प्रदे श स्वास््य निदे शिालय रास्रीय पोषण
क्षेत्र बैठक
पोषण क्रियाकलापहरुको बर्तमाि अवस्था
डा. रबबि खड्का
निदे शक, स्वास््य सेवा निदे शिालय
कणातली प्रदे श
११ असार २०७७ (२५ जि
ु २०२१)

प्रगनर् सम्बन्धि केहह झलकहरु
• प्रत्यक २ हप्तामा हुने स्वास््य तथा पोषण क्षेत्रको छलफल सममक्ष्या संचालन ननयममत ैरहहे को छ
• मनसन
ु पव
ू व तयाही तथा प्रनतकायव योजना ह कोहोना ैाइहस होग (कोमैड १९) होकथाम, ननयन्त्त्रण, उपचाह तथा
प्रनतकायव आकस्स्मक योजना, २०७८ सामास्जक ववकास मन्त्त्रालयबाट स्वीकृत ैएको छ
• प्रदे श स्तहीय मनसुन पूवव तयाही तथा प्रनतकायव योजनामा पोषण क्षेत्रलाई समाबेश गरहएको छ
• प्रदे श स्तहीय पोषण तथा खाध्य सुहक्ष्या संचालक सममनतको छलफल सम्पन्त्न ैयो

• कणावलीका ५ स्जल्लाहरुमा संचामलत “आमा तथा बाल स्वास््य ह पोषण कायवक्रम (MCHN)” अन्त्तगवत बााँकी हहे को
२३० मेट्रिक टन पौस्टटक आहाह उत्पादन गरहसकेको छ . केट्रह ट्रदन मैत्रर यस अस्न्त्तम लटको गुणस्तह परहक्षण
प्रनतबेदन बबश्व खाध्य कायवक्रमबाट बझ
ु ाउने योजना छ

• “आमा र्था बाल स्वास््य र पोषण कायतिम (MCHN)” अन्त्तगवत कणावलीका ५ स्जल्लाहरुमा मे २०२१ मट्रहनामा
१७०५९ जनाका लागग (६६३९ गैववती तथा सुत्केही मट्रहला ह स्तनपान गहाइहहे की आमाहरु तथा १०४२० ६ दे खख २३
मट्रहना सम्मका बालबामलकाहरु) कुल ५१.१७७ मेट्रिक टन पौस्टटक आहाह ववतहण ैयो . मे मट्रहनाको ववतहणमा
ैएको प्रगनत मात्र ५८.५७% हो . स्जल्ला तथा स्थाननय स्तहमा लागु गरहएको ननषेधाज्ञाको काहणले पनन ैौनतक
प्रगनतमा थोहर कमम आएको हो
• कोमैड १९ सम्बस्न्त्धत ननयेममत १० वटा एफएमहरु माफवत प्रत्यक ट्रदन १२ पटक संचाह सामग्रीको प्रशाहण कायव
ननहन्त्तह रुपमा ैर हहे को छ

प्रगनर् सम्बन्धि केहह झलकहरु
• सल्यान, सुखेत, दर लेख, जाजहकोट ह रुकुम स्जल्लाहरुका पामलका स्तरहय स्वास््यकमीहरुका लागग CNSI तामलम
सम्पन्त्न ैरसकेको छ ह मट्रहला सामद
ु ानयक स्वास््य स्वयम ् सेववकाहरुको लागग संचालन ैरहहे को छ
• सआ
ु हाहाको सहयोगमा एसएमएस पद्धती द्वाहा गैववती तथा सत्ु केही ह स्तनपान गरहहहे की मट्रहलाहरुलाई पोषण
तथा स्वास््य सम्बस्न्त्ध जानकाही ट्रदने कायव ननहन्त्तह ैरहहे को छ

• कायव छे त्रमा समेट्रटएका परहवाहहरु तथा १००० ट्रदन मैत्र पने मट्रहला तथा बाल बामलकाहरुलाई लाई टे मलफोन माफवत
स्वास््य, पोषण ह कोमैड सम्बस्न्त्ध पहामशव ट्रदने कायव पनन ननहन्त्तह ैरहहे कोछ

• टे मलफोनको माध्यमबाट मट्रहला सामुदानयक स्वास््य स्वयंसेववका, स्वास््य संस्था, ओ.ट्रट.मस. ह ग्राममण नमुना
ककसानहरुलाई गण
ु स्तहीय सेवा प्रवाह हनव सकुन ैन्त्ने हे तल
ु े प्राववगधक सययोग कायव सम्पन्त्न ैएको छ

• कोमैड १९ को सन्त्दैवमा हास्टिय पोषण क्लस्टह/सआ
ु हाहा/यनु नसेफको नेतत्ृ वमा १४ स्जल्लामा संचामलत IYCF Rapid
Assessment को प्रनतबेदन लेखन कायव सम्पन्त्न ैयो

• “शशघ्र कुपोषणको एक्रककृर् ब्यावस्थापि कायतिम (IMAM) ” अन्त्तगवत बट्रहहं ग उपचाहात्मक केन्त्र (OTC) मा गत
बरशाखमा ५९ जना ह जेटठ मा १५ जना गरह जम्मा ७४ जना बालबामलकाहरु ैनाव ैएका छन ् ैने पोषण
पन
ु स्थावपना गह
ृ (NRH) मा बरशाखमा १७ जना ह जेटठ मा ९ जना गरह जम्मा २६ जना बालबामलकाहरु उपचाहात्मक
सेवाको लागग ैनाव ैएका छन ्

प्रगनर् सम्बन्धि केहह झलकहरु
• कणावली प्रदे श सहकाहको नीनत, कायवक्रम ह बजेटमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको मल
ु प्रवाहीकहण ह
आगामी आ.ब. २०७८/२०७९ को लागग रु ६६ लाख बजेट बबननयोजन ैएको छ

• बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्त्तहगत स्थानीय तहहरुले लकडाउन ह कोमैडको असहमा पहे का सुनौला
हजाह ट्रदनका आमाहरुलाई पोषण झोला बबतहण कायव ैई हहे को छ

• सबर स्थानीय तहहरुमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना बजेट अन्त्तहगत ओट्रटसी स्थापना ह मट्रहला
स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई बह
ृ त पोषण प्याकेज सम्बन्त्धी तामलमको तयाही ैईहहे को छ

सुआहाराको सहयोगमा टे शलफोि माफतर् परामशत हदिे कायत र
नियेशमर् बद्
ु मिको केहह झलक
ृ धि अिग

Suaahara Community Nutrition Facilitator counselled to
HHs/FCHVs based on Job Aid/guideline

२४ जि
ु २०२१ सम्मको पोषण सामाग्रीहरुको अन्धर्म मौज्दार्को अवस्था

• रे हटिल (शिटाशमि “ए”) २००००० आइ.यु. क्याप्सुल: १४५००
• आरयुहटएफ (इजी पेस्ट िट प्याकेट): ७० काटुवन
• बाल शिटा (एम.एि.पप. स्यासेट): २४६०००
• एफ - ७५ (४०० ग्राम): ७ काटुवन
• एफ - १०० (४०० ग्राम): ७ काटुवन

• एल्बिड्याजोल ४०० ग्राम ट्याब्लेट: १७९०५०

• आमा र्था बालबाशलकाका लाधग र्ौल िाप्िे बबध्यनु र्य मेशशि: १
• शशशु र्था बाल बाशलकाहरुका लाधग उचाई िाप्िे पोटे बल मेशशि: २५
• बालबाशलकाहरुका लाधग कलर कोडेड मुआक टे प: १०००

२४ जुि २०२१ सम्म उपलब्ि पौन्टटक आहारको अन्धर्म मौज्दार्को बबवरण:
• न्जल्लान्स्थर् मुख्य गोदामहरुमा अन्धर्म मौज्दार्: १८७.४२६ मेट्रिक टन
• स्वास््य संस्थाहरुमा रहे को अन्धर्म मौज्दार्: ११२.१९० मेट्रिक टन
• कुल अन्धर्म मौज्दार् को पररमाण: २९९.६१६ मेट्रिक टन

मख्
ु य चि
ु ौनर्हरु र्था जोखखम धयि
ू ीकरणका उपायहरु
चुिौनर्हरु
• बतवमान ववषम परहस्थीनतको काहणले अगधकांश
स्थानहरुमा आवश्यककय स्वास््य सेवाहरु अवरुद्ध
हुन सक्ने सम्ैावना
• आमा तथा बाल स्वास््य ह पोषण कायवक्रम
अन्त्तगवत यस आगथवक बषव असाह मसान्त्त अगावर
अस्न्त्तम तेस्रो लटको २३० मेट्रिक टन पौस्टटक
आहाहको गण
ु स्तह परहक्षण तथा स्जल्ला स्तहीय
गोदाम ् सम्म ढुवानी कायव सम्पन्त्न गरह सक्नु पने

धयूिीकरणका उपायहरु
• स्थानीय ननकायहरु संग ननयममत सम्बाद द्वाहा
स्वास््य संस्था स्तहीय ननयममत स्वास््य
सेवाहरुलाई कसही न्त्यन
ु तम रुपमा ैए पनन
संचालन गनव सककन्त्छा ैन्त्ने बबषयमा ननहन्त्तह
प्रयासहत हुने
• बबश्व खाध्य कायवक्रमले मशघ्र नमन
ु ा संकलन ह
गण
ु स्तह परहक्षण कायव सम्पादन गने ह स्वास््य
सेवा ननदे शनालय बाट सो प्रनतबेदन को आधाहमा
मशघ्र ढुवानी कायव गने गहाउने

आगामी हदिमा गररिे कायतहरु
• CNSI तामलम सम्पन्त्न ैएको स्जल्ला जस्तर दर लेख, सल्यान ह सुखेतमा बट्रहहं ग उपचाहात्मक केन्त्रहरुको
स्थापना गरहने छ
• युननसेफको सहयोगमा कोमैड १९ को पहीप्रेक्ष्यमा पोषण लाई उच्च प्राथममकता ट्रदद
ं र हजाह ट्रदनका आमाहरु

लक्षक्षत सामास्जक व्यवहाह परहवतवन तथा संचाह कायवहरु संचालन गरहनेछ आवश्यककय स्वास््य सेवाहरुको
संचालन तथा ननहन्त्तहतामा जोड ट्रदईनेछ

• असाह मसान्त्त मैत्र बााँकी हहे को २३० मेट्रिक टन पौस्टटक आहाहको गुणस्तह परहक्षण तथा स्जल्ला स्तहीय

गोदाम ् सम्म ढुवानी कायव योजना सम्पन्त्न गरहनेछ

जम्
ु लाको किकासध
ु दरी स्वास््य संस्थामा वद्
ु मि र्था डोल्पा न्जल्लाको लाधग
ृ धि अिग
रुकुम न्स्थर् राडीज्यूला िण्डारण गह
ृ मा राखखएको पौन्टटक आहारको एक झलक

THANK YOU

