
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ
 ކޮލޮމްބ  

ނޫސް ބަާޔން 
 ޕަބްލިކް އެފެައރޒް ސެކްޝަން 

9070-244 (1) 94+ފެކްސް:   8100-249 (1) 94+ ފ ނު:

● http://lk.usembassy.gov    ohararm@state.gov އިލް:ެއީމ

20171207 ނަންބަރު:

 ކޮމާންޑުން އަތޮޅުތަކުގައި ސިއްހީ ފަރުވާގެ ތަމްރީނު ހިންގައިފި. ޔޫ.އެސް ޕެސިފިކް

ޕެސިފިކް ކޮމާންޑްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި،އިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ އަދި ޔޫ.އެސް ޔުނަ:  12ޖުލައި ބޯ،ކޮލޮމް

ފުށީގައި ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. މިއީ އްހ.ދ ކުޅުދު ރާތްތަކަށް ސިއްޙީ ތަމްރީންއެއްފަ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އަދި ނަރުހުންނާއި، ސްކޫލްތަކާއި

ދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި، އެހެނިހެން ކުއްލި ހާލަތްތަކަށް އިޖާބަދޭއިރު، އި، ޤުފަރުވާއާދެވޭށް ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ޕިޓަލްއަހޮސް ބަލިމީހާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ސިލާ ގޮތުން ހިންގުމަށް ސިލް ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާގެ އެހީގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްހީއަދި ފުރިހަމަ ރަނގަޅު 

  ތަމްރީންއެވެ.  ދެވަނަގުނު ކުގެ ތެރެއިން ހިންތަމްރީނުތަ ހަމަޖެހިފައިވާ

ތަށް ހެދުމުން ލިބޭ ކީގައި މަސައްކަތްކޮށް، މިފަދަ ތަމްރީންއެ ސިއްހީ ހިދުމިތްދޭ ފަރާތްތައް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އަދި ދިވެހި އަޅުގަނޑުމެން"

 އެފެއާޒް ރޮބަޓް ހިލްޓަން ވިދާޅުވިއެވެ.  ގެ ޗާޖް ޑިކަމެއް" އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ކުރާނެފައިދާ ތަކީ ދެގައުމަށްވެސްތުތަޖުރިބާތަކާއި ހިއްސާކުރެވޭ މައުލޫމާ

ބޮޑަށް ހުގެ މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ އެހީގައި ދަސްކޮށްދެވުނު ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ، ފުށީގައި ހިންގުނު ފަސްދުވައްކުޅުދު

ކަށް ފަރުވާދޭނެގޮތާއި، ކާޑިއޯޕަލްމަނަރީ ގޮތާއި، ބޮލަށް ލިބޭ އަނިޔާތައި، ހައިޕޯތާމިއާއަށް ފަރުވާދޭނެކާނާކުރާނެ ގޮތްތަންނަ ތަނަކުން ލޭމަލޭއަ

ބަލިމީހާ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ހޮސްޕިޓަލަކާ ހަމައަށް ގޮތް ހިމެނެއެވެ. ދެނެގަނެ އުފުލާނެހާލު  ބަލިމީހާގެ، )ސީ.ޕީ.އާރު( ދޭނެގޮތާއި ސަސިޓޭޝަންއާއިރި

ލަތު އިތުރަށް ނުރައްކާވެދާނެތީ އެވަގުތުތެރޭގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އަދި ސަމާލުކަން ގުތު ހޭދަވެއްޖެނަމަ އެމީހާގެ ޙާމުގެ ކުރިން ގިނަ ވަދިޔުގެން

 ށް މުހިންމު ތަމްރީނުތަކެކެވެ. ކުދި ރަށްތަކަށް ވަރަ އްޙީފަރުވާގެ ވަސީލަތްތަށް ލިބެންނުހުންނަތަމްރީންތަކަކީ ޙާއްސަކޮށް ސިދޭންޖެހޭ ކަންތަކެވެ. މި

އެމެރިކާ 11،000.00އެހެން ޖަމިއްޔާތަކަށް އަދި ފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލާއި، ސީ އެންބިއުލާސްގެ ހިދުމަތާއި އްމީގެއިތުރުން އެމެރިކާގެ ސިއްހީ ޓީމުން ކުޅުދު

 ބަލީމިހުން އުފުލުމުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި މީހުންނަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިކަން ވެފައިވާރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. މިއެހީއަކީ އަނިޔާފޯލަރުގެ ތަކެތީގެ އެހީ ޑޮ

ނޯތު ކެރޮލީނާގެ އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް އޭޖެންސީތަކުން މިއީ އެމެރިކާގެ . ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތްތަކެކެވެންމުހިއްމު ޙިދުމަތްތަކަށް ބޭނު

 ޗެވެ. ހަދިޔާކުރެއްވި އާލާތްތަކާއި ތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި، ހދ.އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްއާއި،  ދެވުނީމިތަމްރީން ކުރިޔަށް ގެން

މާއި އެއްބާރުލުން އެހީތެރިކަ ން ސްކޫލްގެން ސްކޫލްއާއި އަދި އަފީފުއްދީކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި، އަމީރު އަމީ

 ލިބިގެންނެވެ. 

ުގައި މިފަދަ ތަމްރީނެއް މިއަހަރު އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ވަނީ އައްޑު އަތޮޅުގައިވެސް މިފަދަ ތަމްރީނެއް ހިންގާފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކާފު އަތޮޅ

 ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 
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ނު އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ންތަނަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީމީހުން ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ތަބަލިމައިބަދައިގެ ގެއްލުން ލިބިފައި ހުންނަ 

 ބެލުމުގެދަށުން ކުރިޔަށްގެންދަނީ. 

 

 

ބެންޑޭޖު އަޅަނީ. ފަސްދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ  ބެންޑޭޖު އަޅާނެގޮތް ދަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑުގެ މެޑިކެއްގެ އަތުގައި

 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. 

 

 

 ރަނގަޅުގޮތްތައް އެކު ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އެންމެގެ ސިއްހި ތަޖުރިބާއާއިކުޅުދުފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުން

 އެއާއިމެދު ކްލާސްރޫމް ސެޝަންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު. ކުރެވި ހިއްސާ

 

 

 



 

 

ގޮތުގެ ތަމްރީނެއް މިހަރަކާތްތަކުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ބޭއްވުނު. މިތަމްރީނުގައި ބަލިމީހާގެ ހާލަތު ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ

 ރިން ހޯދި. ދެނެގަންނާނެ ގޮތާއި، އެކަށީގެންވަ ފަރުވާދޭނެގޮތް އަދި ތަމްރީނުގައި ބަލިމީހާ އެންބިއުލާސަށް  ލާނެގޮތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ބައިވެ

 

 އެމެރިކާން މިތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ކުތަހޮސްޕިޓަލާއި، ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާޅުދުފުށީ ރީޖަނަލް 

 ވި. ގެ ބޭފުޅުން ހަނދާނީ ސެޓްފިކެޓްދެއްއެމްބަސީ


