
Stepping Stones

के कुराल ेमेडिकल होम बनाउँछ ?
यो मोडले जटिल स्वास्थय से्वा आ्शयकतवाहरू भएकवा बवालबवाललकवा तथवा यु्वाहरूकवा लवालि लवाभदवायक छ । 
प्रदवायकल ेल्शेषज्ञ, सकुल र सवामुदवालयक संघसंसथवाहरू जसतवा संलग्न रहने अरू सबैसँि लबरवामीको सयवाहवारलवाई समनय् 
िन्नकवा लवालि लबरवामी तथवा पटर्वारसँि सवाझेदवारी िछ्न । यसको लक्य भनेको समलन्त शैलीमवा लबरवामीलवाई समभ् 
भएसममको स्वोत्तम सयवाहवार प्रदवान िनु्न हो । मेडिकल होम प्ाक्टिसका मुख्य डिशेषताहरू डनम्न हुन्: 

1. पहँुच्योग्य: अपोइनिमेनि, रेफरल र से्वाहरू प्रवाप्त िन्न लबरवामी तथवा पटर्वारलवाई सलजलो हुनछ । सबै 
आ्शयकतवाहरूलवाई बुझेर समबोधन िन्नकवा लवालि लिककतसकीय िोलीले हरेक लबरवामीसँि पयवा्नप्त समय लबतवाउँछ । 

2. पररिार-केन्द्रित: लिककतसकीय 
लनर्नयहरूलवाई पटर्वारकवा सवाथ उनीहरूकवा 
िवाहनवा, आ्शयकतवा र प्रवाथलमकतवाहरूलवाई 
सममवान िददै ललइनछ । मेलडकल होमले 
अलभभवा्क/सयवाहवारकतवा्नहरू आफनो 
बच्वाको सयवाहवारमवा ल्शषेज्ञ हुनहुुनछ भन् े
कुरवालवाई स्ीकवार िछ्न । 
3. सांसककृ डतक रूपमा सक्षम: 
पटर्वारको संसककृ लत, भवाषवा, आसथवा र 
परमपरवाहरूमवा हुने लभन्तवाहरूप्रलत 
प्रदवायकहरूको सं्ेदनशीलतवा छ । यी 
लभन्तवाहरूलवाई स्ीकवार िटरनछ, महत्् 
कदइनछ र सममवान िटरनछ ।

4. डनरद्तरता: लबरवामी ट्वालनजि भएर 
्यसक सयवाहवारमवा नजवाँदवासमम एउिै लिककतसकीय िोलीले लबरवामीको सयवाहवार िछ्न । प्रदवायक र अलभभवा्क/पटर्वारल े
एकअकवा्नकवा बवारेमवा जवानदछन ्र एकअकवा्नलवाई सममवान िछ्नन् । लिककतसकीय िोलीकवा सदसयहरूको लनरनतरतवा 
लबरवामीको सयवाहवारलवाई लनिरवानी िन्नकवा लवालि उपयुक्त हुनछ । मेलडकल होम प्रदवायकहरूल ेअसपतवालदलेि घर तथवा/्वा 
बलहरङ से्वामवा सहज ट्वालनजसन र लशशु सयवाहवारदलेि ककशोरवा्सथवामवा ट्वालनजसनमवा सहजीकरर िछ्नन् । 

5. पूर्ण स्याहार: सबै प्रदवायकहरू रोकथवाम, तनदरुुसती, तीव्र तथवा दीघ्नकवालीन सयवाहवार लिवायत लबरवामीकवा 
आ्शयकतवाहरूलवाई पूरवा िन्नकवा लवालि िोलीकवा रूपमवा कवाम िछ्नन् । कम्निवारीहरूल ेथप स्ोतसवाधनहरूकवा लवालि 
रेफरल र समपक्न हरू िनु्नहुनछ ।

6. स्याहार ्योजना: लबरवामीकवा सहवायतवाहरूको "सबैभनदवा महत््पूर्न त्थयहरू" बुझनमवा मद्दत िनने िुल (सवाधन) । 
यसलवाई पटर्वारसँिको सवाझेदवारीमवा तयवार िटरनछ र यसले लबरवामीको सयवाहवार तथवा सहवायतवामवा संलग्न लनकवायहरूलवाई 
दिेवाउँछ । सयवाहवार योजनवाले मेलडकल होम अ्धवाररवाहरूमवा आधवाटरत रहकेवा तटरकवामवा लिककतसकीय सयवाहवार प्रदवान 
िन्नकवा लवालि समलन्त से्वा तथवा सहवायतवाहरू उपलबध िरवाउँदवा हरेक स्वास्थयकममी, एजेनसी र संघसंसथवाहरूको 
भूलमकवाहरूलवाई ्र्नन िछ्न । 

7. स्याहारको समद्ि्य: सयवाहवारको समन्यल ेसयवाहवार िोली (जसल ेलबरवामीकवा बकृहत आ्शयकतवाहरूको खयवाल 
रवाखछ) कवा बैठकहरूको सहजीकरर िन्न, सयवाहवार योजनवालवाई ल्कवास िन्न, तयसको समीक्वाहरू तथवा कवायवा्नन्यन 
िन्न र ट्वालनजसनहरूको व्य्सथवापनमवा मद्दत िन्न सकछ । तयसले अपोइनिमेनिहरूको समय लमलवाउन, सपलवाइहरू 
अड्नर िन्न ्वा पटर्वारलवाई अनय प्रदवायक, एजेनसी तथवा संघसंसथवाहरूसँि समपक्न  िरवाइकदनमवा सहयोि िन्न सकछ । 

ल्निर 2016/17 – 2020 मवा अद्वा्लधक िटरएको

मेडिकल होम भनेको 
के हो ?

प्रवाथलमक सयवाहवार प्रवालकिसहरूकवा 
ल्लभन् शलैीहरू हुनछन ्। 
प्रवाथलमक सयवाहवारको मेलडकल 
होम मोडले तपवाईंको बच्वालवाई 
आ्शयक पनने पेलडयवाटट्क (बवाल 
लिककतसवा) प्रवाथलमक सयवाहवारको 
प्रकवार हुन सकछ । 

मेलडकल होम भनेको पद्धलत 
हो, ठवाउँ होइन । यो लबरवामीले 
आफनो लनयलमत सयवाहवार प्रवाप्त 
िनने प्रवाथलमक पेलडयवाटट्लसयन 
(बवालरोि लिककतसक) को 
कवायवा्नलयमवाफ्न त स्वास्थय से्वा 
प्रदवान िनने तटरकवा हो ।

मेडिकल होमलाई पररिारल े
लक््य त्य गनने र सहभाडगताद्ारा 

अगाडि बढाइद्छ । 

प्रवालकिसलवाई ल्लभन् 
तटरकवाहरूमवा "मेलडकल होम" 
को रूपमवा पलहिवान िन्न सककनछ 
। मेलडकल होमको कुन ैएक 
मवानक पटरभवाषवा छैन । तपवाईंको 
प्रदवायक, बच्वा र पटर्वारमवा 
यसको के अथ्न हुनछ भनेर जवान् 
महत््पूर्न हुनछ ।

प्यारेद्टि एजुकेशन एणि एडभोकेसी ललिरलशप सेद्टिर
लशक्षा तथा सिास्थ्य सेिामा समािेशीकरर 
तथा पहँुचलाई प्िर््णन गर्दै

PA भररमा पररिार तथा
्युिा ि्यसकहरूलाई सशक्त पार्दै
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िेबसाइटि: www.pealcenter.org • इमेल: info@pealcenter.org • टिोल-फ्रि: 866-950-1040
थप जानकारीका लाडग PEAL सेद्टिरलाई समपक्ण  गनु्णहोस ्।

@PEALCenter @PEALyouth

फ्कन तपाईंले मेडिकल होम चाहनुपछ्ण िा खोजनुपछ्ण ?

प्ाक्टिसल ेमेडिकल होम मोिेललाई पालना गछ्ण फ्क गर्दैन भन्े कुरा 
मात्र नसोधेर थप प्श्नहरू सोध् ेबारेमा डिचार गनु्णहोस:् 

 � तपवाईंको प्रवालकिसमवा मेलडकल होम कसतो दलेिनछ ? 

 � तपवाईंले यो मोडलेलवाई पवालनवा िदवा्न के फरक हुनछ ?

 � के तपवाईंसँि सयवाहवार समन्यमवा पटर्वारहरूलवाई 
सहवायतवा िनने व्यलक्त छ ? 

 � हरेक पिक आउँदवा के हवामीले एउिै प्रदवायकबवाि 
जवाँि िरवाउनेछौं ?

 � कवायवा्नलय िुलने समय कुन हो ? लनयलमत कवायवा्नलय 
समयपलछ मैल ेप्रवालकिसमवा कसरी पहुिँ बनवाउन सकछु ? 

 � के तपवाईंसँि अलभभवा्क सवाझेदवार ्वा परवामश्नदवातवाहरू 
हुनुहुनछ ?

 � के प्रवालकिसमवा कसैले अनतरङि से्वाबवाि बलहरङ से्वामवा 
र ्यसक उनमुि प्ररवालीहरूमवा हुने ट्वालनजसनमवा सहवायतवा 
प्रदवान िनु्नहुनछ ? 

समभ्तः तपवाईंले मेलडकल होम प्रवालकिस कहवाँ छ भनेर पत्तवा 
लिवाउन सकु्हुन् ्वा तपवाईंको बच्वा/यु्वाल ेमेलडकल होम मोडललवाई 
पवालनवा निनने लिककतसकबवाि पलहलेदलेि जवाँि िरवाइरहकेवा छन् । 

आफनो बच्ाको प्ाक्टिसमा मेडिकल होमको अिधाररा समािेश 
गन्ण सुरु गन्णका लाडग तपाईंल ेके-के कर्महरू चालन सकु्हुद्छ ?

1. मेलडकल होमकवा ल्लशष्टतवाहरूकवा बवारेमवा थप जवान्कवा 
लवालि PA एकेडमेी अफ पेलडयवाटट्क मेलडकल होम 
(PA Academy of Pediatric Medical Home) 
को ्ेबसवाइिमवा जवानुहोस् । 

2. मेलडकल होम अ्धवाररवाहरूकवा लवाभहरूकवा बवारेमवा 
सवामग्ी, ्ेबसवाइि ्वा कथवाहरू शेयर िनु्नहोस् ।

3. मेलडकल होम लवाभदवायक हुन सके् मेलडकल होमकवा 
तत्हरूकवा बवारेमवा लिककतसकीय िोलीसँि कुरवा िनु्नहोस् ।

4. यकद तपवाईंको बच्वाको प्रवालकिसले मेलडकल होमकवा 
अ्धवाररवाहरूलवाई लवाि ूिछ्नन् तर तयसको लवालि 
प्रमवारपत्र छैन भने उनलवाई मवानयतवाप्रवाप्त मेलडकल होम 
प्रवालकिस बन्कवा लवालि प्रोतसवालहत िनु्नहोस् । 

PA फयवालमली िु फयवालमली हलेथ इनफमनेसन सनेिर भनकेो पयवारेनि एजुकेशन एणड एडभोकेसी ललडरलशप (PEAL) सनेिरको कवाय्नक्रम हो जसकवा लवालि 
आरथ्नक सहयोि हलेथ टरसोसनेज सरभ्नसजे एलमिलनसटे्सन मेिन्नल एणड िवाइलड हलेथ बयरुोद्वारवा अनदुवान H84MC26214 अनति्नत प्रदवान िटरएको छ ।

थप जानकारीका लाडग िा डप्जेद्टेिसनको सम्य ममलाउन:

 Æ ्यहाँ हेनु्णहोस:्www.pamedicalhome.org

 Æ ्यहाँ इमेल गनु्णहोस:् 
pamedicalhome@paaap.org

 Æ ्यहाँ फलो गनु्णहोस:् 
www.facebook.com/pamedicalhome

 Æ ्यहाँ समपक्ण  गनु्णहोस:् 
Dr. Renee Turchi, PA Medical Home   
 Initiative Medical Director

Eileen Thompson, Program Director 
 484-446-3011, 
 ethompson@paaap.org

https://bit.ly/2w7810l मवा डवा. Renee Turchi द्वारवा 
सह-लेिन िटरएको Pediatrics, Incorporating Patient- 
and Family-Centered Care Into Practice: The PA 
Medical Home Initiative मा ्यो पछछललो लेख हेनु्णहोस् ।


