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NEPALESE 

म एउटटा फम'िस*को नाताले समाजको सेवाको िन34 5ित6ा गछु:  िक        
 

• सबैमा िवनाभेदभाव समान?पमा र सBनजनक ढDले Eवहार गन'छु । 
• आIनो उJ नैितक Kर कायम गदM  म5ित िवNास गन' हरE3Oको QाR र उनका िनजी 

सूचनाह?को पूण: सWBान तथा सुरYा गन'छु । 
• आIनो योZता, Yमता तथा अनुभवलाई सहकम]ह?माझ आदान5दान गदM  

E3Oके3_त उपचारमा हरस`व सवabम उपल3cको लािग 5यd 
गन'छु । 

• िबरामीको रोग पिहचान गरी उनको QाRलाभको िन34 उिचत Eवहार गदM  जनQाRको 
िन34 तeर रहनेछु । 

• िबरामीका सुसारेह? र fहाँ काय:रत सहकम] टीमलाई 5िशिYत गरी  िबरामीको िन34  
िदइएका औषिधको नकाराmक 5भावबारे सोधपुछ गदM  उपचारमा सवab उपायह? 
अवलnन गन'छु । 

• QाRोपचारमा 5ाo वै6ािनक अनुभवह?लाई अनुसरण गदM  आIनो िसकाइ र Eावसाियक 
िनपुणतालाई आजीवन चिलरहने 5िpयाको ?पमा िलनेछु । 

• उपचारमा सावधानी र सुिनिqतता अपनाउँदै तथा औषिधको हािनकारक 
5भावबारे सतक: तासाथ अनुगमन गदM  उपचारको उbम िविध अपनाई  िबरामीको 
सुरYा तथा औषिधको सrिलयत र 5भावकाsरतामा पूण: tान िदनेछु । 

• िबरामीको E3Oगत आवuकताअनु?प उनलाई औषिध उपलc गराउनेछु । 
• औषिधको 5योग तथा अनुसvानको Yेwमा भएका नवीनतम तथा Kरीय 

औषिधको 5योगको लािग 5िशिYत र 5ोxािहत गन'छु । 
• फाम'सीको भावी जनश3Oलाई िशYा तथा तािलम उपलc गराउनेछु । 
• QाRकम], वै6ािनक, िबरामी समुदाय, QाR5शासन तथा जनतामा औषिधको िठक 

5योगको लािग 5ोxािहत गन'छु । 
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