स्वास््य नीति
प्रस्िावना
विश्व स्िास््य सगं ठनको विधानको प्रस्तािनामा उल्लेख गरेअनसु ार, स्िास््य भनेको “रोग िा अशक्त नहुनु मात्रै होइन”, तर “पर्ू ण शारीररक, मानवसक र सामाविक
कल्यार्को अिस्था” पवन हो । यस बाहेक, " कुनै पवन िावत, धमण, रािनीवतक आस्था, आवथणक िा सामाविक अिस्थाको भेदभाि नगररकन मावनसले पाउन
सक्नेिवत स्िास््य सेिा अनुभुवत गनुण प्रत्येक मावनसको एउटा मौवलक अवधकार हो ।"
मावनसहरूको लावग स्िास््य भन्ने चीि स्िस्थ िातािरर् र समाि भएको अिस्थामा मात्रै सम्भि रहेको हुन्छ । स्िास््य एकिना व्यवक्त र सबै मावनस दिु ै पक्षको
राम्रो कुरा हो भन्ने कुरालाई स्िीकार गदै, ग्रीन्स (Greens) ले व्यवक्त र समुदाय तथा समाि दिु ैको स्िास््यको विषयलाई झनै फरावकलो हुनेगरर प्रबर्द्णन गनण नीवत
वनमाणर् गदणछ ।
सोच
यो ग्रीन्स व्यवक्त र समुदायहरूलाई उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो व्यवक्तगत र सामूवहक शारीररक, मानवसक, र मनोिैज्ञावनक क्षमता प्राप्त गनण अनुमवत वदने स्िास््य
प्रर्ाली तथा नीवतहरू बनाउन अनिरत रुपमा प्रयासरत रहेको छ । सम्पूर्ण सािणिवनक सेिाहरू िस्तै, स्िास््यको अवधकारलाई पवन िावत, धमण, रािनीवतक आस्था,
आवथणक, सामाविक अिस्था, िा अन्य स्िेच्छाचारी विभेदमा आधाररत हुने नकारात्मक भेदभािवबना संरक्षर् र प्रबर्द्णन गररनु पदणछ । यसका अवतररक्त, रावरिय र
अन्तराणवरिय प्रगवत सूचकहरूले सरकारको सबै तहहरुमा नीवत, कायणक्रम, र रर्नीवतक मागणवनदेशन गनण िीिनको गुर्स्तर र स्िास््यसम्बवन्ध आँकडालाई समावहत
गनुण नै पदणछ ।
लक्ष्य
ग्रीन्सको उद्देश्य भनेको सािणिवनक स्िास््य र स्िास््य हेरचाह सेिालाई प्रबर्द्णन गनुण हो, िुन समािका नकारात्मक भेदभािबाट मुक्त रहेको हुन्छ र यसले मावनस
तथा समुदायहरूको िीिनको सबै क्षेत्रमा स्िास््यको अवधकारलाई महसुस गदणछ । यसको लक्ष्य भनेको नयाँ सािणिवनक स्िास््य चेतनाको विकास गनुण पवन हो,
िसले व्यवक्तगत र सामूवहक कायणको माध्यमबाट, वनवहत स्िाथणहरूको लावग चुनौती वदनेछ र सुधाररएको स्िास््य अिस्था प्राप्त गनण आिश्यक व्यवक्तगत, सामाविक
र रािनीवतक पररितणनहरूलाई प्रोत्सावहत गदणछ ।
कायय योजना
ग्रीन्सको कायण योिना भनेको रोगको उपचार गने र वनको पाने कायणका साथसाथै, व्यवक्तगत र सामुदावयक आत्मवनभणरतालाई रोकथाम गने, प्रबर्द्णन गने र विकासमा
िोड वदने स्िास््य सेिाहरूको विकास गदै लैिाने हो । त्यस्ता सेिाहरूलाई सशक्तीकरर् गने, सहभावगतामूलक बनाउने र प्रिातावन्त्रक खालका हुनेछन् र
वतनीहरूको विकास प्रयोगकताणहरूको स्िास््य आिश्यकताहरूका आफ्नै धारर्ाबाट वनदेवशत हुनेछन् । तसथण, ग्रीन्सले वनम्न काम गने छ सावयजतनक स्वास््य सेवा
● आधारभूत अवधकारको रूपमा सरकारी अनुदान वदइएको स्िास््य सेिामा पूर्ण पहुँच सुवनवित गनेछ
● सरकारी अनुदान रकम प्राप्त प्राथवमक दन्त वचवकत्सा सेिामा सबैिना िनताको पहुँचतफण काम गनेछ
● सरकारी अनदु ान रकम प्राप्त मानवसक स्िास््य सेिामा सबै नागररकको पहुँच सवु नवित गनेछ
● स्िास््य सेिाहरूको बारेमा गररने वनर्णयहरू सबैभन्दा बवलयो सम्भावित प्रमार्को आधारमा हुन्छन् भन्ने सुवनवित गनेछ
● स्िास््य हेरचाहको एकीकृ त मोडेललाई समथणन गदणछ, िसले सुरवक्षत र प्रभािकारी पूरक र िैकवल्पक स्िास््य सेिा दृविकोर्हरू समािेश गदणछ ।
● सबै आवथणक पृष्ठभूवम भएका मावनसहरुमा राम्रो स्िास््य र सबैको कल्यार्को लावग आिश्यक संसाधन र अिसरहरूको पहुँच छ भन्ने सुवनवित गनेछ
● रोकथामका उपाय र सामाविक रुपमा हुने बेफाइदाहरु कम गने उपायहरुलाई प्रोत्सावहत गनेछ
● रोकथाम उपायहरू, प्रारवम्भक मध्यस्थता, र वनयवमत हेरचाहमा प्राथवमक स्िास््य सेिाको आधार बनाउनेछ
● स्िास््य सेिा प्रर्ाली मानि अवधकार, व्यवक्तगत ईच्छा, र गोपनीयताको अवधकार पक्का हुन्ने भन्ने कुराको सुवनवित गनेछ
● विस्तृत खाद्यान्न लेबवलङ् ग प्रर्ाली सुवनवित गनेछ, िुन कडा रूपमा लागू गररएको छ, पूर्ण सामाग्री र पोषर्तत्िहरु हावलएको प्रमार् वदन्छ, र यसमा
िैज्ञावनक रूपमा प्रमावर्त स्िास््य र पोषर्हरुको दािीलाई मात्रै अनुमवत वदन्छ ।
● आवदिासी िनता र अल्पसंख्यक समुदायका लावग सांस्कृ वतक रूपले उपयुक्त रहेको र समुदाय-वनयवन्त्रत स्िास््य सेिाहरू सुवनवित गनेछ
● स्िैवच्छक खोपलाई रोग रोकथामको एउटा विवधको रूपमा सहायता गनेछ
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अस्पिाल र स्वास््य सेवा पेशाकर्मी
● सबैिना िनताको लावग उच्च गुर्स्तरीय, लागत प्रभािी उपचार सेिाहरूको पहुँच बढाउन हाल रहेका उपाय, कायणक्रम र कानुनी कायणहरूलाई समथणन
गदणछ
● वचवकत्सवकय सामान र सेिाहरूको लावग प्रमावर्क उवचत मल्ू यहरूको सवु नवित गदणछ
● स्िास््य सेिाका कमणचारी, उपभोक्ता, र अन्य सािणिवनक चासोको सेिाहरुको प्रवतवनवधत्ि सवहत अस्पताल, वक्लवनक, र अन्य हेरचाह प्रदायकहरू
प्रिातावन्त्रक ढङ् गले सञ्चावलत छन् भनेर सुवनवित गदणछ ।
● स्िास््य शुल्क र स्िास््य बीमा छूट बीचको अन्तर सवहत, सबै शुल्क, मूल्य, र सीधा खचणको लागतको स्पि र पारदशी खुलासाको सुवनवित गदणछ ।
● प्राथवमक, दोस्रो तह, र अस्पताल हेरचाहलाई नविकै बाट समािेश गदणछ
● समुदाय स्िास््य के न्रहरुद्वारा साना-वतना रोग लागेको र घाइते भएको बेलामा हेरविचार गरेको सुवनवित गदणछ
● पचाणमा हुने धेरै खचणका दरहरू कम गदणछ
● काम र सडकसँग सम्बवन्धत दुघणटनाहरूको रोकथाम र चोटपटक पुनःस्थापना सेिासम्बवन्ध प्रािधानको लावग प्रभािकारी दृविकोर् सुवनवित गदणछ
● ग्रामीर् र दगु णम क्षेत्रहरूमा स्िास््य पेशाकमीहरूको पहुँच बढाउँदछ
● सबै स्िास््यकमीहरूको पाररश्रवमक ज्याला सुवनवित गदणछ
● दुव्यणिहार, लापरिाही, र छली वबरुर्द् कडा कारिाहीसवहत वबरामीको सुरक्षाको प्राथवमकता
● आफ्नो सहायता, समुदाय आधाररत पहल, प्राथवमक स्िास््य सेिा, र स्िास््य वशक्षा र प्रबर्द्णन कायणक्रमहरूको के न्र वबन्दक
ु ो रूपमा सामुदावयक
स्िास््य के न्रहरूको स्थापना गदणछ
● सामुदावयक स्िास््य के न्रहरूले सामान्य चोटपटक र वबरामीहरूको लावग पैदल यात्राको दूरीमा सुविधा प्रदान गदणछ भन्ने सुवनवित गदणछ
एचआईभी/ एड् स
● एचआईभी/ एड् स रोग लागेको मावनसहरूको स्िास््यको सरु क्षा गदणछ
● लघु चलवचत्र, बृहत वमवडया, सामाविक वमवडया र सञ्चारका अन्य उपकरर्हरूको सहयोगमा एचआईभी/ एड् स रोगसँग लड् दछ
● यौन वशक्षाको सहयोगमा एचआईभी/ एड् सको नयाँ घटनालाई रोक्दछ
● विशेषगरी युिाहरुलाई एचआईभी/ एड् सको बारेमा वशक्षा वदन्छ
● एचआईभी/ एड् स विरूर्द्को लडाईलाई पुनः प्राथवमकतामा राख्दछ र व्यवक्तको सहभावगता सवु नवित गदणछ
● एचआईभी रोग लागेर िीिन वबताइरहेका मावनसहरूको अिस्थामा सुधार गदणछ
यौन िथा प्रजनन स्वास््य
● आफ्नो प्रिननसम्बवन्ध ईच्छाहरूमा व्यवक्तगत स्ितन्त्रता र नैवतक रोिाईको सवु नवित गदणछ
● पररिार वनयोिन सेिाहरूको पहुँच र वन:शल्ु क कन्डम र यौन स्िास््य वक्लवनकहरूमा सबैको पहुँच सवहत यौन स्िास््य सचेतना अवभयानहरूको लावग
पयाणप्त रकम प्रदान गदणछ
● मन नभई रहन गएको अनािश्यक गभणधारर्लाई यौन वशक्षा, पहुँचयोग्य गभणवनरोधक सेिाहरू र धेरै लैङ्वगक समानतामाफण त कम गनण सवकन्छ भनेर
स्िीकार गदणछ
● WHO को वसफाररशअनुसार, गभाणिस्था, िन्म, र बच्चा िन्मेपवछको हेरचाहको क्रममा उच्च गुर्स्तरीय, सांस्कृ वतक रूपमा उपयुक्त प्रसूवत हेरचाह
सुवनवित गदणछ ।
● कम िोवखमपूर्ण गभाणिस्थाको लावग प्राकृ वतक रुपमा बच्चा िन्माउने विकल्पहरूमा पहुँच पुयाणउन सहायता गदणछ
● सबै मवहला र उनीहरूका िीिनसाथीहरूलाई आघात पदाण र बच्चा िन्मेपवछको-उदासीनतासँग सामना गनण मद्दत गररन्छ भनेर सुवनवित गदणछ
● सािणिवनक भिन, कायणस्थल र पसलहरूलाई मवहलाहरूको लावग स्तनपान सुविधा उपलब्ध गराउन प्रोत्सावहत गदणछ
● UNICEF द्वारा स्थावपत सबै स्िास््य सेिा भिनहरुमा बच्चालाई सविलो हुने वस्थवत हुन्छ भनेर सुवनवित गदणछ
● सबै मवहलाहरूको लावग काननू ी रुपमा, वनःशल्ु क र सरु वक्षत गभाणिस्था हटाउने सेिाहरूको पहुँच सवु नवित गदणछ
र्मानतसक स्वास््य
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● मानवसक स्िास््य समस्या कम गनण कायणक्रम, वशक्षा र सचेतना अवभयानहरू लागू गदणछ
● लामो समयदेवखको मानवसक र/ िा शारीररक रोगहरू भएका मावनसहरूलाई समदु ायमा बस्न र उनीहरूको लावग भाग वलन सक्षम बनाउन समदु ायमा
आधाररत सहायता सेिाहरू उपलब्ध गराउँदछ
● सबै स्थानीय अवधकारीहरूलाई मानवसक स्िास््य के न्रहरू स्थापना गनण प्रोत्साहन गदणछ
● मानवसक स्िास््य सेिाका राम्रा अभ्यासहरूमा अनुसन्धानको लावग पयाणप्त रकम प्रदान गदणछ
● मानवसक स्िास््य सेिा उमेर, िावतयता, वलङ् ग, यौवनकता र सांस्कृ वतक र सामाविक आवथणक पृष्ठभूवमको आधारमा व्यवक्तहरूको आिश्यकताप्रवत
संिेदनशील छन् भनेर सुवनवित गदणछ
● विद्यालयहरूलाई विद्याथीहरुले आत्मविश्वासका कुराकानी गनण सकुन् भनेर उपयुक्त तावलम प्राप्त परामशणदातालाई खटाउन प्रोत्सावहत गदणछ
● बालबावलका र वकशोरािस्थाको मानवसक स्िास््यलाई सहयोग पर्ु याउने सेिाहरू उवचत रकम पाएको र पहुँच योग्य छन् भनेर सवु नवित गदणछ
● स्थानीय अवधकारीहरूले सबैले थाहा पाएका आत्महत्या स्थलहरूको अिस्था आउनबाट रोक्ने कायणहरू गरेका छन् भनेर सुवनवित गदणछ
सूतचि सहर्मति
● कुनै पवन वचवकत्सवकय, दन्त, औषवध, िा अन्य प्रवक्रयाको लावग आफ्नै शरीरको सापेक्ष बल िा िबरिस्ती वबना प्रत्येक व्यवक्तको लावग सवू चत
सहमवतको अवधकार सवु नवित गदणछ । सवू चत सहमवत प्रमावर्त गनण सवकने हुनपु छण
● शरीरको तन्तु िा अंग वनकालेर वलइएको उत्पादनहरू, र शरीरवभत्र घुसारेर, सूई वदएर, नमूना वलएर, र इमेविङबाट, वबरामीको सूवचत सहमवत वबना
प्रयोग गनण सवकँ दैन भनेर वनयम बनाउदँछ
● बल िा िबिणस्ती नगरर व्यवक्त आफै ले वनर्णय नगरेसम्म, कुनै पवन व्यवक्तको लावग सबै वचवकत्सवकय, दन्त, र औषवध रेकडण डेटाको गोपनीयता हुन्छ
भनेर सुवनवित गदणछ
● वबरामीसँग उपचार स्िीकार गने िा अस्िीकार गने भन्ने विषयमा पूर्ण स्ितन्त्रता हुन्छ भनेर सवु नवित गदणछ
● वबरामीको िीिनको अवन्तम समयवतर वलईएको वचवकत्सवकय वनर्णयहरू (कानूनले अनुमवत वदईएको खण्डमा) गम्भीर रूपमा वलएको छ र वबरामीलाई
आफ्नो उपचार र अन्य रेकडणमा पहुँच हुने व्यवक्तहरू वनयुक्त गने अवधकार रहेको हुन्छ भनेर सुवनवित गदणछ
● त्यस्ता वबरामीको सूवचत सहमवतलाई स्पिसँग कागिातमा लेखेर रावखएको र वनिलाई सूवचत गररएको छ भनेर सुवनवित गदणछ
औषतिको तनयर्म र तप्रतस्िप्शन शुल्क
● औषधीहरूको सुरक्षा र वनयमन एक्लो सरकारी एिेन्सीले वनयन्त्रर् गरेको छ भनेर सुवनवित गदणछ
● दिु ै वसन्थेवटक फमाणस्यवू टकल्स र प्राकृ वतक औषवधहरूको प्रयोग गरररहेका वचवकत्सक विज्ञहरुलाई समािेश गदै वतनीहरुका लावग उवचत प्रमार्माआधाररत विधाहरूको विकास गदणछ
● स्ितन्त्र स्िास््य उपचार एिेन्सीले उपचारको प्रभािकाररता र उपयुक्त विशेषज्ञलाई नयाँ उपचारहरूको वसफाररशहरूको बारेमा आश्वस्त बनाउँदछ भनेर
सुवनवित गदणछ
● आिश्यक उपचार पहुँच गनण बाधाको रूपमा यसको खचण हटाउँने फमाणस्यूवटकल र वप्रवस्क्रप्शन मूल्य वनयन्त्रर् संयन्त्र लागू गदणछ
● सरसफाईसम्बवन्ध उत्पादनहरूलाई अन्य आधारभूत आिश्यकताका िस्तुहरु िस्तै गरेर सबै विक्री कर र/ िा मूल्य अवभिृवर्द् करहरूमा छुट वदने गदणछ
● उपलब्ध भएको ठाउँमा स्तरीय फमाणस्यूवटकल्सको प्रयोगको प्रिर्द्णन गदणछ
सर्मुदाय र तवद्यालयहरूको स्वास््य सेवा
● घर िा समुदायमा आधाररत सुविधा प्रदान गनण सके सम्म सक्षम पादै सामुदावयक सेिाहरूको अनुदान कोष बढाउँदछ
● बृर्द्बृर्द्ा, मानवसक र शारीररक स्िास््य समस्या भएका, र वसक्नमा कवठनाई भएका अशक्त मावनसहरूका लावग सामुदावयक सेिाहरू बढाउँदछ
● प्रत्येक विद्यालयसँग आफ्ना विद्याथीहरूको लावग तािा, स्िस्थ, र प्राथवमकताका साथ स्थानीय रूपमा उपलब्ध रहेको खािा प्रदान गने कोष र क्षमता
छ भनेर सवु नवित गदणछ
● विद्यालय पाठ् यक्रममा शारीररक व्यायाम र वशक्षा, र विद्यालय समय बावहरका विद्याथीहरूको लावग सवक्रय अवतररक्त पाठ् यक्रम गवतविवधहरुको
विकल्पको प्रिर्द्णन गदणछ
● रावरिय औषवध घटाउने रर्नीवत वसिणना गदणछ र धेरै सुरवक्षत सूईका साईटहरू विकास गदणछ
● विद्यालय िा काममा स्िास््य र स्िास््यसम्बवन्ध सिालहरूमा शै वक्षक कायणक्रमहरू विकास गदणछ
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अनुसन्िान िथा तवकास
● लागत-प्रभािी हेरचाह र रोकथाममा अनुसन्धानको एउटा विस्तृत कायणक्रम लागू गदणछ, र फमाणस्यूवटकल्स, वचवकत्सवकय सामान, वचवकत्सा उपकरर् र
अन्य स्िास््य उपचार र प्रविवधहरूको मूल्याङ् कन, स्िीकृ वत, वनयमािली र बिारको लावग कडा प्रर्ाली लागू गदणछ
● स्िास््य सेिाका सबै तह, विशेषगरी सािणिवनक स्िास््य, महामारी, नवसणङ र सामदु ावयक हेरचाह, र विशेषगरी समदु ाय र प्राथवमक हेरचाह सस्ं थामा
अनसु न्धान सहायता गदणछ
● दुिै परम्परागत र िैकवल्पक/ पूरक हेरचाहको लावग अनुसन्धानको लावग अनुदान रकम सहायता गदणछ
तवतवि
● उद्योग र कृ वष क्षेत्रलाई िातािरर् र स्िास््यको दृविकोर्बाट अनक
ु ु वलत हुनेगरर प्रिर्द्णन गदणछ
● स्िास््यको लावग खतरनाक रहेको कृ वष, उत्पादन र औद्योवगक उत्पादनहरू, िस्तै कीटनाशक विषादी, ग्लाईकोल, पारा, र औद्योवगक रसायनमा
प्रवतबन्ध िा वनयमन गदणछ
● अत्यावधक औषवधउपचार सेिन गदाण हुने खतरनाक अिस्था पवहल्याउन र कुलत रोक्नको लावग डाक्टरहरूले तोके को फमाणस्यूवटकल्सको वितरर्
वनयन्त्रर् गदणछ
● कायणस्थलहरूले उवचत व्यिसावयक स्िास््य सेिाहरू प्रदान गदणछ भनेर सुवनवित गदणछ
● LGBTIQQ+ समुदाय विशेष स्िास््य कायणक्रमहरूलाई अनुदान कोष वदइएको छ र िोवखममा भएका व्यवक्त पवहचान गनण र सहायता गनण सक्षम छन्
भनेर सुवनवित गदणछ
● विज्ञापन, अनदु ान कोष र कुनै पवन प्रकारको िबिणस्तीपर्ू ण उपचारको अभ्यासलाई प्रवतबन्ध लगाउँदछ िसले एकिना व्यवक्तको यौवनकता िा लैङ्वगक
पवहचान बदल्नको लावग लवक्षत गदणछ
● अत्यावधक वचनीयुक्त सामाग्री भएको खाना र पेय पदाथणहरूको उपभोगलाई कम गदणछ
सन्दभयसूचीीः
https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/health/index.html
https://www.globalgreens.org/globalcharter-english
https://greens.org.au/policies/health
https://www.greens.org.nz/health_policy
https://www.cagreens.org/platform/health-care
https://policy.greenparty.org.uk/he.html
https://indiagreensparty.org/policies/health/
https://www.greenparty.ca/en/our-vision/health-care
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/
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