�ा� बुले�टन

भरतपुर महानगरपािलकाको मािसक �ा� बुलेिटन

वष� १

अंक ६

भरतपुर महानगरपा�लका
नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय
जन�ा� प्रव�र् न शाखा
भरतपुर, �चतवन
वागमती प्रदे श, नेपाल

२०७८ फा�ुण

को�भड १९ स��ी �ा� �ेत्रको प्र�तकायर्
२०७८ माघ मसा�स�

हालस�का संक्रिमतह�को िववरण
ज�ा संक्र�मत

संक्र�मत म�हला

संक्र�मत पुरुष

२३८२६ जना

११३५९ जना

१२४६७ जना

�नको भएका

मृ�ू भएका

२२७८७ जना

२८३ जना

स�क्रय संक्र�मत

होम आइसोलेसन

७५६ जना

७३१ जना

अ�तालमा
२५ जना

२०७८ माघ मिहनाको अपडे ट
ज�ा संक्र�मत





३८८७ जना

२०१७ जना

१८६० जना





३६११ जना

५ जना

भरतपुर महानगरपालिकाको मासिक स्वास्थ्य बुलेटिन
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को�भड १९ �वरु�को खोप अ�भयानको प्रगती
२०७८ माघ मसा�स�

खोप कभरे ज (१८ वषर् वा सो भन्दा मािथ)
२,०८,२८५
जना
(८८.१%)

पिहलो मात्रा
लगाएको

२,१८,०१५
जना
(९२.२%)

पूण� मात्रा
लगाएको

२,३६,३८४
जना #

खोप लि�त
जनसं�ा

खोप कभरे ज (१२ देिख १७ वषर् सम्म)
पिहलो मात्रा
लगाएको
३३,५७५ जना

(८६.९%)

दोस्रो मात्रा
लगाएको
नभएको

खोप लि�त
जनसं�ा
३८,६१६ जना

खोप अ�भयान शुरु भएदे �ख अ�हलेस� भरतपुर
महानगरपा�लका अ�गर्त ४,७८,९९६ मात्रा खोप
लगाइएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मासिक स्वास्थ्य बुलेटिन
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु
२०७८ पौष महिनामा सञ्चालन गरिएकाे

कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान २०७८।०७९
मिति
पौष १, २, ८,
१५, २२, २८,
२९ र ३०
पौष १, २,
१५, २२, २८,
२९ र ३०
पौष १, १५,
२२, २८, २९
र ३०
पौष १, १५,
२२, २८, २९
र ३०
पौष २२, २८,
२९ र ३०

दिन
८
७
६

खोपको नाम
र मात्रा
कोभिशिल्ड /
एस्ट्राजेनेका /
पहिलो
कोभिशिल्ड /
एस्ट्राजेनेका /
दोस्रो
भेरोसिल /
पहिलो

लक्षित समूह
१८ वर्ष पुगेकाहरु सबै
विभिन्न समयमा कोभिशिल्ड वा
एस्ट्राजेनेकाको पहिलो मात्रा
प्राप्त गरेकाहरु
१८ वर्ष पुगेकाहरु सबै

६

भेरोसिल /
दोस्रो

विभिन्न समयमा भेरोसिलको
पहिलो मात्रा प्राप्त गरेकाहरु

४

जान्सेन

पहिलो मात्रा लगाउनुपर्ने १८ वर्ष
पुगेकाहरु सवै

२०७८ पौष महिनामा खोप सेवा दिएको संख्या
• जम्मा खोप लगाइएको : ४२९४५ मात्रा
•

• कोभिशिल्ड / एस्ट् राजेनेका पहिलो मात्रा : १५७९० जना
• कोभिशिल्ड / एस्ट् राजेनेका दोस्रो मात्रा : ४९७६ जना
•

• भेरोसिल पहिलो मात्रा : १५०५५ जना
• भेरोसिल दोस्रो मात्रा : ७००९ जना
•

• जान्सेन पहिलो मात्रा : १११५ जना
भरतपुर महानगरपालिकाको मासिक स्वास्थ्य बुलेटिन
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु
२०७८ माघ महिनामा सञ्चालन गरिएकाे

कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान २०७८।०७९
मिति

दिन

माघ १३, १८, २०, ५
२७ र २८
माघ २, ३, ४, ५, १२
६, १०, १३, १६,
१७, १८, २० र २७
माघ ६ र ७
२
माघ ६, ७, १३,
७
१८, २०, २७ र २८
माघ ६, ७, १३,
७
१४, २०, २७ र २८
माघ २३, २४, २५, ६
२६, २७ र २८
•
•
•
•
•
•
•

खोपको नाम र
लक्षित समूह
मात्रा
कोभिशिल्ड / विभिन्न समयमा
एस्ट्राजेनेका / कोभिशिल्ड वा
दोस्रो
एस्ट्राजेनेकाको पहिलो
मात्रा प्राप्त गरेकाहरु
कोभिशिल्ड / दोस्रो मात्रा पुरा गरि ६
एस्ट्राजेनेका / महिना पुरा भएकाहरु
बुस्टर
भेरोसिल /
१८ वर्ष पुगेकाहरु सबै
पहिलो
भेरोसिल /
विभिन्न समयमा
दोस्रो
भेरोसिलको पहिलो मात्रा
प्राप्त गरेकाहरु
जान्सेन
पहिलो मात्रा लगाउनुपर्ने
१८ वर्ष पुगेकाहरु सवै
मोडर्ना /
१२ दे खि १७ वर्ष उमेर
पहिलो
समूहका वालबालिकाहरु

२०७८ माघ महिनामा खोप सेवा दिएको संख्या
जम्मा खोप लगाइएको : ८०६२९ मात्रा
कोभिशिल्ड / एस्ट् राजेनेका दोस्रो मात्रा : ४४२२ जना
कोभिशिल्ड / एस्ट् राजेनेका बुस्टर मात्रा : १९१२१ जना
भेरोसिल पहिलो मात्रा : २० जना
भेरोसिल दोस्रो मात्रा : ४८७० जना
जान्सेन पहिलो मात्रा : १८६२१ जना
मोडर्ना पहिलो मात्रा : ३३५७५ जना
भरतपुर महानगरपालिकाको मासिक स्वास्थ्य बुलेटिन
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु
२०७८ पौष र माघ महिनामा सञ्चालन गरिएकाे

नियमित स्वास्थ्य सेवा

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

वालवालिका तथा गर्भवती महिलाका लागि खोप कार्यक्रम
पोषण कार्यक्रम
नवशिशु तथा वालरोगको एकिक
ृ त व्यवस्थापन
सुरक्षित मातृत्व तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा
परिवार नियोजन
क्षयरोग तथा क
ु ष्ठरोग लगायत सरुवा रोगहरुको निदान तथा उपचार
आयूर्वेद स्वास्थ्य सेवा
गाउँघर क्लिनिक
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार
्फ त स्वास्थ्य सेवा
स्वास्थ्य उपचार, बहिरंग सेवा लगायतको सेवाहरु
कोभिड १९ परिक्षण तथा परामर्श

• महानगरपालिकाका १० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार
्फ त कोभिड १९ को
एन्टिजेन परिक्षण
• शिवनगर कोभिड १९ अस्पताल र शारदानगर कोभिड १९ अस्पताल मार
्फ त
कोभिड १९ निदान तथा परामर्श सेवा
•

मासिक समिक्षा बैठक

• जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा र स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट महिनाभरिमा सञ्चालन
गरिएका स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमहरुका साथै आगामी कार्यदिशा र
कोभिड १९ विरुद्धमा खोप अभियान सम्वन्धमा छलफल गरिएको ।
औषधी सामाग्री आपूर्ति

• भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्ग तका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मागका
आधारमा औषधी सामाग्रीको आपुर्ति गरिएको ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मासिक स्वास्थ्य बुलेटिन
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स्वास्थ्य सम्वन्धी कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु
२०७८ पौष र माघ महिनामा सञ्चालन गरिएकाे
पोषण कार्यक्रम समिक्षा तथा कार्ययोजना तयारी
• २०७८ पौष ४ र ५ गते भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य
संस्थाहरु मार्फत गत आ.व. तथा चालु आ.व. को प्रथम चौमासिक
अवधिमा सञ्चालन भएका पोषण सम्वन्धी क्रियाकलापहरुको समिक्षा
गर्नुका साथै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरुको कार्ययोजना तयारी
सम्पन्न भएको छ ।
eTB Register (Online) सम्वन्धी अभिमुखिकरण
• २०७८ पौष २० र २१ गते भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतका
स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत क्षयरोग फोकल पर्सनहरुलाई क्षयरोगका
विरामीहरुको विवरण eTB Register मार्फत Online entry का लागि
अभिमुखिकरण सम्पन्न भयो । भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा
सञ्चालन भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय / सेभ द चिल्ड्रेनको
प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ।

मातृ तथा पेरिनेटल मृत्यू निगरानी तथा प्रतिकार्य (MPDSR)
समिक्षा वैठक
• २०७८ पौष २३ गते भरतपुर महानगरपालिका स्तरीय मातृ तथा पेरिनेटल
मृत्यू निगरानी तथा प्रतिकार्य (Maternal and Perinatal Death
Surveillance and Response - MPDSR) समिक्षा वैठक सम्पन्न
भयो । भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा
भरतपुर अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय चितवन, कलेज अफ मेडिकल
साइन्सेस, चितवन मेडिकल कलेजका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिित
रहेको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मासिक स्वास्थ्य बुलेटिन
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प्रकाशक
भरतपुर महानगरपा�लका
नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय
�ा� तथा सामा�जक �वकास महाशाखा
जन�ा� प्रव�र् न शाखा
भरतपुर, �चतवन
वागमती प्रदे श, नेपाल
फोन नं.: ०५६-५९४२४१

Email: bmc.publichealth@gmail.com
www.bharatpurmun.gov.np

