හදිසි අනතුරු හේතුෙනේ  ොළය මියගිය  ෝගීන
ේ ගේ ෙකුගඩු ඇතුෆ අෙයෙ,  ෝගීනේට
බදේධ කිරීේ ෙයොපෘතූතය
සේබනේධ අෙබෝධතො ගිෛසු ට අතේසනේ තැබී
අද (09) පෘත ෙරුේ ජනොධිපෘතත
කොර්යොලයේ දී ජනොධිපෘතත ගරු ම තරීපෘතොල සිසේසේන ැතතු ො ඉදිසේයේ සිදු ෛය.
සෞඛ්ය, පෘතෝෂණ හො දේශීය මෙදය අ ොතයොාංශය සහ ශ්රී ලාංකො ගුෙනේ හ ුදොෙ අත

අෙබෝධතො ගිෛසු ට අතේසනේ තැබුණු අත , ආ ක්ෂක අ ොතයොාංශයේ ලේකේ
හේ සිසේ පෘතරනොනේදු හතො සහ සෞඛ්ය, පෘතෝෂණ හො දේශීය මෙදය අ ොතයොාංශයේ
ලේකේ ෙසනේතො පෘතර් ො හතේමිය ඊට අතේසනේ තැබහ.
ෙකුගඩු  ෝගයට අෙසොන පෘතරතකො ය ලස දැනට හුනනොගන ඇතේතේ ෙකුගඩු
බදේධකිරී හෝ රුධි කොනේදුක ණයට ලක් කිරී යි. එසේ ෙුෙ ද ෙකුගඩු බදේධකිරී
සඳහො ගැළපෘතන ෙකුගඩුෙක් සොයොගැනී ඉතො අපෘතහසු කරුණකි. දැනට ේ සඳහො
පෘතෙතනුයේ පෘතෙුලේ කනකුගනේ හෝ ෙකුගඩුෙක් දනේ දන කනකුගනේ බදේධකිරී
සඳහො ෙකුගඩු ලබොගැනී යි. එබැෛනේ ෙකුගඩුෙක් බදේධක ගැනී ට හැකිො ඇතේතේ
ඉතො සීමිත පෘතසේසකට පෘත ණි.
ේ හේතුෙනේ ජනොධිපෘතත ගරු ම තරීපෘතොල සිසේසේන
ැතතු ොගේ අධීක්ෂණය
ත
ක්රියොතේ ක ෙන ෙකුගඩු  ෝග නිෙො ණ ජනොධිපෘතත කොර්ය සොධන බලකොය ගිනේ ේ
සඳහො සුදුසු පෘතයෙ ක් ලස සෞඛ්ය, පෘතෝෂණ හො දේශීය මෙදය අ ොතයොාංශය හො එක්ෙ
හදිසි අනතුරු හේතුෙනේ  ොළය මියගිය  ෝගිනේගේ ෙකුගඩු, ෙකුගඩු  ෝගිනේ ෙත
බදේධ කිරීේ ෙයොපෘතූතය හනුෙ
හ  ෝහල හො ාකොබදේධ ෙමිනේ ක්රියොතේ ක කිරී ට
කටයුතු ක න ලදී.
 ොළය මියගිය  ෝගීනේගේ ෙකුගඩු බදේධ කිරී නේ ආ ේභ කළ 
ෙයොපෘතූතය ගිනේ
ේ ෙන ෛට ෙකුගඩු හූදය, අක් ොෙ, අගනයොසය, ඇසේ හො පෘතටක ඇතුෆ අෙයෙ කොටසේ
බදේධකිරීේ කටයුතු ද සිදුක මිනේ පෘතෙතී. දිනකට හදිසි අනතුරු හේතුෙනේ පෘතුදේගලයනේ
පෘතසේ හය දනකු මියයන අත මියයන පෘතුදේගලයනේගේ නි ෝගි අෙයෙ  ලස  ෝගිනේ
සඳහො බදේධ කිරීේ ෙයොපෘතූතය ේ යටතේ ක්රියොතේ ක ක ඇත.
හදිසි අනතුරු හේතුෙනේ මියයන පෘතුදේගලයනේගේ අෙයෙයනේහි ජීෙකොලය කටිකොලයක්
ඳොපෘතැෙැතී හේතුෙනේ ඉතො ඉක් ණිනේ බදේධකිරීේ කටයුතු සිදුකළයුතු බැෛනේ ගරු
ජනොධිපෘතත ම තරීපෘතොල සිසේසේන ැතතු ොගේ ැදිහතේො
ඟිනේ 
අෙයෙ  ෝහලේ
ෙත පෘතරෙොහනය කිරී ට ගුෙනේ හ ුදොේ සහය ලබො ගැණිනි. ේ දක්ෙො ා සඳහො
සිදුකළ යුතු ගො ගරු ජනොධිපෘතතතු ො ෛසිනේ පෘතහිටුෙන ලද ජොතක ෙකුගඩු අ ුදල
ගිනේ ද න ලද අත , 
ෙයොපෘතූතය ඉදිසේයට ෙඩොතේ කොර්යක්ෂ ෙ ක්රියොතේ ක කිරී
සඳහො සෞඛ්ය, පෘතෝෂණ හො දේශීය මෙදය අ ොතයොාංශය සහ ශ්රී ලාංකො ගුෙනේ හ ුදොෙ
අත 
නෙ අෙබෝධතො ගිෛසු ට අතේසනේ තැබී සිදු ෛය.
ේ අත ෙකුගඩු  ෝග නිෙො ණ ජනොධිපෘතත කොර්ය සොධන බලකොයේ  හයො නේ
දැනට තේ අෙයෙ දනේදී ට පෘතළො ඇත කැ ැතේත සේයදුරු බලපෘතතරයට හො ජොතක
හැුනනුේපෘතතට ඇතුළතේ කිරී සඳහො කටයුතු සදොනේ ක මිනේ පෘතෙත. එ නේ අෙයෙ
දනේදීේ 
පෘතරතකර් යට දොයක ෙන අයගේ අෙසනේ කටයුතු සඳහො ජයේ අනුගහ
ර ය
ලබොදී ඔෙුනේ ෛසිනේ දක්ෙන ලද උදො ක්රියොෙ අගයකිරී සඳහො ද ඉදිසේයේ දී කටයුතු
සැලසුේ ක මිනේ පෘතෙතී. හදිසි අනතු ක් ගිනේ  ොළය මියගිය අෙසේථොෙක දී හෝ
අෙයෙ දනේදී ට කැ ැතේතක් දක්ෙනේනනේට දු කථන අාංක 081-2226522 ගිනේ හනුෙ

හ ෝහලේ අෙයෙ බදේධකිරීේ සේබනේධීක ණ කොර්යොලයට දැනුේදී
ගිනේ ේ
සඳහො දොයක ෛය හැකි බෙ ෙකුගඩු  ෝග නිෙො ණ ජනොධිපෘතත කොර්ය සොධන බලකොය
දනේෙො සිටි.
අ ොතය ොිතත සේනො තේන, ොජය අ ොතය යයිසලේ කොසීේ යන හතේෙරුනේ ද ජනොධිපෘතත
ලේකේ උදය ආර්. සනෛ තේන, ෙකුගඩු  ෝග නිෙො ණ ජනොධිපෘතත කොර්ය සොධන
බලකොයේ අධයක්ෂ අසේල ඉදේදෙල, සෞඛ්ය සේෙො අධයක්ෂ ජන ොලේ මෙදය අනිලේ
ජයසිාංහ යන හතේෙරුනේ ඇතුෆ පෘතසේසක් 
අෙසේථොෙට එක්ෙ සිටියහ.
අනුගහ
ර ය: ජනොධිපෘතත

ොධය ාකකය

