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• अस्वीकृत उत्पादनहरू वा अस्वीकृत उत्पादनहरूका अस्वीकृत प्रयोगहरू संकायद्वारा
छलफल गनन सककन्छ; यी पररस्थिकतहरूले एक वा एकभन्दा बढी क्षेत्राधिकारहरूमा
स्वीकृकत स्थिकत प्रकतकबम्बबत गनन सक्छ

• प्रस्तुत संकाय लाई कतनीहरूले लेबल नलगाइएको वा अस्वीकृत प्रयोग मा गररएको त्यस्तो
कुनै पकन सन्दभन खुलासा गछनन् भनी सुकनश्चित गनन सुझाव ददइएको छ

• कुनै पकन अस्वीकृत उत्पादन वा अस्वीकृत प्रयोगको touchIME द्वारा समर्नन छैन या त
यी उत्पादनहरूको उल्लेखद्वारा बनाइएको वा सूचित गररन्छ वा touchIME का
कियाकलापहरूमा प्रयोग गदनछ

• touchIME ले त्रुदि वा छुिहरूका लाकग कुनै जिबमेवारी स्वीकार गदैन

िण्डन



UK मा कोभिड-19 को महामारी: 
चुनौततहरू र सिकेका पाठहरू
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कोभिड-19 महामारीको िुरुवातको
अवसिमा हुने चुनौततहरू

• भाइरस बारे ज्ञानको कमीको कारणले प्रत्येक लहरको अवधिमा अकनश्चितता
• पकहलो लहरमा पयानप्त सुरक्षा र सङ््किमण कनयन्त्रण प्रदान गननका लाकग रातभरमा ररमोि परामर्नहरूमा स्स्वि
हुने कायन संलग्न चर्यो

- कवश्चभन्न सञ्िारका सीपहरू कवकास गनन चिककत्सकहरूआवश्यक छन्
- श्चभकडयो कलहरूका लाकग कनेस्थक्िश्चभिीमा भएका समस्याहरू; कबरामी हेनन र मूल्याङ््ककन सक्षम गनन
आवश्यक हुन्छ

• पररवतननर्ील मागनदर्ननहरूसँग नवीनतम रहने
- हामीमा यसबारे ज्ञान बढ्दै िाँदा, मागनदर्ननहरू बारबबार पररवतनन हुन्छन्।

• कबरामीलाई मूल्याङ््ककन गने र सञ्िार गने
- आवश्यक हुँदा कबरामीलाई आश्वासन ददने
- सुरक्षा नेदिङ्क िसकारण कबरामीहरूलाई ककहले र्प चिककत्सा मद्दत खोज्ने भन्ने बारे र्ाहा हुन्छ



तिरामीलाई अस्पतालमा पठाउने तनर्णयलाई प्रिाव
पाने कारकहरू

क्ललतनकल मूल्याङ्कन – हृदय गकत, 
सास फने गकत, O2 संतृप्प्त, रि िाप

िुिारको कमी – दोस्रो हप्तामा कमी

िहतवकृतत/जोखिमका कारकहरू –
मिुमेह, मुिु रोग, उमेर आदद रोगको
गम्भीरताका लाकग प्रदत्त उच्चतम िोखखम

अन्तर्ज्ाणन –अन्तज्ञाननले सम्भाकवत
समस्याहरूको बारेमा सुझाव ददइएको छ
भने अस्पतालसँग सबबन्ध राख्न राम्रो हुन्छ



भविष्यका लागि पाठहरू
ररमोि परामर्णहरू –आश्वासन, कनरीक्षण
र सङ््किमण कनयन्त्रण उपलब्ध गराइएको छ।

‘हि हिहरू’ व्यवक्स्थत गने –कोश्चभड-19
का लाकग सीधमत िानहरू चसिनना
गररएका चर्ए। धयनीहरूमा पयानप्त मात्रामा PPE र छुटै्ट
नै कनपुणता हाचसल गरेका स्थक्लकनचसयनहरू चर्ए।

कोभिड अक्लिमेट्री @home –
कबरामीहरूलाई उनीहरूको घरमा सहायता गननका लाकग
पल्स अस्थक्सधमिरहरू उपलब्ध गराइएको छ। यो खेल
पररवतननकतान भएको छ।

मानकीकृत पाथवेहरू –
उपिार ककहले एस्कालेि गने।
सबैलाई समावेर् र संलग्न गदै धयनीहरूलाई
व्यापक चिककत्सा समुदायमा सञ्िार गररएको
चर्यो र मानक सञ्िालनका कायनकवधिहरू
कनयधमत रूपमा प्रकार्न गररएका चर्ए।

िहयोगपूर्ण पद्धतत –
खाद्य/औषधि, फामानचसस्िहरू, सामाजिक
स्याहार आदद भएको व्यापक सहकायनमा
पहुँि गनन वृद्ध/ अकतसंवेदनर्ील व्यचिलाई
मद्दत गननका लाकग स्वयंसेवकहरूको प्रयोग।

कस्ता कुराहरू
राम्रो गररएको

सथयो?


