प्राक्कथन
केेि डेभभस, भसबबई
सशस्त््
र बल स्त्वास्त््य, एनएचएस इङ्ल्यान्ड र एनएचएस सध
ु ारको तनर्े शक
धेरैजसो सशस्त्र बलका पररवार स्त्वस्त्थ जीवनको बबताइरहेका छन ्, तर हामीलाई थाहा छ क्रक
सैन्य जीवनको अनुपम पररस्स्त्थतत केहीलाई र्बाव टर्नसक्छ, जस्त्तै
•
•
•
•
•
•

तैनाती वररपरर तनाव
पररवार र साथीहरूबाि अलि र सामास्जक बबछोडको अवगध
तैनातीबाि फकेर आए पतछ पररवारका सर्स्त्यहरूसँि समायोजनमा कटिनाई
खास िरे र यटर् यो पररचालन भ्रमण गथयो भने
कसैको शारीररक र/वा मानभसक स्त्वास्त््यमा पररवतदन स्त्वीकार िने र सामना िने
लिायत रे खर्े ख सम्बन्धी स्जम्मेवारीहरू
प्रत्येक केही वर्दमा बटिरहे को र रे खर्े कको तनरन्तरतामा यसले पानद सक्ने प्रभाव
शोकसँि सामना

जबसम्म यो र्बाव व्यस्क्तको स्त्वास्त््य र कुशलतालाई प्रभाववत िनद सक्छ, प्रत्येक व्यस्क्त फरक हुन्छ र त्यसैले
उनीहरूको स्त्वास्त्थय आवश्यकता हुन्छ।

एनएचएस इङ्ल्यान्डमा सेवा प्रर्ान िने कमदचारीको पररवारका लागि स्त्वास्त््य सेवा प्रर्ान िर्द छ (तनयभमत र आरक्षित)
जो एनएचएस स्जपी अभ्यास र भूतपूवह
द रूका पररवारसँ पञ्जीकरण िरको छ। यद्यवप हामीलाई थाहा छ क्रक एनएचएसमा
सबैले सशस्त््
र बलका पररवारको ववशेर् स्त्वास्त््य आवश्यकतालाई र उनीहरू सशस्त्र बल अनुबन्ध अन्तिदत के का
हर्कार छन ् भन्ने बुझ्र्ै नन ्। हामीलाई यो पतन थाहा छ क्रक केही सशस्त्र बलका पररवारलाई उगचत रखर्े ख र सहायता
प्राप्त िनद समस्त्या छ।
हामीले सशस्त्र बलका पररवारका लागि आफ्नो प्रस्त्तावलाई सुधार िनद चाहन्छौं र यस संलग््नताले हामीले यो कसरी िनद
सकछौं भन्ने बताउन महत्त्वपण
ू द मौका हो।

हामी चाहन्छौं क्रक सशस्त्र बलका पररवार इङ्ल्यान्डको सबै भािमा एनएचएस सेवा सस्जलै प्राप्त िनद सकुन। हामी यो
पतन चाहन्छौ क्रक उनीहरूले आफ्नो स्त्वास्त््य र कुशलताको आवश्यकतालाई बुझ्ने गचक्रकत्सक र कमदचारीबाि रे खर्े ख र
सहायता प्राप्त िरोस ्। यो िनदका लागि सम्भाववत उपायहरूमध्ये एउिा पररवार सहायता नेिवकदको माध्यमबाि हुन
सक्छ।

हामीसँि इङ्ल्यान्डको केही भािमा धेरै प्रभावकारी नेिवकद छ, जुन सशस्त्र बलको पररवारको स्त्वास्त््य सेवाको
अनुभवलाई सुधार िनद ध्यान केस्न्ित िर्दछ, र यसमा भएको प्रततक्रिया वास्त्तवमा सकारात्मक छ। धेरैजसो िेरहरूमा,
यद्यवप, यी भलङ्लकहरू अनौपचाररक छन ् र जतत हुन सक्नु पने हो त्यतत ववकभसत छै नन ्।
पटहले र्े खख अवस्स्त्थत नेिवकदलाई सहायता िनह
ुद ोस ्
• सशस्त्र बलको पररवार र हे रचाह िनेका लागि सम्पकद बबन्र्क
ुद ोस ्, एनएचएसलाई नेभीिेि
ु ो रूपमा काम िनह
िनदका लगि मद्र्त िनद सहायता प्रस्त्ताव िनह
ुद ोस ्
• सशस्त्र बलाका पररवार र हे रचाह िनेसँि ती चुनौततहरू र मुद्र्ालाई बुझ्नका लागि काम िर्द छ जसलाई
•

उनीहरूले स्त्वास्त््य सेवासम्म पग्ु ्
न र उपयोि िर्ाद अनभ
ु व िर्द छन ् र यसमा कसरी ध्यान टर्न सक्रकन्छ
सशस्त्र बलका पररवारको स्त्वास्त््य आवश्यकताहरूलाई राम्ररी बझ्
ु नमा मद्र्त िनदका लागि स्त्वास्त््य सेवा र अन्य
पेशाकमीसँि प्रभशिण र जानकारी साझा िनह
ुद ोस ्
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•

सूचना र प्रभशिण सामग्रीहरू सैन्य जीवनलाई प्रततबबस्म्बत िर्द छ भन्ने सतु नस्श््
चत िनदका लागि सशस्त्र बलका

•

पररवारसँि काम िनह
ुद ोस ्
सशस्त्र बलका च्यास्म्पयनलाई प्रभशक्षित िनह
ुद ोस ् जो एनएचएस सेवासम्म पग्ु ने र उपयोि िने बेला सैन्य पष्ृ िभभू म

•

भएको मान्छे र उनीहरूका पररवारलाई समथदन िनदका लागि एनएचएससँि काम िर्द छ।

यो महत्त्वपूणद छ क्रक इङ्ल्यान्ड भरी सबै सशस्त्र बलका पररवारलाई ववभभन्न प्रकारको स्त्वास्त््य र कुशलता सहायता
उपलब्ध छ र हामीलाई यो िनेका लागि तपाईंको ववचारको आवश्यकता छ।
तपाईंको सहयोिले, हामी सशस्त्र बलका पररवारका लागि एनएचएसको उपयोि िनद सस्जलो बनाउन चाहन्छौं, जसले
िर्ाद हामीले राम्रो हे रचाह, उपचार र सहायता प्रर्ान िर्दछौं।
हामी मान्यता टर्न्छौं क्रक कोभभड-19 को पररणामस्त्वरूप हामीमध्ये धेरैजसो मान्छे का लागि वस्त्तुहरू धरै फरक छन ्,
ववशेर् िरे र प्रभाववत केही समुर्ायका लागि। सशस्त्र बलको समुर्ाय यसबाि मुक्त छै नन ् र हामीलाई थाहा छ क्रक
कततपय सेवारत कमदचारी र भत
द रूलाई एनएचएसमा पन
ू पूवह
ु ाः तनयुस्क्त िररएको छ। ततनीहरूप्रतत हाभम कृतज्ञता व्यक्त
िनद चाहन्छौं जसले यस रास्ष्िय प्रयासको समथदन िरे को छ र यसले िर्ाद उनीहरूको पररवारमा परे को प्रभावको पटहचान
िने अवसर प्राप्त िरे को छ।
यी अभूतपूवद समय र र्बाव तथा गचन्ताको बावजर्
ु हामी सबैका लागि, एनएचएस यस पररवतदनको अनुकूल छ र सशस्त्र
बलका पररवारको हे रचाह र सहायतामा सुधारका लगि प्रततबद्ध छन ्। महामारीप्रतत हाम्रो प्रततक्रियाको एक अंशको
रूपमा, हामीलाई नेसनल भ्वाइस, स्त्वास्त््य र केयर च्याररिीको ििबन्धनले तल टर्इएका पाँचविा भसद्धान्तहरू पालन
िनदका लागि हामीलाई भनेका छन ्। यो हाम्रो अभभप्राय हो क्रक हामी यस संलग्नताबाि यी भसद्धान्तहरू पालना िर्द छौं र
जब हामी तनष्कर्द उपर ववचार िछौं र अब हामी के िछौं, त्यसको तनणदय भलन्छौाः
•
•
•
•
•

पररवतदनबाि प्रभाववत हुने सबैलाई सक्रिय रूपले संलग्न िराउनुपछद ।
सबैको कुरा िनह
ुद ोस ् कसैलाई पतन पछाडड नहोड्नुहोस ्
असमानतालाई िाउको मागथ सामना िनुह
द ोस ्।
व्यस्क्तित हे रचाहलाई बभलयो बनाएर श्रेणीलाई होइन व्यस्क्तलाई गचन्नुहोस ्।
स्त्वास्त््य, हे रचाह र सहायतालाई समान रूपले समथदन िनुह
द ोस ्।

हामी तपाईंका ववचारलाई मन पराउछौं र तपाईंको ववचारले सशस्त्र बललाई मद्र्त भम्नेछ।
कृपया यस प्रश्नावलीमा भाि भलएर आफ्नो ववचार र अनभ
ु व हामीसँि साझा िनह
ुद ोस ्
तपाईंको रुची र समयका लागि धन्यवार्।
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हामीले सशस्त्र बलको पररवारको स्त्वास्त््य आवश्यकतामा क्रकन ध्यान टर्नु
पछद

हामीले भखदरका वर्दहरूमा प्रितत िरे का छौं क्रक हामीले भूतपूवक
द ो हे रचाह कसरी िर्द छौं, यो महत्त्वपूणद छ क्रक हामी
ववभभन्न सशस्त्र वल समुर्ायको ववभभन्न स्त्वास्त््य र कुशलताको आवश्यकतालाई समथदन िनद मद्र्त िरौं, जसमा पररवार
पतन समावेश छन ्।
यी ववभभन्न स्त्वास्त््य र कुशलताको आवश्यकतालाई प्रभावकारी तररकाले परु ा िनद सिम हुनु महत्त्वपण
ू द हो, क्रकनभने एक

जनाको खराब स्त्वास्त््य अरूको स्त्वास्त््यलाई प्रभाववत िनद सक्छ। उर्ाहरणका लागि, जब एक जना साथी वा पररवारको
सर्स्त्यलाई मानभसक वा शारीररक स्त्वास्त््य स्स्त्थतत हुन्छ, भने यसले पररवारको बाँकी सर्स्त्यको मानभसक स्त्वास्त््य र
कुशलतालाई प्रभाववत िनद सक्छ।

क्रकङ्लग्स कलेज, लन्डनमा हालसालै िररएको स्त्पेस अध्ययन3मा पाइएको छ क्रक प्यािनदल पोस्त्ि िम्याटिक स्त्िे स
डडजअडदर (वपटिएसडी) बच्चा र वेशेर् िरे र सानो बच्चा र केिाहरूको बबचमा सक्रिय रूपमा सम्बस्न्धत गथयो। यी
पररणामहरूले सैन्य पररवारका लागि उगचत प्रमाण-आधाररत हस्त्तिेप सुतनस्श्चत िनदको महत्त्व मागथ प्रकाश पार्दछ।
जहाँ यो मामला छ, हामीलाई थाहा छ क्रक केही सशस्त्र बलका पररवारहरू एक्लै यो काम िरररहे का छन ् र सहयोि माग्न
असमथद महसस
ु िर्द छन ् वा स्त्वीकार िर्द छन ् क्रक उनीहरू सामना िर्ै नन ्। आइसोलेसनको भावनालाई हरे क केही वर्दमा
स्त्थानान्तररत िने पररवारका लागि झन खराब बनाउन सक्रकन्छ।
हामीलाई यो पतन थाहा छ क्रक केही सशस्त्र बलका पररवारलाई एनएचएस सेवासम्म पुग्न समस्त्या हुन्छ, उर्ाहरणका लागि
जब उनीहरू एनएचएस प्रततिा सच
ू ीको बीचमा अिाडड बढ्छन ् र जब सेवाको लामो प्रततिा सच
ू ी वा उपचारको लामो
अवगध हुन्छ, जस्त्तै र्न्त गचक्रकत्सा र बाल स्त्वास्त््य सेवा।
यसको अततररक्त, हामीलाई थाहा छ क्रक एनएचएसका केही कमदचारी सशस्त्र बलका पररवारको ववशेर् स्त्वास्त््य
आवश्यकताहरूबाि अन्जान छन ् जब क्रक केही सशस्त्र बलका पररवारहरूलाई यक्रकन छै न क्रक एनएचएस सेवा
उनीहरूका लागि उपलब्ध छन ्।
यी सबै समस्त्याहरू सशस्त्र बलका पररवारहरूका लागि कटिन स्स्त्थतत उत्पन्न िनद सक्छ र कटिन अवस्त्था सज
ृ ना िनद
सक्छ।मुस्श्कल स्स्त्थतत हामीले एउिा त्यस्त्तो प्रणाली ववकभसत िनद चाहन्छौ जुन उनीहरूको स्त्वास्त््य र कुशलताको
आवश्यकतालाई सहयोि िछद र बुझ्छ।
यही कारण छ क्रक हामी सशस्त्र बलका पररवारहरूका लागि समथदनमा सध
ु ार र्े खखरहेका छौं।
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मामला अध्ययन
ससेक्स आम्डद फोसेज नेिवकद एनएचएस, एमओडी, सशस्त्र बल संरिक, मानभसक र शारीररक स्त्वास्त््य
गचक्रकत्सक, रोयल बिटिस भलजन, एसएसएएफए र अन्य परोपकारी संस्त्था र संििनहरूबाि बनेको छ जन
ु
ससेक्समा छन ् (जस्त्तै, प्रहरी र स्त्थानीय पर्ागधकारी)।
यी संििनहरू सशस्त्र बल समुर्ायको जनजीवनलाई सध
ु ानद मद्र्त िनदका लागि भमलेर काम िर्द छन ्।

नेिवकदमा सेसक्
े स भरीका संििनहरूको च्यास्म्पयनहरू पतन समावेश छन ् जो सशस्त्र बलको समुर्ायको
वक्रकल हुन र उनीहरूसँि नेिवकदलाई समथदन िनदका लागि सीप र ज्ञान छ, जुन अन्य संििनहरूसँ जोडेर वा
थप सहायताका लागि साइनपोस्स्त्िङ िर्दछ।

सशस्त्र बलका पररवारका लागि समथदनमा के सुधार हुन सक्छ?
सशस्त्र बलका पररवारको स्त्वास्त््य र कुशलताको आवश्यकता व्यापक छ र यो जटिल हुनसक्छ। यो महत्त्वपूणद छ क्रक
हामी यस कुरामा ध्यान टर्न्छौं क्रक एनएचएस यी आवश्यकताहरूलाई लगचलो तररकाबाि कसरी पुरा िनद सक्छ।

तपाईं के सोच्नु हुन्छ भन्ने सोध्नका लागि, हामी सशस्त्र बल समुर्ाय र उनीहरूसँ काम िने संििनहरूलाई सोध्यौं,

ततनीहरूले सोच्यो क्रक केही सबैभन्र्ा महत्त्वपूणद मद्
ु र्ा गथयो। उनीहरूले हामीलाई तनम्मभलखखत आवश्यक छन भनेर भनेाः
•
•

हे रचाह र उपचारमा कुनै अवरोध बबना स्त्वास्त््य र कुशलता सेवासम्म पहुँचमा सध
ु ार।
रे खर्े ख र सहायता जुन बबरामीहरूद्वारा सगू चत िररन्छ।

•

सशस्त्र बलको संस्त्कृततमा एनएचएस भरी जािरुकता बढ्यो र यसले पररवारको स्त्वास्त््य आवश्यकतालाई कसरी

•

प्रभाववत िनद सक्छ।
व्यस्क्तित हे रचाह र उपचार प्रर्ान िनदका लागि बबरामी र पररवारसँि काम िने स्त्वास्त््य र हे रचाह कमदचारी जसले

•
•

उनीहरुको अनौिो अनुभवहरूको ववचार िर्द छन ् र उनीहरू सशस्त्र बल अनुबन्ध अन्तिदत हकर्ार छन ्।
एनएचएस सेवाका सशस्त्र बलका पररवारहरू बबच जािरुकता बिाउनु र कसरी तततनहरूको पहुँच पुर््याउने हो।
कलंकको सामना िनुद सामना निनुद वा सहयोि माग्नुसँि सम्बस्न्धत छ।

•
•

पुरै पररवारलाई सैन्यबाि नािररक जीवनमा सफलतापूवक
द रूपान्तरणका लागि सहयोि िनद समथदन र स्लाह।
सशस्त्र बलका पररवारको हे रचाह र सहायतासँिै अवस्स्त्थ भूतपूवह
द रूको स्त्वास्त््य सेवालाई जोड्नु।

हामी तपाईंको ववचार सुन्न चाहन्छौं क्रक हामीले सशस्त्र बलका पररवारको हे रचाह, उपचार र सहायतामा कसरी सुधार
िनद सक्छौं र के सेटिङ-अफ सहयोि नेिवकदले सहायता िनद सक्छ।
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हामी सकेसम्म धेरै पररवार, सेवारत सर्स्त्यहरू (तनयभमत र ररजभभदस्त्िहरू) र भूतपूवह
द रूलाई सुन्न चाहन्छौं, यो सतु नस्श्चत
िनदका लगि क्रक हामीलाई अगधकार प्राप्त होस ्।

हामी तपाईंको राय र ववचार चाहन्छौं
चाहे तपाईं एनएचएस वा रिा गचक्रकत्सा सेवाको उपयोि िनह
ुद ु न्छ, हामी यो सुन्नमा रुची राखछौं क्रक तपाईं जे सोच्नु हुन्छ
त्यो सशस्त्र बलका पररवारका लागि उपयोिी हुन्छ, जसमा इङ्ल्यान्ड भरीमा पररवार सहायता नेिवकद स्त्थावपत िने
बारे मा तपाईंको ववचार समावेश छ।

तपाईंको प्रततक्रियाको समीिा एउिा स्त्वतन्र संििन, एनइएल कभमसतनङ सपोिद युतनिद्वारा िररनेछ, जसले हामीलाई
तपाईंको सोच, ववचार, र सम्भाववत समाधानको वववरण टर्ने एउिा प्रततवेर्न प्रर्ान िनदछ।
हामीले वास्त्तवमा तपाईंको सहयोिलाई महत्त्व टर्न्छौं र आशा िर्द छौं क्रक तपाईं यस अवसरमा छलफलमा सामेल
हुनुहुनेछ र हामीलाई आफ्नो ववचार पिाउनुहुन्छ।

हामी कसलाई सुन्न चाहन्छौं?
यो प्रश्नावली मार इङ्ल्यान्डमा एनएचएस सेवा समावेश िर्द छ, तर जो कोहीले पतन पतन जवाफ टर्नसक्छन ्, उनीहरू
जहाँसुकै बस्त्र्छन ्। हामी सुन्नका लागि उत्सुक छौं:
•

सशस्त्र बलका पररवार- सेवारत र भूतपूवद (तनयभमत र ररजभभदस्त्ि) पररवार, साथी, पत्नी, पतत, आमाबुवा, बच्चा,

•
•

यव
ु ा, भाइ-बटहनी र हे रचाह िने
जो व्यस्क्त बिटिस सशस्त्र बलमा काम िरररहनु भएको छ, (चाहे तनयभमत वा ररजभभदस्त्िको रूपमा)
भूतपूवद – जो कोही पतन एक टर्न वा त्यसभन्र्ा बिी समयसम्म बिटिस सशस्त्र बलको सर्स्त्य रहे का छन ्।

•

यसको अथद पूव-द सेवाकमी जस्त्तै हो र यसमा ररजभभदस्त्ि र तनयभमत समावेश छ
सशस्त्र बल र मुखयधारको च्याररिी, साथै स्त्वेस्च्छक िेरका संििन जुन सशस्त्र बल समुर्ायलाई सहायता
िर्द छ, ववशेर् िरे र सेवारत र पूव-द सेवारत कमदचारीहरूको पररवारमा।

तपाईंको प्रततक्रियाले हामीलाई इङ्ल्यान्डमा सशस्त्र बलका पररवारको हे रचाह र सहायता प्रर्ान िनद मद्र्त िनेछ, र
हामी एनएचएस वे्स र एनएचएस नर्द नद आयर्यान्डसँि यस प्रश्नावलीको अज्ञात पररणामलाई साझा िनेछौं जसले िर्ाद
उनीहरूले ववचार िनद सकुन क्रक उनीहरूले कसरी आफ्नो सशस्त्र बल पररवारलाई सहायता िनद सक्छन ्।

हामीले तपाईंलाई के िराउन चाहन्छौ?
हामी चाहन्छौं क्रक तपाईं यस प्रश्नावलीमा भरे र आफ्नो राय, अनभ
ु व र ववचार साझा िनह
ुद ोस ्।

कृपया प्रश्नावलीको 'अबाउि य'ु सेक्सनबाि सरु
ु िनह
ुद ोस ्। प्रश्नावली लामो र्े खखन्छ, तर यो यसकारण हो क्रकनभने हामी
ववभभन्न समह
ु का मातनसहरूबाि ववचार सङ्लग्रह िर्ै छौं। तपाईंले आफुसँि सम्बस्न्धत खण्डहरूको उत्तर टर्न आवश्यक
छ, जुन िनदका लागि लिभि 10 भमनेि समि लाग्ने छ।
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हामीले वास्त्तवमा तपाईंको ववचार र समयलाई महत्त्व टर्न्छौं।
कोभभड-19 हमामारीको कारण, हामीले तपाईंसँि आमने-सामने कुरा िने तररका पररवतदन िर्ै छौ। हामीले केही
अनलाइन भमटिङ र कायदिम आयोजना िर्ै छौ, हामीले आशा िर्द छौं क्रक तपाईं त्यसमा सहभािी हुनुहुनेछ र आफ्नो
ववचार राख्नुहुन्छ। थप जानकारीका लागि, कृपया हे नह
ुद ोस ्:

https://www.engage.england.nhs.uk/survey/health-and-wellbeing-support-armed-forces-families/ वा
इमेल nelcsu.armedforcesfamilies@nhs.net.
सोसल भमडडय, फेसबुक, ट्वविर, इन्स्त्िाग्राम र अन्य सोसल भमडडया आउिलेि [इन्सिद ह्यासट्याि] मा हाम्रो अपडेि
हे नह
ुद ोस ्।

हामीलाई कटहले तपाईंखो प्रततक्रिया चाटहन्छ?
कृपया आफ्नो प्रततक्रिया 30 नोभेम्बर 2020 सम्म पिाउनह
ु ोस ्।

संलग्नता पतछ के हुन्छ?
सबै संलग्न िततववगधहरूको प्रततक्रियालाई स्त्वतन्र रूपले ववश्लेर्ण िररन्छ र प्रततवेर्नमा लेखखन्छ। भववष्यमा सशस्त्र बल
पररवारका लागि के सहायता िररनेछ, यसलाई आकार टर्नका लागि तनयदणकतादहरूसँि साझा िररन्छ। यसलाई लािु
िनदका लागि सशस्त्र बलका पररवारहरूसँि चभलरहे को कुराकानीको आवश्यकता हुनेछ जसले िर्ाद यो सतु नस्श्चत िनद
सक्रकन्छ क्रक हामी त्यसलाई टिक िरररहे का छौं।

संलग्नताको प्रततक्रिया प्रततवेर्न सावदजतनक रूपमा उपलब्ध िराइनेछ र जसले आफ्नो प्रततक्रिया टर्एका गथए
उनीहरूसँि साझा िररनेछ। हामीले यो पतन सुतनस्श््चत िछौं क्रक भववष्यमा यस कायदमा संलग्न हुने अवसरहरू व्यापक
रूपमा बिाइएनेछ जसले िर्ाद हामी सकेसम्म बिीभन्र्ा बिी व्यस्क्तहरूबाि सुन्न सक्छौं।

कृपया हामीलाई आफ्नो टिप्पणी र प्रततक्रिया पिाउनह
ु ोस ्।
कृपया हाम्रो प्रश्नावली अनलाइन भनह
ुद ोस ्। वैकस््पक रूपले, तपाईंले फोनद्वारा प्रश्नावली परु रा िनदसक्नह
ु ु न्छ वा हामीलाई
आफ्नो टिप्पणी इ-मेल माफदत पिाउन सक्नुहुन्छ।
इ-मेल बाि:
इन्िरनेिमा:

nelcsu.armedforcesfamilies@nhs.net
https://www.engage.england.nhs.uk/survey/health-and-wellbeingsupport-armed-forces-families/

फोनमा:
क्रिपोस्त्ि द्वारा:

0203 688 1653
एनएडएस आम्डद फोसेस फ्याभमभलज

यटर् तपाईं यस प्रश्नावलीको बारे मा थप जानकारी प्राप्त िनद चाहनु हुन्छ भने, कृपया हाम्रो वेबसाइि हे नह
ुद ोस ्:
https://www.engage.england.nhs.uk/survey/health-and-wellbeing-support-armed-forces-families/

6

हामी को छौं
एनएचएस इङ्ल्यान्ड र एनएचएस सध
ु ार इङ्ल्यान्डमा एनएचएसको नेतत्ृ व िने संििन हो। यो एनएचएसको प्राथभमकता
र टर्शालाई तनधादरण िनदका लागि स्जम्मेवार छ।

िोपतनयता
यस प्रश्नावलीले एनएचएसलाई सशस्त्र बलका पररवारको हे रचाह र सयायतामा सुधार िनद सहयोि िनेछ।
•

यस प्रश्नावलीमा तपाईंले टर्नुभएको जानकारी एनएचएस इङ्ल्यान्ड र एनएचएस सध
ु ारको तफदबाि एनइएल
कभमसन सपोिद युतनिद्वारा प्रशोधन िररनेछ र यसलाई सबभन्र्ा बिी िोप्य तररकाले तनयन्रण िररनेछ।

•

व्यस्क्तहरूको जवाफ एनएचएस इङ्ल्यान्ड र एनएचएस सध
ु ारका लागि उपलब्ध िराइनेछ, तर पताईंको नाम र
तपाईंलाई पटहचान िनद सक्ने कुनै पतन डेिा हिाइनेछ। यटर् तपाईंले चाहनुहुन्न भने तपाईंले आफ्नो नाम टर्नु
पर्ै न, हामी तैपतन तपाईंको ववचारलाई स्त्वाित िनेछौं। व्यस्क्तको नाम वा पटहचान खु्ने डेिा कुनै पतन
प्रततवेर्नमा साझा वा प्रस्त्तुत िररने छै न।

•

संििनको तफदबाि टर्इएको प्रततक्रियालाई एनएचएस इङ्ल्यान्ड र एनएचएस सध
ु ारका लागि उपलब्ध
िराइनेछ। त्यसलाई सावदजतनक रूपमा पतन उपलब्ध िराइनेछ। कुनै पतन संििनको तफदबाि टर्इएको
प्रततक्रियामा कुनै िोपनीय वा संवेर्नशील डेिा समावेश हुनह
ु ु ँर्ैन।

•

उपलब्ध िराइएको प्रततक्रियाको उपयोि ररपोिद बनाउनका लागि िररनेछ जुन सशस्त्र बलका पररवारका लागि
एनएचएस स्त्वास्त््य सेवाको बारे मा मातनसहरूको ववचार र अनुभवको सारांश टर्न्छ र यसमा सुधारको
आवश्यकता छ। हामी संलग्नताको बारे मा आफ्नो अस्न्तम प्रततवेर्नमा प्रततक्रियाहरूबाि उद्धरणहरूको प्रयोि
िनद सक्छौं, तर ती अज्ञात हुनेछन ्।

के तपाईंलाई सहयोिको आवश्यकता छ?
सशस्त्र बलको समर्
ु ायका लागि उपलब्ध स्त्वास्त््य सेवाको जानकारी एनएचएसको वेबसाइिमा उपलब्ध छ:
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/military-healthcare/

थप जानकारी वा सहयोिका लागि, कृपया इ-मेल िनह
ुद ोस ् england.armedforceshealth@nhs.net

यटर् तपाईं इङ्ल्यान्डमा बस्त्ने सशस्त्र बलका पररवारको सर्स्त्य हुनुहुन्छ भने, एनएचएस स्जपीसँि र्ताद िनह
ुद ोस ्।
यटर् तपाईं इङ्ल्यान्डमा बस्त्नु हुन्छ र डडफेन्स मेडडकल सभीस स्जपीको सट्िा एनएचएस स्जपीसँि र्ताद हुन चाहनह
ु ु न्छ
भने, उपचारका लागि तबसम्म प्रततिा िनद जरुरी हुन्छ, जबसम्म तपाईंलाई उपचारको जरुरी हुँर्ैन। आफ्नो स्त्थानीञ

िेरमा स्जपी अभ्यास खोज्नका लागि www.nhs.uk हे नह
ुद ोस ्।

स्जपी अभ्यासमा र्ताद िनुद सरल छ- मार तपाईंलाई मनपने स्जपी अभ्यासमा सम्पकद िनह
ुद ोस ् र उनीहरूको बबरामीको

सूचीमा समावेश हुन भन्नुहोस ्। तपाईंलाई एउिा फारम भनदका लागि सोगधनेछ ताक्रक तपाईंको मेडडकल रे कडद अभ्यासमा
स्त्थानान्तररत िनद सक्रकन्छ। सुतनस्श्चत िनह
ुद ोस ् क्रक तपाईंले उनीहरूलाई भन्नुभएको छ क्रक तपाईं सशस्त्र बलका
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पररवारको सर्स्त्य हुनुहुन्छ, त्यसैले यसलाई बबरामीको नोिमा जोड्न सक्रकन्छ। यसले सुतनस्श्चत िनदमा मद्र्त िर्दछ क्रक
तपाईंसँि सशस्त्र बल अनुबन्ध अनुरूप व्यवहार िररन्छ।

कोभभड-19 को बेला एनएचएस रे खर्े ख र सहायतासम्म पहुँच हुनु
हालको मटहनामा एननएचएसले िूलो र्बाव अनुभव िरे को छ, सेवा खु्ला छ र यटर् तपाईं अस्त्वस्त््य हुनुहुन्छ भने
तपाईंलाई रे खर्े ख र उपचारका लागि प्रोत्साटहत िररनेछ। धेरैजसो सेवाहरू बबरामीलाई व्यस्क्तित रूपले हेरररहे का
छन ्, जब क्रक अन्य भचअ
ुद ल भेिघाि र परामशद प्रर्ान िरररहे का छन ् जस्त्तै स्त्काइए वा िे भलफोनबाि।

प्रश्नावली
पररचय
हामी सशस्त्र बलका कमदचारी, अनुभवी र उनीहरूका पररवारसँ काम िरे का छौं ताक्रक उनीहरूको
समुहका व्यस्क्तहरूको वणदन िने सही तररका खोज्न सक्रकन्छ जो यस प्रश्नावलीको जवाफ टर्न
सक्छन ्। तपाईं आफूलाई तनम्नमध्ये एक मान्न सक्नुहुन्छ:
A. वतदमान सशस्त्र बल कमदचारर (तनयभमत – बिटिस सशस्त्र
बलमा सेवारत कमदचारीहरू
B. वतदमान सशस्त्र बल कमदचारी (ररजभभदस्त्ि) –बिटिस सशस्त्र
बलमा सेवारत कमदचारी
C. भूतपूवद – जो कोही पतन एक टर्न वा त्यसभन्र्ा बिी समयसम्म
बिटिस सशस्त्र बलको सर्स्त्य रहे का छन ्। यसको अथद पूव-द

सेवाकमी जस्त्तै हो र यसमा ररजभभदस्त्ि र तनयभमत समावेश छ।

कृपया सेक्सन 1, 2, 4 र 5 पुरा
िनह
ुद ोस ्
कृपया सेक्सन 1, 2, 4 र 5 पुरा
िनह
ुद ोस ्
कृपया सेक्सन 1, 2, 4 र 5 पुरा
िनह
ुद ोस ्

एकरूपताका लागि, हामीले यस प्रश्नावलीमा 'भूतपूव'द प्रयोि

का छौं।
D. िरे
सशस्त्र
बलका पररवारको सर्स्त्य – जब हामी यस र्स्त्तावेजमा
सशस्त्र बलका पररवारको उ्लेख िछौं, हाम्रो मतलब सेवारत र
भूतपूवद (तनयभमत र ररजभभदस्त्ि) पररवार र साझेर्ार, पत्नी, पतत,

आमाबवा, बच्चा, युवा, भाइ-बटहनी र हे रचाह िने,.
E. सशस्त्रु बलको च्याररिी,
मख
ु यधारको च्याररिी वा स्त्वेस्च्छक
िेर संििनको प्रतततनगध जसले सशस्त्र बलको समुर्ायलाई
समथदन िर्दछ, ववशेर् िरे र सेवारत र पूव-द सेवा कमदचारीको

पररवारलाई।
F. अन्य

कृपया सेक्सन 1, 2, 4 र 5 पुरा
िनह
ुद ोस ्
कृपया सेक्सन 1, 3 र 4 परु ा
िनह
ुद ोस ्
कृपया सेक्सन 1, 3 र 4 परु ा
िनह
ुद ोस ्
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पररभार्
यहाँ केही पररभार्ाहरू छन ् जसले तपाईंलाई सहयोि िनदसक्छ जब तपाईं यो प्रश्नावली पुरा िनह
ुद ु न्छ:
सशस्त्र बलका कमदचारी, भूतपूव,द र उनीहरूका पररवारका लागि स्त्वास्त््य सेवा
सशस्त्र बलको स्त्वास्त््यका लागि जम्मेवारीलाई एमओडी र एनएचएएस बबच ववभाजन िररएको छ, जन
ु स्त्वास्त््य
सेवाको प्रकारमा तनभदर िर्दछ, ती मातनसहरूको समूह जसका लागि सेवा प्रर्ान िररन्छ, जहाँ व्यस्क्तहरू
बस्त्छन ्, र उनीहरूले बनाएको ववक्प।
डडफेन्स मेडडकल सभभदसेज (डडएमइस) एमओडीद्वारा लिानी िररएको। उनीहरूले सेवारत
कमदचारीहरूका लागि गचक्रकत्सा सेवा प्रर्ान िर्द छन ् जसमा स्जपी, सामर्
ु ातयक र असंित मानभसक स्त्वास्त््य,
र्न्त गचक्रकत्सा, व्यावसातयक स्त्वास्त््य र पुनवादस सेवा समावेश छन ्। योग्य सेवारत पररवार यी गचक्रकत्सा
सेवाहरूमध्ये केहीको उपयोि िनद सक्छन ् जहाँ उनीहरूलाई स्त्िे सन मेडडकल सेन्िर प्रर्ान िररन्छ, तर यसमा
युकेमा र्न्त गचक्रकत्सा सेवा समावेश छै नन ्। डडएमएसले ववर्े शमा सेवा प्रर्ान िनेका लागि स्त्वास्त््य सेवा पतन
प्रर्ान िर्दछ। थप जानकारी www.gov.uk website 5मा उपलब्ध छन ्।
इङ्ल्यान्डमाएनएचएस नन-मोबबलाइज्ड ररजभभदस्त्ि, भत
ू पव
ू ,द र सेवारत कमदचारीहरूका पररवारका लागि
उत्तम स्त्वास्त््य सेवा प्रर्ान िर्दछ जसले एनएचएस स्जपी अभ्यासमा र्ताद िरे का छन ्। यसमा स्जपी, र्न्त,
नेररोि (आँखाको हे रचाह), अस्त्पताल र ववशेर्ज्ञ सेवा (जस्त्तै, क्यान्सर र स्त्िोक केयर), साथै भत
द ा लागि
ू पब
ू क
समवपदत मानभसक स्त्वास्त््य र कृबरम सेवा समावेश छन ्। थप जानकारी एनएचएस वेबसाइिम 6मा उपलब्छ
छन ्।
सशस्त्र बल च्याररिी सशस्त्र बल समुर्ायका लागि कततपय सेवा पतन प्रर्ान िर्दछ।
सशस्त्र बल समुचाय – जब हामीले सशस्त्र बललाई उ्लेख िछौं समुर्ाय, यसको अथद सेवारत कमदचारी
(तनयभमत र ररजभभदस्त्ि), भूतपूवद र उनीहरूका पररवार भनेर बुझ्छौं।
एनएचएस र्ीघदकाभलन योजना जनवरी 2019 मा प्रकाभशत भएको गथयो र एनएचएसका लागि 10 वर्दको
योजना छ। यसले 2029 सम्म एननएचएचका लागि प्राथभमकता तय िर्दछ।

यदि तपाईं वा तपाईंको कोही परिदित यस िस्तावेजलाई पढ् न सक्दै न
भने, कृपया हामीलाई इमेलद्वािा सम्पकक गननकहोस:
nelcsu.armedforcesfamilies@nhs.net वा फोन गननकहोस् 0203
688 1653 ि हामी उपयनकत ढााँ िा वा भाषामा जानकािी प्रिान गनकका
लादग पनिा कोदिि गनेछ ।ं
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