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ކޮމާންޑުން އަތޮޅުތަކުގައި ސިއްހީ ފަރުވާގެ ތަމްރީނު ހިންގައިފި.

ކޮލޮމްބޯ ،ޖުލައި  :12ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ އަދި ޔޫ.އެސް ޕެސިފިކް ކޮމާންޑްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި،
ނަރުހުންނާއި ،ސްކޫލްތަކާއި އަދި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތްތަކަށް ސިއްޙީ ތަމްރީންއެއް ހ.ދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ .މިއީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ބަލިމީހާ ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ދެވޭފަރުވާއާއި ،ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ،އެހެނިހެން ކުއްލި ހާލަތްތަކަށް އިޖާބަދޭއިރު،
ރަނގަޅު އަދި ފުރިހަމަ ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާގެ އެހީގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިލްސިލާ ގޮތުން ހިންގުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގުނު ދެވަނަ ތަމްރީންއެވެ.
"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އަދި ދިވެހި ސިއްހީ ހިދުމިތްދޭ ފަރާތްތައް އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށް ،މިފަދަ ތަމްރީންތަށް ހެދުމުން ލިބޭ
ތަޖުރިބާތަކާއި ހިއްސާކުރެވޭ މައުލޫމާތުތަކީ ދެގައުމަށްވެސް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް" އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގެ ޗާޖް ޑި އެފެއާޒް ރޮބަޓް ހިލްޓަން ވިދާޅުވިއެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގުނު ފަސްދުވަ ހުގެ މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ އެހީގައި ދަސްކޮށްދެވުނު ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި  ،ބޮޑަށް
ލޭއަންނަ

ތަނަކުން

ލޭމަނާކުރާނެ

ގޮތްތަކާއި،

ހައިޕޯތާމިއާއަށް

ފަރުވާދޭނެގޮތާއި،

ބޮލަށް

ލިބޭ

އަނިޔާތަކަށް

ފަރުވާދޭނެގޮތާއި،

ކާޑިއޯޕަލްމަނަރީ

ރިސަސިޓޭޝަންއާއި (ސީ.ޕީ.އާރު) ދޭނެގޮތާއި ،ބަލިމީހާގެ ހާލު ދެނެގަނެ އުފުލާނެގޮތް ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ކަންކަމަކީ ހޮސްޕިޓަލަކާ ހަމައަށް ބަލިމީހާ
ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވެއްޖެނަމަ އެމީހާގެ ޙާ ލަތު އިތުރަށް ނުރައްކާވެދާނެތީ އެވަގުތުތެރޭގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އަދި ސަމާލުކަން
ދޭންޖެހޭ ކަންތަކެވެ .މިތަމްރީންތަކަކީ ޙާއްސަކޮށް ސިއްޙީފަރުވާގެ ވަސީލަތްތަށް ލިބެންނުހުންނަ ކުދި ރަށްތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ތަމްރީނުތަކެކެވެ.
މީގެއިތުރުން އެމެރިކާގެ ސިއްހީ ޓީމުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލާއި ،ސީ އެންބިއުލާސްގެ ހިދުމަތާއި އަދި އެހެން ޖަމިއްޔާތަކަށް  11،000.00އެމެރިކާ
ޑޮލަރުގެ ތަކެތީގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .މިއެހީއަކީ އަނިޔާވެފައިވާ މީހުންނަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ބަލީމިހުން އުފުލުމުގެ
މުހިއްމު ޙިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތްތަކެކެވެ .މިއީ އެމެރިކާގެ ނޯތު ކެރޮލީނާގެ އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް އޭޖެންސީތަކުން
ހަދިޔާކުރެއްވި އާލާތްތަކާއި ތަކެއްޗެވެ.
މިތަމްރީން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި ،ހދ.އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްއާއި،
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ،ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،އަމީރު އަމީން ސްކޫލްއާއި އަދި އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން
ލިބިގެންނެވެ.
މިއަހަރު އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ވަނީ އައްޑު އަތޮޅުގައިވެސް މިފަދަ ތަމްރީނެއް ހިންގާފައެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކާފު އަތޮޅުގައި މިފަދަ ތަމްރީނެއް
ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
# # # #

މައިބަދައިގެ ގެއްލުން ލިބިފައި ހުންނަ ބަލިމީހުން ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ
ބެލުމުގެދަށުން ކުރިޔަށްގެންދަނީ.

ބެންޑޭޖު އަޅާނެގޮތް ދަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑުގެ މެޑިކެއްގެ އަތުގައި ބެންޑޭޖު އަޅަނީ .ފަސްދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ
ސިއްހީ ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމުގެ މިތަމްރީނުތަކުގައި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހިމެނިގެންދިޔަ.

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ފުރަނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ފަރުވާ ނުވަތަ ސީ.ޕީ.އާރް ދޭނެގޮތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގައި
ކުޅުދުފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންބިއުލާސް ޑްރައިވަރުންނާއި ،ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ދަރުމަވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.

ކުޅުދުފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންގެ ސިއްހި ތަޖުރިބާއާއިއެކު ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތައް
ހިއްސާކުރެވި އެއާއިމެދު ކްލާސްރޫމް ސެޝަންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީނެއް މިހަރަކާތްތަކުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ބޭއްވުނު .މިތަމްރީނުގައި ބަލިމީހާގެ ހާލަތު
ދެނެގަންނާނެ ގޮތާއި ،އެކަށީގެންވަ ފަރުވާދޭނެގޮތް އަދި ތަމްރީނުގައި ބަލިމީހާ އެންބިއުލާސަށް ލާނެގޮތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ބައިވެރިން ހޯދި.

ޅުދުފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ،ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން މިތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް އެމެރިކާ

އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ހަނދާނީ ސެޓްފިކެޓްދެއްވި.

