
बहुसंख्यक नेपाली एनएचएसको सेवाससत असन्तुष्ट  

लण्डन । युकेका बहुसखं्यक नेपालीहरु बेलायतको राष्ट्रिय स्वास््य सेवा (एनएचएस)बाट असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।  

युके नेपाल मैत्री समाजले बेलायतको ष्ट्बग लटरी फण्डको आष्ट्थिक तथा बोनिमाउथ ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयको नैष्ट्तक सहयोगमा गरेको सरे्भक्षणले सो खुलासा गरेको हो ।  
अनसुन्धानको ष्ट्वहीबार साविजष्ट्नक गररएको नष्ट्तजा अनसुार सरे्भक्षणमा सहर्भागीमध्ये ४९ प्रष्ट्तशतले मात्र एनएचएसष्ट्सतको अनरु्भव सन्तोषप्रद र्भएको बताए । 

जसअनसुार ५१ प्रष्ट्तशत एनएचएसबाट सन्तुष्ट छैनन ्।  
अनसुन्धानका अनसुार स्वास््य सेवाप्रष्ट्तको अनरु्भव तीतो हुनमुा कमजोर सन्देश आदानप्रदान र स्वास््यसेवा प्रदायक र कमिचारीहरुको असहयोगी प्रवषृ्ट्ि मुख्य कारण 

रहेको छ । अनसुन्धानले एनएचएसको इक्वेल डेष्ट्लर्भरी स्ट्याण्डडि सेवा स्थानीय तहमा कायािन्वयन हुन र नेपाली सेवाग्राहीहरुमा प्रर्भावकारी रुपले लागू हुन अझै बााँकी 

रहेको देखाएको छ ।  

अनसुन्धानका क्रममा धेरैवटा ष्ट्जपी (जनरल प्राष्ट्क्टसनसि) हरुलाई सम्पकि  गररए पष्ट्न प्रायले कायिब्यस्तता देखाउाँद ैसम्पकि मा आएनन ्।  

अंगे्रजी र्भाषामा कमजोरी, स्वास््यसेवा र सामाष्ट्जक हेरचाहमा सबैर्भन्दा ठूलो बाधकको रुपमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा र्भाग ष्ट्लएकामध्ये एक 

ष्ट्तहाइमात्र अंगे्रजी र्भाषामा पोख्त ष्ट्थए ।  

अध्ययनले धेरै नेपालीहरु उच्च ष्ट्शक्षाको वावजूद पष्ट्न थोरै आम्दानीमा बााँष्ट्चरहेको र त्यसले कमजोर जीवनशैलीमा बााँच्न बाध्य पादाि उनीहरुको स्वास््यमा असर 

परररहेको ष्ट्नस्कषि ष्ट्नकालेको छ ।  

धेरैजसो वदृ्धावस्थाका नेपालीहरु र्भाडामा र अरुष्ट्सत साझेदारीमा बष्ट्सरहेको र उनीहरु स्थानीय ष्ट्नकायले उपलब्ध गराएको आवास सषु्ट्वधाप्रष्ट्त असन्तुष्ट रहेको 

अध्ययनले देखाएको छ । सो असन्तुष्टीले वदृ्धाहरुको स्वास््यमा जोष्ट्खम थपेको र दीघीकाष्ट्लन असर पारेको पष्ट्न अध्ययनले बताएको छ ।  

अध्ययनले वदृ्धावस्थाका नेपालीहरु उच्चरक्तचाप, मधमेुह, कोलेस्िोल, दम, क्षयरोग लगायतबाट ग्रष्ट्सत रहेको पिा लगाएको छ । उनीहरुलाई एनएचएसको प्रर्भावकारी 

सहयोग हुन ुजरुरी रहेको अध्ययनले ष्ट्सफाररस गरेको छ ।  
नेपालीहरुमा आयुवेष्ट्दक उपचार पद्दष्ट्त प्रचष्ट्लत रहेको र सोको ब्यबहाररक र सरुष्ट्क्षत प्रयोग बारे उनीहरुमा बष्ट्लयो पारम्पाररक ष्ट्वश्वास रहेको अनसुन्धानले देखाएको छ 

।  
सरे्भ ग्रीनवीच र प्लमष्ट्स्टड के्षत्रमा गत मे मष्ट्हनामा गररएको ष्ट्थयो । सरे्भमा ३६० नेपालीले र्भाग ष्ट्लएका ष्ट्थए । प्रत्यक्ष अन्तरवाताि र लक्षीत समूहष्ट्सत छलफल गरी सरे्भ 

सम्पन्न गररएको ष्ट्थयो ।  
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