
 

(Page 1) 

व्यावसाययक र पयाावरण चिककत्सा ववशषे स्वास््यको कोररयन समाज 

परीक्षाको संशोचित अकं 

कम्पन ीः   

नामीः  

 

※ चिककस्सा ईयतहासका प्रश्नहरु (बिरामीको ईयतहास, पररवारको ईयतहास)  

※ कृपया तलका प्रश्नहरु पढ्नुहोस ्र अहहलेको अवस्थालाई [O] ले संकेत गनुहुोस ्।  

 

१. के तपाईमा तलका रोगको ननदान (पहहचान) भएको वा हाल तपाईले कुनै तलका रोगहरुको लागग 
औषध  सेवन गनुभुएको छ?  

 रोग 
 

 

आघात 

मुटु रोग  

(रोधगलन / 
एनजाइना 
पेक्टोररस) 

उच्च 
रक्त 
चाप 

मधुमेह डिसललपपिलेमया क्षयरोग 

अन्य  

(क्यान्सर 
समेत) 

ननदान        

गचककस्सा 
उपचार 

       

 

२. के तपाईको आमा-बुबा, भाई वा हदहदबहहनन कसैको तलका मध्ये कुनै रोगबाट मतृ्यु भएको छ?   

रोग 

 
आघात 

मुटु रोग  

(रोधगलन / 
एनजाइना 
पेक्टोररस) 

उच्च रक्त चाप मधुमेह 

अन्य  

(क्यान्सर 
समेत) 

छ      

 

३. के तपाईलाई हेपेटाइहटस ब  रोग लागेको छ? ① छ         ② छैन         ③ थाहा छैन ् 

 

※ िुम्रपान 

४. कृपया तलको पढ्नुहोस र तपाईको अवस्था संकेत गनुुहोस ्।  

 

४-१. के तपाईको पुरै ज वन भरी पााँच प्याकेट (१०० खिल्ली) भन्दा बढी चुरोट पपउनुभएको छ?  

①  छैन (☞ प्रश्न नं ५ मा जानुहोस)्  

②  छ, तर मैले अहहले छोडिसकेँ  (☞ प्रश्न न ४-२ मा जानुहोस)्  

③  छ, र मैले अहहले पनन धुम्रपान गछुु (☞ प्रश्न न ४-३ मा जानुहोस)्  
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४-२. यहद तपाईले बबगतमा धुम्रपान गनुभुएको छ, तर अहहले छोिकेो भएीः  

छोड्नुभन्दा अगाडि कनत बष ुधुम्रपान गनुभुयो?  जम्मा______बषु 
छोड्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक हदन कनतवटा चुरोट पपउनुहुन््यो?  _____वटा चुरोट 

 

४-३. यहद अहहले पनन तपाई धुम्रपान गनुुहुन्छ भनेीः  

कनत बष ुतपाईले धुम्रपान गनुुभएको छ?  जम्मा______बषु 
औषतमा एक हदनमा कनतवटा चुरोट पपउनुहुन्छ?  _____वटा चुरोट 
 

※ मध्यपान (रक्सी) 

५. कृपया तलको पढ्नुहोस र तपाईको अवस्था संकेत गनुुहोस ्।  

 

५-१ प्रत्येक हप्ता कनत पटक मध्यपान गनुुहुन्छ ?  

□०   □१   □२   □३   □४   □५   □६   □७ 

 

५-२ तपाईले जब रक्क्स पपउनुहुन्छ, प्रत्येक हदन कनत मात्रामा पपउनुहुन्छ?  

(※ रक्स को जुनसुकै प्रकार भएपनन) (      गगलास) 
 

※ शाररररक गयतवविी (अभ्यास)  

६. कृपया तलका प्रश्नहरु पढ्नुहोस,् र गत हप्ता सञ्चालन गररएका कियाकलापहरुलाई ‘√’ संकेतले 
देिाउनुहोस ्।  

 

६-१. गत हप्ता, कनत हदन तपाई नतब्र शाररररक कियाकलापमा संलग्न हुनुभयो जस्ले तपाईलाई २० लमनेट 
भन्दा बढी सामान्य भन्दा धेरै नछटो श्वास-प्रश्वास हुने गरायो ( उदाहरणको लागगीः दौि, एरोबबक्स, नछटो-
गनत साइककल, पैदल यात्रा, आहद) ?  

□०   □१   □२   □३   □४   □५   □६   □७ 

 

६-२. गत हप्ता, कनत हदन तपाई मध्यम स्तरका शाररररक कियाकलापमा संलग्न हुनुभयो जस्ले तपाईलाई 
३० लमनेट भन्दा बढी सामान्य भन्दा धोरै नछटो श्वास-प्रश्वास हुने गरायो ( उदाहरणको लागगीः  नछटो 
हहड्ने, टेननस िेल्ने, सामान्य गनत साइककल, अनुहार तल पारेर बस्ने) ※  ६-१ का उत्तरहरुसाँग 
सम्बक्न्धत शाररररक कियाकलापहरु समेत समाबेश हुने ।  

□०   □१   □२   □३   □४   □५   □६   □७ 

 

६-३, गत हप्ता, कनत हदन तपाई ३० लमनेट भन्दा बहढ समयको लागग हहड्नुभयो, कक्म्तमा एक पटकमा 
१० लमनेट गरी ( उदाहरणको लागगीः हलुका अभ्यास, काममा जााँदा वा फकुदा हहिकेो समेत, अथवा 
फुसदुमा हहिकेो) ?  

※६-१ र ६-२ का उत्तरहरुसाँग सम्बक्न्धत शाररररक कियाकलापहरु समेत समाबेश हुने ।  

□०   □१   □२   □३   □४   □५   □६   □७ 
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※ लक्षक्षत अङ्गहरूका सम्िन्धित लक्षण िारेमा प्रश्नहरु 

७. कृपया पवगत ६ महहना लभत्र अनुभव गररएका लक्षणहरुको सम्बन्धमा प्रनतकिया हदनुहोस ्।  

शरररका अगं लक्षणहरु 

नतब्रता 

उच्च मध्यम 
कुनै 

नभएको 

सामान्य 

िाने ईच्छा नरहने, तौल घटेको    

प्राय थाकेको अनुभव हुने    

शरररमा गााँठा भएको अनुभव हुने    

छाला 

गचलाउने वा पोल्ने अनुभव    

छालामा रातो दाग धब्बा    

कपाल, हातका औलाका नंग वा िुट्टाका नंग 
पररवतनु गरेको,  

   

छाला रुिो र फुटेको     

आाँिाहरु 

आाँिा गचलाउछ र प्राय आशु आईरहन्छ     

दृष्टी बबग्रदैछ    

आाँिाहरु रातो हुन्छ र दखु्छ     

कानहरु 
राम्ररी सुन्न सक्क्दन    

कान बक्ज रहन्छ    

नाक 

लगातार रगत आईरहन्छ    

लसगंान आईरहन्छ, गगलो हुन्छ    

सुाँग्न कहठनाई छ    

मुि 
गगजा रगताम्य हुन्छ वा नासुर घाउहरु छन ्    

स्वाद चाख्न कहठनाई छ    

पाचन प्रणाली 

मैले पेट िोच्ने िालको दिुाई महशुस गरेको 
छु ।  

   

मेरो मुिमा धातुको स्वाद छ     

कक्ब्जयत     

मुटु/श्वासप्रश्वास 

काम गदाु घबराहट हुन्छ    

काम गदाु िोकी लाग्ने र श्वासप्रश्वास बढ्ने     

छानतको दबाब    

िोकी हुने वा उठ्ने समयमा िकार थुक्नुपने     

बबदाबाट काममा फकुदा िोकी लाग्ने     

ढाि/हातगोिा 

हातहरु, िुट्टाहरु र कााँध दखु्छन ्    

काप्ने वा कमजोर हात वा िुट्टाहरु    

हात िुट्टहरुले केही चाल नपाउने    

गचसो हुाँदा औलाहरु सेतो हुने    

पछाडि दखु्ने    
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शरररका अगं लक्षणहरु 

नतब्रता 

उच्च मध्यम 
कुनै 

नभएको 

मानलसक/स्नायु प्रणाली  

टाउको दखु्ने    

ररगंटा लाग्ने    

बबसनेु र िराब स्मतृ     

गचन्ता र बेचैन  हुने    

टाउकोले केही थाहा नपाउने वा रक्स  
िाएजस्तो हुने 

   

ध्यान हदन िहठनाई    

मुत्राशय/प्रजनन ्

पपसाब फेन ुकहठनाई    

शररर सुक्न्नएको    

महहनाबारी अननयलमत    

गभपुतनको अनुभव भएको    

 

यदी तपाईलाई अन्य कुनै लक्षण छन ्भने, तलको भागमा बणनु गनुुहोस ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

*के तपाईले कहहल्लै कामको समयमा स्वास््य सम्बन्ध  (शाररररक 
समस्या)समस्या अनुभव गनुभुएको छ?   

□ छ □ छैन ्

*के तपाईलाई काममा चलाउने सामाग्र को कारणले स्वास््य सम्बन्ध  कुनै 
समस्या छ जस्तो लाग्छ? 

□ छ □छैन 

 

िाक्टरको 
हटप्पण  
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रातको पालो- अनािरण मूलयांकन  

 

कम्पनीीः  

नामीः  

 

* कृपया तपाईलाई बिगतमा कुनै रोग भएको भए लेख्नुहोस ्।  

 

 

 

*तलका प्रश्नहरु पठ्नुहोस ्र सिै भधदा उपयुक्त उत्तरलाई V ले संकेत गनुाहोस ्। 

१. राती पालो पने कामको पालोमा तपाई कयत िषा काम गनुाभयो?  

  □ ५ िसा भधदा कम □ ५-९ िषा   □ १०-१४ िषा □ १५-१९ िषा □ २० िषा वा सो भधदा िढी □ लागु हुदैन।् 
२. अहहलेको तपाईले गरेको पेशामा कामको व्यवस्थापन संकेत गनुाहोस।् 
  □ ३ पालो   □ २ पालो □ १ हदन बिराएर (२४-घण्टा) □ रातीको पालो मात्र  □ अधय (अयनयममत आहद) 
३ के तपाईको कामको पालो यनयममत रुपमा आउँछ?  

  □ हो (☞ ३-१ मा जानुहोस)्   □  होईन (☞ ४ मा जानुहोस)् 
३-१. के तपाईको कामको पालो बिहानी पालो → साँझको पालो→ रातीको पालो गरी आउँछ?  

  □ हो    □  होईन 

४. काममा सककनु र काममा किताा जानु िीिमा कयत घण्टा समय हुधछ?  

  □ ११ घण्टा भधदा िढी □ ११ घण्टा भधदा कम 

५. औषतमा ववगत िषामा कयतहदन लगातार रातीको पालोमा काम गनुाभयो?  

  □ रातीको पालोमा लगातार हदन काम गरेको छैन  □ २ हदन □ ३ हदन □ ४ हदन  □ ५ हदन वा िढी  

६. हदनको पालोको तुलनामा रातीको पालोको कामको िाप र आराम गने समय कस्तो हुधछ?  

  १) कामको िापीः हदनको पालोको तुलनामा □ उस्तै □ कम □ िेरै 

  २) आराम गने समयीः हदनको पालोको तुलनामा □ उस्तै □ कम □ िेरै 
७. रातीको पालोमा तपाई एक्लै काम गनुाहुधछ?  

  □ हो    □  होईन 

८. रातीको पालोमा तलका कामहरुमा अनुमती हदईधछ?   

रातीको पालोको समयमा सुत्ने □ छ □छैन 

आराम गने स्थान □ छ □छैन 

खाना/खाजा समय □ छ □छैन 

रातीको कायातालीका समायोजन 
गने 

□ छ □छैन 



 

(Page 6) 

  

९. औषतमा एक हप्तामा कयत घण्टा काम गनुाहुधछ?  

  □ ४० घण्टा भधदा कम   □ ४० घण्टा   □ ४१-५१ घण्टा  □ ५२-५९ घण्टा   □ ६० घण्टा वा िढी 
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रातीको पालो– यनद्रामा गडिडी (अयनद्रा सूिांक)  

 

कम्पनीीः  

नामीः  

 

* कृपया तपाईलाई बिगतमा कुनै रोग भएको भए लेख्नुहोस ्। 

 

 

 

* तलका प्रश्नहरु पठ्नुहोस ्र सिै भधदा उपयुक्त उत्तरलाई V ले संकेत गनुाहोस ्। 

१-३ कृपया ववगतका २ हप्ताका तलका समस्याहरुको तीव्रतालाई संकेत गनुाहोस।्  

 कुनै पयन छैन ् कम मध्यम उच्ि िेरै उच्ि 

१. यनद्रा पना समस्या □ □ □ □ □ 

२. राम्रो सँग सुत्न समस्या □ □ □ □ □ 

३. उठ्नलाई समस्या □ □ □ □ □ 

  

४. तपाई सुताईको प्रयतमानिाट तपाई कन्त्तको सधतुष्ट हुनुहुधछ?  

  □ िेरै सधतुष्ट □ संतुष्ट □ औषत □ असधतुष्ट □ िेरै असधतुष्ट 

 

५. हदनको समयमा तपाईको यनद्राको गडिडीले कियाकलापहरुमा कन्त्तको असर परेको ठाधनुहुधछ?    

  (हदनको समयमा थकान हुने, घरमा वा कायाालयमा काम गदााको क्षमता, ध्यान, स्मतृी, मनस्थीयत)  

  □ पटक्कै होइन □ अमलकयत □ केहह हद सम्म □ एकदम □ एकदमै िेरै 

 

६. के मायनहरुले तपाईको यनद्राको समस्याको कारणले तपाईको जीवनको गुणस्तर खस्कीराखेको छ 
भधछन?्  

□ पटक्कै होइन □ अमलकयत □ केहह हद सम्म □ एकदम □ एकदमै िेरै 
 

७. तपाईको हालको यनद्राको समस्या सम्िधिमा तपाई कयतको चिन्धतत हुनुहुधछ?  

 □ पटक्कै होइन □ अमलकयत □ केहह हद सम्म □ एकदम □ एकदमै िेरै 
 

 



 

(Page 8) 

रातीको पालो– यनद्रामा गडिडी (हदउँसोको तधद्रा) 

 

कम्पनीीः  

नामीः  

 

* कृपया तपाईलाई बिगतमा कुनै रोग भएको भए लेख्नुहोस ्। 

 

 

 

* तलका प्रश्नहरु पठ्नुहोस ्र सिै भधदा उपयुक्त उत्तरलाई V ले संकेत गनुाहोस ्। 

 
पटकै यनद्रा 
लाग्दैन 

हलला 
यनद्रा 
लाग्छ 

यनद्रा 
लाग्छ 

िैरै यनद्रा 
लाग्छ 

१. िमसराखेको र पहढरेखेको समयमा □ □ □ □ 

२. टेमलमभजन हेरररहेको समयमा □ □ □ □ 

३. कुनै सावाजयनक स्थान जस्तै नाट्यशालामा 
स्थीर िसेको िेला वा िैठकको समयमा 

□ □ □ □ 

४. कररि एक घण्टाको लाचग ट्याक्सी िढीरहेको 
समयमा 

□ □ □ □ 

५. मध्याधनको आराममा सन्जलोसँग पन्लटरहेको 
समयमा 

□ □ □ □ 

६. िसेको र कसैसँग कुराकानी गरररहेको समयमा □ □ □ □ 

७. हदउँसोको खानापयछ शाधतसँग िसेको समयमा □ □ □ □ 

८. सवारी िलाईरहेको र ट्राकिक जाममा केही 
ममनेट रोककएको समयमा  

□ □ □ □ 
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रातीको पालो– यनद्रामा गडिडी (यनद्राको गणस्तर) 

कम्पनीीः  

नामीः  

* कृपया तपाईलाई बिगतमा कुनै रोग भएको भए लेख्नुहोस ्। 

 

 

* तलका प्रश्नहरु पठ्नुहोस ्र सिै भधदा उपयुक्त उत्तरलाई V ले संकेत गनुाहोस ्। 

१-४. कृपया ववगतको महहनामा रातीको पालोमा यनदाउने सम्िधिाका तलका प्रश्नहरुमा प्रयतकिया हदनुहोस ् 

 

१. तपाई सुत्नकोलाचग ववस्तरामा कयत िेला जानुहुधछ ? 
(       )घण्टा ।  

(       )ममनेट । 

२. तपाईलाई यनदाउन कयत समय लाग्छ?  
(       )घण्टा ।  

(       )ममनेट । 

३. कयतिेला उठ्नुहुधछ?  
(       )घण्टा ।  

(       )ममनेट । 

४. वास्तवमा तपाई कयत घण्टा यनदाउनुहुधछ?  
(       )घण्टा ।  

(       )ममनेट । 
 

५. तलका कारणहरुले तपाईलाई यनदाउनमा कयत पटक समस्या परेको छ?  

 कुनै छैन 
हप्तामा एक 

पटक भधदा कम 

हप्तामा १-२ 
पटक 

हप्तामा ३ पटक 
वा िढी 

३० ममनेट मभत्र यनदाउन सककएन □ □ □ □ 

मध्यरातीमा यनद्रािाट बयूँझझन े □ □ □ □ 

शौिालय जानको लाचग बयूँझझने □ □ □ □ 

पलटेको समयमा श्वासप्रश्वासमा कहठनाई हुन े □ □ □ □ 

ठुलो स्वरले घुरेको वा खोकेको कारणले  □ □ □ □ 

एकदमै जाडो महशुस भएर □ □ □ □ 

एकदमै गमी महशुस भएर □ □ □ □ 

दीुःस्वप्न वा खराि सपनाको कारणले □ □ □ □ 

दखुाईको कारणले □ □ □ □ 

अधय कारणहरु 

(                          ) 
□ □ □ □ 

  

६. ववगत महहनाको तपाईको यनद्राको गुणस्तरलाई कसरी नाप्नुहुधछ?  

  □ एकदमै राम्रो □ समग्रमा राम्रो □ समग्रमा नराम्रो □ िेरै नराम्रो 



 

(Page 10) 

 

७. ववगत महहनामा यनदाउनको लाचग कयत पटक औषिी (यनद्रालाग्ने औषिी) मलनुभयो?  

  □ कुनै छैन □ हप्तामा एक पटक भधदा कम □ हप्तामा १-२ पटक □ हप्तामा ३ पटक वा िढी 
 

८. ववगत महहनामा तपाई सवारी िलाउदा वा खाना खादा वा अधय कुनै सामान्जक कायामा व्यस्त हँुदा 
जागा रहनको लाचग संघषा कयतपटक गनुापरेको छ?  

  □ कुनै छैन □ हप्तामा एक पटक भधदा कम □ हप्तामा १-२ पटक □ हप्तामा ३ पटक वा िढी 
 

९. ववगतमा काम सम्पधन गनाको लाचग तपाईलाई कन्त्तको अठ्यारो परेको छ?  

  □ कुनै पयन छैन ्   □ अठ्यारो छैन   □ हलका अठ्यारो  □ एकदमै अठ्यारो  
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रातीको पालो– गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगहरु  

 

कम्पनीीः  

नामीः  

 

* कृपया तपाईलाई बिगतमा कुनै रोग भएको भए लेख्नुहोस ्। 

 

 

 

*तलका प्रश्नहरु पठ्नुहोस ्र सिै भधदा उपयुक्त उत्तरलाई V ले संकेत गनुाहोस ्। 

 

१. ववगत तीन महहनामा, तपाई एक खाना खाईसकेपयछ कन्त्तको अपि असुवविाजनक महशुस गनुाभएको 
छ?   

  □ पटक्कै छैन ्      □ महहनामा एक पटक भधदा कम □ एक महहनामा एक हदन □ एक महहनामा २-३ 
हदन  □ हप्तामा एक पटक □ हदनमा दईु पटक □ लगभग प्रत्येक हदन 

 

२. खाना खाएपयछ अपि (असुवविाजनक) महशुस के तपाईले छ महहना अगाडड गनुाभएको हो?  

    □ छैन          □ छ 

 

३. ववगत ३ महहनामा एक पणूा खाना सक्न तपाई कयत असक्षम हुनुभएको छ?  

□ पटक्कै छैन ्      □ महहनामा एक पटक भधदा कम □ एक महहनामा एक हदन □ एक महहनामा २-३ 
हदन  □ हप्तामा एक पटक □ हदनमा दईु पटक □ लगभग प्रत्येक हदन 

 

४. के एक पूणा खाना सक्न असक्षम हुने लक्षणहरु छ महहना भधदा अगाडड शुरू भएका हुन?  

    □ छैन          □ छ 

 

५. ववगत ३ महहनामा पेटको मध्य भागमा दखेुको वा पोलेको महशुस कन्त्तको भएको छ? (छाती होईन, 
तर पेटको माचथललो भाग) 
□ पटक्कै छैन ्      □ महहनामा एक पटक भधदा कम □ एक महहनामा एक हदन □ एक महहनामा २-३ 
हदन  □ हप्तामा एक पटक □ हदनमा दईु पटक □ लगभग प्रत्येक हदन 

 

६. के पेटको दखु्ने वा पोलने लक्षणहरु छ महहना अगाडडिाट शुरु भएका हुन?  

  □ छैन          □ छ 
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रातीको पालो-स्तन क्यानसर 

 

कम्पनीीः  

नामीः  

 

* कृपया तपाईलाई बिगतमा कुनै रोग भएको भए लेख्नुहोस ्।  

 

 

 

* तलका प्रश्नहरु पठ्नुहोस ्र सिै भधदा उपयुक्त उत्तरलाई V ले संकेत गनुाहोस ्। 

१.  प्रायीः कन्त्तको तपाईले गत िषामा स्तनको स्वंएम-यनदान गनुाभएको छ?  

  □ कहहललै छन ्  □ प्रत्येक ६ महहनामा १ पटक भधदा कम   □ प्रत्येक ३-६ महहनामा एक पटक 

  □ प्रत्येक १-२ महहनामा एक पटक  □ एक महहनामा दईु पटक भधदा िढी 
 

२. कृपया तपाईका हालका सिै लक्षणहरु संकेत गनुाहोस ्।  

  □ मेरो स्तनमा गाँठा महशुस गदाछु । 
  □ यनप्पलमा एउटा श्राव छ ।  

  □ मरो यनप्पल माचथ खुरीएको र िसँा गएको छ ।  

  □ कुनै लक्षण छैन ।  

 

३. के गत िषा तपाईले स्तनको एक्सरे वा सोनोग्राम गराउनुभएको छ?  

  □ छैन     □ छ 

 

 

 
 


