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स्वस्थ: समृद्ध 
िीवनको महत्व



सेपे्म्बर २०१८  देखि जनवरी २०२० मा ववकससत र सम्ादन गररएको

अनुवाददत र मध्यस्थता  द्ारा : 

Manisha Jaiswal  मनिषा जैसवाल   नेपाली
Mehejabin Chowdhury Shejuthi बंगाली  
Valérie de Mira Godinho फे्न्च  
Wu Yanli चिननयाँ  

समृद्ध िीवन (शारीररक र 
सामाजिक) भनेको के हो ?

ववश्व स्वस्थ संगठनको रुपरखेा अनसुार स्वस्थल ेआफ्नै पररभाषा  समृद्ध 
िीवनको अवधारणालाई समट्ेछ : “पणू्ण शारीररक, मानससक, र सामाजिक 
भलाईको अवस्था, र केवल रोग वा अशक्ाको अभाव होइन।”

समदृ्ध जीवि भिकेो एक सन्ोषजिक अवस्ा हो जहा ँएक व्यक्तिल ेशारीररक र भाविात्मक 
रुपमा राम्ो महसुस गर्दछ।

हाम्ो पररवार, साथीहरु र कामका सहकममीहरु सगँको सम्बन्धल ेहाम्ो भलाईलाई असर पाछ्द र 
साथ ैहाम्ो स्वस्, पोषण, हामील ेगिने काम, सतुाईको ढाचँा र खाली समयमा गररि ेगतततिधिहरु । 

केहह पररक्स्ततहरु हवशषे रुपमा चिुौततपणू्द हुि सक्छि र हाम्ो कल्ाणमा एक महत्वपणु्द 
प्रभाव हुि सक्छ। जस्:ै आफ्ो िजजकको व्यक्ति गुमाउिु, सोकमा रहि,ु गभा्दवस्ा र सतेु्री 
अवस्ा, िरेोजगारी, िया ँरेशमा िसाई सिु्द, जहा ँिया ँससृं्तत, िया ँभाषा, काम, अन्रहरिया 
शैली र िया ँसामाजजक सम्बन्ध गततजशलता अपिाउि ुपछ्द, आफ्ो पररवारिाट टाढा रहि ुर 
एक्ोपिको अिुभव गिु्द। 

त्यस्ा चुिौतीहरूल े हवतभन्न प्रकारका भाविाहरुलाई 
िढावा नरि सक्छ, जसमि े केहह असहुविाजिक वा 
अिावश्यक हुि सक्छ जसल ेहामीलाई धचन्न्त, दुखख, 
घिराउिे, धचढधचढ गिने, रोषी वा थहकत, एकाग्रतामा 
कठििाई, रैनिक हरियाकलापमा आिन्दको अभाव, भोक 
िलाग् ेर सुत्न कठििाई हुि सक्छ। शारीररक लक्ष्यणहरु 
पनि सामान्य हुन्छि। जस्:ै टाउको दुख्,े घाँटी दुख्,े 
कािँ र तपठु् दुख् े(मासंपशेीको तिावका कारण) , पटे 
दुखाई र पाचि शक्तिमा पररवत्दि र कहहलकेाहँी हावाको 
आवश्यकताको महससु र छाती दुखाईको महससु हुन्छ। 

कहहलकेाँही यी भाविाहरुल ेिुलो दुख निम्त्याउि सक्छ 
र रैनिक गततहवधिहरुमा हस्छेप गर्दछ।

काय्दमा जािकारी (“Informa em Ação”) पररयोजिा प्रवासीको लातग रान््रिय स्वस् सेवामा 
अझ राम्ो पहँुच प्रिन्ध गि्दका लातग साथै यस पररयोजिाको प्रभावकाररता सुिार गि्दका लातग 
जािकारी भेला तथा संकलि, हवतभन्न पृष्ठभूतम र उत्पततिाट आएका व्यक्तिहरुको अविारणामा 
केन्द्रित गरी हवकास गररएको हो।यी व्यक्तिहरु र रान््रिय स्वस् सेवा पेशेवरहरु एक प्रहरियामा 
संलग् भई संसृ्ततक मध्यस्ता र संवार उपकरणहरु प्रयोग गररे हवतभन्न संसृ्ततक फ़े्म्ोक्द  
तैयार गररयो।
यस पररयोजिाको औपचाररक पाट्दिर  GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos   हो 
र गैर- औपचाररक साझेरारहरु   ACeS Lisboa Central  (केन्द्रिय जलस्बि स्वस् एकाई समूह) 
र  GABIP Almirante Reis (जलस्बि िगरपाजलका, आगा खाि फाउने्दशि पोतु्दगल र आरोइस 
इलाकाद्ारा )प्रचाररत हुि्। साझेरार  र समुराय समूहहरु द्ारा अिुवार गररएको, जसले यस 
उत्पारिको लातग निम्न भाषाहरु  अंग्रेजी, धचनिया, िेपाली, पोतु्दगाली, फ्ान्ेली र िंगजलको हवकास 
प्रहरियामा सहरिय रुपमा भाग जलए।

प्रिाररत द्ारा : साझेदारहरू :

ववकािसत द्ारा :

आच थ्ि क सहयोगा््थ : 

डि
ज
ार
्इनः

03



सन्जुलत र हवतिि 
आहार।  

परुािा अथवा ियाँ 
गततहवधिहरु ससक्,े 

जस् ैउराहरणका लातग 
िया ँखले वा भाषा, 

खािा पकाउि ससके्, 
आनर।  

शारीररक व्यायाम 
कम्तिमा पनि हप्ामा २ 
घण्ा ३० तमिटे गिने। 

अत्यधिक रक्ी र 
कफी खपत िगिने। 

तपाईको व्यक्तिगत 
शारीररक आवश्यकता 
अिरुुप पया्दप् समय 

सतु्न,े सतुरा मोिाइल िन्द 
गिने अथवा मौि मोडमा 

राख्।े 

समहूमा वा एक् ैअभ्ास 
गिने; यस्ो गततहवधि 

जसल ेतपाईलाई राम्ो 
अिुभव हुन्छ, उराहरणका 
लातग हहडाई, रौड, पौडी, 
योग, िाच, लखेिकला, 

धचत्रकला, आनर।

िजजकको व्यक्ति सँग 
कुरा गिने जो सँग तपाई 

सहज र मलु्वाि 
महसुस गिु्दहुन्छ। 

सुतमीजन्य र लागु पराथ्द 
सेवि िगिने।

समृद्ध िीवन कसरी 
कायम गन्ण सवकन्छ? 

रैनिक हरेचाह र गततहवधिहरुल ेकल्ाणको िढावा गछ्द, र दुख र असहज शारीररक संवरेि रोक्छ। 

समदृ्ध जीविलाई िढावा नरि तमल् ेिािीका उराहरणहरु:

लाज, डर, अस्वीकार, र अपरािको भाविाल ेव्यक्तिहरूलाई मद्दत माग्  रोक् सक्दछ जि 
सिभैन्दा िढी आवश्यक हुन्छ ।यी असहज भाविाहरू सगं सम्झौता गि्द गाह्ो हुि सक्छ।

तपाईल े चपुचाप एक्नै दुःख भोग्पुर्दैन। 

आफ्ो िजजकको कससैगँ कुरा गिु्द राम्ो हो, जसलाई तपाईं हवश्ास गिु्दहुन्छ। स्वास्थ्यकममीसगँ 
पनि कुरा गिु्दहोस।्

म के महससु गछ््ण, यसबार ेकसाईसगं  
कुरा गन्ण कत्तिको  महत्त्वपणू्ण छ?
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राष्ट्रिय स्वास्थ सवेा “Serviço Nacional de Saúde”  त्भत्र आप्रवासीहरुका 
लागग स्वास्थ सवेाको बारमेा िानकारी िनु पोतु्णगाली भाषामा छ, वनम्र वबेसाइट 
मार्ण त हेन्ण सक् ुहुन्छ।  www.sns.gov.pt  |  www.dgs.pt  |  
www.acss.min-saude.pt  |  www.ers.pt

यदर् तपाईलाई लागछ वक तपाईलाई औसधधको िरुरर छ भन,े यसबार ेतपाईको 
डाक्टरसगँ कुरा गनु्णहोस।् औषधध आवस्यक वा अनावस्यक हुन्छ भन् े बार े
वनण्णय र कगत लामो समय सम्म सलनपुर््णछ, डाक्टरल ेपतिा लगाउँछ। वनधा्णररत 
औषधध ( यदर् कुननै भएमा) तपाईको व्यक्क्गत अवस्थाको लागग ववजशष्ट हुनछे 
र व्यक्क्गत रुपमा तपाईको लागग मात्र हो।

कुि ैसमयमा जीविका पररवत्दिहरु र केहह अिुभवहरुको सामिा गि्द गाहहो हुि सक्छ, तपाई एक 
स्वास्थ्यकममी सगँ कुरा गररे फाइरा जलि सक् ुहुन्छ।

स्वास्थ्यकममी  सगँ परामश्द गिु्द महत्वपणु्द छ (कसल ेमहेडकल समथ्दि गर्दछ?) यनर: 

• असामान्य रूपमा अलछी लग्,ु धचन्न्त, उत्जेजत, धचडधचडो वा खराि मडुमा महससु भइरहकेो छ।

• सतु्न समस्ा भइरहकेो छ र यसल ेतपाईंको रैनिक कल्ाणलाई असर गछ्द।

• प्राय भटेघाट हुि े व्यक्तिहरु सगँ समाजीकरण मा चासो गमुाउिु, र आफुलाई एक्ो पािु्द, सू्ल 
/ हवश्हवद्ालय / काम छोड्ि।ु

• निराशा, हवकृतत र िकेारको महससु को भाविा अिुभव गिु्द, आफु िाचँ्न लायक छैि महससु गिु्द।

• औषधि वा मनररा प्रयोग गरी आफ्ा लक्षणहरू वा समस्ाहरू भलु्को खोज्।ु

• धचन्ा, भाविा र हवचारहरू कस ैसगँ िाड्ि  वा कुराकािी गि्द सघंष्द गिु्द  , धचन्न्त हुिुको कारण 
ििनु्दझएको वा त्यो अकहो व्यक्तिलाई अिौंिो लाग् सक्छ भिरे।

• आत्म-हािी गिने िार ेहवचारहरू भए।

के  स्वास्थ्यकममी सँग कुरा गन्ण 
महत्त्वपूण्ण छ?

तपाई रता्द हुिभुएको स्वास्थ्य के्रिमा अथवा तपाईंको निवास स्ाि िजजकको स्वस् के्रिमा गएर 
पाररवाररक डाक्टर र स्वस् पेशेवर सगँ कुरा गि्द सक्हुुन्छ। यनर तपाई  चाहिहुुन्छ भिे  र यनर यसले 
तपाईलाई िढी सहज महससु गराउँछ भि ेतपाई एक साथी वा पररवारको सरस्लाई साथमा लाि  
सक्हुुन्छ जसलाई  तपाई हवश्ास गिु्दहुन्छ।

तपाईल े परामश्दका लातग भुतिाि (वा छुट) मा थप जािकारी स्वास्थ्य एकाईमा प्रशासनिक 
सवेाहरूिाट प्राप् गि्द सकु्हुन्छ। स्वास्थ्यकममी सगँको परामश्दको लातग तपाईले ततिु्द पिने शुल्क; 
हवतभन्न पररस्स्स्धथ अिसुार (आप्रवासि, यो रेशमा िस् ुभएको अवधि, गभा्दवस्ा, आनर) फरक हुन्छ। 

डाक्टरल ेसझुावहरु प्रस्ाव गि्द सक्छ जिु तपाईले महससु गरररहि ुभएको कुरामा सामिा गि्द मद्दत 
गर्दछ। आवस्क भएमा, डाक्टरले औषधि लेख् सक्छि् र/ वा तपाईलाई अकहो स्वास्थ्यकममी 
ससफाररश गि्द सक्छि ्, जस् ैउराहरणका लातग मिोवैज्ानिक, मिोधचहकत्सक र/ वा सामाजजक 
काय्दकता्द। यनर तपाईलाई कुि ैशंका लागछ वा तपाईलाई सझुाव गररएको उपचारले राम्ो हँुरैछ जस्ो 
लागै्ि भि ेकृपया आफ्ो डाक्टरसँग फेरी कुरा गिु्दहोस।् 

स्वास्थ्यकममीसँग कुरा गर्ा्ण सकेसम्म खलु्ा मन र इमान्ार हुन ेकोससस गनु्णहोस।् स्वस्थाकममीहरु 
ननैगतक आचार सदंहता (“Código deontológico”) पालना गन्ण बाध्य छन ् िसमा 
व्यवसात्यक गोपवनयता कायम राख्नको र्ात्यत्व हुन्छ। त्यसकारण तपाई र स्वस्थ सगंठन बीच 
भएको सबनै साझा िानकारी गोप्य हुन्छ। 
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कोदह कष्टमा हुर्ा म के 
गन्ण सकु् ?

प्राय साथी, पररवारका सरस्, िालिाजलका, सहकममी, धछमकेीहरुल ेभाविात्मक 
तपडा भोगछि ्र उिीहरुलाई सहयोगको आवस्कता पर्दछ, तपैनि उिीहरुल ेलक्षण 
स्स्वकारदैिि ्वा लाज, डर वा अस्स्वकारका कारण मद्दत जलि सकै्दिि्। 

कहहलकेाहँी दुख, कष्ट हवद्ालय, काम ,घरमा  वा िाहहर व्यवहारमा रितमक वा 
अचािक पररवत्दि माफ्द त प्रकट हुन्छ। 

यनर तपाईले कसैलाई अस्वस् रेख् ुभएमा, यो कठिि समयमा समािभुतूी र 
उपलब्धता रेखाउरै समथ्दि प्रस्ाव गिु्दहोस। पररवार र साथीहरु यस प्रहरियामा िेर ै
महत्वपुण्द छि।्”यो चाडै तितछ “, “तपाईलाई िहादुर हुिु आवश्यक छ”,तपाई दुखी 
हुिहुुन्न “ जस्ा कुरा िगिु्द होला।  

चचन्ा र वडप्रेसन के हो ?

िरे ैव्यक्ति उराससिता र कहहलकेाहँी धचन्न्त वा िभ्दस भएको महससु गर्दछि्, हवशेष गरर जि 
गाहहो पररस्स्स्ततमा हँुरा । सामान्यतया, यी भाविाहरु केहह नरि पधछ हराउँछि्। जि यी भाविाहरु 
लामो समय अवधिमा निरन्र रहहरहिछ र यसको तीव्रता तपाईको रैनिक जीविलाई असर गर्दछ, 
खास गरी साथीहरू, पररवारका सरस्हरू वा कामका साथ सम्बन्धहरू,  यो हडपे्रसि वा धचन्ा 
(अन्ाईटी) रोगको कारण हुि सक्छ। 

धचन्ा र हडप्रसेिल ेध्याि केन्द्रित गि्द कठििाइ, भोक िलागु्, निराशको भावािा, नि्रिामा पररवत्दि 
जस् ैिेर ै नि्रिा लागु् वा अनि्रिा, रैनिक हरियाकलापहरु गि्दमा रुची िहुि,ु रोषी भाविा, वा 
मतृ्यकुो िारमेा हवचार आउि सक्छ। मुटु िकिक हुि ेर / वा छाती दुख्,े टाउको दुख्,े घाटँी र 
कािँमा दुखाई, पटे दुख् ेर कहहलकेाहँी पखाला लागे् जस्ा शारीररक लक्षणहरु पनि रेखा पि्द 
सक्छ। 

त्यस्ा अवस्ाहरुमा स्वस्ाकममीको मलु्ाकंि महत्वपणू्द छ र यसलाई कसरी राम्ो गिने भन्ने 
िारमेा माग्दरश्दि गि्द मद्दत गर्दछ।
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यदर् तपाई चचन्न्त हुनु भएको व्यक्क्ल ेआत्म -हावनको अथवा आत्महत्याको 
गबचारहरु व्यक् गरमेा कृपया राष्ट्रिय स्वस्थ सवेाका डाक्टरलाई सम्पक्ण  गनु्णहोस 
अथवा ८०८ २४ २४ २४ (linha SNS24)  मा सम्पक्ण  गनु्णहोस।

प्रयास गनु्णस ्: 

• त्यी व्यक्तिको कुरा ध्यािपवू्दक सनु्नहुोस् र सहरियता जिाउिहुोस। आलोचिा तििा गोपनियताको 
सम्ाि गिु्दहोस। 

• समािभुतुी नरिहुोस्, “आफुलाई उिीहरुको  िाउँमा राखे् “ कोससस गिु्दहोस, र उिीहरुलाई क 
हुरैछ िझु् ेकोससस गिु्दहोस। “यो गम्ीर अवस्ा होइि “, “यो िाटक होइि “, “ यो सिै अस्ायी 
हो”, तपाईल ेयस िार ेचाडै भलु्हुुिछे “ जस्ा कुरा िगिु्दहोस।्

• यनर आवश्यक भएमा र सहुविाजिक भएमा उिीहरु सगँ स्वस् के्रि जािहुोस्। 

• व्यक्तिले कस्ो महससु गरररहकेो छ र उिीहरुको निवास स्ािमा उपलब्द सवेाहरुमा जािकारी 
जलिको लातग सहयोग पयुयौिहुोस। 

• कुि ैरिाि िनरई र उिीहरुको आत्म सीमाको सम्ाि गरदै समथ्दि र पररक्स्ततको सामिा गि्द 
मद्दत गिु्दहोस। 

• तिस्ार ै उिीहरुलाई स्वस् जीविशलैी कायम राख् प्रोत्साहि नरिुहोस्, उराहरणका लातग 
शारीररक रुपमा सहरिय रहि, सन्जुलत आहार खाि र आफुलाई रमाइलो लाग् ेहरिया गि्द। 

• टेजलफोि सने्दश, टेजलफोि वा धचयाका लातग भेटघाट द्ारा उिीहरुको सम्पक्द मा रहिहुोस्। जो 
मानिस हडप्रसेििाट तपहडत हुन्छि,् उिीहरु एक्ो र आफ्ो घर िाहहर निस्स्ि गाहहो हुि सक्छ। 

• उिीहरुसगं ियै्द रहि ेकोससस गिु्दहोस। 
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कहहलेकाँही व्यक्ति र आप्रवासी जो पोतु्दगलका लातग ियाँ छि्, उिीहरुलाई यहाँका 
सरकारी  प्रहरिया र प्रणालीहरु सँग पररधचत हुरैिि्। िेर ैसंघ र निम्न स्रका 
संगििहरुले आप्रवासीहरुलाई उिीहरुको आफ्ै वा अन्य संस्ामा उपलब्द सेवाहरु वा 
अन्य संथाि सम्बन्न्ध सल्ाह नरएर वा जािकारी प्रस्ाव गर्दछ।

अन्य स्ोतहरु 

उपयोगी सम्पक्ण हरू
SNS24 राष्ट्रिय स्वस्थ सेवा सम्पक्ण  केन्द्र (Serviço Nacional de Saúde)
टेसलरोन: ८०८२४२४२४ (एक स्ािीय फोि कलको लागतमा)

टेजलफोि र अिलाइि समथ्दि (https://www.sns24.gov.pt/en/) पोतु्दगाली 
रान््रिय स्वास्थ्य सेवाहरू द्ारा प्रिन्न्धत, कुिै स्वास्थ्य समस्ामा एक फोिमा दूरीमा 
माग्दरश्दि प्रराि गररन्छ । हप्ाको ७ नरि २४ घण्ा सेवा उपलब्द छ।

साउ िोसे अस्पताल मनोचचवकत्ा आपतासलन सेवा (Serviço de Urgência 
de Psiquiatria no Hospital de São José)

गम्ीर पररस्स्धथहरुको लातग हप्ाको ७ नरि २४ घण्ा सेवा उपलब्द छ जुि स्वस् 
के्रिको पररक्षणको लातग पख्दि सकै्दि।
िेगािा : Rua José António Serrano, 1150-199 Lisbon

इस्ेरावनया अस्पताल बाल मनोचचवकत्ा आपतासलन सेवा (Serviço de 
Urgência de Pedopsiquiatria no Hospital Dona Estefânia)

टेसलरोन :+३५१ २१३ १२६ ६६६ 
िेगािा : Rua Jacinta Marto, 1169-045 Lisbon

www.sns.gov.pt  |  www.dgs.pt  |  www.acss.min-saude.pt  |  www.ers.pt


