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                                                                         प्रेस विज्ञवि                          विवि : २०७७/१/२३ 

िाननीय सािाविक विकास िन्त्रीज्यकूो संयोिकत्ििा िन्त्रालयका सवििज्य,ू स्िास््य वनर्दशेनालयका वनर्दशेकज्य,ू प्रर्दशे स्िास््य 

आपवूिि व्यिस्थापन केन्त्रका वनर्दशेकज्य,ू नेपाल सरकार स्िास््य िथा िनसंख्या  िन्त्रालयका डा. प्रर्दीप के.सी. ज्य,ू डा. सन्त्िोष के.सी 

ज्य,ू सािाविक विकास िन्त्रालयका अस्पिाल विकास िहाशाखा प्रिखु डा.  राि बहार्दरु के.सी ज्य ूलगायिको उपवस्थवििा प्रर्दशेको 

हालको स्िास््य अिस्था, कोविड १९, डेङग ुलगायि िहािारीको अिस्थाका विषयिा छलफल र सिीक्षा सम्पन्त्न िएको छ । 

EDCD द्वारा अद्यािविक गररएको Contact Interview Form (अनसुिूी ३) गण्डकी प्रर्दशेका सम्परू्ि स्िास््य कायािलय र विल्ला 

अस्पिालहरुिा इिेल िाफि ि पठाइएको छ । Contact Tracing सम्बन्त्िी अनलाइन अवििुखीकरर् यस अवि नै सम्पन्त्न िैसकेको छ । 

रावरिय क्षयरोग केन्त्र, सहयोगी संस्थाहरु र साि िटै प्रर्दशेका बीििा अवहलेको अिस्थािा Case Finding  र औषिी ढुिानी गने 

विषयिा विवडयो कन्त्रेन्त्स बैठक सम्पन्त्न िएको छ । 

कोविड - १९ को िध्यि, िवटल र अवि िवटल केश व्यिस्थापनका लावग िोवकएका Level 2 अस्पिालको ियारी िथा Clinical 

Management िलू्यांकन सदुृवढकरर् गनिका लागी ियारी स्िरूप स्िास््य आपिकालीन कायिसंिालन केन्त्र (HEOC), विश्व स्िास््य 

संगठन (WHO), स्िास््य वनर्दशेनालय, प्रार्दवेशक स्िास््य आपिकालीन कायिसंिालन केन्त्र (PHEOC) को बीििा विवडयो कन्त्रेन्त्स 

बैठक सम्पन्त्न ियो । त्यसैगरी यस कायिका लावग अवििखुीकरर् प्रर्दान गने विवि र आिश्यक पने िनशविको सहिावगिाका लावग 

पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रविष्ठानलाई िानकारी प्रर्दान गनुिका साथै आिश्यक व्यिस्थापनका लावग अनरुोि गररयो । 

बेनी अस्पिालिा Minimum Service Standard (MSS) को िध्यािवि िलू्यांकन गनि िथा कोविड - १९ सम्बवन्त्ि सिूना संकलन 

गने Online Reporting System को बारेिा स्िास््य कायािलय म्याग्र्दीिा अवििुखीकरर् प्रर्दान गनिका लावग स्िास््य वनर्दशेनालयको 

एक टोली आि म्याग्र्दी प्रस्थान गरेको छ ।  

बाग्लुङ वस्थि िौलावगरी अंिल अस्पिालिा गोरखा िेलफेयर िष्ट (GWT) ले  PPE, Infrared Thermometer, Gloves, Mask 

लगायिका स्िास््य सरुक्षा सािग्री हस्िान्त्िरर् गरेको छ । 

आि थप १४ िनाको  PCR पररक्षर्का लावग निनुा संकलन गररएको छ  । अवहलेसम्ि गण्डकी प्रर्दशेिा ६६० िनाको निनुा संकलन 

िएको छ िसिा ६४४ िनाको परीक्षर् पररर्ाि नेगेवटि रहेको छ िने २ िना संक्रविि िध्ये र्दिैु िना वनको िएर िर फवकि सक्निुएको 

छ  र १४ िनाको पररक्षर् पररर्ाि आउन बााँकी रहकेो छ । त्यसैगरी आिसम्ि गण्डकी प्रर्देशिा ६१८९  िनािा RDT पररक्षर् गररएको 

छ (आििार ११५) । 

आिसम्ि हेल्लो डाक्टर १०९२ िा ७८४ िनाले विवकत्सकीय परािशि सवहिको  विशेषज्ञ सेिा वलएका छन ्।  
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