
तपाईको बारमेा थोर:ै 

�न� म�े कुन वग�ले तपाइलाइ वण�न गन� स�क�:

 मधुमेह संग �जउने एक ��� 

 प�रवारको सद� वा मधुमेह ���को हेरचाह गन� ���

 एक �ा�कम� 

य�द तपा� एक �ा�कम� �नु�� भने, कुनले तपा�लाई रा�ोसँग वण�न गछ�? 

 नस� 

 सामा� �च�क�क 

 मधुमेह �वशेष� / इ�ो�ाइनोलॉ�जस

 आहार�व�

 ने� सहायक

 ने� रोग �वशेष�

 अ� (कृपया �न�द�� गनु�होस्):  ___________________

य�द तपाइँ एक �ा�कम� �नु�� भने, तपाइँ �दान गनु���: 
 मधुमेह हेरचाह

 आँखा हेरचाह

 दबुै

हामी मा�नसह�का �व�भ� समूहह�ले सोधेका
��ह� बु� चाह��। 
�सैले हामी तपा�को बारमेा अ�ल बढी जा�
चाह��। य�द तपाइँ यी ��ह�को जवाफ �दन
स�ु�� भने हामी आभारी �नेछ�:



य�द तपाइँ मधुमेह छ भने, 
तपाइँलाई क�हले �नदान ग�रएको �थयो? 

 एक वष� भ�ा कम समय अ�घ। 

 एकदे�ख पाँच वष�अ�घको कुरा हो । 

 पाँच दश वष�अ�घको कुरा हो ।

 दश वष�भ�ा अ�घको कुरा हो । 

 मलाई मधुमेह छैन। 

य�द तपाइँलाइ मधुमेह छ भने , तपाइँलाई �नदान भएको बेला दे�ख तपाइँको
आँखा जाँच ग�रएको छ? 

 छ । 

 छैन। 

 मलाई मधुमेह छैन। 

य�द कुनै ��� मधुमेह रोगी �नु�� भने, के तपाईलाई आँखाको �ा�
सम�ा छ? 

       छ , तर मधुमेहको कारणले होइन (ज�ै, मैले च�ा लगाएको छु तर मलाई

मधुमेह �नु अ�घदे�ख होइन) 

       हो, मधुमेहको कारणले - यसको मतलब यो हो �क �च�क�कले तपाईलाई

डायबेटीज र�ेटनो�ाथी रोग छ भ�ुभयो।

 छैन , मेरा आँखा �ठक छन्। 

 मलाइ था छैन। 

 मलाई मधुमेह छैन। 



तपाईको �ल�ग के हो? 

 पु�ष 

 म�हला

 अ� (कृपया �न�द�� गनु�होस्) _______________

 भ� न�चाउन ु     

�त�ो उमेर कती हो:  तपाईको �श�ाको उ�तम �र के हो? 

 २० मु�न  औपचा�रक �श�ा छैन

 २०-२९  �ाथ�मक �व�ालय पूरा 

 ३०-४९  मा��मक �व�ालय पूरा 

50-69  �ातक �ड�ी वा उ� पूरा

70-89

90+

तपाई कुन देशमा ब�ु�� ? 

___________________

तपाईको सां�ृ�तक प�हचान के हो ? 

___________________

तपा� शहरी वा �ामीण �े�मा
ब�ु��? 

शहरी

�ामीण



य�द हो भने, कृपया यस पृ�मा आ�ो इमेल ठेगाना �दान गनु�होस्। 
हामी तपा�को इमेल ठेगाना अ� कसैसँग साझा गद�न� र हामी यस
काय�को बारमेा तपा�लाई स�क�  गन�को ला�ग मा� तपा�को इमेल
ठेगाना �योग गन�छ�। 
हामी तपा�को ठेगानालाई तपा�का जवाफह�बाट अलग रा�ेछ� ता�क
यो सव��ण तपा�सँग �ल�क ग�रने छैन।

अब के? 

तपाईँको ई - मेल ठोेगाना:

के तपाइँ हामीलाई अक� चरणमा शीष� १०
��ह� �नण�य गन� म�त गन�
चाहनु��?

यस पहलमा भाग �लएर, तपा� सहमत
�नु�� र तपा�का केही ��ह� �का�शत
गन� स�छ�। तर यी ��ह� सो�े तपा� नै

�नु�� भनी कसैलाई थाहा �ँदैन। 
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