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।

⑨
क्षयरोगको लागग गररने सामान्य उपचारको खचच अनुदान प्रणाली
(दफा नं. 37 को 2)

★लक्षित व्यक्षि
・ियरोगका लाक्षग क्षनक्षदष्टि क्षिक्षकत्सा सस्ं थाबाट, प्रमख
ु तया अस्पताल आउने-जाने गदै उपिार गराउने, अन्य व्यक्षिलाई सक्र
ं मण
गराउने खतरा नभएको व्यक्षि ।
・ियरोग बाहेकको रोगको उपिार गनिको लाक्षग अस्पताल भनाि भइरहेको र ियरोगको उपिार क्षलइरहेको व्यक्षि ।
★ ियरोग लक्षित उपिार खिि (ियरोगको उपिार सम्बन्धी।)
・रसायक्षनक क्षिक्षकत्सा पद्धक्षत (औषक्षध द्वारा हुने उपिार), शल्य क्षिक्षकत्सा पद्धक्षत(अप्रेसन आक्षद), हाड जोनी ियरोग सम्बन्धी
क्षिक्षकत्सा उपिार पद्धक्षत, एक्स-रे , CT स्क्यान, ियरोगको कीटाणु परीिण, साइड इफे क्ट पत्ता लगाउनको लाक्षग गररने परीिण(रि
परीिण, आँखा रोग परीिण, नाक कान घाँटी परीिण) आक्षदमा लाग्ने खिि।
・शल्य क्षिक्षकत्सा पद्धक्षत,हाड जोनी ियरोग सम्बन्धी क्षिक्षकत्सा उपिार पद्धक्षतको लाक्षग, अस्पताल भनाि हुनको लाक्षग िाक्षहने
खििको के ही भाग र त्यस उपिारमा लाग्ने खिि।
(नोट) प्रथम जाँि शल्ु क, पनु जाँि शल्ु क, क्षनदेशन शल्ु क, मेक्षडकल सक्षटिक्षफके ट शल्ु क, समन्वय शल्ु क भने सरकारी अनुदानको
लक्षित शल्ु कमा पदैन।
★ आवेदनमा आवश्यक पने कागजात (क्षिक्षकत्सा संस्थाबाट क्षसधै स्वास््य के न्रमा पेस गररनेछ)
1 ियरोग उपिार खििमा सरकारी अनदु ान आवेदन पत्र, क्षनदान पत्र
2 एक्स-रे क्षित्र (आवेदन अगाक्षड 3 मक्षहना क्षभत्र क्षखिेको)
★ आफै ले वहन गनपिु ने खिि
आफै ले वहन गने सकम लक्षित हुने उपिार खिि मध्ये 95% क्षबरामीले सदस्यता क्षलएको क्षबमा तथा सरकारी खिि द्वारा वहन गररने
र बाँकीको 5% आफै ँले वहन गनपुि ने हुन्छ।

(आफै ँले वहन गने)
सरुवा रोग सम्बन्धी ऐनमा लक्षित उपिार खिि

95%
(बिमा तथा सरकारी अनदु ानको भाग)

5
%

"क्षबरामी काडि"लाई क्षिक्षकत्सा सस्ं था तथा ियरोगको औषक्षध क्षलने औषक्षध पसलमा देखाउनहु ोस ।
उपिार खििमा सरकारी अनदु ान क्षलँदा, "सरकारी अनदु ान आवेदन पत्र" स्वास््य के न्रमा दताि भएको क्षदनलाई सरुु वातको क्षदन
माक्षननेछ।
सोधपछ
ु तथा परामशिको लाक्षग・・・

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

