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Thematic Presentation 

On

PNC Services and Rural Ultrasound Program

In Sudurpashchim Province



सतु्केरी घर भेट कायिक्रि
PNC Home Visit Program



सतु्केरी पिातको िांचको ितििाि अिस्था
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सतु्केरी पिातको िांचको ितििाि अिस्था 
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प्रिखु उपलश्चधधहरु 
• सतु्केरी घरभेट कायिक्रिले गदाि सतु्केरी अिस्थािा आउिे खतरा र िष्ट्रटल सिस्या
(आिा र बच्चा) को पष्ट्रहचाि।

• स्िास््यकिी द्वारा घरिै गई आिा र बच्चा को अिस्था पत्ता लगाई सेिा तथा
परािशि ददएको ।

• सतु्केरी घर भेट कायिक्रिले ष्ट्रपछमडएका सिदुायेका सतु्केरी आिाहरुले सिेत सेिा
पाएका र सो अिस्थािा हिेु िष्ट्रटलता लाई कि गरी सेिािा सिेत िषृ्ट्रि भएको ।



• िातृ तथा िििात श्चशशु ितृ्यु दर घटेको (आ.ि २०७७/०७८ िा िातृ ितृ्यु संख्या २४ बाट
घटेर यस आ.ि २०७८/०७९ २१ भएको छ, िििात श्चशशु ितृ्यु संख्या आ. ि. २०७७/७८
िा ३२६ बाट घटेर आ.ि. २०७८/७९ िा २७० भएको छ) ।

• मियमित खोप तथा सरसफाई र पोषणको अिस्थािा सधुार भई प्रदेश पूणि खोप सिेत समुिश्चस्चत
भएको ।

• सतु्केरी घरभेट कायिक्रिले उत्तर प्रसमुत अिस्थाका िष्ट्रहला र िििात श्चशशकुो तोष्ट्रकएको सियिा
घरिै स्िास््य िााँच गरी आिा र बच्चाको स्िास््य अिस्था पष्ट्रहचािका िाध्यिबाट िातृ तथा
िििात श्चशशु ितृ्यु हिु बाट रोक्ि सफल भएको छ ।

प्रिखु उपलश्चधधहरु 



िष्ट्रििति अभ्यासहरु
• िातृ तथा िि श्चशशु सरुक्षाको समुिश्चिता गििका लामग ििस्िास््य सेिा ऐि / मियिािमल को ििि बिोश्चिि
स्िास््य संस्थाहरुिा स्िास््य सरुक्षा कोषको स्थापिा गरर सेिा प्रारम्भ भएको ।

• गैररगंगा िपा कैलालीले िष्ट्रहलाको स्िास््य संग उप-प्रिखु कायिक्रि सन्त्चालि तथा व्यिस्थापि कायिष्ट्रिमध
,२०७५ र स्िास््य सरुक्षा कोष सन्त्चालि कायिष्ट्रिमध ,२०७८ पाररत गरर कायािन्त्ियििा रहेको ।

• होि टु हश्चस्पटल एम्बलेुन्त्स । ( टीकापरु िगरपामलका, कैलाली )

• बैतडीिा िातृ तथा ििश्चशशु आकश्चस्िक सहयोग कोष स्थापिा र सो िाफि त प्रषेण सेिा ।



िष्ट्रििति अभ्यासहरु
• कन्त्चिपरुिा सबै स्थािीय तहिा सेिा प्रदायकहरूको िेसेन्त्िर ग्रपु िाफि त सतु्केरी
सम्बश्चन्त्ध सचुिा अदािप्रदाि गरर सेिा ददिे गरेको ।

• प्रििि् स्िास््य कायिक्रिलाई िहत्िका साथ हेरी केही िगरपामलकाबाट सिेत सतु्केरी पिात
पूणि उत्तर प्रसतुी िांच गरे पिात पोषण प्रोत्साहि भत्ता ददएको र बझांग, दाच ुिला र बैतडी
श्चिल्लाको िगरपामलकािा उपिेयर कोसेली कायिक्रि लागु भएको ।

• प्रसतुी सेिा तथा उत्तर प्रसमुत सेिा िाफि त िष्ट्रटलता पष्ट्रहचाि भएिा सेिा प्रदायक स्िास््य
संस्था सम्ि प्रषेण कायिका लामग मिशलु्क एम्बलेुन्त्स सेिाको व्यिस्था गरेको । (ष्ट्रटकापूर)



िष्ट्रििति अभ्यासहरु
• PNC home visitकायिक्रिलाई स्थािीय तहबाट पमि बिेट ष्ट्रिमियोिि गररएको ।

• आिा सिहुको बैठकिा स्िास््यकिीहरुले PNC Home Visitफाइदा बारे स्िास््य
श्चशक्षा प्रदाि ।



सिस्या तथा चिुौमतहरु
• कायिक्रििा मिदेश्चशकाले तोष्ट्रकए बिोश्चििका गमतष्ट्रिमधहरु संञ्चालि गिि बिेट
प्रयािप्त िहिु ु ।

• सािाश्चिक र संस्कृमतक िूल्य िान्त्यताले सतु्केरी पिात िांचको सेिा प्रिाहिा
कदठिाई भएको

• भौगोमलक ष्ट्रिकटताले गदाि उत्तर प्रसमुत घरभेटिा बषाितको सियिा बाढी पष्ट्रहरोले
गदाि मभश्चिट गिि सिस्या भएको



• दक्ष्य तामलि प्राप्त स्िास््यकिीहरुको किी (SBAtrained, CB-IMNCI, Nutrition,
Immunization and hygiene etc...) ।

• घरभेट कायिक्रिका लागी आिस्यक सािग्रीको उपलधधता िभएको ।

• भौगोमलक ष्ट्रिकटता र पहचु भन्त्दा टाढा रहेको ठाउिा बमथिंग सेन्त्टर िभएको
।

सिस्या तथा चिुौमतहरु



आगािी कायिददशा (Way Forward)

• कायिक्रििा मिदेश्चशकाले तोष्ट्रकए बिोश्चििका गमतष्ट्रिमधहरु संञ्चालि गिि थप बिेटको
व्यिस्था गरीिु पिे ।

• ििचेतिा अमभयाि आिासिहु सम्ि संञ्चालि गरी कायिक्रिको िहत्ि र गाश्चम्भररयता लाई
बझुाउिु पिे ।

• भौगोमलक ष्ट्रिकटता र पहचु भन्त्दा टाढा रहेको ठाउिा िापदण्ड अिसुारको बमथिंग सेन्त्टर
स्थापिा गिुि पिे



फोटो ग्यालरी



फोटो ग्यालरी



ग्रामिण अल्रा
साउण्ड कायिक्रि
(RUSG Program)



ग्रामिण अल्रासाउण्ड कायिक्रिको ितििाि अिस्था 
ग्रामिण अल्रासाउण्ड ष्ट्रििरण

क्र.स. श्चिल्लाको िाि 
सेिाग्राही गभििती िष्ट्रहला संख्या गभििती िष्ट्रहलाको अिस्था

तामलि प्राप्त िम्िा 
ििशश्चक्त कैष्ट्रफयत२० बषि भन्त्दा ििुी २० बषि भन्त्दा िामथ िम्िा संख्या सािान्त्य िष्ट्रटल रेफर गररएका

१ कैलाली १७९१ ११९२३ १३७१४ १३२८९ २७१ ३०९ ३० १ ििा अध्यि गिि
गएको 

२ दाच ुिला ३०९ १५९९ १९०८ १८२७ ८१ ८१ २२

३ डोटी २४२ २९४७ ३१८९ ३०८१ १०८ ९० १६

४ अछाि ७३२ ४८४८ ५६७२ ४८६० २१६ १७६ २१

५ बैतडी ४८६ ६९८२ ७४६८ ६०५८ २१८ १४१ २०

६ डडेल्धरुा २४८ २२५४ २५०२ २४२० ८२ ८२ १६

७ बझांग ५४६ २५८४ ३१३० ३१०९ २१ २१ १८

८ कंचिपरु १२७५ ७७१३ ८९८८ ८६१८ ४६१ ४५२ १२

९ बािरुा ४३१ २६३० ३०६१ ३०२३ ३८ १७ ९

िम्िा ६०६० ४३४८० ४९६३२ ४६२८५ १४९६ १३६९ १६४



प्रिखु उपलश्चधधहरु
• गभििती िष्ट्रहलाहरुले आफिै गाउाँ टोल िै मिशलु्क अल्रा साउण्डको सषु्ट्रिधा
पाइराखेको ।

• ग्रामिण अल्रासाउण्ड कायिक्रिका िाध्यिबाट दरु दराििा रहेका तथा सेिाको
पहचुबाट सिेत टाढा रहेका गभििती िष्ट्रहलाहरुको िााँच आफ्िै घर आगििा
घशु्चम्त रुपिा प्रत्येक िष्ट्रहिा िडाकै स्िास््य संस्थािा हिेु भएको ।

• गभाििस्था िै िष्ट्रटलता पत्ता लगाइ प्रषेण गरेको ।



प्रिखु उपलश्चधधहरु
• प्रत्येक िष्ट्रहिा मिशलु्क ग्रामिण अल्रा साउण्ड सेिा उपलधध गरी सियिै आिा र
बच्चाको िष्ट्रटलता पत्ता लगाई िातृ ितृ्यु दर र िििात श्चशशु ितृ्यु दर कि
भएको

• ग्रामिण अल्रा साउण्ड सेिाकै कारण गभििती िांच गिि आउिे गभििती िष्ट्रहलाको संख्यािा
साथै संस्थागत सतु्केरी गराउिे संख्यािा सिेत िषृ्ट्रि भएको।

• गभििती अिस्थािा भएका तथा हिुसक्िे सम्भाष्ट्रित िष्ट्रटलताहरु सियिै पत्ता लगाई
उश्चचत व्यबस्थापि तथा रेफर गिि सष्ट्रकएको ।



िष्ट्रििति अभ्यासहरु
• ससति अिदुाििा प्राप्त ििेट कि भएको हदुााँ िगरपामलकले कायिक्रिलाई मिमत तथा
कायिक्रििा सिािेश गरी प्रभािकारी बिाउि थप ििेट ष्ट्रिमियोश्चित गिे गरेको ( गौरीगङ्गा
िगरपामलका )

• अमग्रि रुपिा सचुिा प्रकाशि गरी सेिा संञ्चालि हिेु मिमत र स्थािको प्रचार प्रसार गिे
गरेको।



िष्ट्रििति अभ्यासहरु
• आिा सिहुको बैठकिा स्िास््यकिी गई ग्रामिण अल्रासाउण्ड को फाइदाबारे स्िास््य
श्चशक्षा प्रदाि ।

• आ ि २०७८/७९ को लागी कायिक्रि थप प्रभाबकरी गराउि पामलकाले िै १,००,०००
रकि छुटाएको साथै थप portable USG िेमसि खररद गििका लामग रकि छुटाएको । (

लम्कीचहुा िगरपामलका )

• दरुदराि र स्िास््य सेिा पहचु बाट टाढा रहेका क्षेरको पष्ट्रहचाि गरी अल्रा साउण्ड
घमु्ती श्चशष्ट्रिर संचालि गररएको



सिस्या चिुौतीहरू
• कायिक्रििा बिेटको व्यिस्था कि हिुु ।

• घरायसी काििा व्यस्त रहिे भएको हदुााँ गभि िाचका लामग िहत्ि िददिे गरेको ।

• िांच पिात गभििती िष्ट्रहलालाइ कुिै ररपोटि ददिे व्यिस्था िभएको हदुााँ ष्ट्रिश्वास गिि ििान्ने
गरेको ।

• िष्ट्रटलता देश्चखई प्रषेण गरीएकाहरु ष्ट्रिमभन्न कारणहरुले गदाि प्रषेण गरेतापमि िामथल्लो मिकायिा
िाि ििाने्न गरेको ।



सिस्या चिुौतीहरू
• अल्रासाउण्ड सेिा लाई तोष्ट्रकएको ददि बाहेक आिस्यक भएको बेला सेिा ददि प्रत्येक स्िास््य
संस्थाका िमसिङ कििचारीलाई तामलि को व्यबस्था िभएको ।

• ग्रािीण क्षेरिा प्रभािकारी रुपिा सेिा ष्ट्रिस्तार गिि थप गणुस्तरीय अल्रासाउण्ड िेमसिको खररद

• मबग्रकेो अल्रासाउण्ड िेमसिको ििित

• ग्रामिण अल्रासाउण्ड कायिक्रिको प्रमतिेदि प्रणालीको एकरुपता िहिु ु

• िामथल्लो मिकाय बाट अिगुिि तथा सपुररिेक्षण िहिुु



आगािी कायिददशा (Way Forward)

• कायिक्रििा बिेटको व्यिस्था थप हिु ु पिे ।

• सचेतिािलुक र कायिक्रिको िहत्ि पषु्ट्रि हिेु कायिक्रिहरु गिुि पिे ।

• पररक्षणबाट प्राप्त िखु्य िमतिाको मलश्चखत ररपोटि ददईिे व्यिस्था भएिा कायिक्रि थप
सफल हिेु देश्चखन्त्छ ।

• िष्ट्रटलता देश्चखई प्रषेण गरीएकाहरुलाई सरकारी अस्पतालहरुिा मिशलु्क थप परीक्षण र
उपचारको व्यिस्था गरीिु पिे ।



आगािी कायिददशा (Way Forward)

• गणुस्तरीय औिार तथा उपकरण को व्यिस्था र उपलव्धता हिु ु पिे l

• ग्रामिण अल्रासाउण्ड कायिक्रिको लामग एक ििा तामलि प्राप्त िमसिंग कििचारीको व्यिस्था
गिुि पिे ।

• सबै श्चिल्ला घमु्ती श्चशष्ट्रिर संचालि गिे ।

• ग्रामिण अल्रासाउण्ड कायिक्रिको प्रमतिेदि HMIS िा सिािेश हिुपुिे



फोटो ग्यालरी:



फोटो ग्यालरी:



New Initiatives (Specify if any…)

• ९ िटै श्चिल्लािा िखु्यिन्त्री िेष्ठ िागररक स्िास््य कायिक्रि िाफि त कायिक्रि लागू भएका श्चिल्ला र स्थािीय
तहिा घर घर र टोलिा गई ज्येष्ठ िागररकिा आधारभतू स्िास््य सेिा पहुाँचको कायि शरुु भईसकेको ।

• ९ िटै श्चिल्लािा ष्ट्रिद्यालय िसि कायिक्रि िाफि त कायिक्रि लागू भएका श्चिल्ला र स्थािीय तहिा स्िास््य सेिाको
पहुाँच ष्ट्रिस्तार गररएको । तर HMIS िा सिािेश िभएको ।

• स्िास््य मिदेशिालय डोटी िाफि त कायािन्त्ियि हिुे गरी मिक साईिोि इश्चन्त्स्टच्यटु िेपाल संगको सहकायििा स्िास््य
उपकरणहरु ििित सम्भार गिि डोटीिा प्रदेशस्तर बायोिेमडकल इश्चन्त्िमियररङ्ग प्रयोगशाला स्थापिा तथा संचालि ।



• क्षयरोग उपचार केन्त्र, गोदािरी िगरपामलका, कैलालीिा  स्थापिा र संचालि 

• कंचिपरुिा इन्त्टोिोमलश्चि प्रयोगशाला स्थापिा

• प्रदेश िातहतको  सबै अस्पतालहरुिा अश्चक्सिि प्लान्त्ट िडाि 

• २० ििा स्िास््यकिीलाई आइसीय ुतथा भेश्चन्त्टलेटर तामलि र ९८ ििा स्िास््यकिी लाई ष्ट्रक्रष्ट्रटकल 
केयर सम्बश्चन्त्ध तामलि प्रदाि गरेको 

• सबै जजल्ला अस्पतालहरुमा PCR सेवा सुरु



• ष्ट्रिद्यालय िसि कायिक्रि, िखु्यिन्त्री ज्येष्ठ िागररक कायिक्र, ष्ट्रिद्यालय आत्िहत्या रोकथाि
कायिक्रि, योग प्रश्चशक्षण प्रश्चशक्षक कायिक्रि, स्िास््य प्रिदिि कायिक्रि, प्रििि स्िास््य श्चशष्ट्रिर,
गाउाँघर श्चचष्ट्रकत्सक कायिक्रि संचालििा रहेका

• िष्ट्रटल प्रसतुी तथा िष्ट्रटल दघुिटिािा परेका १९ ििालाई आकश्चस्िक हिाई उद्दार गरेको ।

• प्रादेश्चशक स्िास््य पििधि केन्त्र, कंचिपरुको अस्थायी दरबन्त्दी संरचिा स्िीकृत भई कायािलय
संचालििा रहेको ।



• प्रदेश िातहतका सम्पूणि आयिेुद कायािलयहरुिा प्रयोगशाला सेिा संचालि

• ष्ट्रिपन्न िागररक स्िास््य उपचार सहायता अन्त्तगित ५०० ििालाई उपचार सहायता
प्रदाि

• ९ िटै श्चिल्लाहरुिा पूणि खोप समुिश्च चतता तथा ददगोपिा घोषणा कायिक्रि संचालि गरर
मिमत २०७९।०६।२८ िा सदूुरपश्चिि प्रदेशलाइि पणुिखोप समुिश्च चतता घोषणा
गररएको।



Lessons learned
• PNC home visit and rural USG program are cost effective public health

interventions

• More than one trained nursing staff and one more USG machine is needed in
palika for rural USG

• Referral system needs to be linked and strengthened



• Sufficient budget allocation for both programs

• Visitor service providers for PNC home visit.



Priorities for next AWPB
• New training package for revised HMIS and DHIS-2 system

• Training rural USG and provision of USG machine.

• eHR expansion in all hospitals

• eLMIS user and password for PHD

• School Nurse prpgram expansion and recording reporting incorporated in 
HMIS



• Program commodity supply management

• Ayurved recording and reporting system development, training

• Laptop supply upto reporting units

• Integrated supervision budget allocation in PHD

• Monitoring of HP MSS upto health institution level and its functioning



धन्त्यिाद 


