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को एक पहल

परीक्षणहरूले तपाईलंाई र तपाईकंो डाक्टर वा अन्य स्ास्थ्य सेवा 
प्रदायकलाई समस्ा निराधारण गिधा मद्दत गिधा सक्छ। उपचारहरू, जस्तै 
औषरी, र प्रनरियाहरूले यसको उपचार गिधा मद्दत गिधा सक्छि् ।

के उक्त परीक्षण वा उपचारको साइड इफेक्ट हुिे्छ? गलत िनतजाहरू 
प्राप्त गिने सम्ाविाहरू के ्छि्? के यसले थप परीक्षण, थप उपचार वा 
अन्य प्रनरियालाई निम्त्ाउि सक्छ?

उपचारको लानग उपयुक्त वतैकल्पिक उपायहरूहरू के ्छि् भन्े 
सोध्िहोस्। जीविशतैलीमा पररवतधािहरू, जस्तै स्सथ खािा खािे वा अनरक 
व्ायाम गिने आनद, सुरनक्षत र प्रभावकारी नवकपिहरू हुि सक्छि् ।

यनद तपाईलंे तुरून्त सो परीक्षण, उपचार वा प्रनरिया गिुधाभएि भिे 
तपाईकंो अवसथा खराब - वा राम्ो - के हुन्छ भन्े सोध्िहोस् ।

खचधाहरूमा आनथधाक, भाविात्मक वा तपाईकंो समय हुि सक्छ। जहाँ 
समुदायको लानग लागत हन्छ, त्ो लागत उनचत ्छ वा कुितै सस्ो नवकपि 
्छ?

के मलाई साँच्चै 
यो परीक्षण, 

उपचार वा प्रक्रियाको 
आवश्यकता छ?
त्यसमा के कस्ा 

जोखिमहरू 
छन्?

के सरल, 
थप सरल, सुरक्क्षत 

क्वकल्पहरू 
छन्?
मचैले 

केही नगरेमा 
के हुनछ?

िच्चहरू 
के छन्?

थप जािकारीको लानग निम्न 
वेबसाइट हेिुधाहोस् 

choosingwisely.org.au

्छलफलमा भाग नलिुहोस ् 
@ChooseWiselyAU

उपभोक्ता प्रतिवेदनहरू (Consumer Reports) द्तारता तवकतिि ितामग्रीबताट तलइएको। ABIM Foundation को ईजताजिमता।

Choosing Wisely Australia® भनेको तितकत्सक, उपभोक्ता र स्तास्थ्य िेवता िरोकतारवतालताहरूलताई 
अनतावश्यक पररीक्षण, उपितार र प्रतरियताहरूको बतारेमता महत्त्वपूण्ण कुरताकतानरी शुरू गन्ण िक्षम बनताउने एक पहल 
हो। उच्च गुणस्तररीय हेरिताहमता ध्तान केन्द्रिि गददै , Choosing Wisely Australia लताई अष्ट् ेतलयताकता मेतिकल 
कलेजहरू, िमताजहरू र िंघहरूद्तारता नेिृत्व गररएको र NPS MedicineWise द्तारता िहजरीकरण गररएको छ।
यो जतानकताररी ियताररीको िमयमता िहरी जतानकताररी प्रदतान गन्ण उतिि ितावधतानरी अपनताइएको छ। यो जतानकताररी तितकत्सता िल्ताहको 
तवकल्पको रूपमता ियतार गररएको होइन र तितकत्सता अवस्ताको व्यवस्तापन वता तनदतानकता लतातग तवशेषरुपमता यिमता तनभ्णर हुनु हुुँदैन। 
Choosing Wisely Australia® ले यि जतानकताररीमता तनभ्णरिता वता यिको प्रयोगको कतारणले हुने कुनै पतन हतातन, क्षति वता िोटको लतातग िबै 
दतातयत्व (लतापरवताहरीितहि) लताई अस्रीकतार गद्णछ। choosingwisely.org.au मता पूरता अस्रीकतारण पढ्नुहोि्।

प्रश्नहरू
जुन तपाईलें कुनचै पक्न परीक्षण, उपचार वा प्रक्रिया 
शुरु गनु्चअक्ि आफनो डाक्टर वा अन्य स्ास्थ्य सेवा 
प्रदायकलाई  सोध्नुपर्छसोध्नुपर्छ।

केही परीक्षण, उपचार र प्रक्रिया (procedures) हरूले थोरचै  लाभ प्रदान गछ्च न्। 
र केही अवसथाहरूमा, क्तनीहरूले हाक्न पक्न गराउन सकछन्।
तपाईलें सही ढंगले - न धेरचै  न थोरचै - हेरचाह पाउने सुक्नक्चित गन्चका लाक्ग यी 5 
प्रश्नहरू सोध्नहोस्।
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https://www.choosingwisely.org.au
https://twitter.com/ChooseWiselyAU
https://www.choosingwisely.org.au/terms-of-use

