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कार ्यकारी सारांश
सार
पषृ्ठभमूि: िमेिकल विद्ाल ेिटेाम्ेटािाइन र सम्बन्धित रसारमनक रौमिकहरूसिँ ्बारम्बार समपक्य िा आउन े
काननू प्रित्यन कि ्यचारीहरूको सिास्थरलाई परेका खतराहरू ्बारे ररपोट्य िर्यछ । अमधिकांश असरहरू 
अलपाकामलक रेनख्छन,् तर केहूी रटूा प्रहरी अमधिकारीहरूिा रोजिारसिँ सम्बन्धित िटेाम्ेटािाइन 
समपक्य हरूल ेरीर ्यकालीन लक्षणहरू रेनखएका मिए भन ेकेही अपाङ्ग सिते हनु पिुकेा मिए । रो 
प्रमतिरेन रीर ्यकालीन लक्षणहरू रटाउन र जीिनको िणुसतर सधुिार िन ्य तरार िररएको सौना विषहरण 
प्रोटोकलद्ारा उपचार िररएका लक्षण ्बोकेका कि ्यचारीहरूको अमनरन्रित पिू ्यप्रभािी िमेिकल चाट्य 
िलूराङ्कन हो । विमधिहरू: रटूा ििे कोपस प्रोजकेटिा प्रिशे लिातार प्रिशे िरररहकेा उनसत्तरी जना 
अमधिकारीहरूको उपचार कार ्यक्रि अनर र पमछ िलूराङ्कन िररएको मिरो जनु कार ्यक्रििा क्रमिक वराराि, 
िहृत पौवटिक सहरोि र शारीररक सौउना नचवकतसा सिािशे िररएका मिए । िलूराङ्कनहरूिा अनसु्धिान 
तिा विकास मनिि (RAND) का पिू ्य- तिा पश्च-उपचार सकोरहरू, RAND जनसंखरा िा्रताहरूको 
तलुनािा 36-विषरको छोटो ्ाराि सिास्थर सिवेक्षण (SF-36), पिू ्य- तिा पश्च-उपचार लक्षण सकोर 
प्र्बलताहरू, ्ररूोटोनकससीटी सकोरहरू, लर-ूिामनमसक नसिमत जाँच, उपनसिमत लक्षण आिनृत्तहरू तिा 
उपचार कार ्यक्रि सरुक्षाको संरनचत िलूराङ्कन सिािशे िररएको मिरो । पररणािहरू: त्थराङ्कीर रूपिा 
उललखेर सिास्थर सधुिारहरू SF-36 िलूराङ्कनहरू, लक्षण सकोरहरू र ् ररूोटोनकससीटी सकोरहरू रेनखएका 
मिए । विषहरण प्रोटोकल, 92.8% पणू ्यता रर सवहत राम्ोसिँ सहन िररएको मिरो । मनषकष ्यहरू: 
रो अनसु्धिाल ेकिाइका साि के कुराको जानकारी दर्छ भन ेसौना र पौवटिक नचवकतसाको प्ररोिल े
ििेाम्ेटािाइन-सम्ब्धिी काननू प्रित्यनका वक्रराकलापहरूसिँ सम्बन्धित रसारमनक समपक्य हरू पमछ 
रेनखन ेरीर ्यकालीन लक्षणहरूलाई रटाउन सकछ । रो ररपोट्य अ्र जवटल रसारमनक समपक्य हरू पश्चात 
रेनखन ेप्रतरक्ष म्बरािीका प्रभािहरू सिाधिान िनवे कुरासिँ पमन सनम्धित छ । रो सिहूिा सकारातिक 
नरैामनक पररणािहरूलाई विचार िरा्य, रो सौनािा-आधिाररत उपचार रहन-सहन मनरिको वरापक 
अनसु्धिान रसको एउटा आधिार रेनखएको छ ।

पररचय
ििेाम्ेटािाइनको लत लाििेा िामनहरूिा िमभीर सिास्थर सिसराहरू उतपन्न हनु ेिर्यछन,् तर मनषमेधित 
ििेाम्ेटािाइन लािपुराि ्यसिँ सम्बन्धित उललखेनीर लक्षणहरूको अनभुि िनवे िपु्र ैकाननू प्रित्यन कि ्यचारीहरूल े

प्रहरी अधिकारीहरूमा मथेाम्ेटामाइन जोखिम  
तथा परुानो रोग :

सौनािा-आधिाररत विषहरण  
नचवकतसाद्ारा उललखेनीर सधुिार
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रसलाई कि ैिारि ्बझुन ेिर्यछन,् प्ररोिशाला अनसु्धिानहरू (CDC, 2005) । लक्षणहरू असिारी हनुसकन े
भए तापमन, िपु्र ैवरनतिहरूिा लिातार लक्षणहरू रवहरह ेजसल ेिरा्य मतनीहरूल ेिमेिकल सहारता खोजनपुर ्रो ।

प्रतरक्ष रूपिा कि ैिारि रसारनसिँ समपक्य िा आउनपुनवे अ्र िमतविधिहरूको तलुनािा सवक्रर प्ररोिशालािा 
काि िरा्य 7- रेनख 15-िणुा ्बढी म्बरािी हनु ेजोनखि रहकेो ह ु् छ । िाश ्यल (2000) का अनसुार, 
सन ्1993, “िपु्र ैमनषमेधित लािपुराि ्य प्ररोिशाला अनसु्धिानहरू ्बढन ेक्रि जारी रहकेो छ, जसल ेिरा्य 
प्रमत वरनति ििेाम्ेटािाइन प्ररोिशालाहरूको वहसा्बल ेरटूा नम्बर एक राजर ्बनकेो छ ।”

सन ्2007 िा, रटूा इटननी जनरलल ेसपेटेम्बर 11, 2001 िलि्य टे्ट से् टर आक्रिण तिा विधिसंको 
्बलेिा सोसिँ समपक्य िा आएका रीर ्यकालीन म्बरािी उद्ार तिा पनुः प्रामति कािरारहरूको उपचार िन ्यका 
लामि मरा्हटनिा सञ्ामलत सौनािा-आधिाररत विषहरण रहन-सहन मनरिको अनसु्धिा िरेको मिरो । 
रटूािा ििेाम्ेटािाइन लरा्बसिँ-सम्बन्धित समपक्य हरू पमछ म्बरािी परेका एकजना िररष्ठ अमधिकारी र 
एकजना वरािसावरक ्ारर्ाइटरिा रो उपचार पाएपमछ परा्यति सिास्थर सधुिार आएको मिरो ।

िरै-ना्ािखुी अिरेरकी विषहरण ् ाउणिसेन (ADF) ल ेरटूा ििे कोपस परररोजना (UMCP) सिावपत तिा 
प्ररोििा लराएको छ, जसल ेकत्यवरपालनको सिरिा ििेाम्ेटािाइन र सम्बन्धित रसारनहरूसिँ समपक्य िा 
आएपमछ सिँसिँ ै(तिा पमछ) रेनखन ेलक्षणहरू सिाधिान िन ्य हबु्बाि ्य विषहरण प्रोटोकलको प्ररोि िरी रटूा 
प्रहरी अमधिकारीहरूको सिास्थर र जीिनको िणुसतर अनिुिन िर्यछ ।

विमधि:
अधयन समहू, समावशेन, 

र रोक मापदण्ड
रो अकट्ुबर 2007 र जलुाइ 2010 को ्बीचिा UMCP िा क्रमिक रूपिा प्रिशे िरेका पवहला 69 
जना प्रहरी अमधिकाहरूका ्बारेिा िररएको पिू ्यप्रभािी िमेिकल चाट्य िलूराङ्कन हो । अमधिकारीहरूलाई 
परररोजना कि ्यचारीहरूद्ारा, प्रहरी सिरुार मभरि ्बोलीको भरिा र मतनीहरूका प्रहरी प्रिखुहरू िा काउ्टी 
शासनअमधिकारीहरूद्ारा पह ुचँ प्ररसाहरूको िाधरि्बाट भना्य िररएको मिरो ।

रोक िापरणि: िभा्यिसिा, ज्ात सवक्रर क्ा्सर, ह्ीलचरेर-्बाउणि, िनोविकृमतको इमतहास, विसततृ िनोविकार 
उपचार, िा आतिहतराका प्ररासहरू रोक िापरणि मिए ।

सिािशेन िापरणि: (1) रटूा म्बरि काननू प्रित्यन कार ्य, (2) काननू प्रित्यनका िमतविमधिहरू िा ््य त समपक्य िा 
आउन पिुकेा ििेाम्ेटािाइनर सम्बन्धित रसारनहरू, र (3) सिारी िमेिकल लक्षणहरू िा रीर ्यकालीन रोिी 
सिास्थरको आिािी विकास सिािशेन िापरणि मिए । अमधिकारीहरूल ेसिग्र रूपिा पत्ता लािकेा कुराहरूको 
ररपोट्य, उपचार र पररणाि अनिुिनका लामि मलनखत सनूचत सहिमत दरएका मिए ।
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िमेिकल मनरवेशकल ेसहभािीहरूलाई मतनीहरूको विसततृ इमतहास तिा शारीररक परीक्षण, EKG, र रित 
विश्षेण (िटेा्बोमलक र कलजेो परानलहरू, हपेाटाइवटस ्बी, सी र एचआ्इभी परीक्षण, पणु ्य रित िणना, 
र िाइरोइि परानल) अनसुार सहभािी िराइएको मिरो । रस्बाहके प्रतरक्ष सोधिपछूल ेसिसराहरू पत्ता 
लागरा, टेसटोसटेरोन सतरहरू लिारत, िप परीक्षणहरू िररएका मिए, जसल ेिलूराङ्कनलाई आधिार दरएको 
मिरो । किजोर ्बनाउन ेखालका लक्षणहरू भएका अमधिकारीहरूल ेकेही प्रािमिकता पाएका मिए; कसलैाई 
पमन ििे-सम्ब्धिी समपक्य हरूको सखंरा, उिरे, मलङ्ग, िा प्रहरी रजा्यका आधिारिा पक्षतापणू ्य उपचार प्ररान 
िररएको मिएन ।

म्बरािी हनुहेरूिा ितुिचर, नाककोवटकस, र विशषे हातहमतरार तिा रणनीमतहरू (SWAT) का अमधिकारीहरू 
मिए जो िपु्र ैरटूा शहरी तिा काउ्टी क्षेरिामधिकारहरू, रटूा हाइि ेपराट्ोल (UHP), अधराििन तिा भ्सार 
प्रित्यन (ICE), DEA आ्बद् अमधिकारीहरू, र रसारमनक प्ररोिशाला विश्षेणहरू िरा्य समपक्य िा आएका 
अमधिकारीहरू मिए ।

हस्तक्षेप: सट्ाणिि्य हबु्बाि ्य सौना विषहरण प्रोटोकल । (हबु्बाि ्य 1990)

पररणाि िलूराङ्कनहरू

लक्षणिा आएका पररित ्यनहरू र जीिनको िणुसतर आधिाररेखा इमतहास र शारीररक परीक्षण, ्लो-अप 
अ्तिा्यता्यहरू, र पिु ्य- तिा पश्च-उपचार िलूराङ्कनहरूको प्ररोि िरी िलूराङ्कन िररएको मिरो:

1. RAND 36-विषरको छोटो ् ारि सिास्थर सिवेक्षण (SF-36) ल ेउपचार अनरको 4-हति ेसिास्थर-
सम्ब्धिी जीिनको िणुसतरको िलूराङ्कन िरेको मिरो । RAND SF-36 को सकोररङ सरं्रि िमेिकल 
आउटकमस ट्सटद्ारा इजाजत-परि प्ररान िररएको भ्रा ् रक ह ु् छ र रसल ेकारा्यतिक क्षिता र 
शाररररक तिा िानमसक त्ररुूसतीको 9-सकेलको प्रो्ाइल मनिा्यण िर्यछ । SF-36 सकोरहरू 
उपचार पिू ्य- र पश्चात ्र RAND US िरसक जनसखंरा िा्रताहरूसिँ पमन तलुना िररएका मिए ।

2. हबु्बाि ्य आहार-मनरि प्ररोि िरी नरैामनक वरिसिाहरू िन ्यका लामि ् ाउणिसेन ् र एडभा्सिे् ट 
इन साइ्स एणि एजकेुशननद्ारा अनरलला 4 हतिाका लक्षणहरू, म्बरािी ह ुरँाका दरनहरू, र 
सतुाइका शलैीहरूको 50-विषरको पिू ्य- तिा पश्च- उपचार सिवेक्षणको विकास िररएको मिरो ।

3. मसङ्गर (2006) का िापरणिहरूिा आधिाररत 13-विषरको पिू ्य तिा पश्च उपचार ् ररूोटोनकससीटी 
प्रश्ािलील ेअनरलला 3 हतिाका सिसराहरूलाई िलूराङ्कन िरेको मिरो जसिा जलन, सािानजक 
सम्ब्धि-विचछरे, रटरो उतप्ररेणा, ित ्यिान सिमृत, एकाग्रनचत्त, िानमसक सनुसत/भ्रि, मनद्ािा िि्बिी, 
िकान, टाउको रखु् े्बारम्बारता तिा िमभीरता, रौमनक रनुषक्ररा, अतरामधिक असिंरेनशीलता, र 
रटरो िानमसक मतक्णता, a 0–10 Likert-type scale.
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4. लर-ुिानमसक नसिमत जाँच ।

5. रैमनक ररपोट्य ् ाराि: तामलि-प्राति कि ्यचारीहरूद्ारा हरेक दरनको उपचारको ्बलेा रेकि्य िररएका 
िहतिपणू ्य सकेंतहरू/रटनाहरूको सरंनचत सारांश हो, जसिा अिाञछनीर असरहरू (उपचारसिँ 
सम्बन्धित होस ्िा नहोस)् पर्यछन ्।

सरुनक्षत िलूराङ्कनका लामि, प्रोटोकलका कुनपैमन प्रमतकूल रटनाहरू िा अिरोधिहरूलाई रैमनक ररपोट्य 
्ाराििा रेखाइ्छन ्र िमेिकल मनरवेशकद्ारा िलूराङ्कन िरर्छन ्।

पररणािहरू
उपचार अवधि तथा समापदन दरहरू

औसत 44.6 िष ्य उिरेका, कूलिधर े66 परुूष र 3 िवहलालाई क्रिश 92.8% सिापन रर सवहत नािवङ्कत 
िररएका मिए भन;े 5 परुूषहरूल ेउपचार परुा िरेका मिएनन ्। उपचार परूा िरेका 64 म्बरािीहरूका 
लामि औसत उपचार अिमधि 33 दरन मिरो ।

भना्य िलूराङ्कनिा रेकि्य रानखएका 50% भ्रा ्बढी अमधिकारीहरूिा लक्षणहरू रेनखएका मिए जसिा िकान: 
96%, अमन्द्ा: 91%, टाउको रखु्:े 90%, मनराशा: 81%, वरनतिति पररित ्यन: 78%, हात र/िा 
खटु्ािा सिंरेनहीनता: 77%, होस हराउन:े 77%, एलजनीको इमतहास: 75%, किजोर एकाग्रता: 75%, 
ढाि रखु्:े 71%, जोननी रखु्:े 71%, काि िरा्य सास्ेन ्य िार ्हो हनु:े 70%, छाला नचलाउन:े 68%, 
उतकण्ा/उरासीपन: 65%, पटेिा गराँस/रखुाइ: 65%, साइनसाइवटस/रतिसञ्र: 55%, र राँटी रखु्:े 
52% रहकेा मिए ।

भना्यिा असािा्र कुरा पत्ता लािकेा अमधिकारीहरूको प्रमतशत: पत्ता लािकेा असाि्र कुराहरूिा उचच 
रति ्बोसो: 58%, उचच कलजेो कार ्य परीक्षणहरू: 41%, पोजवेटभ रोम्बरमिजि (“मिलाएर वहडँन” िा 
नहरेरकन स्तलुन कारि राख् असक्षि हनु)ु: 35%, उचच-रतिचाप: 28%, उचच रति गलकुोज: 19%, 
्रनू रति टेसटोसटेरोन: 17%, र ्रनू बलि िाइराइि: 17% सिािशे मिए ।

आहार धनयम सरुक्ा

असहजताहरू िा अ्र “प्रमतकूल रटना” (जनु िाक्ाशंको अि ्य भािनातिक िा रोि-जसता लक्षणहरू भन्न ेह ु् छ) 
ल ेकार ्यक्रि सञ्ालनिा खास ै्बाधिा परु ्राएको मिएन । उराहरणका लामि हरेक सहभािील ेमनरामसनद्ारा 
सािा्रतरा हनु ेअसिारी धिब्बा रेनखन ेिा नचलाउन ेजसता सिसराको अनभुि िरेका मिए तर रसल ेकार ्यक्रि 
सञ्ालन िन ्य तिा परूा िन ्य कुन ै्बाधिा परु ्राएको मिएन । ्तालिका 2 ल ेिपु्र ैसहभािीहरूल ेउरासी िहशसु 
हनु,े क्षनणक खोकी लागन,े िकान लागन ेआदर जसता असिारी प्रभािहरू िहशसु िरेका मिए । री स्ब ै
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असिारी मिए र कुन ैिमेिकल परािश ्यको आिशरकता परेन । अमन्द्ाल ेकवहलकेाही ँकार ्यक्रि वितरणलाई 
पररित ्यन िरेको मिरो । पणू ्यतरा मनराउन नसकेको भोलीपलट कार ्यक्रि ्रनू िारिािा वितरण िररएको 
मिरो । रईुजना अमधिकारीहरूलाई ्बािरोि भएको मिरो, तीिधर ेएउटाल ेकार ्यक्रि न ैछोिकेा मिए ।

RAND SF-36 सकोरहरू:
सवास्थयसगँ सम्बख्ित जीवनको गणुसतरमा पररवत ्तन

रषेखाचित्र 2 ल ेआहार मनरि परूा िरेका अमधिकारहरूका लामि RAND विमधि प्ररोि िरी िणना िररएको 
रएूस ्जनसखंरा िा्रताहरूसिँ तलुना िररएका औसत पिू ्य- तिा पश्च-उपचार SF-36 सकोरहरूलाई ग्राव्क 
शलैीिा रेखाउरँछ ।

अमधिकारीका पिू ्य-उपचार सिास्थरसिँ सम्बन्धित जीिनको िणुसतरका औसत िानहरू शारीररक सिास्थरका 
कारण कार ्यिा आएका सीिाहरू र भािनातिक सिसराहरूको कारण कार ्यिा आएका सीिाहरू ्बाहकेका स्ब ै
नौिटा उप-सकेलहरू RAND जनसखंरा िानरणिहरू भ्रा उललखेनीर रूपिा कि मिए । अमधिकारीहरूका 
पश्च- उपचार सकोरहरूल ेपिू ्य-उपचार सकोरहरूको तलुनािा त्थरावङ्कर रूपिा िहतिपणू ्य सधुिारहरू रेखाएका 
मिए । RAND जनसखंरा िानरणिहरूको तलुनािा स्ब ैउप-सकेलहरूका लामि कि ्यचारीहरूका पश्च-उपचारका 
सकोरहरूिा िहतिपणू ्य रूपिा सधुिार पमन आएको मिए ।

लक्णहरूको गम्ीरता र कमजोर सवास्थय ददनहरू

औसत पिू ्य-तिा पश्च-उपचार लक्षण िमभीरता सकोरहरूलाई रषेखाचित्र 3 िा रेखाइएको छ र पिू ्य-उपचारको 
तलुनािा वरनीहरूिा उललखेनीर रूपिा किी आएको छ ।

म्बरािीहरूद्ारा ररपोट्य िररएका ररपोट्यहरू:

(A) 9.3 दरनको किजोर शारीररक सिास्थर पिू ्य-उपचार, सिापन समििा 1.8 दरनिा सधुिार;

(B) 6.3 दरनको किजोर िानमसक सिास्थर पिू ्य-उपचार सिापन समििा 1.4 दरनिा;

(C) 4.3 दरनको किजोर सिास्थरका कारण सीमित िमतविमधिहरू पिू ्य-उपचारको तलुनािा सिापन 
सिरसमि 0.2 दरनिा; र

(D) 2.0 म्बरािी दरन पिू ्य-उपचारको तलुनािा सिापन सिरसमि 0.3 दरनिा ।
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धनद्ाका शलैीहरू

उपचार पिू ्य सहभािीहरू एक रातिा औसत 5.8 रणटा मनराउन ेिर्यि,े जनु सिापनसमि आइपगुरा 7.6 
रणटािा सधुिार भएको मिरो ।

्यरूोटोख्ससीटी सकोरहरू

रो प्रश्ािली अमधिकारी #20 अिािी वितररत िररएको मिरो । अपणु ्य िाटा ्बाहके, पिू ्य- तिा पश्च- उपचार 
प्रमतवक्रराहरूका 38 जोिाहरू मिलकेा मिए (84.4% प्रमतवक्ररा रर) । औसत पिू ्य-उपचार ् ररूोटोनकससीटी 
सकोर 65.5 मिरो, ज्बकी पश्च-उपचारको औसत सकोर 14.6 मिरो ।

लघ-ुमानधसक खसथधत मलूयाङ्कन

30-म्ब्रकुो सकेलिा, 25 भ्रा तलका सकोरहरूल ेउललखेर सजं्ानातिक रनुषक्ररालाई इंमित िर्यछन ्। 
औसत पिू ्य- तिा पश्च- उपचार सकोरहरू तलुनािा कुन ैऔसत रजा्यको पररित ्यन पत्ता लािकेो मिएन।

छल्ल

प्रहरी अमधिकारीहरूलाई साि्रतरा सदुृढ शारीररक रोगरताहरू र भािनातिक नसिरताको आिशरकता 
पर्यछ। काि चरन िनवे िापरणिको तलुनािा, रो परररोजनािा उपचार िररएका अमधिकारीहरूिा रासारमनक 
समपक्य सिँ मिलरा रीर ्यकालीन र्ुब ्यल ्बनाउन ेखलाका लक्षणहरू मिए ।

69 जना वरनतिहरूको रो सानो सिहूिा, 17% म्बरािीहरूको 2 उप-सिहूिा िाइराइि र/ िा कि 
टेसटोसटेरोनको नसिमत रेनखन ुअचमिलागरो छ। सरंतुि राजर अिरेरकािा हाइपोिाररोरमिजिको प्रसार 
लिभि 5% छ। पवहल ेरेनख रहकेो िाइराि अस्तलुनल ेअमधिकारीहरूिा रीर ्यकालीन रोि लागन ेसमभािना 
्बढी ह ु् छ, तर िातािरणीर रसारनहरू र ् रनू िाइरोइि ् ं कशन ्बीचको कारणीर सम्ब्धिलाई विचार िरा्य, 
्र ूिाइराइिको नसिमत ििेाम्ेटािाइनसिँ सम्बन्धित प्रतरक्ष समपक्य हरूको कारणल ेहनु सकन ेरेनख्छ ।

साि ैअसािा्र िामनएको रीर ्यकाली म्बरािी सिास्थर िधरकेो साधिारण लक्षण मिरो। 75% भ्रा ्बढी 
अमधिकारीहरूल ेस्ब ैमनमन नौ लक्षणहरू ररपोट्य िरेका मिएः िकान, अमनद्ा, टाउको रखु्,े िटुिुा जलन, 
वरनतिति पररित ्यन, हात र/िा खटु्ािा सिंरेनहीनता, होस हराउन,े एलजनीका लक्षणहरूको पिू ्य इमतहास, र 
किजोर एकाग्रता। रो लक्षण सिहूल े“आि समपक्य हरू” “आि लक्षणहरू” िा सवक्रर हनुसकन ेसमभावरता 
्बढाउछँ। रो लक्षण ढाँचाल ेभविषरिा अनसु्धिानकता्यहरू उपचार वरिसारीहरूलाई ििेाम्ेटािाइन-सम्ब्धिी 
जोनखिहरूलाई अझ ्राम्री ्बझुन र ििनीकरण िन ्य सहरोि िन ्य सकछ । ििेाम्ेटािाइनको-समपक्य िा 
आएका अमधिकारहरूका “पिू ्य-उपचार” SF-36 सकोरहरूल ेिप पीिा, िप िकान, र सािा्र जनसखंराभ्रा 
उललखेनीर रूपिा अझ ्खरा्ब सिास्थरको सकेंतलाई इंमित िरेका मिए ।
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रो रस विषर-िसत ुमभरि मिरो जहाँ हबु्बाि ्य सौनािा-आधिाररत उपचार प्रोटोकल प्ररोि िररएको मिरो । 
रसारमनक समपक्य हरू र/िा प्ररषुणका कारण रीर ्यकालीन लक्षणहरू रेनखएको छन ््बलेािा, ्बहपुक्षीर 

“विषहरण कार ्यक्रि” एउटा उपरतुि दृवटिकोण ्बनकेो मिरो ।

हािीलाई िाहा भएसमि, रो पवहलो पलट िररएको सौनािा-आधिाररत“विषहरण कार ्यक्रि” लाई 
ििेाम्ेटािाइनको समपक्य िा आएका प्रहरी अमधिकारीहरूिा िलूराङ्कन िररएको मिरो । अमधिकांशल े
्रनूति असहजता िा असवुिधिािा आहार-मनरि परुा िरेका मिए, जसल ेआफना लक्षणहरूिा उललखेनीर 
रूपिा किी आएको र परा्यति िारििा सिास्थर र जीिनको िणुसतरिा सधुिार आएको पाएका मिए । 
रसल ेके कुरा मसकाउछँ भन ेरस कार ्यक्रिल ेकुनपैमन ्ाउकँा रसरी न ैसमपक्य िा आएका प्रहरी 
अमधिकारीहरूला् िद्दत परु ्राउन सकछ ।

्तालिका 2 । आहार सरुक्षा: सौना प्रोटोकलको ्बलेािा प्रमतकुल रटनाहरूको अनभुि भएको

n = 69 म्बरािीहरू (विमभन्न रटनाहरूको अनभुि िन ्य सकन ेम्बरािीहरू)

रटनाको अनभुि 
िनवेको सखंरा

रटनाको 
कारण दरनहरू 

छुटाउनकेो सखंरा

रटनाको कारण 
िमेिकल परािश ्य 
अनरुोधि िनवेको  

सखंरा

रटनाको कारण 
कार ्यक्रि ्ब्र 
िनवेको सखंरा

मनरामसन धिब्बा, छाला नचलाउने 69 0 0 0

भािनातिक, क्रोधिपणू ्य, हताश 18 0 0 0

खोकी, कङिसेन, सोर थ्ोट 13 0 0 0

फल-ुजसता लक्षणहरू, जिरो होइन 11 0 0 0

हलका जिरो सवहत फल-ूजसता लक्षणहरू 2 0 0 0

टाउको रखु् े 6 0 0 0

अमन्द्ा, भनडकला सपनाहरू 15 12a 0 1b

िकािट 14 0 0 0

पटेिा ऐ ं् नहरू, िाकिाकी, झािापखाला 8 3 0 0

शरीर रखु् े 5 2 0 0

्बािरोि 2c 2 1 1

कार ्य िा अ्र कार ्यतामलकािा ितमभन्नता 5 4 0 3d

aप्रमत प्रोटोकल, 6.5 रणटा भ्रा कििा आफनो मनद्ा परूा िनवे म्बरािीहरूका लामि अकको दरन वराराि 10 मिनटेिा र 10 
मिनटेका सौना सरिहरूलाई 4 मिनटेिा छोट्ाइएको मिरो, हरेक सरिलाई 10-मिनटेको विश्ािल ेछुट्ाइएको मिरो ।

bरो म्बरािीिा परा्यति सिास्थर सधुिार आएको रेनखएरो तर कार ्यक्रि अिमधिभर उसको मनद्ा अपरा्यति रेनखरो । स्ब ैिाटा 
विश्षेणका उद्देशरहरूका लामि उपचार अपरूो िामनएको मिरो ।

cर्ुब ैम्बरािीहरूिा आहार मनरि सरुू िन ु्यपिु ्य ्बािरोिका सकेंतहरू रेनखएका मिए ।

dरईुिटा अमधिकारीहरूका लामि उपचार सिर एकरि ैकि छुट्ाइएको मिरो र उनीहरूल ेकाििा ्क्य नपुनवे मिरो; तसे्ो वरनतिल े
कािसम्ब्धिी कारणहरूिा ्बोलाइएको हनुाल े्ब्र न ैिर ्रो र आहार मनरिका िधर भािमतरका 6 दरनहरू पमन छुटारो ।
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भावनात्मक
p<0.001

स्नायु-सम्बन्धी
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रषेखाचित्र 3. विषहरण उपचार पिु ्य र पश्चात लक्षणको िमभीरता । विषहरणद्ारा लक्षणको िमभीरतािा ्रनूीकरण, n = 67. p 
रईु पचुछिेा आधिाररत िानहरूt जोिा निनूाहरूको परीक्षण । उपचार छाडन ुअनर र छामिसकेपमछ ििे कोपस लक्षणको तलुना । 
औसत सकोरहरू p 0.001 िा जोिा मिलाइएका रईु-भाि विद्ािनी t परीक्षण प्ररोि िररन ेस्ब ैसकेलहरूका लामि अि ्यपणू ्य मिए । 
नोट: री िाटाहरूिा आहार मनरि पणू ्यतरा परुा िनवे 3 जना सहभािीहरू सिािशे छन ्।
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रषेखाचित्र 2. ििे कोपस RAND 36-विषरको छोटो ्ाराि सिास्थर सिवेक्षण (SF-36) सिास्थर अिसिा विषहरण पिू ्य तिा पश्चात ्
नचवकतसा, RAND जनसखंरा िा्रताहरूको तलुनािा । n = 61. सिापनको तलुनािा उपचार भना्यका औसतहरूल ेp 0.001 िा 
जोिा मिलाइएका रईु-भाि विद्ािनीt परीक्षण प्ररोि िररन ेस्ब ैउप-सकेलहरूका लामि अि ्यपणू ्य मिए ।
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