्मेरञा स्ञास्थ्य हेरचञाह
अधिकञारहरू

संज्ञानञात्मक (ज्ञानसम्बन्धी) क्मजोरधी
भएकञा ्मञाननसहरूकञा लञानि एक ननर्दे शिकञा

स्वास्थ्य हेरचवाह अधिकवारको अष्टेधिथ्यन घोषणवापत्र (Australian Charter
of Healthcare Rights) मवा उलिेख भए अनुसवार संज्वानवातमक कमजोरी
भएकवा व्यधतिहरूसँग उनीहरूिे स्वास्थ्य हेरचवाह प्वाप्त गरवादा सुरक्षि्त हुन र
सहवाथ्य्तवा पवाउन सकने अधिकवार छ।

स्ञास्थ्य हेरचञाह अधिकञारको अष्टेधलथ्यन
घोषणञापत्र (Australian Charter of
Healthcare Rights) िे सबै मवाननसिवाई हरेक
स्वास्थ्य हेरचवाह परर्िमवा
े
िवागू हुने अधिकवारहरूको
व्यवाखथ्यवा गरछ।
दा
उति घोषणवापत्र (Charter) िे स्वास्थ्य से्वा प्वाप्त
गरवादा ्तपवाईं ्वा ्तपवाईंिे सथ्यवाहवार गनदे व्यधतििे के
अपेषिवा रवाखन सकरछ भन्े व्यवाखथ्यवा गरछ।
दा
थ्यो ननरक्िकवा
दे
संज्वानवातमक कमजोरी भएकवा मवाननसहरू, हेरचवाहक्तवादा, परर्वार
र सहथ्योग गनदे व्यधतिहरूकवा िवानग हो। यस जञानकञारीपत्रको उद्दे शय भनको
दे तपञाईं
अस्पतञाल र अनय स्ञास्य हदेरचञाहको ्ञातञा्रण्मञा हुँर्ञा तपञाईंलञाई सुरक्षित रञाखनदे र
सहञायतञा गनदे बञारदे्मञा थप जञानकञारी प्रर्ञान गनुनु हो।
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संज्वानवातमक कमजोरी के हो?
जुनसुकै उमेरमवा मवाननसहरूमवा निमेन्सथ्यवा, निधिररथ्यम (अिमलि हुनु),
मनस्तषकमवा चोटपटक, मनस्तषकघवा्त(सट्ोक)्वा बौक्धिक अिति्तवा जस्तवा
अ्स्वाहरूको कवारण संज्वानवातमक कमजोरी हुन सकरछन्।
संज्वानवातमक कमजोरी निमेन्सथ्यवा जस्तै स्वाथ्यी हुन सकछ ्वा निधिररथ्यम हुँरवा
जस्तै अस्वाथ्यी अनुभ् हुन सकछ।
संज्ञानञात्मक क्मजोरी भएकञा व्यशक्हरूलञाई स्मरण, भञा्नञा, सोचन ्ञा कुरञाकञानी
गननु्मञा स्मसयञा हन सक्छ। संज्ञानञात्मक क्मजोरीकञा न्क्भन्न प्रकञारहरू ्छन् र हरदेक
व्यशक्लदे यसलञाई फरक रूप्मञा अनुभ् ग्छनु न्।
नि्मदेननसयञा लगञायत कुनै संज्ञानञात्मक क्मजोरी भएकञा व्यशक्लञाई उनीहरूको
अस्पतञाल बसञाइ्मञा निशलररय्म हनदे सम्ञा्नञा बढी हन्छ।
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मैिे के थवाहवा पवाउनु पछदा ?
स्ञास्य सदे्ञा प्रर्ञायकहरूलदे संज्ञानञात्मक अिक्तञा भएकञा व्यशक्हरूको लञानग उच्च
गुणसतररय स्ञास्य हदेरचञाह प्रर्ञान गननु र उनीहरूलञाई सुरक्षित रञाखन आ्शयक ्छ।
्मञाननसहरूलञाई हञाननबञाट बचञाउन र स्ञास्य सदे्ञाको गुणसतर सुधञार गननु आठ्टञा
रञाष्ट्रिय सुरषिञा र गुणसतर स्ञास्य सदे्ञा ्मञापर्णिहरू ्छन्। यी ्मञापर्णिहरूलदे
नबरञा्मीहरूको हदेरचञाहको सतर तोकको
दे
हन्छ र स्ञास्य सदे्ञा प्रर्ञायकहरूलदे यसको
कञायनुन्यन गनुनु पर्नु ्छ।
संज्वानवातमक कमजोरी भएकवा मवाननसहरूिवाई सुरक्षि्त रवाखन र स्वास्थ्य से्वा
्वा्तवा्रणहरूमवा सहवाथ्य्तवा गनदा न्क्भन् समूहहरू सहकवाथ्यदा गरररहेकवा छन्।
यस्मञा संज्ञानञात्मक क्मजोरी भएको व्यशक्, हदेरचञाहकतञानुहरू, परर्ञारकञा सर्सयहरू र
स्ञास्यक्ममीहरू स्मञा्देि ्छन्।
तपञाईंको रोभवाषे र अनु्वार स्वाहरू्मञा
े
पहुँच पञाउनदे अष्टधकञार
्छ। थ्यदर ्तपवाईंिवाई थ्यी से्वाहरूको आ्शथ्यक्तवा छ भने
स्ञास्यक्ममीहरूलञाई यो थञाहञा हनु धदेरै ्महत्पूणनु हन्छ।
अनु्ञार् र र्ोभञाषदे सदे्ञा (Translation & Interpreter Services)
24 सै घणटञा 7 तै दर्न उपलब्ध ्छ : फोन 131 450
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मैिे के गनदा सकछु ?
निधलररथ्य्म लिञाथ्यतकञा संज्ञानञात्मक क्मजोरधी भएकञा
्मञाननसहरूकञा लञानि
तपञाईंसुँग आफनो िञाकटर, नसनु र अनय स्ञास्य सदे्ञाक्ममीहरूलञाई ननमन करञाहरू
ु
भन्नदे
अष्टधकञार ्छ:
■
■
■
■
■
■

यदर् तपञाईं कुनै पनन स्मय्मञा आफू सञा्मञानय अ्स्ञा्मञा नरहदेको ्महसुस गनुनु हन्छ
तपञाईंलञाई कुन सहयोग चञानहन्छ
तपञाईंलञाई कदे ्महत्पूणनु ्छ

तपञाईंको उपचञारकञा प्रञाथष्ट्मकतञाहरू
तपञाईंको उच्च र्दे खभञाल योजनञा

हञाल तपञाईंलदे शलइरहनु भएको कुनै पनन औषष्टधहरूको बञार।दे

तपञाईंसुँग आफनो अ्स्ञाको बञारदे्मञा, न्क्भन्न परीषिण र उपचञारहरूको सम्ञान्त
फञाइर्ञा र जोखख्महरू समबन्ी स्पष्ट जञानकञारी प्रञापत गनदे अष्टधकञार ्छ तञानक तपञाईंलदे
सूशचत सह्मनत दर्न सकनुहन्छ।
तपञाईंसुँग ननणनुय गनदे प्रनरियञा्मञा सहभञानग हनदे अष्टधकञार ्छ र तयसो गननु तपञाईंलञाई
सहञायतञा पञाउनदे अष्टधकञार ्छ। यदर् तपञाईं उपचञार गननु अनु्मनत दर्न अस्मथनु हनुहन्छ
भनदे आपतकञाशलन स्स्नत्मञा बञाहक
दे सदे्ञाक्ममीलदे तपञाईंको ्ैकस््पक प्रनतननष्टध ्ञा
कञानूनी ननणनुयकतञानुबञाट अनु्मनत शलनै पर्नु ्छ।
यदर् तपञाईं चञाहञानुहन्छ भनदे तपञाईंको हरचञाहकतञानु
दे
, परर्ञारको सर्सय ्ञा सहञायतञा्मञा
संलगन व्यशक्लञाई तपञाईंलदे सोधनदे अष्टधकञार ्छ।
तपञाईंसुँग एक सुरक्षित, िञानत र आर्रपूणनु ्ञातञा्रण्मञा उपचञार पञाउनदे अष्टधकञार ्छ।
तपञाईंको हदेरचञाहको रि्म्मञा कही
दे गलत भएको ्छ भनदे तपञाईंलञाई सूशचत गनुनुपनदे
अष्टधकञार ्छ।
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परर्ञारकञा सर्सथ्यहरू र हेरचञाहकतञाताहरूकञा लञानि
परर्ञारको सर्सय ्ञा हदेरचञाहकतञानुको रूप्मञा तपञाईंलदे सुरक्षित तथञा उच्च गुणसतररय
हदेरचञाह्मञा योगर्ञान दर्न सकनुहन्छ तथञा तपञाईंलदे हरचञाह
दे
गनदे व्यशक् हरचञाह
दे
्ञातञा्रणहरू्मञा रहुँर्ञा उसलञाई सहञायतञा प्रर्ञान भएको र सुरक्षित ्महसुस गनदे
सुननक्चित गननु ्मद्त गननु सकनुहनदे्छ। तपञाईंको संलगनतञालदे सधैं तपञाईंलदे हरचञाह
दे
गनदे
व्यशक्को आ्शयकतञा र प्रञाथष्ट्मकतञाहरूलञाई प्रनतनबममबत गनुनुप्छनु ।
तपञाईंकञा ननमन जजम्मदे्ञारीहरू ्छन्:
■

■

■

यदर् तपञाईंलदे हरचञाह
दे
गनुनुभएको व्यशक्लञाई भनञानु गर्ञानु ्ञा उनीहरू अस्पतञाल्मञा
रहुँर्ञा कुनै पनन स्मय्मञा उनीहरू सञा्मञानय अ्स्ञा्मञा ्छै नन् भनदे स्ञास्यसदे्ञा
क्मनुचञारीहरूलञाई थञाहञा दर्नुहोस्।
स्ञास्यसदे्ञा क्मनुचञारीलञाई सो व्यशक्को र्ननक
ै
तञाशलकञा बञारदे, कदे सहञायतञा उपयोगी
हनसक्छ, र कसरी तपञाईंको अनुपस्स्नत्मञा उनीहरूलञाई सञानत्नञा दर्न सनकन्छ
भन्नदे बतञाउनुहोस्।
अस्पतञाललञाई सबै प्रदेमसरिपिन (िञाकटरलदे दर्एको औषधी) र नप्रमसरिपिन न्नञाकञा
औषष्टध र खुरञाकहरू तथञा नतनको ्मञात्रञाहरूको अद्ञा्ष्टधक सूची प्रर्ञान गनुनुहोस् र
सबै औषष्टधहरू अस्पतञाल्मञा ्यञाउन लगञाउनुहोस्।
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परर्ञार र हेरचञाहकतञाताहरूले के ्मद्दत िनता सक्छन्?

यदर् तपञाईंलदे खयञाल रञाखनदे
व्यशक् उनीहरूको सञा्मञानय
अ्स्ञा्मञा ्छै नन् भनदे स्ञास्यसदे्ञा
क्मनुचञारीलञाई भन्ुहोस्
तपञाईंको नप्रयजनलञाई दर्न,
ष्ट्मनत र स्स्नतको बञारदे्मञा

सम्वाउनुहोस्

सबै चश्मञा, श्र्ण सहञायतञा
उपकरण, हहंििल्मञा
ु
सहञायतञा
गनदे उपकरण, र नककली र्ञाुँतहरू

नजजकै रवाखनुहोस्

तपञाईंलदे हञाल ख्ञाई रहनु भएकञा
सबै औषष्टधहरू लथ्यवाउनुहोस्
परर्ञार,
सञाथीरपररशचतन्षयहरू्मञा

कुरवागनुदाहोस्
संसञाधनहरू हदेनुनुहोस्।
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संज्ञानञात्मक क्मजोरी भएकञा ्मञाननसहरू स्ञास्यसदे्ञा प्रञापत गर्ञानु उनीहरूलञाई ननणनुय
शलन्मञा सहञायतञा गनुनु एक ्महत्पूणनु कुरो हो।
■

■

■

ननणनुय गनदे षि्मतञा भएको व्यशक्सुँग आफनो जी्नको बञारदे्मञा स््त्त्र ननणनुय शलनदे
अष्टधकञार हन्छ।

यदर् कुनै व्यशक्लदे आफैंलदे ननणनुय शलन सकर्ै नन् भनदे यस्मञा सहञायतञा पञाउनदे
उनीहरूको अष्टधकञार हन्छ र उनीहरूलदे रोजको
दे परर्ञारकञा हरचञाहकतञानु
दे
्ञा सञाथी
जसतञा सहयोगी ननणनुयकतञानुबञाट सहयोग गरञाउनदे अष्टधकञार ्छ – थ्यसिवाई समरथ्त
थि
ननणदाथ्य प्नरिथ्यवा भनन्छ।

यदर् र जब कनै
ु व्यशक्को ननणनुय गनदे षि्मतञा ्छन
ै र ननणनुयकतञानुको रूप्मञा यदर्
कसैलञाई ननयुक् गररएको ्छै न भनदे सो व्यशक्लदे अग्ी्मरूप्मञा ्ञा ट्ञाईबयूनल
(नयञायलय) लदे कुनै व्यशक्लञाई ननयक्
ु गननु सकर््छ ्ञा रञाजय र षिदेत्रीय कञानून अनतगनुत
सो व्यशक् ननयुक् हन सकर््छ। यसलञाई प्न्तस्वानप्त ननणदाथ्यक्तवादा भननन्छ।

जहञाुँ सम्् हन्छ, तपञाईंलदे हरचञाह
दे
गनदे व्यशक्बञाट उनीहरूको उपचञारबञारदे ्छलफल
गननु तथञा भइरहदेको हरचञाहको
दे
बञारदे्मञा ननणनुय शलन उनीहरूको अनु्मनत शलनुप्छ।नु
यथञासम्् सो व्यशक्लञाई ्छलफल्मञा स्मञा्देि गनुनुहोस्।
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म के आिवा गनदा सकछु ?
स्ञास्थ्यसे्ञा क्मताचञारधीहरू्बञाट
सबै स्ञास्यसदे्ञा क्मनुचञारीलदे संज्ञानञात्मक क्मजोरी भएकञा व्यशक्हरूको लञानग
सुरक्षित, सम्मञानजनक र उच्च गुणसतरको, चञानहएको बदेलञा्मञा र्ोभञाषदे ्ञा अनु्ञार्
सदे्ञाहरू्मञा पहुँच पुर्यञाउनदे लगञायत, र्दे खभञाल प्रर्ञान गनुनु आ्शयक हन्छ।
सबै स्ञास्य संगठनहरूलञाई कुनै नबरञा्मीलञाई संज्ञानञात्मक क्मजोरी भएको पनहचञान
गनदे र सो व्यशक्, हदेरचञाहकतञानुहरू र परर्ञारहरूसग
ुँ एक सुरक्षित, िञानत र आर्रपूणनु
्ञातञा्रण्मञा सहकञायनु गनुनुपनदे आ्शयकतञा हन्छ।
रञाष्ट्रिय सुरषिञा र गुणसतररय स्ञास्य सदे्ञा ्मञापर्णिको एक भञागको रूप्मञा, सबै
स्ञास्य सदे्ञाहरू संगठनहरूलदे संज्ञानञात्मक क्मजोरीको लञानग पररषिण गननु र
नबरञा्मीको संज्ञान्मञा आउनदे परर्तनुनहरूको समबोधन गननु आ्शयक्छ। स्ञास्यसदे्ञा
क्मनुचञारीलदे निशलररय्मको जोखख्म्मञा भएकञा व्यशक्को पनहचञान गनुनुप्छनु र षिनत
नयूनीकरण गननु ्मञापर्णि 5: नबसततृत हदेरचञाह ्मञापर्णि (Comprehensive Care
Standard) कोआ्शयकतञा अनुरूप कर््महरू चञा्नुप्छनु ।

संज्ञानञात्मक क्मजोरी भएकञाहरूको उपभोक्ञा ननर्दे शिकञा

|9

कुनै पनन कुरवाहरू थ्योजनवा अनुसवार
नभए के गनदे?
प्रनतनरिथ्यञा र उजूरधी प्रनरिथ्यञाहरू
अस्पतञालहरू लगञायत स्ञास्यसदे्ञा संगठनहरूलदे तपञाईंको प्रनतनरियञालञाई ्महत््
दर्न्छन्। यसलदे उक् संगठनलञाई उनीहरूलदे कदे रञाम्ो गरररहकञा
दे ्छन्र कदे सुधञार गननु
आ्शयक हनसक्छ भनदेर बुझन ्मद्त गर््छ।
नु यदर् तपञाईं ्ञा तपञाईंलदे खयञाल गनदे
व्यशक्को हदेरचञाहको बञारदे्मञा गुनञासो ्छ भनदे यसलञाई स्ञास्यसदे्ञा संगठनसग
ुँ सीधै
स्मञाधञान गनदे प्रयञास गनुनुहोस्। यदर् संगठनलदे ज्ञाफ दर्एन ्ञा तपञाईंलदे प्रञापत गनुनु
भएको प्रनतनरियञाबञाट शचत्त बुझन
दे भनदे तपञाईंलदे आफनो रञाजयको स्ञास्य उजूरी
अष्टधकञारीलञाई सम्पकनु गननु सकनुहन्छ।
यदर् कुनै पनन कुरञाहरू योजनञा अनुसञार भएन भनदे एउटञा औपचञाररक प्रनरियञा िुरू गननु
सनकन्छ जसलञाई खुिवा खुिवासवा (Open Disclosure) भननन्छ। खुलञा खुलञासञा
भनदेको उक् स्ञास्यसदे्ञा संगठन र सो व्यशक्, उनीहरूको परर्ञार, हरचञाहकतञानु
दे
हरू
र अनय सहयोगी व्यशक्हरूबीच हदेरन्चञारको रि्म्मञा सो नबरञा्मीलञाई पुगको
दे हञाननको
घटनञाबञारदे्मञा ्छलफल हो। खुलञा खुलञासञाको बञारदे्मञा अरू जञानकञारीको लञानग कतृपयञा
अकको पतृष्ठ्मञा थप जञानकञारी हदेनुनुहोस्।
संज्ञानञात्मक क्मजोरी भएकञाहरूको उपभोक्ञा ननर्दे शिकञा
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मैिे थप जवानकवारी कहवाँ प्वाप्त गनदा सकछु ?
उपथ्योिधी ्े्बसञाइटहरू
■

■

■

■

■

■

■

■

■

स्ञास्य हदेरचञाह अष्टधकञारको अ्रिदेशलयन घोषणञापत्र (Australian Charter of
Healthcare Rights): safetyandquality.gov.au/australiancharter-healthcare-rights
सदे्ञाग्हीको लञानग खुलञा खुलञासञा (Open Disclosure) बञारदेको जञानकञारी:
safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-governance/opendisclosure/implementing-open-disclosure-framework/opendisclosure-resources-consumers
सुरक्षित स्ञास्य सदे्ञाकञा लञानग उतकतृष्ट सुझञा्हरू: safetyandquality.gov.au/
publications-and-resources/resource-library/top-tips-safehealth-care
संज्ञानञात्मक क्मजोरीको हदेरचञाह गर्दै (Caring for Cognitive Impairment):
cognitivecare.gov.au
नि्मदेननसयञाअ्रिदेशलयञा(Dementia Australia):हदे्पलञाइन नबहञान 8.00 बजदेर्देखख
बदेलुकञा 8.00 बजसम्म
दे
EST, सो्मबञारर्खख
दे िरिबञार,
ु
1800 100 500:
dementia.org.au
उच्च हदेरचञाह योजनञा अ्रिदेशलयञा(Advance Care Planning Australia):
advancecareplanning.org.au/#/
संज्ञानञात्मक षिय सञाझदेर्ञारी कदेनद्र(Cognitive Decline Partnership Centre):
cdpc.sydney.edu.au/research/planning-decision-makingand-risk
अ्रिदेशलयन निशलररय्म संघ(Australian Delirium Association):
delirium.org.au
्मनसतषक चोटपटक अ्रिदेशलयञा (Brain Injury Australia): 1800 272 461:
braininjuryaustralia.org.au
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कृतज्तञा

यो सञा्मग्ी नि्मदेननसयञा अ्रिदेशलयञा (Dementia Australia) , नि्मदेननसयञा भएकञा ्मञाननसहरू र हदेरचञाहकतञानुहरूको
सहकञायनु्मञा न्कशसत गररएको हो।
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उपथ्योिधी पररभञाषञाहरू:
स्वास्थ्य हेरचवाह ्वा्तवा्रणहरू ्मञा सञा्नुजननक र ननजी अस्पतञालहरू, दर््ञा
ि्यनरियञाहरू, बनहरंग सदे्ञाहरू, पुनरूत्ञान र र्नत अस्पतञालहरू प्छनु न् र यी स्ञास्य
हदेरचञाह ्ञातञा्रण्मञा जञाुँर्ञा ्ञा तयहञाुँबञाट बञानहररंर्ञाको अ्स्ञा पनन प्छन्
नु ।
निमेन्सथ्यवा लषिणहरूको एक संग्ह हो जुन ्मनसतषकलञाई असर गनदे न्कञारहरूलदे
गर्ञानु उतपन्न हन्छ। यो एक न्िदेष रोग होइन। नि्मदेननसयञालदे सोचञाइ, व्य्हञार र र्ै ननक
कञायनुहरू गनदे षि्मतञालञाई असर गननु सक्छ। यस्मञा ्मनसतषकको कञायनुप्रणञाली प्रभञान्त
हन्छ जसलदे गर्ञानु व्यशक्को सञा्मञानय सञा्मञाजजक, भञा्नञात्मक ्ञा कञा्मकञाजी जी्न्मञा
बञाधञा पुगनदे गर्नु ्छ।
निधिररथ्यम एक अस्ञायी अ्स्ञा हो। ्मञाननसलदे अल्म्ल, गु्मरञाह र धयञान दर्न
अस्मथनु भएको ्महसुस गननु सक्छ। यदर् उपचञार नगररए्मञा निशलररय्मलदे गम्ीर
पररणञा्महरू ननमतयञाउन सक्छ तर यदर् यसकञा कञारणहरू फदेलञा पञाररयो र उपचञार
गररयो भनदे तयसलञाई उपचञार गननु सनकन्छ।औषष्टध, संरि्मण, िरीर्मञा पञानीको अभञा्
्ञा कस्बजयतको कञारण निशलररय्म हन सक्छ।

थप जवानकवारीको िवानग
safetyandquality.gov.au/your-rightsहेनुदाहोस्।

