ইউএনএইচিসআর এবং সদর হাসপাতাল কাি�ত মাইলফলেক েপৗঁেছেছ
�ানঃ

ইউএনএইচিসআর ক�বাজােরর �থম িনিবড় পিরচযর্া েক� (আইিসইউ) ইউিনেটর বয্ব�াপনা েজলা সদর

ক�বাজার, চ��াম

হাসপাতােলর কােছ হ�া�র কেরেছ।

তািরখঃ

েকািভড-১৯ মহামারীর শুরুেত, জািতসংেঘর শরণাথর্ী সং�া ইউএনএইচিসআর, েকািভড আ�া� েরাগীেদর িচিকৎসা

৩০েশ িডেস�র ২০২১

েসবা �দােনর জনয্ ক�বাজাের �থম িনিবড় পিরচযর্া েক� (আইিসইউ) �াপন কের যা ২০২২ সােলর ১ লা জানু য়াির
েথেক ক�বাজার সদর হাসপাতাল কতৃ র্ক পিরচািলত হেব।
“েকািভড-১৯ মহামারী আমােদর সকেলর জনয্ একিট বড় চয্ােল� িছল। ইউএনএইচিসআর এর সােথ সম�য় এবং
সহেযািগতার মাধয্েম আমরা সকল জনসাধারণেক সিঠক সমেয় েসবা �দান করেত েপেরিছ। আইিসইউ েবড অেনেকর
জীবন বাঁচােত সাহাযয্ কেরেছ। এই ধরেনর িবেশষািয়ত িচিকৎসা েক� �াপেনর জনয্ আমরা ইউএনএইচিসআর েথেক
�া� সকল সহায়তার �শংসা কির, যা আমােদর ক�বাজােরর জনগেনর �া�য্ সহায়তা বয্ব�া উ�ত করেত সাহাযয্
কেরেছ”- বেল উে�খ কেরন ডাঃ েমাঃ েমািমনু র রহমান, সু পািরনেটনেড�, েজলা সদর হাসপাতাল।
আইিসইউ এর সিঠক পিরচালনার জনয্, ইউএনএইচিসআর গত জু ন ২০২০ েথেক িডেস�র ২০২১ পযর্� িবিভ�
িচিকৎসা সর�াম সরবারহ, অি�েজন িসিল�ার �াপন, ওষু ধ, বয্ি�গত সু রক্ষামূ লক সর�াম সহ এই আই িস এউ
েক আিথর্ক

সহায়তা �দান কেরেছ

এছাড়াও ১১৫ জন িচিকৎসা কমর্ীেদর পাির�িমক �দােন অথর্ায়ন কেরেছ

ইউএনএইচিসআর । উ� এই উেদয্ােগ, ইউএনএইচিসআর এর অংশীদার সং�া - িরিলফ ই�ারনয্াশনাল এবং
গণ�া�য্ েক� (িজেক) আইিসইউ এর সিঠক পিরচালনার জনয্ অিতির� কমর্ী এবং েরাগীেদর জনয্ খাবার সরবরাহ
কেরেছ।
েকািভড-১৯ এর গুরুতর উপসগর্যু� েরাগীেদর, হাই িডেপে�ি� ইউিনট (এইচিডইউ) এবং আইিসইউ এর জনয্ ৩৮
শযয্া সংযু ি�র মাধয্েম েসবার সক্ষমতা স�সারন করা হেয়িছল। ইউএনএইচিসআর, ডি�উএইচও এর কািরগির
সহেযািগতায় �া�য্ পরীক্ষার ফলাফল �ত িনি�ত করেত আইিসইউ ইউিনেটর মেধয্ একিট পরীক্ষাগারও �িত�া
কেরেছ যা স�ােহ সাত িদন সাবর্ক্ষিনক (২৪ ঘ�া) েখালা থােক।
“আমরা আইিসইউ-এর বয্ব�াপনা েজলা সদর হাসপাতােল হ�া�র করিছ, িক� এর মােন আমােদর ব�ু� ও
সহেযািগতার অবসান নয়। আমরা এই শহেরর �া�য্ েসবা উ�ত করেত আমােদর সহায়তা অবয্াহত রাখব এবং
েরাগীেদর জনয্ একিট বিহর্িবভাগ ৈতির করব যা শী�ই েবশ কেয়কিট িবেশষািয়ত �া�য্েসবা �হেন সহায়তা করেব”
বেল উে�খ কের েজলায় �া�য্ েসবায় সহেযািগতা করার জনয্ সং�ার �িত�িত পুনবর্য্� কেরেছন- ইটা সু য্টস, অিফস
�ধান ইউএনএইচিসআর ক�বাজার সাব অিফস।
আইিসইউ চালু হওয়ার পর েথেক এখন পযর্� ১১৩৭ জন েরাগী এখান েথেক িচিকৎসা েসবা েপেয়েছ যােদর মেধয্
৮০% এর েবিশ ক�বাজার েজলা এবং আেশপােশর এলাকায় বসবাসকারী বাংলােদশী নাগিরক। কয্া� েথেক েরফার
করা েরািহ�া শরণাথর্ীরাও আইিসইউ ইউিনট এর েসবা েথেক উপকৃত হেয়েছ।
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ইউএনএইচিসআর, সদর েজলা হাসপাতাল, �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয়, ক�বাজার িসিভল সাজর্েনর কাযর্ালয়
এবং শরণাথর্ী �াণ ও �তয্াবাসন কিমশনােরর কাযর্ালয় এর মেধয্ পার�িরক সহেযাগীতা ও েযৗথ উেদয্ােগর ফলাফল
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আইিসইউ ইউিনেটর সামি�ক সাফলয্। সেবর্াপির- িবিভ� েদশ েযমন - মািকর্ন যু �রা� এবং যু �রােজয্র মেতা
েদশগুিলর উদার অনু দান এর কারেনই আইিসইউ ইউিনট �ত �িত�াপন করা স�ব হেয়েছ।
সমাি�।
েযাগােযাগঃ
হানাহ ম�াকডনা�
ক�বাজার, বাংলােদশ।
েমাবাইলঃ: +880 183 168 099
ইেমইলঃ macdonah@unhcr.org
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