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नेपालः अस्पतालहरू आकश्वस्िक पररश्वस्िततको सािना गनन अझ बढी तयार ।  

काठिाडौं (आईसीआरसी)— रेडौक्रसको अन्तरानविय सतितत (International Committee of the Red Cross – 

ICRC) र धुतलखेल अस्पताल, काठिाडौं वििविद्यालयल ेसयंकु्त रूपिा काभ्रेको धुतलखेल अस्पतालिा 
आश्विन २ देश्वख ५ सम्ि ‘आकश्वस्िक—कक्ष गम्भीर चोटपटक तातलि’ सञ्चालन गदैछन ्। गश्वम्भर 
चोटपटक लागेका वबरािीहरूको उपचार व्यिस्िापन गन ेतचककत्सकहरूको क्षिता अतभबवृि गन े
लक्ष्यका साि सञ्चालन हुने उक्त तातलििा २० जना भन्दा बढी तचककत्सकहरूको सहभागीता रहनेछ । 

काठिाडौं वििविद्यालयका रश्वजष्टार प्राध्यापक डौा. भोला िापा र आईसीआरसी नेपाल प्रतततनतधिण्डौल 
प्रिखु तसल्भी िोरलल ेआज धुतलखेल अस्पतालिा एक सिारोह िाझ पानसिा बत्ती बालेर सयंकु्त 
रूपिा तातलिको उदघाटन गनुनभयो । “नेपालिा गम्भीर चोटपटक लागेका वबरािीहरूको उपचार गनन 
तचककत्सकहरूको क्षिता अतभिवृि गनन िहत्िपरू्न छ, ककनकक नेपालिा भकूम्प जाने खतरा छ र पयानप्त 
स्िास््य सवुबधाको अभाििा त्यस्तो विपद्को अिस्िा आइलागेिा हजारंको सखं्यािा िातनसहरू 
हताहत हुनसक्छन”्— सिारोहलाई सम्बोधन गदै तसल्भी िोरलले बताउनभुयो । 

यस तातलिको परू्न स्िािीत्ि क्रिश ग्रहर् गदै जाने उदे्दश्यले सन ्२०११ देश्वख धतुलखेल अस्पताल, 

काठिाडौं वििविद्यालयले रेडौक्रसको अन्तरानविय सतिततसगँ सहकायन गदै आएको छ । “धुतलखेल 
अस्पताल आपmैले यस्ता तातलिहरू विकास गनन र प्रदान गनन चाहन्छ,”— धुतलखेल अस्पतालका 
प्रशासतनक तनदेशक डौा. राजेन्र कोजुले बताउनभुयो । “गम्भीर चोटपटक लागेका वबरािीहरूको उपचार 
व्यिस्िापन गनन चाकहने आिश्यक तचककत्सा जनशवक्त तयार गनन ‘आकश्वस्िक—कक्ष गम्भीर चोटपटक 
तातलि’ िहत्िपरू्न छ ।” 

आकश्वस्िक सेिािा कायनरत तचककत्सकहरूको चोटपटक व्यिस्िापन क्षिता अतभिवृि तातलि सत्रलाई 
आईसीआरसीका शल्यतचककत्सा विशेषज्ञ डौा. अब्दलु्लाह ले सञ्चालन गनछेन ्जसलाई धुतलखेल 
अस्पतालका ३ जना तचककत्सकहरूले सहयोग गनछेन ्। आइसीआरसीले हालसम्ि यस प्रकारका सात 
िटा तातलिहरू सफलतापिूनक सम्पन्न गररसकेको छ र ६० अस्पतालका १४० भन्दा बढी तचककत्सक र 
विशेषज्ञहरूले यो तातलि प्राप्त गररसकेका छन ्। 

देशका सब ैके्षत्रका सरकारी अस्पतालका ६० जना तचककत्सकहरूलाई सिेट्ने उदे्दश्य सकहत सन ्२०१३ 
िा िप दईुिटा यस्ता तातलिहरू सञ्चालन गन ेआइसीआरसीको योजना रहेको छ । अको तातलि 
नेपालगजंिा आश्विन ९ देश्वख ११ िा र पोखरािा आश्विन १५ देश्वख १७ िा सचंालन हँुदैछन ्।  



 

िप जानकारीको लातग, सम्पकन  गनुनहोसः् 
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िा  

हाम्रो िेबसाइट www.icrc.org िा जानहुोस ्।  

आईसीआरसीका तभकडौयोहरू प्रसारर् गरु्स्तरि ैवप्रतभउ र डौाउनलोडौ गननलाई 

www.icrcvideonewsroom.org िा जानहुोस ्।  

स्िास््यकिी र वबरािीहरूिाति हुने आक्रिर्को अन्त्य गनन आईसीआरसीका गततवितधहरूका बारेिा 
जानकारी तलन  

icrc.org/eng/life-death िा जानहुोस ्। facebook.com/icrc र  twitter.com/icrc िा 
आईसीआरसीलाई फलो गनुनहोस ्। 

http://www.icrc.org/
http://www.icrcvideonewsroom.org/
http://www.icrc.org/eng/what-we-do/safeguarding-health-care/index.jsp
http://www.facebook.com/icrcfans

