�रस गद� छ �क �युजी�या�डमा रहे का �य�ता �यि�तह� जो साव�ज�नक
�पमा अनुदान�ा�त �वा��य सेवाह�को ला�ग यो�य छै नन ्, उनीह�ले �वा��य बीमा स�हत या�ाको पूण� बीमा

गराउन ् ।

पा���ा��क ���क��क (जी.पी.) को छनोट गन�
पा�रवा�रक ���क�सक वा 'जी.पी.' �ाथ�मक �वा��य दलको भाग हु�छ जुन �युजी�या�डको �वा��य ��ाल�मा
स�पक� गन� तपा�को प�हलो �यि�त हु�छ। यो दलमा सामा�यतयामा तपा�का जी.पी., ��ि�टस नस� तथा
फामा��स�ट सामेल हु�छन ्हु । तपा� आ�नो नयाँ गह
ृ नगर वा शहरमा आउने �वि�तकै जी.पी. सँग दता� गराई
हा�नप
ु छ� ।

धेरैज�तो जी.पी. ह� मे�डकल से�टर �भ� काम गद� छन ् ।

तपा� मे�डकल काउं �सलको वेबसाइटमा रिज�टर खो�न प�न स�नुहु�छ । तपा� टे �लफोन बुकमा सेता पानाह�को
अगाडीको खंडमा 'रिज�टड� मे�डकल ��ि�टसनस� एंड मे�डकल स�टर' हे रेर अथवा वेबहे �थ वेबसाइट
http://www.webhealth.co.nz/home/ मा हे रेर मे�डकल स�टर प�ता लगाउन स�नुहु�छ । आँफूलाई रा�ो लागेको

- आ�नो घर वा काय��थलको निजकको ��ि�टस रो�नुहोस ् । मे�डकल के��ह�को कम��ार�मा ���क�सक, ��ि�टस

नस� तथा �शास�नक �टाफ हु�छन ् ।
कम��ार�ह� प�न हु�छन ् ।

के�हमा फामा��स�ट तथा थप �वा��य एवं सामािजक सेवाह� का

तपा�को �वा��यको रे खदे खमा सबैको भ�ू मका मह�वप�
ू � हु�छ ।
म ���क��क�ँग दता� ��प�छ के हु�छ ?
य�द तपा� जी.पी. सँग दता� हुनुहु�न भने तपा�सँग अ�या�धक परामश� शु�क �लइ�छ । मे�डकल स�टर �भ�
���क�सक सँग दता� गराउन �न:शु�क तथा सहज हु�छ। तर, दता� गद� मा भना� हुँदैन । यो�य हुनुहु�छ भने मा�ै

तपा� जी.पी. सँग भना� हुन स�नुहु�छ । यो तपा�मा �नभ�र गद� छ �क तपा� पु�ष ���क�सकसँग दता� वा भना�
गराउनुहु�छ अथवा म�हला ���क�सकसँग । ���क�सकको �रसे�श�न�टले तपा�सँग सामा�यतयामा आ�नो नाम

तथा संपक� �ववरणको साथमा एक फारम भन�को ला�ग अनरु ोध गन�छन ् - साथमा आ�नो पासपोट� तथा भीजा लान
नभु�नुहोस ् । तपा�सँग आ�नो �वा��य �ववरणको बारे मा प�न सोधपुछ ग�रनेछ ।

तपा�सँग आ�नो जी.पी. फेन�

अ�धकार हु�छ तर यो कुरा �यानमा रा�नुपन� हु�छ �क नयाँ मे�डकल स�टरमा ��थ�क सहायता तीन मह�ना स�म
उपल�ध नहुन प�न स�छ । यस कारण तपा�ले पूरा भु�तानी गनु� पन�छ, अनुदान �ा�त हुनेछैन ।
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भना� भएका �बरामीह�को ला�ग �व�भ�न �कारका अनुदानह� उपल�ध छन ् । एक पटक जब तपा�ले आँफू�वारा

छा�नएको मे��कल स�टरमा भना� फाम� भ�र �दनुहु�छ, तपा� यी ��थ�क सहायताह�को ला�ग यो�य ब�नुहु�छ ।

मे��कल स�टरमा भना� हुने रा�ो कुरा हो �कनभने तपा�ले आ�नो
स�ब�ध �वक�सत गन� स�नुहु�छ ।

रे खदे ख गन� �ाथ�मक ट�मसँग मजबूत, �नर�तर

मैले ���क�सकसँग भे�नक� ला�ग समय कस�� �ा�� गन� स��ु ?
य�द आ�नो �च�क�सकसँग भे�न चाहनुहु�छ भने तपा�ले एक �दन प�हला समय तय गनु� रा�ो हु�छ । तर य�द
तपा�ला� आक��मक सेवाको आव�यकता छ भने जी.पी. ले तपा�ला� सदै व �यह� �दन समय �दनेछन ् । य�द

तपा� चाहनुहु�छ भने, धेरैज�तो �वा��य पर��णह�को ला�ग �म� वा सहयोगीह�ला� प�न लैजान स�नुहु�छ ।
े र �वारा संप�न ग�रनु
सहायता गन� �य��तला� दोभाषेको �पमा �योग गनु� हुँदैन । यो सेवा सदै व ��श��त पेशव
पद� छ । यो बारे मा हामी केह� बेरमा कुरा गन�छ� ।
�ै��टस नस� �वा��य संबंधी जानकार�को ला�ग उ�कृ�ट ��त हु�छन ् तथा उनीह�ले धेरै सेवाह� स�प�न गद� छन ् ।

तपा� नस�सँग भे�नको ला�ग समय �मलाउन स�नुहु�छ ।

हरे क भेटको ला�ग भ�
ु तानी गनप
ु� न� हु�छ तथा ��येक मे��कल स�टरको शु�क अलग-अलग हु�छ । �च�क�सकले
य�द तपा�को घरमा भेट गरे मा वा �पातकाल�न ��थ�तमा भे�नुभएमा प�न अ�त�र�त शु�क �लइ�छ ।

�च�क�सकसँगको भेटमा आव�यकता परे मा मा� �ेस���सन �दान ग�र�छ र यो �च�क�सकको �ववेकमा �न��र

सबै �बमार�ह� सं�मणको कारण हुँदैनन ् । �वास संबंधी के�ह सं�मण �व�ाणु-ज�य हु�छन ्;
एंट�ब�य��टक बाट �यनीह�को उपचार हुन स�दै न । य�द तपा�का जी.पी.ले तपा�ला� एंट�ब�य��ट�स
�ेस���सनह�मा लेखेर �द�छन ् सबै �ष�ध सेवन गनप
ु� छ� । एंट�ब�य��ट�स तथा ��त-सुजन ���धह� एकै

गन�छ ।

होइनन ् ।

मैले ���े��ला� कस�� दे खाउन स��ु ?
तपा�का जी.पी.ले थप पर��णको ला�ग तपा�ला� �च�क�सा �वशेष� कहाँ �रफर गन� स�छन ् ।

�वशेष�सँग

दे खाउँ दा ला�ने खच� अलग-अलग हु�छ तथा सामा�यतयामा यो शु��ती परामश�को शु�क १५० डलर बाट स�
ु
हु�छ । य�द तपा� यो भेटको ला�ग भु�तानी गनह
ु� ु �छ, अथवा य�द तपा�को �च�क�सा बीमा कंपनीले भु�तानी
� ु �छ ।
गद� छ भने तपा�ले समु�चत �प भ�दा चाँडो सेवा �ा�त गनुह

य�द तपा� यो�य हुनुहु�छ भने तपा�ला� साव�ज�नक �वा��य �णाल� माफ�त �वशे��कहाँ �रफर ग�रन स�छ ।
यो �न:शु�क हु�छ, तर तपा�ला� �ती�ा सूचीमा रा�खन स�छ तथा भे�ने समय पाउनको ला�ग कय� म�हना
स�म कुनुप
� न� हुनस�छ ।
���ी ��ा��� बीमाले कस�� काम गद� � ?
�युजी�या�डका के�ह �य��तह�ले �नजी �वा��य बीमाको ला�ग भु�तानी गन� �वक�प रोजेका हु�छन ् । यो महँगो
भएतापनी, �नजी �वा��य बीमा गराउनु भयोभने तपा� �ती�ा सूचीमा ब�नुपद� न र तपा� �नजी अ�पतालको

�वशे��बाट उपचार तथा रे खदे ख �ा�त गन� स�नुहु�छ ।
�नजी �वा��य बीमाकता� खो�नको ला�ग www.yellow.co.nz मा जानह
ु ोस ् र “इं�य�र� स - मे��कल इन
�ाइ�टचच�” मा हे नह
ु� ोस ्।

य�ता के�ह बीमा �वशे��ह� छन ् जो अं�ेजीको अ�त�र�त दो�ो भाषा प�न बो�दछन ् । उनीह�ले �ाय�जसो

सामुदा�यक �म�डयाह�मा �व�ापन गरे का हु�छन ् ।
'ए�ीबडी' वेबसाइटमा बीमा �व�ापनको बारे मा तथा थप जानकार� �दइएको हु�छ :
http://www.everybody.co.nz/page-56d7ef0e-9e87-46ad-9ab9-843e76f8301e.aspx
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सामुदा�यक सेवा काड� (सी.एस.सी.)
सामुदा�यक सेवा काड� 'वक� एंड इनकम' को नामबाट जा�नने सरकार� �वभा� �वारा जार� ग�रएको हु�छ।
�न��न�लखत अव�थाह�मा सामुदा�यक सेवा काड�को ला�ग आवेदन �दन स�नुहु�छ :
x
x
x

तपा�

� ा�लक �या�पस अ�ययनमा भए १६-१७ वष�को)
१८ वष� वा �यो भ�दा बढ� उमेरको (अथवा प�
ू क
�युन वा म�यम आय भएको (�नरा�श तपा�को पा�रवा�रक ��थ�तमा �नभ�र हु�छ)

�युजी�या�डको ना��रक वा �थायी �नवासी।

यो काड�ले कम शु�क वा �बना शु�क �न�न�ल�खत सेवाह� हा�सल गन�मा तपा�को म�त गन�स�छ :
x
x
x
x
x
x

काया�लय समय बा�हर �च�क�सकसँगको भेटको शु�क

य�ता �च�क�सक सँग दे खाउनको ला�ग जाने जो तपा�को �नय�मत �च�क�सक है न

१५ वष� वा यो भ�दा कम उमेरको ब�चाह�को ला�ग च�मा

अ�पताल वा मा�यता �ा�त ड�टल कां���टस� �वारा उपल�� गराइएको दाँतको आपातकाल�न रे खदे ख
तपा�ला� आ�नो �े� बा�हरको साव�ज�नक अ�पतालमा उपचारको ला�ग होम हे �पको ला�ग �रफर

ग�रएको हु�छ भने या�ा तथा आवास खच�
�ेस���सन ����ह�को ला�ग शु�क (जब �ेस���सनह� मं�ालय, डी.एच.बी. अथवा पीएचओ कां���ट

बा�हर, ज�तै �नजी �वशेष�, बाट �दइ�छ)।

यो काड�को बारे मा थप जानकार� हा�सल गन�को ला�ग तल हे नह
ु� ोस ्:

http://www.workandincome.govt.nz/individuals/a-z-benefits/community-services-card.html

काड� �ा�त गन� आँफू यो�य भए नभएको थाह पाउन, यसको �यव�थापन गन� सरकार� �नकाय ‘वक� ए�ड इनकम’
मा स�पक� गनुह
� ोस ्:

www.workandincome.govt.nz

�न:शु�क संपक� गनह
ु� ोस ् ।

अनलाइन अथवा यो फोन न�बर 0800 999 999

हाई यूजर हे �� काड� भनेको के हो?
य�ता �य��तह� जो जार� रहने खालका बीमार�ह�को ला�ग आ�नो पा�रवा�रक �च�क�सकको सँग १२ मह�न�को

समयाव��मा १२ वा सो भ�दा बढ� पटक दे खाउनको ला�ग जा�छन ्, उनीह� ‘हाई यूज हे �थ काड�’को ला�ग यो�य

हु�छन ् । यसको मतलब उनीह�ले आ�नो जनरल ����टसनस�सँग दे खाउँ दा तथा �ेस���सनमा �यादा आ�थ�क
सहायता हा�सल गन�छन ्।
��� म� द�
� ना��� भएँ भने के हु��?
ु ट
य�द तपा� �युजी�या�डको ना��रक, �थायी �नवासी हुनुहु�छ वा तपा�सँग अ�थायी भीजा छ तथा तपा�
दघ
� ना��त हुनुहु�छ वा काममा वा घरमा चोटपटक ला�छ भने सरकार� ए�सीड�ट कंपेनसेशन काप�रे शन
ु ट
(ए.सी.सी.) ले संभवत: तपा�को �य��त�त चोटपटकको ला�ग बीमा उपल�� गराउँ छ। ए.सी.सी. सुर�ा बीमाले

तपा�ला� �न: शु�क �वा��य उपचारको ला�ग हकदार बनाउँ दै न।
उपचारको के�ह खच� बेहोनु� पन� छ ।

अझैप�न तपा�ले घर वा काममा लागेको चोटको

यो�यताका के�ह मापद�डह� प�न पूरा हुनुपछ� । �ब�तारै -�ब�तारै दे खापन�
�बमार�ह� ज�तै ब�दो उमेर स�ब��ी बीमार�, तनाव वा भावना�मक सम�याह�को ला�ग ए.सी.सी.ले सुर�ा बीमा

�दान गद� न ।

ए.सी.सी. �य��त�त चोट सरु �ा बीमाको बारे मा अ��क जानकार� हा�सल गन�को ला�ग 0800 101

996 मा �न:शु�क फोन गनह
ु� ोस ् वा भेट www.acc.co.nz हे नु�होस ् ।

यो कुरामा �यान �दनुहोस ् �क ए.सी.सी.ले �युजी�या�डमा हुने सम�त दघ
� नाह�को ला�ग सुर�ा बीमा �दान
ु ट
गद� छ, तपा�को आ�वासको ��थ�त जाहे जे होस ् ।
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�यांगवेज लाइन माफ�त दोभाषे उपल�ध हुनेछन ् ।
काया�लय समयको ���को �वा��यसेवा

य�द तपा�ले आ�नो �च�क�सकको कामकाजको सामा�य समय (�बहान आठ बजे दे �ख बेलुक� छ बजे, सोमवार
दे �ख शु�बार स�म) बा�हर आक��मक �च�क�सा सहायताको आव�यकता हु�छ भने सबभ�दा प�हला आ�नो
जी.पी. सँग स�पक� गनह
ु� ोस ्। मे�डकल स�टरमा फोन गनह
ु� ोस ् जहां तपा�ले के गन� भ�ने बारे मा एउटा �यासेज

सु�नुहुनेछ । य�द तपा�को जी.पी.ले फोन कलको उ�तर �दएनन ् भने �यो फोन कल ��श��त नस� कहाँ पु�छ,
जसले तपा�लाई के गन� भनेर स�लाह �दने�छन ् ।

हे �थला�न एक टे ल�फोन सेवा हो जसमा तपा�ले चौ�बसै ��टा फोन गन� स�नुहु�छ। पंजीकृत ��श��त नस� बाट
�न: शु�कमा सहायता �ा�त गन�को ला�ग टोल-�� नंबर 0800 611 116 मा फोन गनु�होस ् । य�द तपा� आ�नै
भाषामा कसैसँग कुरा गन� चाहनुहु�छ भने यसको ला�ग सो�नुहोस ् �कनभने हे �थलाइनले दोभाषे सेवा प�न �दान
गद� छ ।

य�द तपा� �य��तगत �पमा काया�लय समय बा�हर जी.पी. सँग भे�न चाहनुहु�छ भने २४ ��टे मे�डकल स�टरमा
जान स�नुहु�छ ।

यी सेवाह�को ला�ग रोगी सँग शु�क �लइ�छ । साव�ज�नक ��पतालको तुलनामा �ती�ा समय

�ाय: एकदमै कम हु�छ ।

साव�ज�नक ��पतालको 'आपातकाल�न �वभाग (ई.डी.)'मा चौबीसै��टा आपातकाल�न सेवा प�न उपल�� हु�छ।
यो सेवाको ला�ग कुनै शु�क ला�दै न तथा भे�ने समय �लने आव�यकता प�न हुँदैन । क�हलेकाह�� तपा�लाई
� ना��त हुनुहु�छ वा तपा�को
�च�क�सकसँग दे खाउनको ला�ग धेरै बेर �ती�ा गनुप
� न� हुनस�छ । य�द तपा� दघ
ु ट
बीमार� गंभीर �क�समको छ भने तपा� ई.डी. मा जानु पद� छ।

एंबु��स सेवाले कस�� सेवा �दान गद� � ?
से�ट जोहन ले �युजी�या�डको धेरैज�तो जनसं�याको ला�ग एंबुल�स सेवाह� �दान गद� छ ।
आपातकाल�न अव�थामा एंबल
ु � स बोलाउनको ला�ग 111 न�बरमा फोन गनु�होस ् ।

एंबुल�स सेवाह�लाई �न:शु�क सेवाको �पमा हे �रने भएताप�न दघ
� ना सँग अस�ब��धत सेवाह�को ला�ग तपा�ले
ु ट

भु�तानी गनप
ु� न� हु�छ । से�ट जोहन एक परोपकार� सँ�था भएकोले �यूनतम शु�क ८० डलर तो�कएको छ र
यसलाई च�दाको �पमा हे �रनुपछ� ।
एंबुल�सका कम�चार�ह� �य�ता �य��तह�को हालत ��थर बनाउनमा म�त गन�को ला�ग ��श��त हु�छन ् जो
दघ
� ना��त वा �बरामी छन ् । उनीह�ले �न�न�ल��त कामह� प�न गद� छन ् :
ु ट
x
x
x

भना� तथा ब�हरं गी उपचारको ला�ग रो�गह�लाई ��पताल लैजाने
अ�पतालह� सान� वा ��पतालबाट घर लैजाने

आपातकाल�न ��थ�तह�मा �च�क�सा सु�व�ाह� �दान गन�को ला�ग पु�लस तथा अ��न�नय��� सेवाह�को

साथमा काम गन�
x
x

हवाई एंबुल�स उडानह�को तथा कने�शनह�को �यव�था गन� तथा �टाफ पठाउने
�य��तगत मे�डकल अलाम�को �नगरानी गन�

मैले द�� �वा��यसेवा कस�� �ा�� गन� स��ु ?
यो�य ब�चाह�को ला�ग दाँतह�को आधारभूत सेवा ज�म दे �ख १८ वष�को उमेरस�म �न: शु�क

प�चात ् तपा�ले दाँतह�को रे खदे खको ला�ग भु�तानी गनुप
� छ� ।
�नजी डा�टरह�सँग दता� हु�छन ् तथा यसको ला�ग भु�तानी

5

Nepali

हु�छ। यस
धेरैज�तो �य��त द�त �च�क�सा सेवाह�को ला�ग

गद� छन ् ।

य�द तपा�को उपचार ला�ग आव�यक छ भने द�तरोग �वशेष�ले - जी.पी.ले ज�तै

- �ेस���सनमा �ष�ध ले�न

स�छन ् । यी �ेस���सनह�का �ष�धह� तपा�ले �थानीय फाम�सीमा गएर �ा�त गन� स�नुहु�छ।

द�तरोग �वशेष�ह�ले सामा�यतयामा कुनै सरकार� सहायता उपल�ध हुँदैन र उनीह�को शु�क फरक-फरक हु�छ।

उनीह�ले �ाय: जनरल �ै��टसनस�ले भ�दा धेरै शु�क �ल�छन ् ।

तपा� ए�लो पेजेज अनलाइनमा द�तरोग �वशेष�ह�को सूची �ा�त गन� स�नुहु�छ वा आ�नो �े�मा कुनै द�तरोग

�वशेष� खो�न ड�टल काउि�सल अफ �युजी�या�डको वेबसाइटमा स�नुहु�छ ।

आ�नो �े�मा ड�टल सज�र� प�ता

लगाउनको ला�ग �न�न�ल��त वेबसाइटमा जानुहोस ्: http://www.dentalcouncil.org.nz/

मैले फाम�सी सेवा �स�� �ा�� गन� स��ु ?
य�द तपा�को �वा��य अव�थाको ला�ग उपचारको आव�यकता हु�छ भने तपा�का �च�क�सकले तपा�लाई
�ेस���सन लेखेर �द�छन ् । (�युजी�या�डमा �ेस���सनह�मा ले�खने �ष�धह� �ेस���सन �बना �क�न
पाइ�दै न।)

�ेस���सन तपा�ले फाम�सीमा �लएर जानुपछ� ।

जब तपा�ले आ�नो �ेस���सन �यहाँका

कम�चार�लाई �दनुहु�छ, �ेस���सनको �ष�ध तयार हुन क�त समय ला�छ भनेर उनीह�ले जानकार� �द�छन ् ।
(फामा��स�टह�को �य�तताको आधारमा २० �मनट स�म ला�न स�छ।) तपा�ले �ष�ध �ा�त गनभ
ु� �दा प�हला

फामा��स�ट - �टाफ स��यले - तपा�को नाम तथा ठे गाना जाँच गद� छन ् ।
भनेर सु�न��चत गन�को ला�ग य�तो ग�र�छ ।

सह� �य��तले �ष�ध �ा�त गरे को छ

प�रवारका स��यह�ले प�न तपा�को �ेस���सन �ष�धह� लैजान

स�छन ् । यो�य �यि�तह�ले �ेस���सनह�मा ले�खएको ��येक आइटमको ला�ग पाँच डलर

भु�तानी गनुप
� छ� ।

� पमा अनुदान�ा�त हु�छन ्, तर के�हको ला�ग रोगी बाट थप शु�क
धेरैज�तो �ेस���सनह� सरकार �वारा पूण�
�लइ�छ । उ�त �वशेष �ष�ध पूण�
� पमा अनुदान�ा�त नहुने भएकोले य�तो ग�र�छ । यो शु�क पाँच डलर

�नधा��रत शु�कको अ�त�र�त हुनेछ। य�द तपा� �ेस���सनह� दोहोया�इ रहनुहु�छ (�ाय: िजण� रोगह�को ला�ग)
भने तपा� ��येक पटक जब अक� �ेस���सनको ला�ग आउनुहु�छ, पाँच डलर �तन� आव�यकता पद� न । के�ह

�वशेष�ह�को �ेस���सन अझै महँगो प�न हुनस�छ । दोहोया�उने �ष�धह�, �ेस���सनको लेबलमा ले�खएको
समा��त अव�ध भ�दा अगाडी - जुन �ाय: तीन मह�नेको हु�छ, �यह� फाम�सी बाट �लनुपन� हु�छ । य�द तपा�

या�ा गन� वा �हँ डडुल गन� असमथ� भएको कारण बाट अक� पटक �ष�ध ल�नको ला�ग आउन स�नुहु�न भने एक

पटकमा नै आ�ना सबै �ष�धह� �दनको ला�ग अनरु ोध गन� स�नह
ु ु �छ ।

कृपया यो कुरा सु�न��चत गनु�होस ् �क, जब तपा� आ�नो �ेस���सन �ष�धह� �लएर जानुहु�छ, �यसको सेवन

कसर� गन� भ�ने कुरा पूण�
� पमा बु�नुभएको छ ।

य�द तपा�लाई कुनै स�दे ह छ भने फाम�सी �टाफ सँग �प�ट

गन� भ�नुहोस ् । य�द तपा�लाई आ�नो औष�धको बारे मा कुनै थप चासो छ भने तपा�को �ाथ�मक रे खदे ख ट�मले
मे�डकेशन मैनेजम� ट स�व�स माफ�त �न:शु�क होम-�भिजटको �यव�था गन� स�छ ।

यो चल सेवामा

फामा��स�टह�को य�तो �टाफ हु�छ जसले तपा�लाई आ�नो �ष�ध कसर� �लनु पद� छ भनेर स�लाह �दन तथा
�श��त गन�मा समथ� हु�छ । यसको अ�त�र�त दोभाषेह� प�न उपल�ध छन ् ।
�युजी�या�डमा औषधीय �यव�थाको बारे मा थप जानकार� हा�सल गन�को ला�ग �न�न�ल�त वेबसाइटह�मा

हे नु�होस ्:

http://www.pharmac.govt.nz/charges
http://www.pharmac.govt.nz/patients

य�द तपा�ले वा तपा�को प�रवारलाई धेरै �ेस���सनह�को भु�तानी गनप
ु� न� हु�छ भने तपा� ‘फामा��यू�टकल
स��सडी काड�’ को ला�ग यो�य हुन स�नुहु�छ। तपा�ले आ�नो �थानीय फाम�सीबाट यो काड� �ा�त गन� स�नुहु�छ।
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फामा�सीह�ले �बना �ेस���सन �दइने �व�भ�न �ष�धह�को प�न �व�� गद� छन ्, जसलाई तपा� �ेस���सनह�

नभएप�न ख�रद गन� स�नुहु�छ ।

यो �ष�धह�को उपयोग सामा�य ��ाखोक�, दख
ु ाइ कम गराउन ग�र�छ र

यसमा ��म तथा मलमह� प�न पद� छन ् | स�लाहको ला�ग ��नो फाम��स�ट सँग सो�नुहोस ् ।

य�द तपा�लाई ��नो वा ��नो प�रवारको �वा��यको बारे मा कुनै ��ंता छ भने प�न फाम�सी �टाफह�ले स�लाह
�दन स�छन ् ।

य�द तपा�लाई पसल खु�ने समय भ�दा बा�हर �ष�धको �क��मक आव�यकता हु�छ भने अज�ट फाम�सीमा जान
�यनीह� रा�� १० वा ११ बजे स�म खु�ला रह�छन ् । तपा�ले �यनीह�लाई �हाइट पेजेजमा

स�नुहु�छ ।

'हा��पटल ए�ड अदर हे �� स�व�स �ोवाइ�र' ख�डमा अज�ट फाम�सीज को तल खो�न स�नह
ु ु �छ ।
मैले दोभाषेको सेवा कस�� ल�न स��ु ?

य�द तपा� जी.पी. ले भनेको कुरा ��नो भाषामा रा�ो सँग बु�न चाहनुहु�छ र यसको ला�ग दोभाषेको

�व�यकता पद� छ भने यसको ला�ग तपा�सँग कानुनी अ�धकार� हु�छ । यो सेवा सम�त दता�वाला रोगीह�को
ला�ग �न:शु�क हु�छ। जब तपा� �च�क�सकसँग दे खाउनको ला�ग समय मा�नह
ु ु �छ, दोभाषेको ला�ग क��तमा
प�न २४ ��टा अगाडी नै अनुरोध गनप
ु� छ� । ब�चाह� वा नातेदारह�लाई दोभाषेको �पमा �योग नगनु�होस ्।

उनीह� �वा��य पेशाकम� होइनन ् �यसैले जी.पी. ले �दएको सुझाब र �नद� शनलाई गलत �पमा बु�न स�छन ् ।

मैले ��नो ��ा���सेवाको बारे मा कस�� उजु�� गन� स��ु ?
�वा��य वा अपा�गता सेवाको उपयोग गन� हरे क �य��त अ�धकार सं�हता �वारा सुर��त हु�छ। �युजी�या�डको
यी अ�धकारह�लाई तपा�

कानून अ�तग�त एक �वत�� आयोगले यो अ�धकारह�को �व��न तथा सुर�ा गद� छ।
तलको वेबसाइटमा ��नो भाषामा हे न� स�नूहु�छ :

http://www.hdc.org.nz/

मैले कस�� ��:शु�� �वा��� परामश� तथा थप �ा��ार� �ा��� गन� स��ु ?
जी.पी., द�त �च�क�सक वा �वशेष�सँगको भेट प�चात ् तपा�लाई ��नो र रोगको नाम र एउटा वेबसाइटको

ठे गाना ले�खएको एउटा काड� �दइ�छ | यो ठे गानामा जानुहोस ्, ��नो रोगको नाम टाइप गनह
ु� ोस ् यसले
तपा�लाई य�तो प�ृ ठमा लैजा�छ जहाँ �प�ट �पमा तपा�को �बमार�को बारे मा वण�न ग�रएको हु�छ ।

भाषामा थप पानाह�को अनव
ु ाद ग�रँ दै छ:

तपा�को

http://www.healthinfo.org.nz/
��ानीय �वा��य सेवाह�को बारे मा �न:शु�क �वा��य परामश�को ला�ग तपा� हे �थलाइन

�न:शु�क फोन गन� स�नुहु�छ।

0800 611 116 मा

�वा��य संबंधी जानकार� तथा �युजी�या�डको जीवनको धेरै प�ह�को बारे मा अ�य जानकार� 166 स�ट असाफ
���ट,, �ाइ�ट���मा रहे को ‘�ाइ�ट��� माइ���स स�टर’को वेबसाइट बाट प�न हा�सल गन� स�क�छ :

http://www.migranthub.org.nz/
तपा�ले यो वेबसाइटबाट अ�य भाषाह�मा �वा��य सँग स�ब��धत जानकार� हा�सल गन� स�नुहु�छ :
www.healthed.govt.nz
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फामा�सीह�ले �बना �ेस���सन �दइने �व�भ�न �ष�धह�को प�न �व�� गद� छन ्, जसलाई तपा� �ेस���स

नभएप�न ख�रद गन� स�नह
ु ु �छ । यो �ष�धह�को उपयोग सामा�य ��ाखोक�, दख
ु ाइ कम गराउन ग�र
यसमा ��म तथा मलमह� प�न पद� छन ् | स�लाहको ला�ग ��नो फाम��स�ट सँग सो�नुहोस ् ।

य�द तपा�लाई ��नो वा ��नो प�रवारको �वा��यको बारे मा कुनै ��ंता छ भने प�न फाम�सी �टाफह�
�दन स�छन ् ।

य�द तपा�लाई पसल ख�
ु ने समय भ�दा बा�हर �ष�धको �क��मक आव�यकता हु�छ भने अज�ट फाम
�यनीह� रा�� १० वा ११ बजे स�म खु�ला रह�छन ् । तपा�ले �यनीह�लाई �हाइट पेजेजम

स�नुहु�छ ।

'हा��पटल ए�ड अदर हे �� स�व�स �ोवाइ�र' ख�डमा अज�ट फाम�सीज को तल खो�न स�नुहु�छ ।
मैले दोभाषेको सेवा कस�� ल�न स��ु ?

य�द तपा� जी.पी. ले भनेको कुरा ��नो भाषामा रा�ो सँग बु�न चाहनुहु�छ र यसको ला�ग दोभाषेको
�व�यकता पद� छ भने यसको ला�ग तपा�सँग कानुनी अ�धकार� हु�छ । यो सेवा सम�त दता�वाला रोग

ला�ग �न:शु�क हु�छ। जब तपा� �च�क�सकसँग दे खाउनको ला�ग समय मा�नुहु�छ, दोभाषेको ला�ग क�
प�न २४ ��टा अगाडी नै अनुरोध गनप
ु� छ� । ब�चाह� वा नातेदारह�लाई दोभाषेको �पमा �योग नगनु�ह

उनीह� �वा��य पेशाकम� होइनन ् �यसैले जी.पी. ले �दएको सुझाब र �नद� शनलाई गलत �पमा बु�न स�

मैले ��नो ��ा���सेवाको बारे मा कस�� उजु�� गन� स��ु ?

�वा��य वा अपा�गता सेवाको उपयोग गन� हरे क �य��त अ�धकार सं�हता �वारा सुर��त हु�छ। �युजी�
यी अ�धकारह�लाई

कानून अ�तग�त एक �वत�� आयोगले यो अ�धकारह�को �व��न तथा सुर�ा गद� छ।
तलको वेबसाइटमा ��नो भाषामा हे न� स�नूहु�छ :

http://www.hdc.org.nz/

मैले कस�� ��:शु�� �वा��� परामश� तथा थप �ा��ार� �ा��� गन� स��ु ?

जी.पी., द�त �च�क�सक वा �वशेष�सँगको भेट प�चात ् तपा�लाई ��नो र रोगको नाम र एउटा वेबसाइ

ठे गाना ले�खएको एउटा काड� �दइ�छ | यो ठे गानामा जानुहोस ्, ��नो रोगको नाम टाइप गनह
ु� ोस ् यसल
तपा�लाई य�तो प�ृ ठमा लैजा�छ जहाँ �प�ट �पमा तपा�को �बमार�को बारे मा वण�न ग�रएको हु�छ ।

भाषामा थप पानाह�को अनव
ु ाद ग�रँ दै छ:

त

http://www.healthinfo.org.nz/
��ानीय �वा��य सेवाह�को बारे मा �न:शु�क �वा��य परामश�को ला�ग तपा� हे �थलाइन

�न:शु�क फोन गन� स�नुहु�छ।

0800 611 1

�वा��य संबंधी जानकार� तथा �युजी�या�डको जीवनको धेरै प�ह�को बारे मा अ�य जानकार� 166 स�ट
���ट,, �ाइ�ट���मा रहे को ‘�ाइ�ट��� माइ���स स�टर’को वेबसाइट बाट प�न हा�सल गन� स�क�छ :

http://www.migranthub.org.nz/
तपा�ले यो वेबसाइटबाट अ�य भाषाह�मा �वा��य सँग स�ब��धत जानकार� हा�सल गन� स�नुहु�छ :
www.healthed.govt.nz
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