गुल्मी जिल्लाको मुजिकोटमा फैजिएको झाडापखािाको राजरिय िनस्वास्थ्य प्रयोगशािा, टे कुबाट आि जमजि
२०७६।०१।२० गिे प्राप्त ररपोटट अनुिार
•

गुल्मी जिल्लाको मु जिकोटमा नगरपजिका वडा न ४, दिाकोटमाबाट ४ वटा पानीको नमू ना िं किन गरर राजरिय
िनस्वास्थ्य प्रयोगशािा, टे कुमा पररक्षण गदाा ४ वटै पानीमा प्रशस्त मात्रामा Coliform दे खिएको र त्यिै गरी ४
वटा जबरामीहरुको जदिाको नमू ना पररक्षण गदाा १ िनामा Shigella flexneri भे जटएको ।

गुल्मी जिल्लाको मुजिकोटमा फैजिएको झाडापखािाको पजिल्लो अवस्था
(जमजि २०७६/०१/१८, जिउिो ४:00 बिे)
•

गुल्मी जिल्लाको मु जिकोट नगरपाजिका वडा न ४ दिाकोट मा जमजि २०७६/०१/१० दे खि हाि िम्म िम्मा
१९३ िना जबरामीहरुको उपचार भएको ।

•

जमजि २०७६/०१/१७ दे खि आि जमजि २०७६/०१/१८ िम्ममा कुनैपजन थप नयााँ झाडापिािाक जबरामी
नभएको र खथथिी जनयन्त्रणमा रहेको िानकारी प्राप्त भएको ।

गुल्मी जिल्लाको मुजिकोटमा फैजिएको झाडापखािाको पजिल्लो अवस्था (जमजि २०७६/०१/१७, जिउिो
१:४५ बिे)
•

गुल्मी जिल्लाको मु जिकोट नगरपाजिका वडा न ४ दिाकोटमा जमजि २०७६/०१/१० दे खि हाि िम्म िम्मा १९३
िना जबरामीहरुको उपचार भएको ।

•

आि जमजि २०७६/०१/१७ मा कुनैपजन थप नयााँ झाडापिािाक जबरामी नभएको र खथथिी जनयन्त्रणमा रहेको
िानकारी प्राप्त भएको ।

जमजि २०७६/०१/१६ को ६:३० बिे िाझ िम्मको पजिल्लो अवस्था:
•

गुल्मी जिल्लाको मुजिकोट नगरपाजिका वडा न ४ िािकोट मा जमजि २०७६/०१/१० दे खि हाि
िम्म िम्मा १९३ िना जबरामीहरुको उपचार भएको ।

•

िी मध्ये िम्मा १८५ िना झाडापखािाका जबरामी रहेका ।

•

१ िना नँया जबरामी को आि जमजि २०७६/०१/१६ उपचार गररएको िानकारी प्राप्त ।

•

४ वटा जबरामीहरुको जदिाको नमू ना र ४ वटा पानीको नमू ना िं किन गरर पररक्षणको िाजग राजरिय
िनस्वास्थ्य प्रयोगशािा, टे कुमा आि जमजि २०७६/०१/१६ ल्याएर पररक्षण हाँदै गरे को ।

•

आि जमजि २०७६/०१/१६ गिे िानेपानी िथा ढि जनकाि जबभाग, काठमाड ाँ बाट ल्याबका टोजििे मु जिकोट
नगरपाजिका वडा न ४ दािकोटमा पुगी ४ वटा पानी को नमु ना िं किन गरर पररक्षणको िाजग काठमाड ाँ
ल्याईएको िानकारी प्राप्त ।

•

आिै थथानीय, जिल्ला र केन्द्रवटा पररचाजिि टोजििे मजहिा स्वास्थ्य स्वयंिेजवका र थथानीय िाई िरिाफई
िथा स्वच्छ िानेपानी िम्बखि िनचेिना मू िक कायाक्रम चिाएको।

•

खथथिी जनयन्त्रणमा रहेको ।

गुल्मी जिल्लाको मुजिकोटमा फैजिएको झाडापखािा र हुम्ला जिल्लाको िाँिाकोटमा िे खखएको रुघाखोकीको
पजिल्लो अवस्था (जमजि २०७६/०१/१५, बेिुका ६:३० बिे )
•

गुल्मी जिल्लाको मु जिकोट नगरपाजिका वडा न. ४ मा जमजि २०७६/०१/१० दे खि हाि िम्म िम्मा १९२ िना
झाडापिािाका जबरामीहरुको उपचार गररएको िि मध्ये २५ िनाको जमजि २०७६/०१/१५ उपचार गररएको ।

•

४ वटा जबरामीहरुको जदिाको नमू ना र ४ वटा पानीको नमू ना िं किन गरर थप पररक्षणको िाजग राजरिय
िनस्वास्थ्य प्रयोगशािा, टे कुमा ल्याउदै गररएको ।

•

खथथिी जनयन्त्रणमा रहेको ।

गुल्मी जिल्लाको मुजिकोट नगरपाजिका वडा नं. ४, ििाकोटमा फैजिएको झाडापखािाको जमजि
२०७६/०१/१५ को अवस्था:
•

झाडापिािाका जवरामी जमजि २०७६/०१/१० दे खि दे िा परे को र शुरु भएको ।

•

स्वास्थ्य कायाािय, गुल्मी र मु जिकोट न.पा.बाट Rapid Response Team िजहि स्वास्थ्यकमीको टोिी
आवश्यक औषधी िजहि िो रोगको जनयन्त्रण िथा व्यथथापन गना पररचािन भएको ।

•

हाििम्म १६७ िना झाडापिािाको जवरामीको उपचार भइिकेको ।

•

जमजि २०७६/०१/१४ गिे एक िना १२ वजषा य बािकको झाडापिािाको कारण स्वास्थ्य िं थथाको िम्पकामा
नआई घरै मा मृ त्यु भएको ।

•

६ िना जबरामीिाई जिल्ला अस्पिाि गुल्मीमा ररफर गररएको र १ िनाको भरिपुर अस्पिाि, जचिवनको
आई.जि.यू. मा उपचार भईरहेको ।

•

िो मु हानको पानीको नमू ना िं किन गरर जिल्ला िानेपानी िथा िरिफाई जडजभिन कायाािय पाल्पामा
पररक्षण गदाा प्रशस्त मात्रामा Coliform दे खिएको ।

•

गुल्मी अस्पिािमा ५ िना जवरामीको िााँच गदाा इन्टाजमवा जहस्टोिाइजटका Entamoeba histolytica
परजिवी दे िा परे को र िाथै अरु जवरामीको जदिा नमू ना र पानीको नमू ना िं किन गरर थप पररक्षणको िाजग
राजरिय िनस्वास्थ्य प्रयोगशािा, टे कुमा ल्याउदै गररएको ।

•

जवरामीहरुिाई थथानीय स्कुिमा स्वास्थ्य जशजवर िं चािन गरर उपचार भईरहेको ।

•

हाििाई थथानीयहरुिे िानेपानीको बैकखल्पक मु हान प्रयोग गरररहेको । पानी उमािेर िान िल्लाह िथा
िु झाव जदइएको ।

•

यि महाशािाबाट रोग जनयन्त्रण िथा व्यवथथापन गना थप पररक्षणको िाजग नमू ना िं किन गना जवश्व स्वास्थ्य
िं गठनका जचजकत्सक िजहिको टोिी जमजि २०७६/०१/१३ गिेदेखि प्रभाजवि थथििफा पररचािन गररएको ।

•

जमजि २०७६/०१/१४ गिेका जदन जिल्ला िमन्वय िजमजिका कायावाहक प्रमु ि, प्रमु ि जिल्ला अजधकारी,
जिल्ला िमन्वय अजधकारी, गुल्मी अस्पिािका मे .िु . िथा जवश्व स्वास्थ्य िं गठनका जचजकत्सक एवम्
स्वास्थ्यकमीहरुिं ग बैठक विी जनयन्त्रणका काया अगाडी वढाइएको ।

•

खथथिी जनयन्त्रणमा रहेको ।

