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अनुभव

ूायः सबै से वासु िवधा राजधानीकेिन्ित ने पालको ःवाःथ्य ूणालीमा व्याप्त खाडल केही हदसम्म भए पिन यःतै अःथायी
ःवाःथ्य िशिवरले पुनेर् गरे का छन।्
s
“'हो, कित िमले का!”, अपरे शन गरे का एक िकशोरलाई अँगालोमा
बोकेर बािहर िनकािलरहे का ःटाफ रिव गुरुङलाई मै ले िजःक्याउँ दै
भनेँ । रिव ती िकशोरका आँखा अपरे शन भइरहे का अन्य िबरामीमािथ
नपरुन ् भने र सजग िथए। िटभी मोिनटरमा अपरे शन टे वुलहरूको
डरलाग्दो दृँय दे िखन्थ्यो। हामी सु दरू पिश्चम बैतडीको पाटनमा
हतारहतार ःथािपत एउटा असामान्य अपरे शन िथएटरमा व्यःत
िथयौं।
काित्तकको अिन्तम साता अन्तरार्िष्टर्य ने पाल फेलोिशप (आइएनएफ)
को ःवाःथ्य िशिवर चलाउन धनगढीबाट िजपमा सात घण्टाको
याऽापिछ हामी पाटन आइपुगेका िथयौं। आइएनएफले १७ वषर्देिख उपचारपिछ बािलकालाई अपरे शन िथएटरबाट िनकाल्दै रिव
सञ्चालन गदैर् आएको िशिवर से वामा यो साल कान र स्तर्ीरोगको
गुरुङ।
उपचार हुँदै िथयो।
जीवनका अन्य पक्षलाई जःतै ःवाःथ्यको हे रिवचारलाई पिन आिथर्क अवःथाले ूभाव पादर् छ। हुने खाने हरू घाँटी िचलाउँ दा
पिन कन्सल्टे न्ट डाक्टरको से वा िलन्छन ्, हुँदा खाने हरू रगतै नछादे सम्म अःपताल जाने कुरा सोच्दै नन ्। ूायः सबै
से वासु िवधा राजधानीकेिन्ित ने पालको ःवाःथ्य ूणालीको यो खाडल केही हदसम्म भए पिन यःतै अःथायी ःवाःथ्य
िशिवरले पुनेर् गरे का छन ् जहाँ दग
ु र्म भे गका िबरामीले माइक िःमथ जःता कन्सल्ट्यान्ट-सजर् नहरूलाई भे ट्न पाउँ छन ्,
भलै कितपयले यसलाई मरुभू िममा एक थोपो पानी भनू न ्।
काठमाडौंको कुष्ठरोग अःपतालमा दई
ु वषर् जनरल ूािक्टसनर र पिश्चमाञ्चल क्षेऽीय अःपताल पोखरामा लामो समय
कन्सल्ट्यान्ट-सजर् न भएर काम गरे का िॄिटस डाक्टर िःमथ पोखरािःथत िबिश्चयन िमसन आइएनएफमा पिन सं लग्न
छन ्। पोखरा अःपतालमा नाक, कान, घाँटी (इएनटी) िवभाग ःथापना गरे का डा. िःमथले पिहलो पटक सन ् १९९३ मा
बेनीमा इएनटी िशिवर चलाएका िथए। त्यसबेला उनलाई यःतो से वा कुन ःतरमा आवँयक छ भन्ने थाहा िथएन, अिहले
आइएनएफ िशिवरका आकार र ितनमा ूयोग हुने उपकरणमा धेरै पिरवतर्न आएको छ।
आठ िदन चले को िशिवरमा मबाहे क सबै ःवयम्से वी डाक्टरहरू िॄिटस िथए। हाल बेलायतकै हे रफडर् अःपतालका
कन्सल्ट्यान्ट-सजर् न डा. िःमथ हरे क साल दई
ु वटा इएनटी िशिवरका लािग ने पाल आउँ छन ्। टाउको र घाँटीका
कन्सल्ट्यान्ट-सजर् न आन िडन्गलको यो ने पालमा सातौं िशिवर िथयो भने बाल श्वासनली िवशे षज्ञ जो मेन्जर तथा टाउको
र घाँटीका कन्सल्ट्यान्ट-सजर् न िभ. नन्दपालनका साथै डा. जोनाथन मु र, जोनाथन िविनङटन, एम्मा हुपर र िथयटर नसर्
साराह िहलको◌े पिहलो। सु खेर्त अःपतालमा सात वषर् काम गिरसकेका र वषर्मा एक पटक इएनटी िशिवरका लािग ने पाल
आउने एने ःथेिसष्ट डा. चालीर् कोिलन्स, अिृकाका िविभन्न दे शमा काम गरे की निसर् ङ ूिशक्षक एिरका ह्युज र तेॐो पटक
िशिवरमा आएका डा. जे रेमी ब्योली पिन टोलीमा िथए।
यःता डाक्टरहरू सामान्यतः दईु साताका लािग ने पाल आउँ छन,् तर ितनको ६ िदन याऽा र ने पाल मे िडकल काउिन्सलको
अनु मित िलने ूिबयामै िबत्छ। एकै वषर् दईु वटा िशिवरमा सहभागी हुन चाहने िवदे शी डाक्टरले फेरी मे िडकल
काउिन्सलको अनु मित िलने जःतो ने पाली कमर् चारीतन्ऽको िदक्कलाग्दो झ्मे ला पार गनुर् पछर् । आइएनएफले बेलायतमा
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दानमा पाएको कुनै उपकरण ने पाल पठाउन कागोर् कायार्लय गए पुग्छ, तर काठमाडौं आएपिछ त्यसमा ने पाल सरकारले
भारी कर लगाइिदन्छ। दग
ु र्म ःथानका िशिवरका लािग ःवयमसे वी िवशे षज्ञहरूको समय-तािलका िमलाउनु , जु राउनु
किम्त गा॑ो हुँदैन।
एकदे व दे वकोटा जःता आइएनएफका िसपालु व्यवःथापकका कारण
झयाल-ढोका र धारा माऽै रहे का पाटनका घरलाई जिटल शल्यिबया
सु िवधा सिहतको अःपतालमा पिरणत गनर् सिकयो। तीनवटा
अपरे शन िथयटरका टे वुल सजर् नहरूलाई धेरै िनहुिरन नपरोस ् भने र
खुट्टामु िन ढङ्गा राखेर अग्ल्याइएका िथए। एउटा कोठामा चौबीसै
घन्टा उपकरण िनमर् लीकरण गनेर् ल्याब अिन निजकैको अकोर् घरमा
फामेर् सी, बिहरङ्ग िवभाग ('पीडी) र कान उपचार िवभाग बनाइएको
िथयो। िशिवर सञ्चालन हुन लागेको खबर फैलाउन िजल्लाका
एफएम रे िडयो र धेरै मािनससँ ग भएको मोबाइल फोनले कमालै गरे ।
एउटी अिडयोलोिजष्ट (कान िवशे षज्ञ) भएकाले मै ले िशिवरमा
शल्यिबया गदैर् डा. भी. नन्दपालन।
वालसल अःपतालका ूमु ख अिडयोलोिजष्ट डा. बेिनङटन र हे रफडर् की
अिडयोलोिजष्ट एम्मा हुपरको टोलीमा काम गरेँ । िबरामीहरू पालो नपाइने डरले िबहान चारै बजे देिख लाइन बःथे। शु रुमा
दै िनक १५० िटकट किटएकामा हे नर् नभ्याएकोले कोटा घटाउँ दै १०० र अिन्तम िदन ८० मा झ ्◌ानुर् पर्यो। िबरामीहरू
टाढा-टाढाका िथए। एक जना त पाटनबाट दई
ु िदन पैदल र एक िदन मोटरबाट पुिगने दाचुर्लादे िख दई
ु छोरा िलएर आएका
िथए। दव
ु ैका कानमा लगातार सङ्बमण हुने समःया िथयो।
िशिवरमा ९०२ िबरामीले िवशे षज्ञको से वा िलए जसमध्ये ५०२ जनामा कानको समःया िथयो। ितनमा ९४ वषर्की
हजु रआमादे िख एक वषर्को बच्चा, पेशाले िशक्षक, िकसान र मजदरु ी गरे र खाने हरू िथए। मलाई सबभन्दा बढी आहत
कुपोषणको अवःथाले बनायो जसका कारण १७ वषर्की िकशोरी १० वषीर्या र ४० वषर्की मिहला ६० वषीर्या जःता दे िखन्थे।
अपरे शन गनुर् पनेर् कानका रोगी धेरै भएकाले हामीले उनीहरूलाई जरुरी र अित जरुरी दई
ु समू हमा वगीर्करण गरे र उपचार
गर्यौं। एउटै साँघुरो कोठामा काम गिररहे का हामी तीन अिडयोलोिजष्टलाई भाषाको समःयाले है रानै बनायो, मे रो
काठमाडौंली ने पाली ले पिन काम गरे न। मोबाइल फोनदे िख बच्चा रोएका आवाजले ौवण परीक्षण गनुर् असम्भव जःतै
िथयो, तैपिन साउण्डूुफ बुथको कल्पना गनर् छाडे र यःतै वातावरणमा अभ्यःत हुँदै काम गर्यौं।
हामीले आवँयक पनेर् सबैलाई सु न्न सघाउने उपकरण िदन पिन सकेनौं। समय थोरै भएकाले िदनको २० वटा जित माऽ
िवतरण गिरयो। जजसले पाए उनीहरूले कानको आकारअनु सार मे िशन बनाउने डा. जोनाथनको सीपको फाइदा िलए।
एम्मा र मै ले कान जाँिचरहँ दा उनी मे िशन बनाउने मे िशन बने का िथए। कानमा राख्ने त्यस उपकरणलाई कसरी जतनसँ ग
ूयोग गनेर् भने र िबरामीहरूलाई सम्झ ्◌ाउन फरािसली दोभाषे इशु ले सघाइन ्। धेरै वषर्पिछ कान सु नेर रुन पुगेकी एउटी
मिहलाको आँशुले हामी सबैलाई हषर्िवभोर बनायो। दःु खी त्यितबेला हुनु पर्यो जब िविभन्न कारणले ौवण क्षमता गुमाएर
ठू लो आशाले आएका केही बालबािलकाको उपचार धेरै िढलो भइसकेकोले गनर् सिकएन र अिभभावकलाई औषधीमा पैसा
खेर नफाली आफ्ना नानीलाई बिहराहरूलाई पढाउने िवद्यालय पठाएर िनरक्षर हुनबाट जोगाउने सल्लाह िदन माऽ सिकयो।
िशिवरमा सात िदनमा एकदे िख तीन घण्टाका १२६ अपरे शन भए। सजर् नलगायत सबै िथएटर ःटाफले म्याराथुन िसफ्टमा
काम गरे । सोचेभन्दा बढी काम भयो। चौथो सजर् न 'िपडीमा व्यःत रहन्थे। राित नौ बजे सम्म पिन अपरे शन टे वुलमा खटे को
सिजर् कल िटम भोिलपल्ट िबहान नौ बजे अकोर् िदनको काममा खिटइसके◌ेको हुन्थ्यो र पिन कामको मू डमै रहने उनीहरू
हामी यसै का िनिम्त यहाँ छौं भन्थे। समयाभावले अपरे शन गनर् नसिकएका िबरामीलाई आउँ दो फेॄुअरीमा दाचुर्लामा बःने
िशिवरमा आउन भिनएको छ।
िशिवरको अिन्तम िदन हाॆो अःपताल टाउकाको पट्टी फेनर् आएका िबरामीहरूको हूलले यु द्धभू िमजःतै दे िखएको िथयो।
एकदे वले मे जर र माइनर अपरे शन भएका िनरक्षर िबरामीहरूलाई रातो र नीलो रं गका फोल्डर िदएकाले उनीहरूलाई डा.
िःमथको िनदेर् शन बुझन/बुझ ्◌ाउन सिजलो भयो। दई
ु घन्टासम्म चले को यो आफ्टर-केयर इन्ःशक्सन मा मल्हमको
िबकोर् कसरी खोल्ने अिन त्यसमा दल
ू ो पारे र कसरी औषधी िनकाल्ने सम्म सबै िसकाइयो। घाउको टाँका खोल्न अःपताल
जानु पदैर् न, आफैं िबलाउँ छ भन्ने सु न्दा धेरैको मु हार उज्यालो दे िखयो। पिछ कुनै समःया आए निजकको अःपताल वा
आइएनएफ, पोखरामा सम्पकर् गनर् र फलोअप का लािग दाचुर्ला िशिवरमा आउन भिनएको छ।
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तेॐो िवश्वमा चल्ने ःवाःथ्य िशिवरहरू खासगरे र िसकारु डाक्टरका
कारण बढी आलोिचत हुन्छन।् म ने पालका सबै ःवाःथ्य िशिवरका
बारे मा ठोकुवा गनर् त नसकुँला, तर आफ्नो अनु भवको आधारमा
भन्न सक्छु, आइएनएफको िशिवरमा सहभागी कोही पिन डाक्टर
सीप सु धानर् बबुरा ने पालीका शरीरमा हात हािलरहे का छै नन ्। डा.
नन्दपालन जःता िवश्व ूिशद्ध सजर् न र बेलायतभर चिचर्त चार
प्यािडआिट्रक एअरवे ःपेसिलष्टमध्ये एक डा. मेन्जरले अनाडीहरूको
िशिवरमा आएर आफ्नो व्यावसाियक िवश्वसनीयतालाई दाउमा
लगाउने कुरै हुँदैन।
कितपय मािनसहरू आइएनएफ जःता िमसनरी सं ःथासँ ग गितलो िशिवरको अिन्तम िदन घाउ जचाउन आएका िबरामीहरू।
थैली हुन्छ, उसले डाक्टरहरूलाई धेरै पैसा िदन्छ भन्ठान्छन ्। तर,
िशिवरमा सहभागी आइएनएफका िनयिमत कमर् चारीबाहे क सबैले ने पाल आउँ दा-जाँदाको िटकट तथा यहाँ बसाईको बममा
हुने खचर् समे त आफैले बेहोरे का हुन्छन ्। त्यो भन्दा पिन महत्वपुणर् कुरा, ती ःवयम्से वीले आफ्नो अमू ल्य िवदाको समय
ने पालका लािग छुट्याउँ छन ्।
यस ःवाःथ्य िशिवरमा धािमर् क िहसाबले ूितवद्ध इसाईदे खी धमर् िनरपेक्ष इसाईसम्म र धमर् िनरपेक्ष िहन्दद
ु े खी
नािःतकसम्म सहभागी िथए। त्यस सत्ूयासको बदलामा उनीहरूले िवनॆ मु ःकान वा धन्यवाद बाहे क केही िलएका
िथएनन ्। म आफैंले भने यःतो कामलाई एउटा अन्तरार्िष्टर्यतावादको रूपमा हे रेको छु। कारण जे सुकै होस ्, मािनसहरू
आउँ छन ् र पूराका पूरा अिचनारुहरूलाई मद्दत गरे र जान्छन ्।
(डिब्लन आयरल्याण्डिःथत कोिख्लयर इम्प्लाण्ट से ण्टरमा कायर् रत थापा अिडयोलोिजकल साइिन्टःट हुन।् )
िून्ट
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