सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप र हनुमाननगर कंकाललनी नगरपाललकामा फैललएको
मौसमी रुघाखोकी (Seasonal Influenza) को हालको अवस्था र व्यवस्थापन

तपलसल अनुसार रहे को व्यहोरा अनुरोध छ ।
•

कञ्चनरुप नगरपालिका, कञ्चनपुर
प्रा.स्वा.के., इलपलिलियोिोजी तथा रोग लनयन्त्रण
िहाशाखा र लजल्ला जनस्वास्थ्य कायाा िय, सप्तरीद्वारा लिलत अशोज ०२ िा पत्रकारहरुसंग
अन्तरकृया गरी िौसिी रुघाखोकीको हािको स्तिलथ िगायत जनचेतना िुिक सन्दे शहरु
प्रवाह गने बारे िा छिफि गरे को । साथै जनमानसमा त्रास फैलाउने सन्दे शहरु प्रवाह नगनन
समेत अनुरोध गरे को ।

•

अशोज
०२ गते इलपलिलियोिोजी तथा रोग लनयन्त्रण िहाशाखा, जनकपुर
अञ्चि
आस्पतािबाट कनसिटे न्ट लफलजलसयन िा. रािेश्वोर िहासेठ र सगरिाथा अञ्चि
आस्पतािबाट िे. सु. िा. चुिनिाि दास सलहतको टोिी प्रभालवत स्थिगत लनरीक्षण
गरे को । साथै आवश्यक परे को खण्डमा बिशेषज्ञ बिबकत्सक सबहत को टोली पररिलन गने
गरी तयारी अवस्थामा राखेको ।

•

सघन उपिार कक्ष्य (ICU) मा राख्नु पने गम्भीर
लाबग जनकपुर अञ्चि आस्पतािसंग सिन्वय गररएको ।

•

कञ्चनरुप नगरपालिका र यस िहाशाखाबाट पररचालित स्वास्थ्य टोिीिे प्रभालवत स्थििा
गई influenza positive cases को contact tracing गरी पररवार र
छरलछिेकिा रुघाखोकीका बिरामीहरुको screening गरी बिरामीहरुलाई आवश्यक
उपिार सल्लाह बिएको ।

•

प्रदे श न. २ को सािालजक लवकास िन्त्राियबाट िाननीय सािालजक लवकास िन्त्रीज्यू
र माननीय राज्य िन्त्रीज्यु लिलत आशोज ०२ गते प्रभालवत स्थििा पुगी पररचालित
लचलकत्सक सलहतको सबै स्वास्थ्यकिीहरुिाई धन्यवाद लदं दै प्रकोप रोकथाि गना थप
हौसिा प्रधान गनुाभएको । उपिारको अभावले कुनै पबन बिरामीको मृत्यु हुन नबिन,
अवस्था सामान्य नभएसम्म सिै स्वास्थ्य संस्थामा बनशुल्क सेवा प्रधान गनन
र आवश्यक औषधी लगायतका उपिार सामग्री, अन्य सहयोगको लाबग समेत प्रिे श
समक्ष्य समयमै जानकारी गराउन बनिे शन लदनु भएको ।

•

लिलत २०७५ भाद्र २४ गते दे स्तख २०७५ अशोज ०२ गते सम्मिा लवलभन्न विाहरुिा संचािन
गररएका स्वास्थ्य लशलवर तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुिा जम्मा ३१४७ जना िौसिी रुघाखोकीका
िक्षण भएका लबरािीहरुको उपचार गररएको ।

बिरामीहरुको

व्यवस्थापनका

•

सुरुको अवस्था भन्दा अहे िे िौसिी रुघाखोकीका लबरािीहरुको संख्या घट् दो क्रििा
रहे को ।

•

हाि सम्म जम्मा ४ जनाको मृत्यु भएको। लिलत
नभएको ।

•

रुघाखोकीका िक्षण भएका लबरािीहरुको २८ वटा Throat swab को निुना संकिन
गरी रालरिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशािा, टे कुिा पररक्षण गररएकोिा १४ वटामा Influenza
A/H3, १ वटामा Influenza A/H1N1 र १ वटामा Influenza B भेलटएको ।

•

िौसिी रुघाखोकीबाट बच्ने उपायहरु बारे िा सूचना सन्दे शहरु FM Radio र स्थानीय
संचारिाध्यिहरुबाट लनयलित रुपिा प्रवाह भईरहे को । साथै स्वास्थ्य सूिनाको ब्रोसर तथा
पम्प्लेटहरु सबहत मबहला स्वास्थ्य स्वयं सेवीका घर घरमा पररिालन भईरहे को ।

•

कञ्चनरुप नगरपालिकाका र हनुिाननगर कंकालिनी नगरपालिका अन्तगातका लवलभन्न
स्वास्थ्यसंस्थाहरुबाट
लनरन्तर
रुपिा रुघाखोकी, ज्वरोबाट प्रभालवत लबरािीहरुको
उपचार व्यवस्थापन काया भईरहे को ।

•

यस िहाशाखा, लजल्ला जनस्वास्थ्य कायाा िय, सप्तरी, कञ्चनपुर प्रा.स्वा.के.,
कञ्चनरुप नगरपालिका र प्रभालवत क्षेत्रिा खलटएका WHO िगायत अन्य टोिीहरु संग
लनरन्तर सम्पकािा रलहरहे को ।
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पश्चात थप िृत्यु

