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                                                                         प्रेस विज्ञवि                                  विवि : २०७७/१/२९ 

आज सम्िाननीय प्रधानिन्त्रीज्य ू र गण्डकी प्रदशेका िाननीय िुख्यिन्त्रीज्यबूीच गण्डकी प्रदशेका सबै वजल्लािा ICU स्थापना गने, 

लेखनाथ सािदुावयक लायन्त्स अस्पिाललाई प्रदशेको संक्रािक रोग अस्पिालको रुपिा विकास गने लगायिका विषयिा छलफल भयो। 

आज स्िास््य िन्त्रालयबाट गण्डकी प्रदशेिा खवटइ आउनभुएका डा. प्रदीप के.सी र डा. सन्त्िोष के.सी ले पोखरा स्िास््य विज्ञान 

प्रविष्ठानका उपकुलपवि, पवििान्त्चल के्षवरय अस्पिालका वनदशेक डा. अजुुन आचायु, विभागीय प्रिखुहरु लगायि सवम्िवलि एक 

बैठक पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रविष्ठानिा सम्पन्त्न भएको छ | बैठकिा कोवभड - १९  सम्बवन्त्ध प्रयोगशाला पररक्षण, आइसोलेसन 

लगायिका विषय र ओ.पी.डी िथा अन्त्य सेिा संचालन गने विषयिा सिेि छलफल भएको वथयो । 

आज स्िास््य वनदशेनालय, गण्डकी प्रदशे पोखरािा  प्रादवेशक स्िास््य आपिकालीन कायुसंचालन केन्त्रका संयोजक निराज शिाु, 

विश्व स्िास््य संगठनका डा. राजीि लालचन र स-ुआहारा कायुक्रिका यि.जी.सी सवम्िविल एक बैठक सम्पन्त्न भएको छ | बैठकिा 

सआुहारा ले कोवभड - १९ सम्बवन्त्ध कायुसम्पादनको लावग वचवकत्सक उपलब्ध गराउनकुा साथै   सािदुावयक सचेिना कायुक्रििा सिेि 

सहयोग गने प्रविबद्धिा जनाएको छ ।  

आवथुक िषु २०७७/७८ को स्िास््य िफुको कायुक्रि िथा योजना वनिाुण गनुका लावग प्रदशे स्िास््य िावलि केन्त्रिा वहजंो शरुु भएको 

बैठक आज सिेि जारी रहकेो छ  । 

कोवभड - १९ को रोकथाि, उपचार, ब्यिस्थापन एिं Recording Reporting लगायिका विषयिा स्िास््य कायाुलय पिुििा एक   

अन्त्िरवक्रया कायुक्रि सम्पन्त्न भएको छ  । आज भएको उक्त कायुक्रिको अध्यक्षिा स्िास््य कायाुलय पिुिका प्रिुख डा. भोजराज 

गौििले गनुुभएको वथयो भने अन्त्य सहभागीहरु स्थानीय िहका स्िास््य संयोजक, सचूना प्रवबवध अवधकृि र स्िास््य  कायाुलय पिुि 

का किुचारीहरु हुनहुुन्त््यो । कायुक्रिको सहजीकरण निीन वकरण भसुाल, िोहदत्त ढकाल र सफ्टिेयर वनिाुिा प्रकाश पौडेलले गनुुभएको 

वथयो । 

अवहलेसम्ि गण्डकी प्रदशेिा ७२४ जनाको निनुा संकलन भएको छ जसिा ६९५ जनाको परीक्षण पररणाि नेगेवटभ रहकेो छ भने २ जना 

संक्रविि िध्ये दिैु जना वनको भएर घर फवकुसक्नुभएको छ  र २७ जनाको पररक्षण पररणाि आउन बााँकी रहकेो छ । त्यसैगरी आजसम्ि 

गण्डकी प्रदशेिा ६५१४ जनािा RDT पररक्षण गररएको छ ।  
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