यो क्षयरोग सम्बन्धि कागजात , क्षयरोगबारे जानकारी हाससल गराउन तयार गररएको सन्दर्भ सामग्रीको अनुवाद
हो। स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रकासित जापानी र्ाषामा सलन्धित कागजातमा कानूनी प्रावधान सुरसक्षत गररएको छ।

स्वास््य पत्र सङ्ख्या ........
जापान सवं त.ख .......साल........महिना........तारिख

③
ज्यू

जनस्वास््य के न्द्र प्रमख
ु
अस्पताल भनाा हसफारिस पत्र
तपाईलाई
ँ सरुवा िोगको िोकथाम एवमख सरुवा िोगको हििामीको लाहग गरिने उपचाि सम्िन्द्धी कानुन (उपिान्द्त "ऐन" भहनने।)
दफा नं. 6 मा तोहकए अनुसाि क्षयिोगिाट सङ्खरहमत भएको कुिा देहखन आएको छ।
यस सम्िन्द्धमा, ऐनको दफा न.ं 19 को अनुच्छे द 1 (ऐनको दफा नं. 26 अनुरूप लाग)ू मा आधारित ििेि , हनम्न हलहखत व्यिोिा
मतु ाहिक अस्पताल भनाा गना हसफारिस गदाछ ।ँ
साथै, यस हसफारिस पालना नगिे मा, ऐनको दफा न.ं 19 को अनुच्छे द 3 (ऐनको दफा नं. 26 अनुरूप लाग)ू मा आधारित िहि,
अस्पताल भनाा गने उपाय अवलम्िन गरिने छ।
1 भनाा िुने हचहकत्शालय /संस्था /अस्पताल
(1) नाम
(2) ठे गाना
2 अस्पताल भनाा िुनपु ने आवश्यक अवहध
........साल........महिना........तारिख सम्ममा अस्पताल भनाा िुनिु ोसख
3 अस्पताल भनाा िुने अवहध
........साल........महिना........तारिख िाट ..........साल........महिना........तारिख सम्म
4 अस्पताल भनाा िुन हसफारिस गनक
ुा ो कािण
(1) क्षयिोगको फै लावट िोकथाम गनाको लाहग
(2) क्षयिोगको लक्षण देखा पिेकाले
5 अन्द्य
तपाईलेँ , ऐन को दफा 22 को अनच्ु छे द 3 (ऐन को दफा नं 26 अनरुु प )मा आधारित ििेि जनस्वास््य के न्द्र प्रमख
ु सगं अस्पतालिाट
हिस्चाजा गना माग गना सक्निु ुनछ
े । यस अवस्थामा सरुवा िोगको हकटाणु अथवा लक्ष्यण नभएको पहु स्ट भएमा ऐन को दफा 22 को
अनच्ु छे द 3 (ऐन को दफा नं 26 अनरुु प )मा आधारित ििेि तपाई ंलाई हिस्चाजा गना सहकने छ।
साथै, ऐनको दफा न.ं 24 को 2, अनच्ु छे द 1को प्रावधानमा आधारित ििेि , अस्पताल भनाा िुदँ ाको समय िीच तपाईलाई
ँ गरिएको
उपचाि /व्यविाि िािे मा, कागजी अथवा म हखक रूपमा उजिु ी िाल्न सक्नुिुनछ
े ।
इन्द्चाजा :

सवदे िीहरुका सनन्धि HIV पररक्षण र स्वास्थ्य सेवामा पहुँ च वृन्धि गने सम्बन्धि अनुसिान समूह (सकतासजमा चुतोमु
समूह ) को आधारमा तयार गररएको

