हुम्ला जिल्लाको तााँ िाकोटमा दे खिएको रुघािोकीको राजरिय िनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टे कुबाट आि जमजत
२०७६।०१।२० गते प्राप्त ररपोटट अनुसार
- रुघाखोकी सं क्रमणको ५ बिरामीको घाटीको रयाल (Throat swab) नमु ना राबरिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,
टे कुमा पररक्षण गर्ाा १ िनामा मौसमी रुघा िोकी Influenza A(H1N1)pdm 09 पोिे टीभ भे बटएको ।
- हाल स्थिती बनयन्त्रणमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको ।

हुम्ला जिल्लाको तााँ िाकोट गाउाँ पाजलकामा जबगत केजि िप्ता दे खि सुरु भएको रुघािोकी संक्रमणको पजिल्लो
अवस्था (जमजत २०७६/०१/ १८):
हुम्ला बजल्लाको तााँजाकोट गाउाँ पाबलकािाट ५ वटा संकास्पद जबरामीको घाटीको रयाल (Throat
Swab) र १ िनाको जदसा को नमु ना सं कलन गरे र आज बमबत २०७६/०१/१८ सु खेत ल्याएको र सु खेतिाट
पररक्षणको लाबग राबरिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टे कुमा ल्याउने व्यवथिा बमलाउर्ै गररएको व्यवथिा बमलाउर्ै गररएको
जानकारी प्राप्त।
स्थिती बनयन्त्रणमा रहेको र बिरामीहरु पबन घट् र्ै गएका हुनालले प्रर्े श अस्पताल, सु खेत िाट पररचाबलत ३ जना
बचबकत्सक र स्वास्थ्यकमीहरु प्रवाबभत थिलिाट सु खेत आजै फबकासकेको र २ बचबकत्सक सबहत ५ स्वास्थ्यकमीहरु
प्रवाबभत थिलमा नै रहेको र उहाहरु पबन भोबल फकाने तयारीमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको ।
बमबत २०७६/०१/१५ र्े स्ख बमबत २०७६/०१/ १७ सम्म हुम्ला बजल्लाको तााँजाकोट गाउाँ पाबलकामा प्रकोप बनयन्त्रण तिा
व्यवथिापन गना सामाबजक बवकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य बनर्े शनालय, कणााली प्रर्े शिाट खबटएको बचबकत्सक सबहतको
स्वास्थ्यकमीहरुले स्वास्थ्य बशबवर सं चालन गरी उपचार काया गरे को (थिानीय र प्रर्े श िाट खबटएको स्वास्थ्यकमीद्वारा
जानकारी प्राप्त)।
- बमबत २०७६/०१/१५ र्े स्ख बमबत २०७६/०१/१७ जम्मा ७४४ जना बिरामीहरुको उपचार गररे को जस मध्ये :
- ४०२ जना मबहला र ३४२ जना पुरुष रहेका ।
- २३९ जना रुघाखोकीको बिरामी रहेका ।
- ५५ जना झाडापखालाको बिरामी रहेका ।
- १७३ जना ग्यासटि ाइबटसको बिरामी रहेका ।
- ४० जना हाडजोनीको बिरामी रहेका ।
- २३७ जना अन्य रोगको बिरामी रहेका ।

जमजत २०७६/०१/१७ गते जदउसो १:४५ बिे सम्म
- ५० िना जबरामीिरुको उपचार गररएको िस मध्ये ११ रुघािोकीका जबरामी रिे को िानकारी प्राप्त।

रुघाखोकीका बिरामीहरु घट् र्ै गरे को र ४ वटा सं कास्पर् बिरामीको घाटीको रयाल (Throat Swab) र १
जनाको बर्साको नमु ना सं कलन गरे र पररक्षणको लाबग राबरिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टे कुमा ल्याउने
व्यवथिा बमलाउर्ै गररएको जानकारी प्राप्त।
बमबत २०७६/०१/१६ हुम्ला बजल्लाको तााँजाकोट गाउाँ पाबलकामा प्रकोप बनयन्त्रण तिा व्यवथिापन गना सामाबजक
बवकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य बनर्े शनालय, कणााली प्रर्े शिाट खबटएको बचबकत्सक सबहतको स्वास्थ्यकमीहरु तीन भागमा
बिभाजन भई स्वास्थ्य बशबवर सं चालन गरी उपचार काया गरे को (थिानीय र प्रर्े श िाट खबटएको स्वास्थ्यकमीद्वारा
जानकारी प्राप्त)।
१) वडा न. १ भै सामाझ सामु र्ाबयक स्वास्थ्य ईकाईमा २०७६/०१/१६ गते जम्मा २३५ जना बिरामीहरुको बशबवरमा
उपचार गररएको जस मध्ये :
- ७९ जना रुघाखोकीका बिरामी रहेका ।
- १९ जना झाडापखालाका बिरामी रहेका ।
- ६५ जना ग्यासटि ाइबटसका बिरामी रहेका ।
- ७२ जना अन्य रोगको बिरामी रहेका ।

२) वडा न २ र ३ को िीचमा रहेको मै ला हेल्थ पोर मा जम्मा १७५ जना बिरामीहरु को उपचार गररएको जस मध्ये :
- ६० जना रुघा खोकी को बिरामी रहेका ।
- ५० जना झाडापखालाको बिरामी रहेका ।
- २३ जना हाडजोनीको बिरामी रहेका ।
- ४२ जना अन्य रोगको बिरामी रहेका ।

३) वडा न ४ र ५ को िीचमा रहेको गोठयालडााँडा सामु र्ाबयक स्वास्थ्य ईकाईमा जम्मा १३८ जना बिरामीहरु को
उपचार गररएको जस मध्ये :
- ४१ जना रुघाखोकीका बिरामी रहेका ।
- १० जना झाडापखालाका बिरामी रहेका ।
- २५ जना ग्यासटि ाइबटसका बिरामी रहेका ।
- ६२ जना अन्य रोगको बिरामी रहेका ।

हुम्ला जिल्लाको तािकोट गाउाँ पाजलकामा जबगत केजि िप्ता दे खि सुरु भएको रुघा िोकी संक्रमणको जमजत
२०७६/०१/१६ को पजिल्लो अवस्था:
आज बमबत २०७६/०१/१६ हुम्ला बजल्लाको ताजकोट गाउाँ पाबलकामा प्रकोप बनयन्त्रण तिा ब्यिथिापन गना सामाबजक
बवकास मन्त्रालय, प्रर्े श स्वास्थ्य बनर्े शनालयिाट खबटएको बचबकत्षक सबहतको स्वास्थ्यकमीहरु तीन भागमा बिभाजन
भई स्वास्थ्य बशबवर सं चालन गरी उपचार काया गरे को (थिाबनय र प्रर्े श िाट खबटएको स्वास्थ्यकमीद्वारा जानकारी
प्राप्त)।
१) वडा न १ भैसामाझ सामु दाजयक स्वास्थ्य ईकाई मा आज २०७६/०१/१६ िम्मा २३५ िना जबरामीिरु को
उपचार गररएको जस मध्ये :
- ७९ जना रुघा खोकी को बिरामी रहेका ।
- िााँकी १५६ जना अन्य रोगको बिरामी रहेका ।
२) वडा न २ र ३ को बीचमा रिेको मै ला िे ल्थ पोर मा आज िम्मा १७० िना जबरामीिरु को उपचार गररएको ।
३) वडा न ४ र ५ को बीचमा रिे को गोठयालडााँडा सामु दाजयक स्वास्थ्य ईकाई मा खबटए को स्वास्थ्य टोबल सं ग
टे बलफोन सम्पका हाल सम्म हुन नसकेको (िप बिवरण आउन िाकी) सो प्राप्त हुनासाि जानकारी गराउने छ ाँ ।
बमबत २०७६/०१/१५ गते एक ६२ िषीय मबहला पुरानो क्षयरोग (बट िी) तिा र्मको रोगी रहेको र तीनले क्षयरोगको
औसबि पुरा नगरी िीचाई मा छाडे को र स्वास्थ्य सं थिामा नआई घरमै मृ त्यु भएको जानकारी प्राप्त ।

हुम्ला जिल्लाको तााँ िाकोट गाउाँ पाजलकामा जबगत केजि िप्ता दे खि सुरु भएको रुघा िोकी संक्रमणको जमजत
२०७६/०१/१५, बेलुका ६:३० बिे सम्मको पजिल्लो अवस्था:
हुम्ला बजल्लाको तााँजाकोट गाउाँ पाबलकामा प्रकोप बनयन्त्रण तिा व्यवथिापन गना सामाबजक बवकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य
बनर्े शनालय, कणााली प्रर्े शिाट खबटएको बचबकत्सक सबहतको स्वास्थ्यकमीहरु बनम्न अनुसार रहेको ।
१) डा. के येन प डे ल, प्रर्े श अस्पताल, सु खेत
२) डा. केशि अबिकारी, प्रर्े श अस्पताल, सु खेत
३) डा. टे क राज भट्टराई, प्रर्े श अस्पताल, सु खेत
४) डा. मनोज बतमस्िना, रातापानी प्रािबमक स्वास्थ्य केन्द्र, मु गु बजल्ला
५) श्री श्याम लाल आचाया, सम्पका व्यस्ि, प्रार्े बशक Health Emergency Operation Center (PHEOC),
सु खेत
६) श्री िल भद्र यार्व, हे.अ. स्वास्थ्य बनर्े शनालय, कणााली प्रर्े श
७) श्री िमा अबिकारी, ल्याि अ. स्वास्थ्य बनर्े शनालय, कणााली प्रर्े श
८) श्री गगन पररयार, अ. हे. व. रातापानी प्रािबमक स्वास्थ्य केन्द्र, मु गु बजल्ला
– आज बमबत २०७६ साल िैशाख १५ गते पररचालीत बचबकत्सक एवं स्वास्थ्यकमीहरुले मु ख्य रुपमा तााँजाकोट
गाउाँ पाबलकाको वडा न २ र ३ मा केन्द्रीत भई बमबत २०७६/०१/१५ गते जम्मा १३२ जनाको उपचार गरे को र बमबत
२०७६/०१/१६ वडा न. १ मा स्वास्थ्य बशबवर सं चालन गने योजना रहेको ।
जस मध्ये :
४७ जनामा रुघाखोकीका बिरामी
३१ जनामा पेट र्ु ख्ने समस्या
६ जना पखालाको बिरामी

१२ जनामा हाडजोनी र्ु ख्ने समस्या र
३६ जना अन्य बिरामीहरुको उपचार गररएको ।

हुम्ला जिल्लाको तािाकोट गाउाँ पाजलका वडा नं। १, २, र ३ मा दे खिएको रुघािोकीको जमजत २०७६/०१/१५
को अवस्था:
- थिानीय ताजकोट स्वास्थ्य च कीका स्वास्थ्यकमी मोबतलाल जैसी तिा स्वास्थ्य कायाालय हुम्लाका प्रमु ख तुलसी
अबिकारी समे तिाट प्राप्त जानकारी अनुसार बवगत केही हप्ता र्े स्ख उि िडाहरुमा रुघाखोकीको बवरामीहरु र्े खा
परे को तर बवबभन्न सं चारमाध्यममा आएजस्तो पुरै गाउाँ प्रभाबवत हुनेगरी प्रकोपको अवथिा नरहेको ।
- बमबत २०७५/१२/२६ गते र्े स्ख २०७६/०१/१४ गतेसम्म बवबभन्न कारणले ९ जनाको मृ त्यु भएको:
- एक जना १० मबहनाको िालकको बनमोबनयको कारण घरै मा मृ त्यु भएको ।
- एक जना ५ वबषा य िालकको कुपोषणको कारण घरै मा मृ त्यु भएको ।
- त्यसै गरर ७ जना र्म (COPD) को र्ीघारोगिाट पबहले र्े स्खनै बपबडत व्यस्िहरुको स्वास्थ्य सं थिामा आउनु
अगािै घरै मा मृ त्यु भएको जानकारी प्राप्त ।
- आज बमबत २०७६/०१/१५ गते सामाबजक बवकास मन्त्रालय, कणााली प्रर्े श, सु खेत, प्रर्े श स्वास्थ्य बनर्े शनालयिाट
बचबकत्सक डा. तेजराज भट्टराई, हे.अ. िलभद्र यार्व, ल्या.अ. िमा अबिकारी आवश्यक औषिी र नमू ना सं कलन गने
आवश्यक समाग्रीहरु सबहत नेपाली से नाको हे बलकप्टरिाट प्रभाबवत थिलमा भखारै पुगेको ।
- िप बचबकत्सक तिा स्वास्थ्यकमीको टोली आवश्यक औषिी र स्वास्थ्य बशक्षा समाग्री सबहत प्रभाबवत थिलतफा
पररचालन हुन तयारी अवथिामा रहेको ।
- थिानीय स्वास्थ्यकमीिाट प्राप्त जानकारी अनुसार हाल स्थिबत बनयन्त्रणमा रहेको ।

