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                                                                 प्रेस विज्ञवि           विवि : २०७७/१/१९ 

 

गण्डकी प्रदशे सरकार, स्िास््य विदशेिालयका विदशेक डा. वििोद विन्द ुशिाा र सािाविक विकास िन्रालयका अस्पिाल 

विकास िहाशाखा प्रिखु डा. रािबहादरु के.सी. ले लेखिाथ लायन्स सािदुावयक अस्पिालको व्यिस्थापि सविविका 

पदाविकारीहरुसंग छलफल िथा बैठक गिुाभएको छ । अस्पिाललाई प्रदशे सरकारको िािहि ल्याई हाललाई कोवभड - १९ 

उपचार व्यिस्थापि अस्पिालको रुपिा विकास गद ैियााँ सेिा सवुििाको विस्िार गिे र स्िरोन्िवि गिे विषयिा उक्त बैठकिा 

छलफल भएको वथयो । 

बैठकिा विम्ि ७ िटा बुाँदािा बुाँदागि रुपिा छलफल भएको वथयो भिे दािाले प्रदाि गरेको िग्गाको अिगुिि का साथै 

उपयोवगिाको बारेिा पवि बहस भएको वथयो ।  

 

•  सिास्िदािाहरुको बारेिा गण्डकी प्रदशे सरकारल े

शेषसम्िका लावग सोच्िपुि े। 

•  दािाहरुको फोटो र वशलालेख स्थापिा गिुापिे ।  

• िौज्दाि सम्पवि िथा दावयत्ि हस्िान्िरण गररिपुिे  

• हाल प्रदाि भैरहकेो सेिालाई अझै वबस्िार गररिपुिे  

• साविक लेखिाथिावसले पाउिे सेिालाई बढाउि े।  

• हाल कायारि ििशवक्तको व्यिस्थापि । 

• रोिगारिा स्थािीयिासीले प्राथविकिा पाउिपुिे । 

• अस्पिालको िािकरणका बारेिा । 

• विविि । 

 

 

विश्व स्िास््य संगठिको आयोििािा गण्डकी प्रदशेिा  स्िास््य क्षेरिा कायारि साझेदार संस्थाहरुको भचुाअल बैठक सम्पन्ि 

भएको छ । बैठकिा विवभन्ि सहयोगी संस्थाहरुले कोवभड - १९ संक्रिण वियन्रण, रोकथाि र व्यिस्थापििा गण्डकी प्रदशे 

सरकारलाई विवभन्ि िररकाबाट सहयोग गिे प्रविबद्धिा सिेि गरेका छि ्।  

आि थप कसैको पवि PCR पररक्षणका लावग िििुा संकलि गररएको छैि । अवहलेसम्ि गण्डकी प्रदशेिा ६२७ ििाको िििुा 

संकलि भएको छ िसिा ६२५ ििाको परीक्षण पररणाि िेगेवटभ रहकेो छ भिे २ ििा संक्रविि िध्ये दिैु ििा विको भएर घर 

फवका सक्िभुएको छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदशेिा हालसम्ि ५४७७ (आि ६४ ििाको)  ििाको RDT परीक्षण गररएको छ ।   

आिसम्ि हेल्लो डाक्टर १०९२ िा ७६७ ििाले वचवकत्सकीय परािशा सवहिको  विशेषज्ञ सेिा वलएकाछि ्।  

आि हले्लो डाक्टर सेिािा िवणपाल वशक्षण अस्पिालबाट डा. िवस्िि गरुुङ र डा. रिा िाम्राकार  वचवकत्सकीय परािशा सवहिको 

सेिा प्रदाि गिुाभएको छ ।  
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