सुनसरी जिल्ला अन्तरगत धरान उप महानगर पाजिकामा फैजिएको डें गु रोगको वस्तुस्थिती:
जमजत: २०७६/०३/०२
-

मिमि २०७६ बै शाख ३० गिे मि.मि. कोइराला स्वास्थ्य मिज्ञान प्रमिष्ठान धरानिा िमिलो डें गु रोग मनदान
भएको ।

-

मिमि २०७६ आषाढ ०२ गिे सम्मिा मि.मि.कोइराला स्वास्थ्य मिज्ञान प्रमिष्ठानले िरीक्षण गरे का िध्ये
५०५ जनािा डें गु िोमजमिभ दे खा िरे को ।

-

मिमि २०७६ आषाढ ०२ गिे सम्मिा मबजयिुर अस्पिाल धरानिा िरीक्षण गरे का िध्ये
जम्मा ९३ जनािा डें गु िोमजमिभ दे खा िरे को ।

-

मिमि २०७६ आषाढ ०२ गिे सम्मिा एिेक्स अस्पिाल १ जना र इििरी अस्पिालिा ५ जनािा डें गु रोग
दे खा िरे को ।

-

अन्य िाडड नं ९, ७ र १३ िा िमन रोग दे खा िनड थाले को ।

-

िाल सम्म जम्मा मिरािी संख्या: ६०४ जना ।

-

कसैको िमन िृत्यू नभएको ।

जमजत २०७६ आषाढ ०२ गते भए गरे का जियाकिापहरु:
-

मििान धरान उि ििानगरिामलकाको िेयरज्यू समििको मिि, जनप्रमिमनध, प्रिरी, बी.िी.कोइराला
स्वास्थ्य मिज्ञान प्रमिष्ठानको मिि, स्वास्थ्यकिी, मिश्व स्वास्थ्य संगठनबाि खमि आउने मििले िाडड नं ८
िा लािखुट्टेको िासस्थान खोजी लाभाड खोजी नष्ट गने कायड गररयो ।

-

िाडड नं. १५ िा मििान दे खख नै घरघरिा गई लािखु ट्टेको िासस्थान खोजी लाभाड खोजी नष्ट गनड मिि
िररचालन गररयो ।

-

िाडड नं. १५, १४, ४ र ८ िा मििानै दे खख डें गु रोग मनयन्त्रण सम्वखि िाइमकङ्ग गररयो ।

-

मिजयिुर अस्पिालिा गई डें गु रोगको िथ्ां क अद्यािमध गररयो ।

-

धरान उि ििानगरिामलकाको संयोजकसं ग भेिी आगािी कायडक्रििरु संचालन सम्वखि छलफल
गररयो ।

-

इििरी उि ििानगरिामलकािा भोली डें गु रोग सम्वखि अमभिुखखकरण गनडका लामग कायड क्रि िय
गररएको ।

जनयन्त्रणका िाजग गररएका प्रयासहरु:
-

इमिमडमियोलोजी िथा रोग मनयन्त्रण ििाशाखािाि २०० Dengue RDT Kit र स्वास्थ्य कायाड लयिाि
१०० Dengue Kit BPKIHS, Dharan िठाई िठाएको ।

-

मिमि २०७६ जेष्ठ १९ गिे यस ििाशाखाबाि ५०० Dengue RDT Kit, BPKIHS, Dharan िठाएको ।

-

मिमि २०७६/०२/२७ गिे ३५० कीि िठाएको ।

-

मिमि २०७६/०२/२९ गिे २०० कीि िठाएको ।

-

मिमि २०७६/०२/३० गिे १००० कीि िठाइएको ।

-

यस ििाशाखाबाि मनयमिि रुििा अस्पिाल, मजल्ला र नगरिामलकाका फोकल िसडनिरुसं ग मनयमिि
सम्र्िक भइरिे को ।

-

मनयमिि रुििा डे गु रोग मनयन्त्रण िथा िच्ने उिायिारे सुचना मदने कायड भइरिे को र डें गु रोग साने
लािखु ट्टेको िासस्थान खोजी गरी लाभाड नष्ट गने कायडक्रििरु मनयमिि रुििा संचालन भई रिे को ।

-

इमिमडमियोलोजी िथा रोग मनयन्त्रण ििाशाखाबाि प्रामिमधक मिि प्रकोि क्षेत्रिा खमिइ समकएको ।

-

सो रोग मनयन्त्रण िथा व्यिस्थािनको र थि अनुसिानको लामग मिश्व स्वास्थ्य संगठनबाि मिि
प्रभामिि स्थानिरुिा कायड गरररिे को ।

-

मिमि २०७६/३/१ डें गु ज्वरोको Sero Prevalence सम्वखि थि अनुसिानको इमिमडमियोलोजी िथा
रोग मनयन्त्रण ििाशाखाबाि मिि प्रभामिि स्थान िुमगसमकएको ।

-

मिमि २०७६ आषाढ १ गिे डें गु बमढ प्रमभामिि िाडड नं ८ र १५ का सम्पूणड िाडड का सदस्यिरु, र
सिाजसेमि, िु खिमजिीिरसंग रोग मनयन्त्रण िथा व्यिस्थािन सम्वखि छलफल कायड क्रि सम्पन्न
गररएको ।

-

मिमि २०७६ आषाढ १ संमघय स्वास्थ्य िथा जनसं ख्या राज्यिन्त्रीज्यू प्रकोिजन्य क्षेत्रिा भए गरे का
कायडिरुको मनररक्षण िथा मिरािीिरुलाई भेिघाि गरी सिस्यािरुको िारे िा जानकारी मलनु भएको ।

-

िाननीय राज्यिन्त्रीज्यू को मनररक्षणको सियिा स्वास्थ्य मनदे शक, स्वास्थ्य कायाड लय िोरङ्ग, सुनसरीका
प्रिुखज्यूिरु, उि ििानगरिामलकाका िथा नगरिामलकाका िेयरज्यूिरु, स्वास्थ्यकिी, मचमकत्सक,
मिश्व स्वास्थ्य संगठन र बी.िी.कोइराला स्वास्थ्य मिज्ञान प्रमिष्ठानका प्रोफेसर र मचमकत्सकिरुको
उिखस्थिी रिे को मथयो ।

इटहरी उप महानगरपाजिका:

-

यस उि ििानगरिामलकािा मिमि २०७६/०२/१९ गिे दे खख आषाढ १ गिे सम्म जम्मा ७ जनािा डें गु
रोग दे खा िरे को ।

-

रोग मनयन्त्रणका लामग सािामजक मिकास िन्त्रालय, उि ििानगर िामलका उिखस्थिी िा इििरी
अस्पिालका िे.अ.को अध्यक्षिािा RRT को िै ठक िमस मनयमिि रुििा मक्रयाकलाििरु भइरिे को ।

-

रोग प्रकोि क्षेत्र िथा प्रकोि हुन सक्ने सम्भािना भएको स्थानिरुिा सियािानै मनयन्त्रण गनडका लामग
किडचारीिरुलाई मजम्मेिारीका साथ िररचालन गरर समकएको ।

-

उि ििानगरिामलकाको सिै स्थानिरुिा जनचेिना िूलक कायड क्रि र डें गु रोग साने लािखु ट्टेको
िासस्थान खोजी गरी लाभाड नष्ट गने कायडक्रििरु मनयमिि रुििा संचालन भई रिे को ।

स्वास्थ्य कायाािय: मोरङ्ग
-

स्वास्थ्य कायाड लय िोरङ्गका प्रिुख श्री ज्ञान ििादु र िस्नेि र फोकल िसडन उत्सि िोख्रेलसं ग सिन्वय
गदाड िोरङ्ग मजल्लािा मिमि २०७६/३/१ गिे सम्म जम्मा ९ जना डें गु ज्वरो दे खा िरे को ।

-

सो मिरािी एकै स्थानको नभई िोरङ्ग मिमभन्न नगरिामलकाको भएको ।

-

रोग मनयन्त्रण िथा प्रचार प्रसारको लामग मजल्ला िािििका RRT लाई जानकारी गराई समकएको
जानकारी प्राप्त भयो ।

-

स्वास्थ्य कायाड लय िोरङ्ग र नगरिामलकाको सिकायडिा डें गु रोग साने लािखु ट्टेको िासस्थान खोजी गरी
लाभाड नष्ट गने कायड क्रििरु मनयमिि रुििा संचालन भई रिे को ।

२०७६।२।२५ गते
-

RRT द्वारा धरान १९ िा जनचेिना िथा घर दै लो अमभयानको अगुिाइ गररएको ।

-

एिमिमिएस, नमसडङ्ग िथा एिमिएच अध्ययनरि मिधाथीिरुलाइ डे ङ्गु मनयन्त्रणको लामग अमभिु खीकरण
कायड क्रि सम्पन्न गररएको ।

-

मिमभन्न िोलिरुिा घरदै लो अमभयान जारी

-

िाल सम्मको मिरािी सख्या

-

BPKIHS घोिाको २००

-

बामिरको ४० गरी

-

जम्मा २४० जना ।

जमजत: २०७६/०२/२४ गते
-

मििान ८ िजे प्रदे श न १ सम्माननीय सभािु ख, िाननीय सािामजक मिकास िन्त्रीज्यू , BPKIHS को
उिकुलिमि िथा अस्पिाल मनदे शक ज्यू को सिेि उिखस्थमििा RRT सदस्यिरु सँग डे ङ्गुको
अिस्थाको बारे छलफल र स्थलगि मनररक्षण ।

-

िडा नं १४ िा मकिजन्य रोग मनयन्त्रण िामलि केन्द्र िथा अनुसिान केन्द्र िे िौडाको सियोगिा लािखुट्टे
िथा लाभाड सिामि अन्य िडािरुिा प्रदशडन िथा लाभाड मचनाउने अमभयान जारी

-

RRT द्वारा धरान उिििानगरिामलका िडा नं ९ िा जनचेिना िथा लाभाड र लािखुट्टे प्रदशडन गरी स्थानीय
िडा िासी लाइ जानकारी गराईएको।

-

िडा नं १० िा मिमभन्न स्थानिा घरदै लो िथा लाभाड नष्ट गरी सैमनक भिनिा जनचेिना कयडक्रि
संचालन गररएको ।

-

स्थानीय कृमि िे मलमभजन द्वारा प्रदशडन हुने मिमभन्न मिशेषज्ञ मचमकत्सक समिि RRT को सदस्यिरुको
उिखस्थमििा डे ङ्गु सम्विी जनचेिनािुलक कायड क्रिको छायाङ्कन गररएको ।

जमजत: २०७६/०२/२३ गते वेिुका ५ बिे
-

२०७६।१।३० गिे ३ जना िालिामलकािा डे ङ्गु भएको BPKIHS बाि प्रिामणि भएको।२०७६।१।३१
गिे BPKIHS बाि Fogging Machine िाग गरर िडा नं १५ िा फमगङ्ग कायड शु रु गरर िालसम्म जारी
रिे को ।

-

२०७६।२।१ गिे दे खख िडा नं १५ को मिमभन्न स्थानिा स्वास्थ्य शाखा द्वारा जनचेिना कायडक्रि संचालन
भएको ।

-

मिमभन्न मनजी िथा BPKIHS बाि डे ङ्गु प्रिामणि भएको मिरािीिरुको िथ्ाङ्क संकलन कायड गररएको
।

-

२०७६।२।२ गिे िाननीय स्वास्थ्य राज्यिंत्रीज्यूलाइ डे ङ्गु को अिस्थाबारे जानकारी गराईएको ।

-

२०७६।२।९ गिे BPKIHS संग मनयन्त्रणको लामग मलखखि सियोग िाग गररएको ।

-

२०७६।२।९ गिे िडा नं १५ को िडा कायाड लयिा िोल मिकास संस्था र सरोकारिालािरु सं ग छलफल
िथा जनचेिना कायड क्रि गररएको ।

-

२०७६।२।११ गिे िडा नं १५ गिे डें गु मनयन्त्रणका लामग जनचेिना कायडक्रि िथा लाभाड नष्ट गनड घरदै लो
अमभयान सिेि गररएको ।

-

२०७६।२।१२ गिे िडा नं १५को चुिलुङ्ग भिन र कृष्ण िथिा सिड साधारणलाइ जनचेिना िथा लाभाड
िमिचान कायड क्रि संचालान गररएको ।

-

२०७६।२।१५ गिे BPKIHS बाि RRT गठन गररएको ।

-

२०७६।२।१६ गिे सुनसरी मजल्ला सिायक प्रिु ख मजल्ला अमधकारी श्री ध्रुिकुिार खडका ज्यू को
उिखस्थमि िा च्चच्चि् लगायि नगर मििद व्यिस्थािन समिमि कायडिामलका सदस्यज्यू सं ग छलफल गररएको

-

२०७६।२।१७ गिे िडा नं ५ िा RRT द्वारा जनचेिना िथा लािखुट्टेको लाभाड नष्ट गने घरदै लो अमभयान
चलाईएको ।

-

२०७६।२।१७ गिे िडा नं १५ को सदन सभािलिा RRT द्वारा जनचेिना कायडक्रि संचालन गररएको ।

-

२०७६।२।१७ गिे ४ ििा फगर खरीद गररएको ।

-

२०७६।२।१८ गिे िडा नं १ र १४ र १५ िा जनचेिना िथा लाभाड नष्ट गने अमभयान संचालन भएको ।

-

२०७६।२।१९ गिे स्वास्थ्य सेिा मिभाग ििामनदे शक ज्यू लगाएको िोली बाि स्थलगि मनरीक्षण, छलफल,
ङ् गुको मिरािीसंग भेिघाििथा डे ङ्गु प्रभामिि स्थानिरुको स्थलगि अिलोकन भएको ।

-

२०७६।२।२० गिे मजल्ला मििद व्यिस्थािन समिमिको अगुिाइ िथा श्रीिान प्रमजअ प्रेिप्रकाश उप्रेमि
ज्यूको उिखस्थमििा धरानको समिक्षा िथा अन्य िामलकािा हुन सक्ने संभामिि प्रकोिबारे छलफलिा
RRT सिभागी

-

२०७६।२।२१ िडा नं ६ िा जनचेिना कायडक्रि सं चालन

-

िडा नं १५ िा मिमभन्न २६ ििा सिूि बनाइ लाभाड नष्ट गने अमभयान जारी

-

२०७६।२।२२ मिश्व िािािरण मदिसलाइ सिे मि धरान उिििानगरािामलका िथा RRT को
सिभामगिािा लाभाड नष्ट गने गरी मिशाल जनसिभामगि समिि Rally आयोजना

-

२०७६।२।२२ गिे RRT द्वारा िडा नं १७ िा राजनै मिक िािीको आिसभािा सिेि जनचेिना कायडक्रि

-

BPKIHS, घोिािा आज सम्मको मिरािी संख्या १३८

-

अन्य अस्पिालिरुिा २५

-

जम्मा मिरािी सं ख्या १६३

