
Particulars 2015 2016 2017 2018 2019 ctwvWb  clIBcfwt

Growth Monitoring 36,402 34,654 30,923 29,104 28,855 ކުޑަކުދިން ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ބެލުނު ޢަދަދު

EPI Vaccination 8,315 7,643 6,631 5,958 6,347 އައި ވެކްސިން ޖަހައިދެވުނު ކުދިންގެ ޢަދަދު.ޕީ.އީ

Optional Vaccination 1,600 2,090 1,785 4,899 5,820 އެހެނިހެން ވެކްސިން ޖަހައިދެވުނު ޢަދަދު

Family Planning 248 260 238 243 228 ޢާއިލާ ރޭވުމާއިބެހޭ ޚިދުމަތް ހޯދި މީހުންގެ ޢަދަދު

Travel Vaccination 6,689 7,123 13,679 6,539 8,717 ޓްރެވަލް ވެކްސިން ޖަހައިދެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދު

No.of Vitamin A given to children below 1 year of age 1,640 1,646 1,178 1,042 1,135 އެއް އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވިޓަމިން އޭ ދެވިފައިވާ ޢަދަދު
No.of Vitamin A given to children between 1 year to 5 years 

of age
4,977 4,484 4,315 3,700 2,449  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ވިޓަމިން އޭ ދެވިފައިވާ ޢަދަދ5ުއެއް އަހަރާއި 

No.of Deworming Treatment given to children between 

2years to 5 years of age
2,248 2,352 2,306 2,319 3,814  އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ފަނީބޭސް ދެވިފައިވާ ޢަދަދ5ުދެ އަހަރާއި 

General OPD
1_/ 1,477 1,968 2,668 3,201 4,800 _/1ޢާއްމުބަލިތަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ޢަދަދު 

Injection Administration 40 31 20 17 24 އިންޖެކްޝަން ޖެހުނު އަދަދު

Dressing 80 66 72 29 15 ބޭސް އެޅުނު ޢަދަދު

Stich Removal 2 0 0 0 1 ސްޓިޗް ރިމޫވަލް ހެދުނު އަދަދު

E.C.G 5 0 0 0 0 ޖީ ހެދުނު އަދަދު.ސީ.އީ

Nebulization 8 16 10 11 2 ނެބިއުލައިޒް ކުރެވުނު އަދަދު

Rendom Blood Sugar (By Glucometer) 174 257 307 309 543 (ގުލްކޯމީޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން)ހަކުރު ޓެސްޓު ކުރެވުނު އަދަދު 

 Cervical Cancer VIA Test Clients2_/ 18 23 9 0 0 _/2އޭ ޓެސްޓު ހެދި އަދަދު  .އައި.ވީ

 NCD Clients3_/ 146 122 55 32 24 _/3ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ކްލިނިކަށް މީހުންދެއްކި އަދަދު  

 Gastroentrology OPD5_/ 98 69 0 0 0 _/5ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި އަދަދު  / ހަޖަމްކުރުމުގެ ނިޒާމު 

 Rheumatology OPD5_/ 177 53 0 0 0 _/5ރާއްޖެ ބަލީ ވަޔާއި ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސުމުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި އަދަދު  

 Heamatology/Oncology OPD5_/ 12 0 0 0 0 _/5ލެޔަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ތެލަސީމިއާ ބައްޔާއި ލޭގެ ކެންސަރަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި އަދަދު  

 Tobacco Cessation Sessions6_/ 46 40 200 137 108 _/6ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުން ދުރުހެލުވިމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކްލިނިކު ސެޝަންގެ ޢަދަދު 

 Home Visits7_/ 131 178 224 217 383 _/7 އަހަރުން މަތީގެ ބަލިމީހުންގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ޢަދަދު  65ދާނުގައި ތިބޭ އުމުރުން 

 Adolescent Health Clinic Clients8_/ 0 44 7 3 0 _/8ފުރާވަރު ކުދިންގެ ކްލިނިކް ކްލަޔަންޓުންގެ ޢަދަދު  

Psycho-social Education Sessions9_/ 0 0 7 49 102 _/9ސައިކޯސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ސެޝަންގެ ޢަދަދު  

Source: Dhamana Veshi iSev wnwmwd :ctWrwf ivcaedutWmUluAwm

8_/  Adolescent Health Clinic Service Started on 22nd March 2016 . ގައި ކްލިނިކެއް ހުޅުވި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ފަށާފައެވ2016ެ މާރޗް 22ފުރާވަރު ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އެއުމުރުގެ ކުދިންނަށް ޙާއްޞަކޮށް _ /8

9_/  Psyco-social Education Session Service Started on January 2017 . ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ސައިކޯސޯޝަލް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ފަށާފައެވ2017ެނަފްސާނީ މައްސަލަތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ޙާއްޞަކޮށް _ /9

 2019 - 2015 ulIBcfwt egutog WviawfivedcSokurOf cawtctwmudiK cniSev wnwmwd : 6.5 ulwvWt

Table 6.5 : OUT - PATIENT HEALTH CARE IN DHAMANA VESHI,  2015 - 2019

Note: ްނޯޓ:

ް)އައި .ޕީ.އީ  (އެކްސް ޕެންޑެޑް ޕްރޮގްރާމް އޮން އިމިއުނައިޒޭޝަނ

Due to formation of Male' Health Coporation in 2010, some 

services has been discontinued. 
. ގައި އުފެއްދުމާއެކު މިސެންޓަރުން ކުރިން ދެމުންގެންދިޔަ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވަނީ ހުއްޓާލެވިފައެވ2010ެމާލޭ ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަން 

E.P.I (Expanded Programme on Immunization)

Optional Vaccination (Vaccines Prescribed by doctors that are not included in national vaccine schedule) .ޤައުމީ ވެކްސިން ޝެޑިއުލްގައި  ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން ވެކްސިންތައް: އެހެނިހެން ވެކްސިން

A.E.F.I (Adverse Events Following Immunization)
1_/  OPD General Counsultations and other treatment and 

procedures related to general OPD service started on 30th June 

2014

. ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންވަނީ އަލުން ދޭން ފަށާފައެވ30ެ ޖޫން 2014ޢާއްމު ބަލިތަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި އަދި އެ ޚިދުމަތާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚީދުމަތްތައް ވަނީ _ /1

2_/ Cervical Cancer Screening (VIA Test) New Service Started on 

19th January 2014 
.އަދި މިއީ ދަމަނަ ވެށިން މުޅިން އަލަށް ދޭންފެށި ޚިދުމަތެކެވެ.  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ފަށާފައެވ19ެ ޖެނުއަރީ 2014އޭ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތްވަނީ .އައި.ރަހިމުގެ ދޮރަށްޖެހޭ ކެންސަރު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ހަދާ ވީ_ /2

.ޙައްޖު، ޢުމްރާ، ބޯޓު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޖަހާ ވެކްސިންތައް: ޓްރެވަލް ވެކްސިން

3_/  NCD (Non Communicable Disease) Clinic New Service Started 

on 07th August 2014
.އަދި މިއީވެސް ދަމަނަ ވެށިން މުޅިން އަލަށް ދޭންފެށި ޚިދުމަތެކެވެ.  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންވަނީ ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައެވ07ެ އޮގަސްޓް 2014ހާއްސަކޮށް ކްލިނިކެއް ހުޅުވި  (ޑީ ބަލިތަކަށް.ސީ.އެން)ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް _ /3

4_/  Counseling Service Started Along with NCD Clinic on 7th 

August 2014
. ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކައުންސެލިންގެ ޚިދުމަތްވެސް ދޭންފަށާފައެވ07ެ އޮގަސްޓް 2014ޑީ ކްލިނިކުގެ ޚިދުމަތާއިއެކު .ސީ.އެން_ /4

5_/
 Super-specialist consultation services counduted by Aasandha 

Company Ltd starting from 9th May 2015
 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދަވަން ފެށި ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓް ކޮންސަލްޓޭޝަން ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ހިންގުނު ކޭމްޕްތައ2015ް މެއި 09_ /5

* Specialist Counsultations 2014 (Dermetology, ENT, 

Gynaecology, Peadiatrics & Cardiology) were counducted during 

special health camps held at Dhamana Veshi in conducted by 

interested  private sector parties in collaboration with Health 

Protection Agency  and Ministry of Health

6_/  Tobacco Cessation Service started at 05th January 2015 . ގައި ހާއްސަ ކްލިނިކެއް ހުޅުވި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވެއެވ2015ެ ޖެނުއަރީ 05ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް _ /6
7_/  Home visit service to bedridden patients of age 65 and above 

registered at Ministry of Gender and Family started on 04th 

February 2015

. ގައެވ2015ެ ފެބްރުއަރީ 04 އަހަރުން މަތީގެ ދާނުގައި ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޙިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ 65މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އުމުރުން _ /7

 ފަހަރެއްގެ މަތިން ދަމަނަ ވެށީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހެލްތް ކޭމްޕްތަކުގައި ޑޮކްޓަރުން ބަލިމީހިން ބަލައިފައިވާ 2 ވަނަ އަހަރު 2014ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ހަރަކާތްތަކަކީ  (ހަމުގެ، ކަރުންމަތީގެ، އަންހެނުންގެ، ކުޑަކުދިންގެ އަދި ހިތުގެ)ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް * 
.މިކޭމްޕްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ދަމަނަ ވެއްޓާއި ، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގުޅިގެންނެވެ. ކޭމްޕްތަކެކެވެ


