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কক্সবাজাি

কক্সবাজারে সিসিয়াে এসকউট রেসিরেটসে ইনরেকশন (এিএআেআই) আইরিারেশন এন্ড সিটরেন্ট রিন্টাে চােু
কেরো িেকাে ও ইউএনএইচসিআে
কক্সবাজারেে রজো প্রশািক রোোঃ কাোে র ারিন এবং শেণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবািন কসেশনাে রোোঃ ো বু ব আেে
ত্ােু কদারেে রনত্ৃরে; অংশীদাে িংস্থা েুড েে দয াংসে, সেসেে ইন্টােনযাশনাে, ব্র্যাক ও সবশ্ব স্বাস্থয িংস্থাে িারর্
সেরে ইউএনএইচসিআে ও বাংোরদশ িেকাে কক্সবাজারে শেণার্থী ও স্থানীয় জনগরণে জনয দু ইসট সিসিয়াে এসকউট
রেসিরেটসে ইনরেকশন আইরিারেশন এন্ড সিটরেন্ট রিন্টাে (এিএআেআই আইসটসি) উরবাধন করেরে।
এই দু সট এিএআেআই আইসটসি’ে একসট কুত্ুপােং ৫ নম্বে কযারে ও অপেসট উসিয়ায় অবসস্থত্। প্রায় ২০০ শয্যা
সবসশষ্ট এই রকন্দ্র দু ইসটরত্ রকাসিড-১৯ এে গুরুত্ে রোগীরদে রিবা রদয়া রব, সচসকৎিা পারব শেণার্থী ও স্থানীয়
িবাই।
গত্ ১৮ রে প্রর্ে এিএআেআই আইসটসি অনোইরন উরবাধন কোে িেয় রোোঃ ো বু ব আেে ত্ােু কদাে বরেন,
“এসট একসট ঐসত্ াসিক েুহুত্থ। এই োনসবক কায্থক্ররেে শুরু রর্রকই ইউএনএইচসিআে বাসকরদে জনয পর্ প্রদশথক
স রিরব কাজ কেরে।“
আজ উসিয়ায় ১৪৪ শয্যাে সবত্ীয় এিএআেআই আইসটসিসট উরবাধনকারে কক্সবাজারেে রজো প্রশািক বরেন,
“িেকারেে পক্ষ রর্রক ইউএনএইচসিআেরক জানাসি আন্তসেক কৃত্জ্ঞত্া। ইউএনএইচসিআে-এে তত্সে এই
স্বাস্থযরকন্দ্রগুরোরত্ শেণার্থী ও স্থানীয় রকাসিড-১৯ রোগীরদে রিবা রদয়া রব।”
ইউএনএইচসিআে-এে সিসনয়ে অপারেশনি েযারনজাে স নারকা রটাসক বরেন, “এিন কযারেে রিত্রেে ও বাইরেে
রোগীরদে আইরিারেশন করে সচসকৎিা রদয়া িম্ভব রব, রয্ন ত্াো িু স্থ রয় বাসি সেেরত্ পারেন। গুরুত্ে রোগীরদে
আইরিারেশন রিন্টারে োিাে কােরণ ত্ারদে পসেবাে ও এোকা কে ঝুুঁসকরত্ র্াকরব। এসট আোরদে িবাে একসট
িসিসেত্ প্ররচষ্টা ও অজথন।”
এই দু ইসট এিএআেআই আইসটসি রকাসিড-১৯ রোকারবোয় বাংোরদশ িেকােরক ি ায়ত্াে বৃ ত্তে োনসবক প্রয়ারিে
একসট অংশ। এে আরেকসট উরেশয এই রোরগে গুরুত্ে রোগীরদে রেসডকযাে চাস দা সনসিত্ কো। পুরো রজোয়
শেণার্থী ও স্থানীয়রদে জনয ১২সট এিএআেআই আইসটসি কো রব, রয্িারন িবথরোট শয্যা িংিযা রব ১,৯০০সট।
কক্সবাজাে রজোে িকে িেকাসে স্বাস্থযরকন্দ্র ও শেণার্থী কযারেে প্রার্সেক স্বাস্থযরকন্দ্রগুরোরত্ ইসত্েরধযই পারিথানাে
প্ররটসিি ইকুইপরেন্ট (সপসপই) ি আেও আনু িাসিক ি ায়ত্া রদয়া রয়রে।
কক্সবাজাে িদে ািপাত্ারে ইউএনএইচসিআে এে ি রয্াসগত্ায় তত্সে রি ১০সট আইসিইউ রবড ও ৮সট াই
সডরপনরডসি রবড। শীঘ্রই রশষ রত্ য্াওয়া এই ইউসনরট জনবেও সদরব ইউএনএইচসিআে, য্ারদে কাজ রব গুরুত্ে
রোগীরদে রিবা দান।
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