2021.01.07
ප්රධාන කර්තෘ පුවත්පත්,
ප්රවෘත්ි අධයක්ෂ - රූපවාහිනී /ගුවන්විදුලි
සංස්කාරක වවබ් පුවත්,

රත්නපුර රරෝහල රකොවිඩ් වෛරසරෙන් ආරක්ෂො කර ගැනීමට සහ ප්රතිකොර
රසේෛොෛන් ශක්තිමත් කිරීමට රසෞඛ්ය අමොත්යතුමිෙරගන් කඩිනම් පිෙෛර.
සබරගමුව පළාවත් කෑගල්ල සහ රත්නපුර දිස්ික්ක වෙක තුල වවවසන ජනතාවට ප්රිකාර වස්වාවන්ව
සපයන ප්රධාන වරෝහල වන රත්නපුර ශික්ෂණ වරෝහල වකාිඩ් වවරසවයන්ව වතාර කලාපයක් බවට
පත් කිරීම, වසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල වවරසවයන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම, වවරසය වයාප්තිය පාලනය
කර ගනිමින්ව වසෞඛ්ය වස්වා පවත්වාවගන යාම සහ වරෝහල සංවර්ධනය කිරිම සම්බන්වධවයන්ව ිව ්ෂ
සාකච්ඡාවක් වසෞඛ්ය අමාතය පිත්රා වන්වනිආරච්ි මහත්මියවේ ප්රධානත්වවයන්ව, රත්නපුර වරෝහවල්
අධයක්ෂ වවෙය අනුජ වරාද්රිවගෝ මහතා ඇතුලු වරෝහවල් ිව ්ෂඥ වවෙයවරු සහ නිලධාරීන්වවේ
සහභාගිත්වවයන්ව අෙ දින (07) වසෞඛ්ය අමාතයාං වේ ශ්රවණාගාරවේ දී පැවැත්ිනි.
රත්නපුර ශික්ෂණ වරෝහල තුලින්ව වකාිඩ් වවරසය ආසාදිත වූවන්ව වාර්තා වීමත් සමග වවරසය
පාලන වැඩපිළිවවල ක්ිමක් කිරීමට ගත යුතු ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග පිළිබෙ අවධානය වයාමු කළ
වසෞඛ්ය අමාතයතුමිය හදිසි ප්රිකාර ධාරිතාවය සහ වකාිඩ් පරීක්ෂණ කටයුතු ඉහළ නැංවීමටත්,
වරෝගීන්ව කළමණාකරණය කර ගනිමින්ව වරෝහවල් ප්රිකාර වස්වාවන්ව ක්ිමත්ව පවත්වාවගන
යාමටත් අව ය උපවෙස් වරෝහවල් නිලධාරීන්වට ලබා වෙන ලදි. වරෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය
වවරසවයන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සෙහා වන වැඩපිළිවවල ක්ිමත් කිරිමට අව ය උපවෙස් ෙ
ලබාවෙන ලදි. වකාිඩ් ආසාදිතයින්ව හදුනා ගැනීම සෙහා සිදු කරනු ලබන ඇන්විජන්ව පරීක්ෂණ කට්ටල
කිසිදු හිඟයකින්ව වතාරව වම් වන වතක් ලබා දී ඇි බැින්ව, ඉදිරියටත් හිඟයකින්ව වතාරව එම පරීක්ෂණ
කට්ටල ලබාදීමට අව ය කටයුතු සිදු කරන වලස වසෞඛ්ය අමාතයාං වේ නිලධාරීන්වට උපවෙස්
ලබාවෙන ලදි. එවමන්වම හදිසි වස්වා අව යතාවය මත වරෝහලට තවත් පී.සී.ආර් යන්වත්රයක් ලබාදීමට
කටයුතු සිදු කරමින්ව පවින බැින්ව ෙැනට සිදු කරන පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීමට
Extraction යන්වත්රයක් ලබාදීමටත්, වවන්විවල්ටර් යන්වත්ර 05 ක්, high flow oxygen යන්වත්ර 07 ක්
කඩිනමින්ව ලබාදීමට එකගතාවයකට පැමිවණන ලදි.
එවමන්වම ප්රිකාර වස්වාවන්ව ක්ිමත් කිරීමට පියවර ගනිමින්ව වවෙය, වහෙ, අතුරු වවෙය වස්වා
ඇතුලු වසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල හිඟය අවම කිරීමටත්, අතයාව ය වවෙය උපකරණ ඇතුලු ඖෂධ
හිඟයකින්ව වතාරව ලබාදීමත් පියවර ගන්වනා වලස වසෞඛ්ය අමාතයතුමිය අමාතයාං වේ නිලධාරීන්වට
උපවෙස් ලබාදුන්ව අතර, වරෝහවල් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට අොල සැළැස්මක් වසෞඛ්ය අමාතයාං ය
වවත කඩිනමින්ව ලබාවෙන වලස පැවැසූ වසෞඛ්ය අමාතයතුමිය ඒ අනුව වරෝහවල් ඉදිරි සංවර්ධන
කටයුතු සෙහා මුෙල් ප්රිපාෙන ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ෙ වපන්වවා වෙන ලදි.
වමම අවස්ථාවට වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ ජනරාල් වවෙය අවස්ල ගුණවර්ධන මහතා, ප්රොථමික රසෞඛ්ය
රසේෛො, ෛසංගත් රරෝග හො රකොවිඩ් රරෝග පොලන කටයුතු රොජ්ය අමොත්යොංශරේ රේකම් විරශේෂඥ
වෛද්ය අමේ හර්ෂ ද් සිේෛො මහත්ො, වසෞඛ්ය අමාතයාං වේ අිවර්ක වල්කම් වවෙය ලක්ෂ්මි
වසෝමතුංග මහත්මිය, අිවර්ක වල්කම් (සංවර්ධන) ජනක ශ්රී චන්වරගුප්තත මහතා, රත්නපුර වරෝහවල්
ිව ්ෂඥ වවෙයවරු ඇතුලු වරෝහල් කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානීන්ව, වසෞඛ්ය අමාතයාං වේ පරිපාලන
නිලධාරීන්ව ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිියහ.
ිරාජ් අවබ්සිංහ
(මාධය වල්කම්)
වසෞඛ්ය අමාතයාං ය

