
 

 

 

व्यक्ति र पररवार सदस्यहरूको लाक्तग बारम्बार सोक्तधन े

प्रश्नहरू 
 

 

 

स्वास््य गहृ स्याहार व्यवस्थापन भनेको के हो? 

स्वास््य गृह स्याहार व्यवस्थापन (Health Home Care 

Management) भनेको थप क्तवकल्पहरू, बृहत लक्तिलोपना र 

उत्कृष्ट नक्ततजाहरू उपलब्ध गराउनको लाक्तग क्तवकासात्मक 

असक्षमता सेवा तथा सहायताहरूलाई स्वास््य तथा कल्याण 

सेवासँग सक्तम्मक्तलत गनन स्याहार समवन्य गने तररका हो। 

स्वास््य गृह स्याहार व्यवस्थापन स्याहार संयोजन संस्थाहरू 

(CCOs) द्वारा उपलब्ध गराइनेछ। 

 

CCO भनेको के हो? 

CCO हरू भनेका क्तवद्यमान असक्षमता सेवा प्रदायकहरूद्वारा 

क्तनमानण गररएका संस्थाहरू हुन्। यी नया ँसंस्थाहरू क्तवकासात्मक 

असक्षमताहरूको क्षेत्रमा प्रक्तिक्षण र अनुभवसँग स्याहार 

व्यवस्थापकहरूद्वारा भररनेछ। 

 

स्याहार व्यवस्थापक भनकेो के हो? 

स्याहार व्यवस्थापक भनेको एउटा व्यक्ति हो जसले तपाईंलाई 

तपाईंको जीवन योजना क्तसजनना गनन तपाईंसँग कायन गनुनहुनेछ। 

तपाईंको स्याहार व्यवस्थापकले तपाईंका सब ैसेवा 

आवश्यकताहरूको योजना बनाउन एउटा स्थान उपलब्ध गराउँद ै

क्तवकासात्मक असक्षमता भएका माक्तनसको कायानलय (OPWDD), 

स्वास््य क्तवभाग र मानक्तसक स्वास््य कायानलय सक्तहत 

प्रणालीहरूमा सेवाहरूलाई संयोजन गनेछ। 

 

जीवन योजना भनकेो के हो? 

जीवन योजनाले तपाईंको जीवनको लक्ष्य र पररवतननिील 

आवश्यकताहरूलाई प्रक्ततक्तबक्तम्बत गछन। तपाईंको स्याहार 

व्यवस्थापकले तपाईंका िाहना र आवश्यकताहरूमा आधाररत रहरे 

योजना क्तसजनना गनन तपाईंसँग कायन गनुनहुनेछ। तपाईंको जीवन 

योजनामा तपाईंको क्तवकासात्मक असक्षमतासँग सम्बक्तन्धत 

सहायता र क्तिककत्सा, दन्त र मानक्तसक स्वास््य जस्ता तपाईंका 

अन्य सेवाहरू समावेि हुनेछन्। यसलाई क्तनयक्तमत रूपमा समीक्षा 

गररन्छ र आवश्यक भएमा अद्यावक्तधक गररन्छ। 

के मलाई स्वास््य गहृ स्याहार व्यवस्थापनमा सहभागी 

हुन आवश्यक छ? 

तपाईंल ेस्वास््य गृह स्याहारद्वारा उपलब्ध गराइने थप क्तवस्तृत 

स्याहार व्यवस्थापन प्राप्त गनुनहुन्न भने, तपाईंले आधारभूत गृह 

तथा समुदायमा आधाररत सेवाहरू (HCBS) योजना सहायता 

प्राप्त गने क्तवकल्प बारे आफ्नो सेवा संयोजकसँग कुरा गनन 

सकु्नहुन्छ। आधारभूत HCBS योजना सहायता CCO द्वारा 

पक्तन उपलब्ध गराइनेछ तर यो एकदम ैन्युनतम संयोजन 

क्तवकल्प हुनेछ र यसमा स्वास््य स्याहारको संयोजन वा 

मानक्तसक स्वास््य सेवाहरू समावेि हुनेछैनन्। आधारभूत 

HCBS योजना सहायतासँग, तपाईंका सेवाहरू संयोजन गने 

व्यक्तिसँग तपाईंको सम्पकन  सीक्तमत हुनेछ। 

 

के म मरेा आफ्नै सेवा र प्रदायकहरू छनोट गनन सक्षम 

हुनछुे? 

हुनुहुनेछ, तपाईं आफ्ना सेवा र प्रदायकहरू छनोट गनन जारी 

राख्नुहुनेछ। CCO क्तभत्र,तपाईंको स्याहार व्यवस्थापक सक्तहत 

पेिेवरहरूको टोली तपाईंको क्तवकासात्मक असक्षमता र/वा 

दीघनकालीन स्याहार सेवाहरू साथसाथ ैतपाईंका िाहना र 

आवश्यकताहरूमा आधाररत रहरे अन्य प्रकारका सेवाहरूलाई 

संयोजन गनन तपाईंसँग कायन गनुनहुनेछ। तपाईं आफ्नो क्षेत्र र 

आफ्नो सेवा प्रदायकहरूकोमा CCO रोज्न सक्षम हुनुहुनेछ। 

 

मलै ेस्याहार व्यवस्थापन प्राप्त गननको लाक्तग CCO मा 

कसरी नामाकंन गने? 

तपाईंको OPWDD फ्रन्ट डोर सम्पकनल ेतपाईंलाई तपाईंको 

क्षेत्रमा उपलब्ध भएका CCO हरू बारे जानकारी प्रदान गनेछ। 

तपाईंल ेरोज्नुभएको CCO ले तपाईंको नामांकनमा सहायता 

गनेछ। तपाईंलाई स्वास््य स्याहार व्यवस्थापन र आधारभूत 

HCBS योजना सहायता बीि छनोट गनन पक्तन आवश्यक 

पनेछ। 

स्याहार व्यवस्थापन: 



मरेो योजनामा कसले पहुिँ गनछे र मरेो व्यक्तिगत 

जानकारीलाई कसरी सरंक्तक्षत गररनछे? 

CCO हरूलाई तपाईंको स्याहारमा संलग्न भएका सेवा 

प्रदायकहरूलाई क्तलङ्क गने र तपाईं र तपाईंको स्याहार टोलीमा 

पहुिँयोग्य हुन ेतपाईंको स्वास््य जानकारी र जीवन योजनालाई 

अनुमक्तत कदन क्तवद्युक्ततय स्वास््य रेकडन प्रणाली हुन आवश्यक पनेछ।  

सबै CCO हरूल ेतपाईंको व्यक्तिगत स्वास््य जानकारीलाई सुरक्षा 

गनन कडा सुरक्षा प्रोटोकलहरूको पालना गनुनपछन। 

 

के मलै ेएकपटक CCO छनोट गरेपक्तछ मरेो क्तविार पररवतनन 

गननसक्छु? 

तपाईंल ेछनोट गनुनभएको CCO द्वारा उपलब्ध गराइएको स्याहार 

व्यवस्थापनसँग तपाईं खुिी हुनुहुन्न भने, तपाईंल ेCCO मा अको 

स्याहार व्यवस्थापकलाई छनोट गनन सकु्नहुन्छ र/वा तपाईंल ेप्राप्त 

गने सेवाको स्तरलाई पररवतनन गनन सकु्नहुन्छ। तपाईंल ेआफ्नो क्षेत्र 

क्तभत्रमा क्तवक्तभन्न CCO पक्तन छनोट गनन सकु्नहुन्छ। 

CCO ले मरेा सवेाहरूलाई पररवतनन गन ेवा मलाई थोरै 

सेवाहरू कदन ेक्तनणनय गनुनहुन्छ भने के हुनछे? 

CCO ले सेवाहरूको अक्तधकार कदनेछैन र तसथन, स्वयम् 

क्तनदके्तित सेवाहरू सक्तहत तपाईंका सेवाहरूलाई हटाउन वा 

सीमक्तत गनन सक्षम हुनेछैन। तपाईंले आफ्नो स्याहार टोलीसँगको 

साझेदारीमा आफ्ना िाहना र आवश्यकताहरूमा आधाररत 

रहरे तपाईंल ेप्राप्त गनुनभएका सहायता र सेवाहरूलाई पक्तहिान 

गनुनहुनेछ। OPWDD क्षेक्तत्रय कायानलयहरूले सहायता र 

सेवाहरूमा अक्तधकार प्रदान गनन जारी राख्नेछन्। 

 

के स्वास््य गहृ स्याहार व्यवस्थापन व्यवक्तस्थत स्याहारको 

प्रकार हो? 

होइन, स्वास््य गृह स्याहार व्यवस्थापनलाई व्यवक्तस्थत 

स्याहारसँग अस्पष्ट गनुन हुदँनै। व्यवक्तस्थत स्याहारलाई 

OPWDD प्रणालीमा क्तवकास हुनको लाक्तग धेरै वर्न लाग्नेछ र 

भक्तवष्यको क्तमक्ततमा प्रस्ताव गररनेछ। 

 
 

स्वास््य गहृ हरेक्तविार व्यवस्थापन  

को तुलनामा आधारभूत HCBS योजना सहायता 

स्वास््य गहृ 
हरेक्तविार 
व्यवस्थापन 

आधारभूत 
HCBS योजना 

सहायता 

स्याहार योजना क्तवकास गछन र अर्द्नवार्षर्क रूपमा समीक्षा गछन   

स्वास््य र सुरक्षालाई क्तनरीक्षण गछन   

व्यवहारात्कक स्वास््य सेवाहरूको पहुिँमा समन्वय गदनछ,   

क्तिककत्सा, र दन्त सेवाहरूको पहुिँमा समन्वय गदनछ,   

समुदाय आधाररत संसाधनहरूको पक्तहिान गदनछ,   

सेवाहरूलाई ललक गननका लाक्तग प्रक्तवक्तध प्रयोग गदनछ,   

तपाईंका स्याहार प्रदायकहरूलाई जोड्छ   

पररवारबाट प्रणालीहरू नेक्तवगेट गने कायनभार क्तलन्छ।   

भक्तवष्यका आवश्यकताहरूलाई पूवाननुमान गछन   
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