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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ पौष मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

मिति दिन खोपको नाि 
र िात्ा

लक्षिि सिूह

पौष १, २, ८, 
१५, २२, २८, 
२९ र ३०

८ कोमिक्िल्ड /
एस्ट्ाजेनेका / 
पदहलो 

१८ वष्ष पुगेकाहरु सबै

पौष १, २, 
१५, २२, २८, 
२९ र ३०

७ कोमिक्िल्ड /
एस्ट्ाजेनेका / 
िोस्ो  

तवमिन्न सियिा कोमिक्िल्ड वा 
एस्ट्ाजेनेकाको पदहलो िात्ा 
प्ाप्त गरेकाहरु

पौष १, १५, 
२२, २८, २९ 
र ३०

६ िेरोक्सल / 
पदहलो

१८ वष्ष पुगेकाहरु सबै

पौष १, १५, 
२२, २८, २९ 
र ३०

६ िेरोक्सल / 
िोस्ो

तवमिन्न सियिा िेरोक्सलको 
पदहलो िात्ा प्ाप्त गरेकाहरु

पौष २२, २८, 
२९ र ३०

४ जान्ेन पदहलो िात्ा लगाउनुपनने १८ वष्ष 
पुगेकाहरु सवै

कोमिड १९ तवरुद्धको खोप अमियान २०७८।०७९

२०७८  पौष मक्हनवामवा खोप सेववा क्िएको संख्वा 
• जम्वा खोप लगवाइएको : ४२९४५ मवात्वा  
• 

• कोक्िक्िल्ड / एस्ट्वाजेनेकवा पक्हलो मवात्वा : १५७९० जनवा
• कोक्िक्िल्ड / एस्ट्वाजेनेकवा िोस्ो मवात्वा : ४९७६ जनवा
• 

• िेिोक्सल पक्हलो मवात्वा : १५०५५ जनवा 
• िेिोक्सल िोस्ो मवात्वा : ७००९ जनवा 
• 

• जवाने्न पक्हलो मवात्वा : १११५ जनवा 
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ मवाघ मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

मिति दिन खोपको नाि र 
िात्ा

लक्षिि सिूह

िाघ १३, १८, २०, 
२७ र २८

५ कोमिक्िल्ड /
एस्ट्ाजेनेका / 
िोस्ो  

तवमिन्न सियिा 
कोमिक्िल्ड वा 
एस्ट्ाजेनेकाको पदहलो 
िात्ा प्ाप्त गरेकाहरु

िाघ २, ३, ४, ५, 
६, १०, १३, १६, 
१७, १८, २० र २७

१२ कोमिक्िल्ड /
एस्ट्ाजेनेका / 
बुस्टर

िोस्ो िात्ा पुरा गदर ६ 
िदहना पुरा िएकाहरु

िाघ ६ र ७ २ िेरोक्सल / 
पदहलो

१८ वष्ष पुगेकाहरु सबै

िाघ ६, ७, १३, 
१८, २०, २७ र २८

७ िेरोक्सल / 
िोस्ो

तवमिन्न सियिा 
िेरोक्सलको पदहलो िात्ा 
प्ाप्त गरेकाहरु

िाघ ६, ७, १३, 
१४, २०, २७ र २८

७ जान्ेन पदहलो िात्ा लगाउनुपनने 
१८ वष्ष पुगेकाहरु सवै

िाघ २३, २४, २५,  
२६, २७ र २८

६ िोडना्ष / 
पदहलो

१२ िेखख १७  वष्ष उिेर 
सिूहका वालबाक्लकाहरु

कोमिड १९ तवरुद्धको खोप अमियान २०७८।०७९

२०७८  मवाघ मक्हनवामवा खोप सेववा क्िएको संख्वा 
• जम्वा खोप लगवाइएको : ८०६२९ मवात्वा  
• कोक्िक्िल्ड / एस्ट्वाजेनेकवा िोस्ो मवात्वा : ४४२२ जनवा
• कोक्िक्िल्ड / एस्ट्वाजेनेकवा बुस्ि मवात्वा : १९१२१ जनवा
• िेिोक्सल पक्हलो मवात्वा : २० जनवा 
• िेिोक्सल िोस्ो मवात्वा : ४८७० जनवा 
• जवाने्न पक्हलो मवात्वा : १८६२१ जनवा 
• मोडनवा्य पक्हलो मवात्वा : ३३५७५ जनवा
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ पौष ि मवाघ मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

• वालवाललका तथा गर्भ वती महिलाका लागग खोप कार्भ क्रम
• पोषण कार्भ क्रम 
• नवलििु तथा वालरोगको एगककृत वरवसथापन
• सुरक्षित मातृतव तथा सुरक्षित गर्भ पतन सेवा
• पररवार गनरोजन
• षिररोग तथा कुष्ठरोग लगारत सरुवा रोगिरुको गनदान तथा उपचार 
• आरूव्वे द सवास्थर सेवा
• गाउँघर क्लिगनक
• महिला सवास्थर सवरंसेगवका मार्भ त सवास्थर सेवा 
• सवास्थर उपचार, बहिरंग सेवा लगारतको सेवािरु

• मिानगरपाललकाका १० वटा सवास्थर संसथािरु मार्भ त कोगरड १९ को 
एन्टजेन पररषिण

• लिवनगर कोगरड १९ असपताल र िारदानगर कोगरड १९ असपताल मार्भ त 
कोगरड १९ गनदान तथा परामि्भ  सेवा

• 

• जनसवास्थर प्रवर््भ न िाखा र सवास्थर संसथािरुबाट महिनारररमा सञ्ालन 
गररएका सवास्थर सेवा तथा कार्भ क्रमिरुका साथै आगामी कार्भ हदिा र 
कोगरड १९ गवरुर्मा खोप अगररान समव््धमा छलरल गररएको । 

• ररतपुर मिानगरपाललका अ्तग्भ तका सवास्थर संसथािरुमा मागका 
आ्धारमा औष्धी सामाग्ीको आपुगत्भ  गररएको । 

मनयमिि स्ास्थ्य सेवा

कोमिड १९ पदरषिण िथा परािि्ष 

िाक्सक समिषिा बैठक

औषधी सािाग्ी आपूतिति



भरतपुर महानगरपालिकाको मालिक स्ास्थ्य बुिेटिन 7

स्वास्थ्य सम्वन्धी कवार्यक्रम तथवा क्क्ररवाकलवापहरु
२०७८ पौष ि मवाघ मक्हनवामवा सञ्वालन गरिएकवेा 

• २०७८ पौष ४ र ५ गिे िरिपुर िहानगरपाक्लका अन्तग्षिका स्ास्थ्य 
संस्ाहरु िार्ष ि गि आ.व. िथा चालु आ.व. को प्थि चौिाक्सक 
अवमधिा सञ्ालन िएका पोषण सम्वन्ी तरियाकलापहरुको समिषिा 
गनु्षका साथै आगािी दिनिा गनु्षपनने तरियाकलापहरुको काय्षयोजना ियारी 
सम्पन्न िएको छ । 

पोषण काय्षरिि समिषिा िथा काय्षयोजना ियारी

• २०७८ पौष २० र २१ गिे िरिपुर िहानगरपाक्लका अन्तग्षिका 
स्ास्थ्य संस्ािा काय्षरि षियरोग रोकल पस्षनहरुलाई षियरोगका 
तवरािीहरुको तववरण eTB Register िार्ष ि Online entry का लामग 
अमििुखखकरण सम्पन्न ियो । िरिपुर िहानगरपाक्लकाको आयोजनािा 
सञ्ालन िएको काय्षरिििा  स्ास्थ्य मनिनेिनालय / सेि ि क्चल्ड्नेको 
प्ातवमधक सहयोग रहकेो मथयो । 

eTB Register (Online) सम्वन्ी अमििुखखकरण 

• २०७८ पौष २३ गिे िरिपुर िहानगरपाक्लका स्तरीय िािृ िथा पेदरनेटल 
िृत्ू मनगरानी िथा प्तिकाय्ष (Maternal and Perinatal Death 
Surveillance and Response - MPDSR) समिषिा वैठक सम्पन्न 
ियो । िरिपुर िहानगरपाक्लकाको आयोजनािा गदरएको काय्षरिििा 
िरिपुर अस्पिाल, स्ास्थ्य काया्षलय क्चिवन, कलेज अर िेदडकल 
साइन्ेस, क्चिवन िेदडकल कलेजका प्िुख िथा प्तिमनमधको उपस्स्िि 
रहकेो मथयो । 

िािृ िथा पेदरनेटल िृत्ू मनगरानी िथा प्तिकाय्ष  (MPDSR) 
समिषिा वैठक 
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