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ANZHFR िाई अझ बढी िच
ु नाको िागि िम्पकज िनप
ुज रे मा अर्थिा प्रमख
ु
अन्िेषक िाई िम्पकज िनप
ुज रे मा, कृपया तिको िच
ू ना प्रयोि िनि
ुज ोि:



फोन: 1300 ANZHFR (269 437)



इमेल: clinical@anzhfr.org



वेब:

www.anzhfr.org
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अष्ट्रे सियन एन्ड न्यस्ु िल्यन्ड ट्रिप फ्र्यक्चर रस्िटरी
(Australian and New Zealand Hip Fracture Registry)

पाको उमेरका बबरामीिरुको उपचारमा िध
ु ार ल्याउदै
(Enhancing outcomes for older people)

िानकारी पुस्टतका
उद्देटय
५० बषज िा िो भन्दा बढी उमेरका ट्रिप फ्र्याक्चार भएर अटपातिमा भनाज भएका
बबरामीिरुको टिाट्य उपचारको िुणटतर, िुरक्षा तर्था उपचारको प्रभािकारीतामा
िुधार ल्याउनु

िानकारी पुस्टतका
भनाा भएको १२० दिनमा पनह: किाकानी हने



ननदे सिका अनि
ु ार उपचार तर्था उपचार पररणामिरुको ररपोट्रिज ङ तर्था अनि
ु मन

िनभ
ुज एको छ कक र तपाईंिे िेिन िरररह्नुभएको औषधीकाबारे मा िोध्नेछन। .
जोखिम, फाईिा, लागत

िदज छ।.



तपाईका के के सचनाहरु सुंकलन गरिन्छ?



 अटपताि मा भनाज िुनभ
ु न्दा पट्रििे तपाइको आत्मननभजरताको ति र पट्रििे को
गचककत्िा बबिरण

ए एन िेड ह्यच एफ आर मा ििभािी िुुँदा कुनै िोखखम िुुँदैन यद्यपी पुन

कुराकानीकािािी फोन माफजत िररने िंपकजिे अिििता मििि
ु भने िुनिक्छ। .

 तपाईको नाम, िन्म समनत, िम्पकज वििरण, रास्टरय टिाट्य पररचय नम्बर,
र आिािीय अिटर्था

िनेछन, फोन िंपकज िमय ५-१५ समनेिको िुनेछ।..
उननिरुिे फोनमा तपाईंको टिाट्यमा भएको िुधार, तपाईंको ट्रि्
ं न डुल्न िक्ने टतर,
तपाईंको आत्मननभजरताको मात्रा, तपाईंको चोि िािेको ट्रिपमा कुनै र्थप ििजरी

ए एन िेड ह््च एफ आर को उद्देटय रिे को छ। ए एन िेड ह््च एफ आर िे िो
उद्देटय पुरा िनजकािािी अटरे सियन एन्ड न्युस्िल्यन्ड ट्रिप फ्र्याक्चर लयबटर्थापन

तपाईंको उपचार भएको अटपातिका कुनै एक कमजचारीिे तपाईंिाई फोन माफजत िंपकज

ए एन िेड ह्यच एफ आर मा ििभािीिुुँदा तत्काल्नै कुनौ फाईदा िुुँदैन यद्यपी
भविटयमा ट्रिप फ्र्यक्चर िमटयाबाि पीडडतिरुको उपचारमा िुधारत्मक पारीणाम
ननकाल्नमा ििभािीतािे मद्घत पुयाजउछ।.



ए एन िेड ह्यच एफ आर मा ििभािी भए बापत तपाईंिाई कुनै र्थप िुल्क
िाग्नेछैन। िार्थै तपाईंिे कुनै प्रकारको भक्
ु तानी पनन प्राप्त िनि
ुज ु ने छै न।
अष्ट्रे ललयन एन्ड न्यजजल्यन्ड दहप फ्र्यक्चि िजजस्ट्री:

 अटपताि मा भनाज भएपछीको बबिरण, तपाइिे प्राप्त िनुज भएको उपचार र

पाको उमेिका बबिामीहरुको उपचािमा सधाि ल्याउिै

तपाई अटपतािबाि डडटचािज िुदाको बबबरण

सचनाको गोप्यता

 ANZHFR िोप्यता िम्बस्न्ध कानन
ु िम्मत िुनेछ ।

 िच
ू ना िरु नछत तिरिे राखखनेछ, िोप्य रिनेछ, र आगधकाररक ठाउमा अर्थिा
अनुिन्धानकताज िाई मात्र प्रदान िररनेछ ।

 आधीकाररक टितन्त्र एगर्थक्ि कसमट्रि बाि ििमनत भएपछी मात्र िूचना
अनुिन्धानको िागि प्रयोि िुनेछ ।

ए एन जेड ह्यच एफ आि मा सहभागी नहनकालागी::


फोन

1300 ANZHFR (269 437)



ईमेल

optout@anzhfr.org



वेब:

www.anzhfr.org

 प्रनतबेदनिरु, प्रटतनु तिरु अर्थिा छापाको िागि िच
ू ना प्रयोि िुनेछ , तर यो

ए एन जेड ह्यच एफ आि मा सहभागी नहनकालागी तपाईंले केहीगना भएन भने,

 कानुनी आिटयकता निुदािम्म, तपाइको अनुमनतिे मात्र िूचना खुिाईनेछ ।

जस्ट्वकािे को बखिनेछ ि डडस्ट्चाजा पछी तपाईंलाई थप किाकानीकालागी

तपाइको पररचय नखुल्नेिरर िररनेछ ।

 तपाइको िच
ू ना अन्य िच
ू ना िंकिन िंि िोडडनेछ ।

तपाईंले तपाईंका जानकािीहरु ए एन जेड ह्यच एफ आि मा समाबेश गना
अस्ट्पातलबाट फोन सुंपका गरिनेछ।

