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कम्युननष्ट्रि डट्स काययक्रम सं चालन, महानगर तथा उप महानगर पानलकामा क्षयरोग मुक्त पानलका सम्बन्त्धी

काययक्रम
पररचय

दै ननक स्िास््य सं स्थामा गइय
समुदायकै व्यस्क्त

क्षयरोगको उपचार नलन लस्क्षत िगयका लागी सहि नभएकोले

माफयत नबरामीको घरपायकमै

क्षयरोगको उपचार उपलब्ध गराई क्षयरोग

ननको हुने दरमा बृष्ट्रि गनय यो काययक्रम रास्िएको हो ।
उद्देश्य

प्रत्येक ठदन स्िास््य सं स्थामा आई प्रत्यक्ष ननगरानीमा उपचार नलन नसक्ने क्षयरोगका
नबरामीहरूलाई समुदायस्तरमै क्षयरोग उपचार सेिा उपलब्ध गराउने ।

लस्क्षत

र्ारीररक रुपले असक्त र फरक क्षमता भएका क्षयरोगका नबरामी, ६० बषय मानथ उमेर

समूह

पुगेका क्षयरोगका नबरामी, बालबानलकाहरु, पूणरु
य पले आराम गनुप
य ने क्षयरोगका नबरामी,

गभयिती तथा सुत्केरी अिस्थाका क्षयरोगका नबरामी, माननसक असुन्त्तलन भएका क्षयरोगका
नबरामी, दुघि
य नामा परी ष्ट्रहडडुल गनय नसक्ने, ष्ट्रिद्याथी, कमयचारी, मिदुर आठद (स्िास््य सं स्था
िुला रहेको अिनधमा आई उपचार नलन असमथय)
सञ्चालन
प्रकृया

समदायमा आधाररत क्षयरोग उपचार काययक्रम मापदण्ड अनुसार स्िास््य सं स्था

•

(उपचार केन्त्र) मा रहे का नबरामीहरुको लगत तयार गने ।

समुदायमा आधाररत क्षयरोग उपचार सेिामा रास्िनु पने क्षयरोगका नबरामीहरुको

•

(िम्मा नबरामीको अनधकतम ४० प्रनतर्त) ष्ट्रििरण स्िास््य सं स्था (उपचार केन्त्र) अनुसार
प्राप्त गरी नबननयोस्ित रकम हेरी सम्बस्न्त्धत स्िास््य सं स्था (उपचार केन्त्र)लाई अनुमनत प्रदान
गने

नबरामीलाई उपचार अिनधभर सेिा ठदए िापत सेिा प्रदायकलाई र उपचारमा रहे का

•

नबरामीलाई उपचार अनुगमन गरे िापत स्िास््यकमीलाई तोष्ट्रकएको रकम उपलब्ध गराउने
।
•

समुदायमा आधाररत उपचार व्यिस्थापनमा रहेको नबरामीको परीक्षण तथा अनुगमनको

व्यिस्था गने ।
समुदायमा आधाररत क्षयरोग उपचार व्यिस्थापन गने स्िास््य सं स्था प्रमुि िा

•

काययक्रम फोकल पर्यनलाई पेश्की स्िरूप केही रकम उपलब्ध गराइ
(नबल भौचर अनुसार) पेश्की फछयौि

िचयको आधारमा

गदै लैिानु पदयछ ।

क्षयरोग मुक्त सम्बन्त्धी कृयाकलाप सञ्चालन सम्बस्न्त्धत स्थानीय तहका लानग छु ट्टै

•

ननदे स्र्का पनछ पिाइने छ ।
बिेि

क) स्िास््यकमीीः कम्यूननिी डट्समा उपचाररत नबरामीको घरमा गई अनुगमन गरे िापत

बााँडफााँड

प्रनत नबरामी (मृत्यू भएको र उपचार पुरा गरे को) एकमूस्ि यातायात िचय

रु ५००।००

ि) समुदायमा आधाररत क्षयरोग उपचार सेिा प्रदायकीः उपचार अिनधभर सेिा ठदएिापत प्रनत
नबरामी
(मृत्यू भएको र उपचार पुरा गरे को) एकमूस्ि यातायात िचय

रु.१५००।००

नोिीः उपरोक्तानुसार िचय गदाय नबननयोस्ित रकम र िम्मा नबरामीको अनधकतम ४० प्रनतर्त
नबरामीलाई ठदइने रकम मध्ये िुन कम छ सोही अनुसार गनय हुन ।
अपेस्क्षत

प्रत्येक ठदन स्िास््य सं स्थामा आई प्रत्यक्ष ननगरानीमा उपचार नलन नसक्ने क्षयरोगका

प्रनतफल

नबरामीलाई समुदायस्तरमै क्षयरोग उपचार सेिा उपलब्ध भएको हुनेछ ।

अनभलेि

सामुदायमा आधररत डट्स काययक्रम ननदे स्र्कामा तोके बमोस्िमको अनभलेि रािी समुदायमा

प्रनतिेदन

आधाररत उपचार सेिामा रहेका िम्मा नबरामीको ष्ट्रििरण इमेल माफयत राष्ट्रिय क्षयरोग
ननयन्त्रण केन्त्रमा पिाउन हुन ।
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२

स्िास््य सं स्थामा

आकस्स्मक अिस्थामा औषधी एिं ल्याब सामाग्री ढु िानी, रे कनडयङ तथा ररपोष्ट्रियङका लानग

फमय फरमेि छपाइ तथा फोिोकपी, ई-ष्ट्रि.नब रस्िस्िर अध्यािनधक,
पररचय

•

ष्ट्रिश्व क्षयरोग ठदिस सम्बन्त्धी काययक्रम

औषधी अभािका कारण क्षयरोगका नबरामी ननदान तथा उपचार अिरोध हुन नठदन आिश्यक

परे का बित औषधी तथा ल्याि सामग्री ढु िानी गनय,

•
•

क्षयरोगका

नबरामीको अनभलेि चाहेका बित प्राप्त गनय अद्यािनधक गनय,

क्षयरोग ननदान तथा उपचार काययक्रम सञ्चालनमा आईपरे का समस्या तथा समाधानका

उपायबारे छफफल तथा क्षयरोगका नबरामीको उपचार ननतिाको ष्ट्रिश्लेषण गनय यो काययक्रम
रास्िएको हो ।
उद्देश्य

•

क्षयरोग ननदानका लागी आिश्यक प्रयोगर्ाला सामग्री तथा

क्षयरोगका औषधीको

अभाि

(stock out) हुन नठदने
•

क्षयरोगका

नबरामीको उपचार सम्बन्त्धी अनभलेि eTB Master Register अद्यािनधक राख्ने,

•

काययक्रमका लानग आिश्यक फोिोकपी मसलन्त्द उपलब्ध गराउने ।

•

काययक्रमको अनुगमन गरी स्थलगत अनुस्र्क्षण ठदने ।

•

क्षयरोग ननयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुका आधारमा चौमानसक प्रगनत ष्ट्रिश्लेषण तथा नबिेचना

गने ।
•

काययक्रम कायायन्त्ियनमा आई परे का समस्या पष्ट्रहचान तथा समाधानका उपायहरु िारे

ष्ट्रिश्लेषण गने ।
•

आकस्स्मक अिस्थाको व्यिस््पन गने

काययक्रम

क) औसधी एिं ल्याब सामाग्री ढु िानी

सञ्चालन

•

/कायायन्त्िय

प्रयोगर्ाला केनमकल्सको अनुमाननत लगत तयार गने ।

न प्रकृया

•

उपचाररत तथा अनुमाननत थप हुने नयााँ नबरामीको आधारमा आिश्यक पने औषधी तथा
उपचार केन्त्रमा आिश्यक भएका बित क्षयरोगका औषधी, प्रयोगर्ाला केनमकल्स तथा

अन्त्य सामग्रीहरू ढु िानी गने
•

।

ढु िानी गदाय स्थानीय यातायात तथा नछिो छररतो साधनको प्रयोग गने ।

थप व्याखयाीः हालसम्म स्िास््य सं स्थाले क्षयरोगका औषधी र ल्याि सामाग्रीहरू स्िास््य
कायायलबाि नसधै ल्याउने गरे कोले ढु िानी िचय िापत लाग्ने अनुमाननत रकम स्िास््य सं स्थालाइय
उपलब्ध गराइय िषयको अन्त्तमा फछययॏ ि गने व्यिस्था गने ।
ि) काययक्रमका लानग आिश्यक स्िे र्नरी तथा फमय फरमेि फोिोकपी
•

क्षयरोग उपचार रस्िष्टर अनुसारको अनभलेि ष्ट्रिद्युतीय रस्िष्टर (eTB Master register) मा

अद्यािनधक गनय अनुसूची ३ अनुसारको फाराम नबरामी सखयाको अनुपातामा १२ मष्ट्रहना लाइय
गरी छपाउने
•

अनुसूची.. अनुसारको ट्याली सीि १६ प्रनत (१२ मष्ट्रहनाका लागी १२ प्रनत , चौमानसक

अिनधका लागी ३ प्रनत र िाष्ट्रषक
य १ प्रनत) छपाउने ।
•

क्षयरोग अनभलेि र प्रनतिेदनमा भएको पररितयन भएको तर पररितयन अनुसार मानसक

प्रनतिेदन ९.३

छपाइय हुननसकेकोले मानसक प्रनतिेदन ९.३ को

६ र ७

नं पेि आिश्यक

मारामा छपाइ गने िा फोिोकपी गने ,

(प्रनतिेदन तयार गदाय यसै बमोस्िम गरी ९.३ मा स्स्िच गने)
•

काययक्रम सञ्चालन गनय अन्त्य आिश्यक मसलन्त्द छपाइय फोिोकपी आठद िररद गने।

ग) ई-ष्ट्रि.नब रस्िस्िर अद्यािनधक
•

अन्त्तगयतका स्िास््य सं स्थामा उपचाररत क्षयरोगका नबरामी सष्ट्रहतको क्षयरोग मास्िर

रस्िस्िर तयार गने ।
•

पुग्ने

क्षयरोग उपचार रस्िष्टर अनुसारको अनभलेि ष्ट्रिद्युतीय रस्िष्टर (eTB Master register) मा
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अद्यािनधक गनय अनुसूची ३ अनुसारको फाराम नबरामी सखयाको अनुपातमा १२ मष्ट्रहना लाइय

पुग्ने

गरी प्रत्येक उपचार केन्त्रमा उपलब्ध गराउने
•

उक्त फारामका आिश्यक महलहरू भरी मानसक प्रनतिेदन )HMIS 9.2/9.3( का साथ

सं लग्न रािी पिाउन अनुरोध गने ।
•

उक्त फारामको आधारमा क्षयरोग मास्िर रस्िस्िर अद्यािनधक गनय ।

•

क्षयरोग मास्िर रस्िस्िर

अनुसार eTB Master register अद्यािनधक गने ।

घ) ष्ट्रिश्व क्षयरोग ठदिस मनाउने

तपसील बमोस्िमका कृयाकलाप मध्ये उपयुक्त कृयाकलाप सञ्चालन गरी माचय २४ का ठदन ष्ट्रिश्व
क्षयरोग ठदिर् मनाउने
•
•
•

स्र्क्षा, सूचना र सञ्चारका सामाग्रीहरुको प्रदर्यनी तथा ष्ट्रितरण ।

क्षयरोग चेतनामुलक सांस्कृनतक काययक्रम, बादष्ट्रििाद, हास्िरी ििाफ, प्रभातफेरी आठद ।
रे नडयो र िे नलनभिन माध्यम माफयत क्षयरोग बारे सन्त्दे र् प्रिाह गने ।

•

परकार अन्त्तरष्ट्रक्रया, अन्त्तरसं िाद सडकनािक सास्कृनतक काययक्रम ।

•

क्षयरोगका नबरामी तथा स्ियम सेिकलाइय पूरस्कार तथा सम्मान

•

क्षयरोग सम्बन्त्धी िानकारी ठदने फ्लेक्स, होनडयङ िोडय तयार गने

थप व्याखयाीः उपयुक्त
य
अनुसारका काययक्रम सञ्चालन पिात िचत हुन गएको रकम ननम्नानुसार िचय
गनय सष्ट्रकनेछ
१

आनथयक स्स्थनत कमिोर भएका सम्भाष्ट्रित क्षयरोगका नबरामीहरूलाइय िीन एक्स्पिय परीक्षण

सुष्ट्रिधा भएको स्िास््य सं स्थामा परीक्षण गनय पिाउदा लाग्ने यातायात िचय ।
२

ननयनमत उपचार िान छु िे का क्षयरोगका नबरामीको अनुगमन िचय

३

आनथयक स्स्थनत कमिोर भएका क्षयरोग नबरामीलाइय पोषण तथा यातायात िचय

४

प्रयोगर्ालामा क्षयरोग सं क्रमण ननयन्त्रण सम्बन्त्धी िचय

५

कोहिय गोष्ठीमा सहभागी स्िास््य काययकलयका प्रनतनननधको दै ननकतथा भ्रमण िचय

६

कोहिय समीक्षा िाहेक अन्त्य अिस्था स्थानीय तहमा आउदा िा स्िास््य कायायलयमा िााँदा

स्िास््यकमीको दै ननक तथा भ्रमण िचय
७

नबद्यालय स्िास््य स्र्क्षा काययक्रम सञ्चालन

८

अन्त्य आकस्स्मक व्यिस्थापन

आनथयक

•

चौमानसक

बााँडफााँड

•

eTB Master register अद्यािनधक गनय रू ३० (प्रथम पिक दताय भए दे स्ि उपचार पुरा

कोहिय समीक्षा अनुसूची

१ (क) अनुसार

गरे को अबनध सम्मको) ।
•

ष्ट्रिश्व क्षयरोग ठदिस बढीमा रू १००००। ००

•

अन्त्य काययक्रम िचय प्रचनलत आनथयक ऐन ननयम अनुसार

अनभले ि

•

अनुसूची २ बमोस्िमको प्रनतिेदन तयार गरी आनथयक प्रर्ासनमा पेर् गने

प्रनतिेदन

•

क्षयरोग उपचार रस्िष्टर अनुसारको अनभलेि ष्ट्रिद्युतीय रस्िष्टर(eTB Master register) मा

अद्यािनधक गरी सोही अनुसार मानसक प्रनतिेदन ९.२ (DHIS 2) मा प्रष्ट्रिष्ट गने ।
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३

क्षयरोग आधारभूत तथा पुनतायिगी तानलम
पररचय

नयााँ ननयुक्त भई आएका र काययरत स्िास््यकमीहरुलाई

क्षयरोग सम्बन्त्धी ज्ञान, सीप र क्षमता

अनभबृष्ट्रि गनय मोड्युलर तानलम रास्िएको हो ।
उद्देश्य

क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यिस्थापनमा स्िास््यकमीको ज्ञान, सीप र क्षमता अनभबृष्ट्रि गने

सहभागी

र्हरी स्िास््य केन्त्र, सामुदाष्ट्रयक स्िास््य इकाई, स्िास््य चौकी, प्राथनमक स्िास््य केन्त्र, अस्पताल

र सं खया

तथा ननिी स्िास््य

सं स्थामा क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यिस्थापनमा सं लग्न स्िास््यकमीहरु (

१५ दे स्ि २० िना सम्म)
अिनध र

३ ठदन र पायक पने स्थान

स्थान
सहिक

क्षयरोग मोडुलर तानलम प्राप्त स्िास््यकमी / प्रयोगर्ालाकमी, क्षयरोग काययक्रम हेने सम्पकय व्यस्क्त

ताय
सञ्चालन
प्रकृया

•

तानलम सञ्चालनको उदे श्य, तानलम सञ्चालन हुने स्थान, नमनत र समय सष्ट्रहत कस्म्तमा एक हप्ता

अगािै स्िास््य सं स्थालाई पराचार गने ।
•

थप स्रोत व्यस्क्त आिश्यक भए स्िास््य कायायलय, स्िास््य ननदे र्नालय तथा राष्ट्रिय क्षयरोग

ननयन्त्रण केन्त्रलाइ अनरोध गने उपस्स्थती हास्िरी, दै ननक तथा भ्रमण िचय ष्ट्रितरण भपायइ, तानलम
मोड्युल तानलम सामग्री, स्िे र्नरी, िािा आठद तयारी गने ।
•

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्त्रबाि अध्यािनधक गररएको तानलम मोडुल तथा म्यानुअलका नबषयबस्तु र

तानलम सञ्चाल ननदे स्र्का अनुसार तानलम सञ्चालन गने
सन्त्दभय

राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रम आधारभूत तानलम पस्स्तका, राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रम िनरल म्यानअुल,

सामाग्री

स्क्लनीकल म्यानुअल, क्षयरोग सेिा अनभलेि तथा प्रनतिेदन फारामहरु ।

बिेि

नबननयोस्ित बिेिको पररनधमा रही अनुसूची

अनुसार िचय गनय सष्ट्रकनेछ ।

बााँडफााँड
अनभलेि

अनुसूची

/

कमयचारीहरूको ष्ट्रििरण इमेल माफयत राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पिाउन हुन ।

प्रनतिेदन

बमोस्िमको प्रनतिेदन तयार गरी आनथयक प्रर्ासनमा पेर् गने र तानलम पाएका
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४

क्षयरोगका िोस्िम समुह तथा स्िास्थ सेिाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग िोिपडताल

काययक्रम, घरपररिारका सदस्यहरूको सम्पकय पररक्षण, समुदायमा क्षयरोगका ष्ट्रिरामीहरूको िोिपडतालका लानग
क्षमता अनभिृष्ट्रि तथा
पररचय

पररचालन ।
आ.ि. २०७५/७६ मा सम्पन्न क्षयरोग प्रेभालेंस सबेका अनुसार नेपालमा
बाष्ट्रषक
य क्षयरोगका नबरामी ६९,००० अनुमान गररएको छ भने बाष्ट्रषक
य रुपमा
रोग पत्ता लानग उपचारमा आउने सं खया लगभग ३२, ००० रहेको छ l यसरी
हेदाय हाल ५४% क्षयरोगका भई समुदायमा रहेका

ब्यस्क्तहरुको रोग पत्ता

लगाई उपचारमा ल्याउन नसष्ट्रकएको यथायथता रहेकोछ l यी पत्ता लगाउन
बाकी रहे का ब्यस्क्तहरु मध्ये आधा भन्त्दा बढी अनत सं क्रानमत िालका हुन्त्छन
िसलाई यथासक्य चाडो िोि गरी उपचारमा ल्याई क्षयरोग सं क्रमण दरलाई
कम गनय यस अनभयान सहयोगी सानबत हुनेछ l
उद्देश्य

•

समुदायमा रहे का सम्भाष्ट्रित क्षयरोगका नबरामीहरु पत्ता लगाई उपचारको
दायरामा ल्याई क्षयरोगको ननिारणमा लक्ष्य हानसल गनय मद्दत गने l

•

यस अनभयान माफयत नेपालमा रहेका ५१,४६० मष्ट्रहला स्िास््य स्ियं
सेष्ट्रिका र लगभग दे र्भरीबाि २३,५४० इच्छु क आमा समुहका
सदस्यहरु पररचानलत गने l

लस्क्षत समूह

३०००० समुदायमा रहे का सम्भाष्ट्रित क्षयरोगका ब्यस्क्तहरु, पररिार, छरनछमेक
तथा समुदायका ब्यस्क्तहरु

सं चालन प्रष्ट्रक्रया

•

राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रबाि ष्ट्रक्रयाकलाप सं चालन ननदे स्र्काको तयार
गररनेछ l

•

प्रदे र् स्िास््य ननदे र्नालयलाई यस ननदे स्र्काका बारे मा काययर्ाला गोष्ठी
िा इमेल माफयत अनुस्र्क्षण िा िानकारी गररनेछ l

•

प्रदे र् स्िास््य ननदे र्नालयका क्षयरोग फोकल पसयनले स्िल्ला स्स्थत
स्िास््य कायायलयका क्षयरोग फोकल पसयनलाई यस ष्ट्रक्रयाकलापका बारे मा
अनुस्र्क्षण िा िानकारी गनेछन l

•

स्िास््य कायायलयका क्षयरोग फोकल पसयनले सम्बस्न्त्धत स्थानीय तहका
क्षयरोग फोकल पसयनलाई

यस ष्ट्रक्रयाकलापका बारे मा अनुस्र्क्षण िा

िानकारी गनेछन l
•

स्थानीय तहका क्षयरोग फोकल पसयनले सम्बस्न्त्धत स्िास््य सस्थाका
क्षयरोग फोकल पसयनलाई

यस ष्ट्रक्रयाकलापका बारे मा अनुस्र्क्षण िा

िानकारी गनेछन l
•

स्िास््य सस्थाका क्षयरोग फोकल पसयनले मष्ट्रहला स्िास््य स्ियं सेष्ट्रिकाको
मानसक बैिकमा यस ष्ट्रक्रयाकलाप, प्रष्ट्रकया र प्रोत्साहन भत्ताका बारे मा
िानकारी गराउने छन् l

•

यस अनभयान बाि प्राप्त अनुभि तथा प्रगनतको मष्ट्रहला स्िास््य स्ियं
सेष्ट्रिकाको मानसक बैिकमा छलफल गरी अनभलेिीकरण गररनेछ l

•

आमा समूहका सदस्य पररचानलत भएका िडाहरुमा सम्बस्न्त्धत मष्ट्रहला
स्िास््य स्ियं सेष्ट्रिकाले अनुगमन गरी सोको प्रनतिेदन समेत म. स्िा. स्ि.
सेष्ट्रिकाको िैिकमा छलफल गररनेछ l प्रोत्साहन भत्ता समेत म. स्िा. स्ि.
सेष्ट्रिका माफयत उपलब्ध गराउने व्यिस्था गनुप
य नेछ l

बिेि बााँडफााँड

•

मष्ट्रहला स्िास््य स्ियं

सेष्ट्रिका िा आमा समूहका सदस्यले क्षयरोग

सम्भाष्ट्रित ब्यस्क्तलाई स्िास््य सस्था प्रेषण गरी िा ल्याई क्षयरोग पत्ता
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लागेमा रु ५०० प्रनत नबरामी, २ िना नबरामी पत्ता लागेमा रु १०००, ३
िना पत्ता लागेमा रु २५०० र ३ िना भन्त्दा बढी पत्ता लागेमा रु
५,००० उपलव्ध गराउने l
•

प्रोत्साहन भत्ता ष्ट्रितरण गनय सम्बस्न्त्धत स्िास््य सस्थाले यस अनभयान
अन्त्तगयत क्षयरोग ननदान भएका नबरामीको छु िै अनभलेि रािी प्रनतिेदन
सम्बस्न्त्धत पानलकाको स्िास््य

र्ािामा पिाउनु पनेछ र यसरी पिाएको

प्रनतबेदनमा स्िास््य र्ािा प्रमुिले सुननस्ित गरी स्थानीय तहको आनथयक
प्रर्ासन र्ािालाई नसफाररर् गरी
•

भुक्तानीको व्यिस्था नमलाउनु पनेछ l

सिै भन्त्दा बढी क्षयरोगी पत्ता लगाउने मष्ट्रहला स्िास््य स्ियं सेष्ट्रिकालाई
अन्त्तरायष्ट्रिय क्षयरोग ठदिसका ठदन पुरस्कृत गररनेछ ।

•
अपेस्क्षत प्रनतफल

अन्त्य ष्ट्रक्रयाकलापको हकमा नेपाल सरकारको आनथयक ननयमानुसार हुनेछ l

आ. िा . २०७८/७९ मा ३०००० क्षयरोगीी पत्ता लगाई उपचारको
दायरामा ल्याइनेछ l

अनभले ि तथा प्रनतिेदन

अनभले िका लानग सूचांकहरु
•

मष्ट्रहला स्िास््य स्ियं सेष्ट्रिका िा आमा समूहका सदस्यले भ्रमण गरे का
घरधुरीको सं खया

•

सम्भाष्ट्रित क्षयरोगका ब्यस्क्तहरुको छनौि सं खया

•

नस्िकको रोग ननदान केन्त्रमा सम्भाष्ट्रित क्षयरोगका ब्यस्क्तहरुलाई
िकार तथा स्िास््य िाचका लानग प्रेषण गरे को सं खया

•

प्रेषण गरे का ब्यस्क्तहरु मध्ये िकार िाच गने ब्यस्क्तको सं खया

•

िकार िााँच गरे कामध्ये क्षयरोग पत्ता लागेका नबरामीको सं खया

•

क्षयरोग पत्ता लानग उपचारका दताय भएका नबरामीको सं खया

•

उपचारमा दताय भएका मध्ये ननको हुने नबरामीको सं खया

यी सूचकका आधारमा स्थानीय स्िास््य सं स्थाले अनभलेि राख्नु पनेछ l
प्रनतिेदन
•

यस अनभयान अन्त्तगयत क्षयरोग पत्ता लागेका र रोग ननको भएका
नबरामीहरुको ष्ट्रििरण स्थानीय

स्िास््य सस्था बाि DHIS2 िा ETB

Master Register बाि केन्त्रमा प्रनतिेदन गनुप
य नेछ l
नोट: लक्षणका आधारमा क्षयरोग पहिचान गने फारम यसै हनर्देहिकाको अनुसूचीमा सम्लग्न गररएकोछ l

पररचय

स्िास््य सं स्था िाढा भएका कारण क्षयरोग िचाउन नआएका सम्भाष्ट्रित क्षयरोगका
नबरामीहरुको स्थानीय स्तरमा ननदान गनय यो काययक्रम रास्िएको हो ।

उद्देश्य

क्षयरोग ननदान तथा उपचार गने स्िास््य सं स्था िाढा भएका कारण ननदानमा नआएका
क्षयरोगका नबरामी पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउने ।

अिनध

१ ठदन अनभमुस्िकरण, र १ ठदन क्याम्प सञ्चालन

सहिकताय

प्रयोगर्ालाकमी, स्िास््य सं स्था प्रमुि िा क्षयरोग सम्पकय व्यस्क्त, स्थानीय तह स्िास््यकमी

/क्याम्प
सञ्चालक
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सञ्चालन प्रकृया

क) क्षेर छनौिीः

धेरै िनसं खया भएका गााँउबस्ती, नसमान्त्तकृत तथा ष्ट्रपछनडएका िगय बसोिास गरे को क्षेर,

मौसमी बसाई सराई हुने स्थल िस्तैीः इट्टाभट्टा, िकय, पािन, िच्चर, भेडा पडािहरु), च ुरे भािर
क्षेरको आसपास र नदी ष्ट्रकनारामा रहेको बस्ती, धानमयक मेलापिय गुम्िा, ष्ट्रिद्यायल
ि) अनभमुस्िकरणीः
•
रुपमा
•

मष्ट्रहला स्ियंसेष्ट्रिका, समािसेिी मध्येबाि ५ दे स्ि १० िनालाई स्ियम सेिकको
छनौि गने

माईक्रोस्कोपी क्याम्प सञ्चालन गररने ठदनको

३ ठदन पष्ट्रहले सम्बस्न्त्धत स्िास््य

सं स्थाले स्ियमसेिक अनभमुस्िकरण सञ्चालन गनुप
य दयछ ।
ग) प्रचारप्रसार
•

स्थानीय सञ्चार माध्यम (एफ एम रे नडयो िे नलनभिन )बाि क्याम्प सञ्चालन हुने स्थान,

नमनत र समय बारे प्रचार प्रसार गने
•

स्ियम सेिक पररचालन गरी घर दै लो काययक्रम माफयत प्रत्येक घरधू रीसम्म क्याम्प

सञ्चालन हुने स्थान, नमनत र समय बारे पचाय पम्पप्लेि छपाई प्रचारप्रसार गने
•

छनौि भएका क्षेरका नबद्यालयमा गई स्र्क्षक ष्ट्रिद्याथी माफयत प्रचार प्रर्ार गने ।

घ) क्याम्प सञ्चालन तयारी
•

आिश्यक उपकरण (माईक्रोस्कोप, स्लाइड, ररएिेन्त्ि इत्याठद), फननयचर, फमय, फरम्याि

र अन्त्य आिश्यक सामाग्रीको व्यिस्था गने ।
•

स्ियम सेिक पररचालन गरी घर दै लो काययक्रम सञ्चालन गदाय सम्भाष्ट्रित क्षयरोगीका

नबरामीलाई ष्ट्रिहानको पष्ट्रहलो िकार नलई आउन िकार सं कलन गने प्लाष्ट्रष्टकको बट्टा
ष्ट्रितरण गनय लगाउने ।
ङ) क्याम्प सञ्चालन
•

उपस्स्थत सेिाग्राहीलाई क्षयरोग पष्ट्रहचानका लागी स्क्रीननङ गरी िकार िााँच (२

नमूना गने ।
•

िकार नमूना पोिेष्ट्रिभ भएका ब्यस्क्तलाई स्िास््य स्र्क्षा ठदई क्षयरोग उपचार

व्यिस्थापन गने
•

िकार नमूना नेगेष्ट्रिभ भएतापनन क्षयरोग लक्षण दे स्िएका र पूनीः रोग बस्ल्िएका

क्षयरोगका नबरामीलाई थप ननदान तथा उपचारका लागी प्रेषण पूिाय भरी नस्िकको िीन
एक्सपिय सेन्त्िरमा प्रेषण गने ।
•

क्याम्प अिनधमा समय अभािका कारण िकार परीक्षण गनय नसष्ट्रकएका सम्भाष्ट्रित

क्षयरोगका नबरामीको िकार नमूना सं कलन गरी सुष्ट्रिधायुक्त स्िास््य सं स्थामा परीक्षण
गराई सो को ननतिा सम्िस्न्त्धत स्िास््य सं स्थामाफयत नबरामीलाई उपलब्ध गराउने ।
•

उपचारमा

रहे का

तथा

ष्ट्रिगतमा

उपचार

नलईसकेका

क्षयरोगका

नबरामीको

घरपररिारका सम्पूणय सदस्यहरुको िकार अननिायय रुपमा परीक्षण गने ।
•

छनौि भएको स्थलमा माईक्रोस्कोप सञ्चालन गनय नबद्युत सुष्ट्रिधा नभएको अिस्थामा

िकार नमूना सं कलन गरी नस्िकको स्िास््य सं स्था िा ष्ट्रिद्युतको सुष्ट्रिधा भएको स्थानमा
माइक्रोस्कोष्ट्रपक िााँचको व्यिस्था गरी िकार परीक्षणको ननतिा यथास्र्घ्र उपलब्ध गराउने
व्यिस्था नमलाउने ।
बिेि बााँडफााँड

प्रचनलत आनथयक ऐन ननयम अनुसार

अपेस्क्षत

समुदायमा लुकेर बसेका क्षयरोगी पष्ट्रहचान भै उपचार दायरामा आउने ।

प्रनतफल
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अनभलेि प्रनतिेदन

ननम्न ढााँचामा अनभलेि रािी क्याम्पसञ्चालन गररी पत्ता लागेका क्षयरोगका नबरामीको एकमुष्ठ
सं खया इमेल माफयत राष्ट्रिय क्षयरोग ननयन्त्रण केन्त्रमा पिाउन हुन
क्याम्प सं चालन भएको नमनतीः
क्रसं

क्याम्प सञ्चालन भएको स्थानीः

स्स्क्र

िे गा

पष्ट्रहले

क्षयरोग

िकार नमूना

प्रेषण

ननङ

ना

क्षयरोग भए

रोगको

िााँचको

गररएको

नभएको

लक्षण भए

नमूना

सं स्थाको

नभएको

पष्ट्रह

दो

लो

श्रो

नमू

नमू

ना

ना

गररए
को
व्य
स्क्त
को

नाम

8

नाम

५

स्थलगत अनुस्र्क्षण गरी स्िास््यकमीहरूको क्षमता अनभिृस्ध्द एिं त्यांङकको गुणस्तर सुननस्ित,

क्षयरोगका काययक्रमको अधय िाष्ट्रषक
य समीक्षा तथा उपचार ननतिाको कोहिय ष्ट्रिश्लेषण
पररचय

क्षयरोग ननदान तथा उपचार सेिाको अनुगमन गरी काययक्रम सञ्चालन गदाय आई परे को
समस्या समाधान गनय तथा उपचारमा सं लग्न स्िास््यकमींहरुलाई अद्यािनधक गराउन तथा
क्षयरोगका नबरामीको ननदान र उपचार ननतिाको ष्ट्रिश्लेषण गनय यो काययक्रम रास्िएको हो
।

उद्देश्य

क्षयरोग ननयन्त्रण काययक्रमलाई नबरामी केस्न्त्रत, व्यिस्स्थत, उपचारमुिी र उपलब्धी

•

मुलक बनाउन काययक्रम सं चालनमा दे स्िएका समस्याहरुलाई समयमा सम्बोधन गने ।

उपचार उपकेन्त्रहरुमा काययरत स्िास््यकमीहरुलाई क्षयरोग उपचार व्यिस्थापनबारे

•

ज्ञान सीप अध्यािनधक गने ।
•

क्षयरोग ननयन्त्रण काययक्रमका सूचकहरुको प्रगनत ष्ट्रिश्लेषण तथा नबिेचना गने ।

•

काययक्रम कायायन्त्ियनमा आई परे का समस्या पष्ट्रहचान तथा समाधान र मानथल्लो

ननकायबाि गररनु पने समाधानका उपायहरु ष्ट्रिश्लेषण गने ।
स्िास््य सं योिक, प्रयोगर्ालाकमी, स्िास््यकमी प्रमुि प्रर्ासकीय अनधकृतले तोकेको

सुपररिेक्षण गने
पदानधकारी

सुपररिेक्षक ।

चौमानसक

•

समीक्षा गोष्ठीका

फोकल पसयन १ िना

सहभागी/सहिक

•

माईक्रोस्कोपी िीन एक्सपिय सेन्त्िरबाि प्रयोगर्ालाकमी

ताय

•

डी आर सेन्त्िर क्षयरोग फोकल पसयन १ िना

•

स्थानीय तह अन्त्तगयतका स्िास््य सं स्थाबाि (क्षयरोग उपचार केन्त्र) क्षयरोग
१ िना

स्थानीय तह स्िास््यकमी, त्यांक अनधकृत/सहायक, स्िास््य काययलयका क्षयरोग

सम्पकय व्यस्क्त
सुपररिेक्षण

स्िीकृत सुपररिेक्षण अनुगमन कायययोिना अनुसार

सञ्चालन प्रकृया

क)

ननयनमत अनुगमन तथा स्थलगत अनुस्र्क्षण

•

सुपररिेक्षण

अिनध

अनुगमन

गनुय अगािै

चौमानसक

अनुगमन/सुपररिेक्षण

कायययोिना

(सुपररिेक्षण गने व्यस्क्त, स्थान तथा अिनध िुल्ने गरर) तयार गने ।
•

यस स्र्षयकमा नबननयोस्ित रकम न्त्यून रहेकोले कायययोिना तयार गदाय क्षयरोग

ननदान तथा उपचार व्यिस्थापन सुचकाङ्क कमिोर भएका उपचारकेन्त्रहरुलाई प्राथनमकता
ठदने ।
•

स्िास््य सं स्थाले क्षयरोग सेिा अनभलेि (ल्याि रस्िष्टर, क्षयरोग सेिा, तथा क्षयरोग

काडय) अद्यािनधक गरे नगरे को तथा तथा स्थानीय तह तथा स्िास््य कायायलयमा मानसक
प्रनतिेदन पिाए नपिाएको सुननस्ित गने ।
•

क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यिस्थापनसं ग सम्बस्न्त्धत ननदे स्र्काहरु स्िास््य

सं स्थामा भए नभएको तथा पालना गरे नगरे को अनुगमन गने र ननदे स्र्का उपलब्ध नभए
तत्काल आपूनतय गने गराउने ।
•

क्षयरोगको औषनधको उपलव्धता, उपयुक्त भण्डारण र स्िन्त्सी ष्ट्रकताब अद्यािनधक भए

नभएको अनुगमन गने ।
•

Supportive Supervision को ममय अनुसार सुपरनभिन गदाय सम्िस्न्त्धत स्िास््य सं स्थाका

कमयचारीहरुको दक्षता अनभबृष्ट्रि हुने गरी गनुप
य नेछ ।
•

सं लग्न सुपररिेक्षण चेक नलष्ट अनुसारका ष्ट्रिषय बस्तुमा स्िास््य सं स्था प्रमुि र

अन्त्य कमयचारीहरुसं ग छलफल गने
ि)

कोहिय ष्ट्रिश्लेषण तथा काययक्रमको चौमानसक समीक्षा
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•

तोष्ट्रकएको ढाचा अनुसार सं कनलत क्षयरोग त्यांकका आधारमा क्षयरोग काययक्रमको

ष्ट्रिश्लेषण र ष्ट्रििेचना गने ।
•

तपसील बमोस्िमका बुदाहरु केस्न्त्रत रही काययक्रम सञ्चालनका क्रममा आई परे का

समस्याहरुको पष्ट्रहचान तथा समाधानका उपाय बारे छलफल गने ।
•

समस्या समाधानका लागी आगामी अबधीमा गनुप
य ने काययहरुको सूची तयार गने ।

•

अकाय स्िास््य सं स्थाबाि स्थानान्त्तरण भई आएका तथा अकाय सं स्थामा स्थानान्त्तरण

भइ गएका क्षयरोगका नबरामीहरुको उपचार ननतिा नमलान गने ।
राष्ट्रिय क्षयरोग काययक्रम अन्त्तरगत अद्यािनधक भएका ष्ट्रिषयबस्तु बारे िानकारी गराउने ।
बिेि बााँडफााँड

चौमानसक समीक्षाीः नबननयोस्ित बिेिको पररधीमा रही अनुसूची

अनुसार ।

स्थलगत अनुगमनीः स्िीकृत काययक्रम तथा बिेिको पररनधमा रही भ्रमण िचय ननयमाबली,
२०६४ (सं र्ोधन सष्ट्रहत) अनुसार ।

अपेस्क्षत प्रनतफल

क्षयरोग ननदान तथा उपचार व्यिस्थापन प्रभािकारी भएको हुनेछ ।
क्षयरोग ननदान तथा उपचारको त्यांक सं कलन भएको हुनेछ ।

अनभलेि

•

प्रनतिेदन

कायायलयमा पिाउने
•

गने
•

तोष्ट्रकएका ढााँचामा सं कलन गररएको त्यांक स्िास््य ननदे र्नालय तथा स्िास््य
चौमानसक समीक्षामा पस्तुत

भए बमोस्िमको त्यांक एच एम आइ एस अद्यािनधक

अनुसूची २ बमोस्िमको प्रनतिेदन तयार गने

नोिीः िोिांग स्िल्लाको िन्त्तेढं ु गा गाउाँ पानलकामा कृयाकलापको स्थानमा V मार िाइप हुन गएकोले सो V लाई यही
कृयाकलाप मानी कायायक्रम सञ्चालन गनुय गराउनु हुन ।
६

क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अनभयानका साथै सूक्ष्म योिना तिुम
य ाका ष्ट्रिनभन्न ष्ट्रक्रयापलापहरू

यो कृयाकलाप सञ्चालनको लानग छु ट्टै ननदे स्र्का पनछ पिाइने छ ।
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अनुसूची १
तानलम गोष्ठी सञ्चालन सम्बन्त्धी िचयको मापदण्ड
क) चौमानसक

कोहिय गोष्ठी

l;=g+

ljj/0f

१

स्रोत व्यक्ती

२
#

स्रोत व्यक्ती सहिकताय

:yfgLo :t/

१ िना

३ िना सम्म

८००.
७००.००
&))=))

सहभागी भत्ता ( दै ननक तथा भ्रमण िचय नपाउने
)

४

सहभागी ( दै ननक भ्रभण पाउने) तह अनुसार

तोष्ट्रकएका सहभागी र बिेिको पररनध
नभर

%

प्रर्ासन सहयोगी

^

२

िना सम्म

५००.००

कायायलय सहयोगी

१५०.००

&

काययक्रम सं योिक

५००.००

*

िािा (स्रोत व्यस्क्त सहभागी सहयोगी सं योिक)

२००.००

!)

d;nGb -dfs{/, kmf]6f]skL, d]6fsf8{, dfl:sª 6]k,
cflb_
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१०००.००

अनुसूची २

काययक्रम सम्पन्न प्रनतिेदन नमूना

!= sfo{qmdsf] gfdM
@= :jLs[t ah]6 / vr{ zLif{s g+M
#= sfo{qmdsf] ;+lIfKt kl/ro tyf pb]ZoM
$= sfo{qmd ;~rfng k|s[ofM
%= sfo{qmd ;~rfng :yfg / ldltM
^= sfo{qmddf ;+nUg hgzlQmsf] gfdfjnLM
&= sfo{qmdsf ;jn kIfM
*= sfo{qmddf ;'wf/ ug{' kg{] kIfM
(= vr{ /sdsf] lj:t[t ljj/0f
l;=g
!
@
#
hDdf

ljj/0f
;xefuL eQf

k|:tfljt÷lalgof]lht /sd
%)))=))

gd"gf

१०= सहभागीहरुको नाम र कायायलयीः
११

फोिो तथा अन्त्य ष्ट्रििरणM
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vr{ /sd
#)))=))

af“sL
@)))=))

अनुसूची ३
/fli6«o Ifo/f]u sfo{qmd
;+lIfKt Dffl;s k|ltj]bg kmf/fd
-On]S6«f]lgs 6L jL /lhi6/ cBfalws ug{] k|of]hgsf nflu_
cf=a= @)& ÷
k|ltj]bg u/]sf] dlxgfM

pkrf/ s]Gb|sf] gfdM

btf{ jlu{s/0f
-Colmn no.
20-26_

HIV
Infection

pkrf/ z'?
ldlt

7]ufgf -lhNnf÷g=kf=÷
uf=kf÷j8f g+=_

pkrf/
Sof6fuf]/L

/f]usf] lsl;d
-PBC÷PCD÷EP_

lj/fdLsf] gfd, y/

lnu+

btf{ ldlt
-u÷d÷;f_

pd]/

qm=;+=

btf{ g+=

!_ o; dlxgf pkrf/df btf{ ePsf lj/fdLsf] ljj/0fM

;+Dks{ g+=

k|]if0f÷lgbfg
-P÷C÷T_

Ifo/f]u lgbfg ubf{sf] ;dodf k|of]uzfnf
glthf
glthf

Nofj g+=

ldlt

btf{ g+=

@_ o; dlxgf kmnf]ck vsf/ kl/If0f u/fPsf lj/fdLsf] ljj/0fM
btf{ ldlt
-u÷d÷;_

@÷# dlxgfsf] kmnf]ck

% dlxgfsf] kmnf]ck

lj/fdLsf] gfd, y/
glthf

Nofj g+=

ldlt -u÷d÷;f_

glth
f

Nofj g+=

ldlt u÷d÷;f_

btf{ g+=

#_ o; dlxgf pkrf/ k'/f u/]sf lj/fdLsf] ljj/0fM
btf{ ldlt

pkrf/sf] cGtdf Nofj glthf
lj/fdLsf] gfd, y/
glthf

Nofj g+=

86\; kmf]sn JolQmsf] gfd y/ M
kb M
;Dks{ g+= M
;lx M
ldlt M

ldlt

pkrf/ glthf
glthf -Column no.
59-65_

ldlt

k|dfl0ft ug]{sf] gfd y/ M
kb M
;lx M
ldlt M
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