
প্রতিবন্ধী বাচ্াদের জন্য তবপর্যদের প্রস্তুতি:  
টেকসই তিতকৎসা সরঞ্াদের প্রদোজন

যদি আপদি একজি প্রদিবন্ধী বাচ্ার উদকল, পদরচয্া প্রিািকারধী অথবা পদরবাররর সিস্য হি, িাহরল ককািও দবপয্য় অথবা 
জিস্াস্্য জরুদর অবস্া ঘটার আরে দকভারব এবং ককাথা কথরক কটকসই দচদকৎসা সরঞ্াম (durable medical equipment, DME) 

পাওয়া যারব িা কজরি রাখা গুরুত্বপূর।্ DME একটি দচদকৎসা সরঞ্াম যা এমি মািষুরির দচদকৎসােি সুদবধা প্রিাি করর যারির 

দিদি্ষ্ট আঘাি অথবা অসুস্িা আরে। এই প্রচারপত্রটি মাদক্ি যুক্ত রার্রের দবপয্য় দিয়ন্ত্রর প্রয়াসরক সহায়িা করার জি্য এবং 
সরকাদর এরজদসি, কবসরকাদর এবং ব্যদক্তেি সংস্ারক সম্পি খুজঁরি সাহায্য করার জি্য তিদর করা হরয়রে এবং কদমউদিটি দবপয্য় 

এবং জিস্াস্্য জরুদর অবস্ার জি্য প্রস্তুদি কিয়, ব্যবস্া গ্রহর করর এবং পুিরুদ্ার করর। এটি প্রদিবন্ধী বাচ্ারির পদরচয্া 
প্রিািকারধীরক বাচ্ারির স্াস্্য এবং দিরাপত্ার ব্যাপারর উন্নি জ্াি দসদ্ান্ত দিরি সাহায্য কররি পারর এবং দবপয্রয়র সময় 

কদমউদিটিরির মরধ্য সরকাদর-কবসরকাদর অংশধীিাদররত্বর রূপায়ররক সমথ্ি করর।

একটি দবপয্য় অথবা জিস্াস্্য স্াস্্য জরুদর 

অবস্া, বাচ্ারিররক সম্পি প্রিাি করার 

কদমউদিটির ক্ষমিারক প্রভাদবি কররি পারর। 

স্ািধীয় জরুদর অবস্া দিয়ন্ত্রর কায্ালয় অথবা 
কবসরকাদর সংস্ার কথরক সাহারয্যর মাধ্যরম 

একটি দবপয্য় ঘটার আরেই কদমউদিটির এই 

সমস্যার সমাধাি করার জি্য প্রস্তুি থাকা 
উদচি। একটি দবপয্য় ঘটরল প্রদিবন্ধী 
বাচ্ারির জি্য দকভারব এবং ককাথায় সম্পি 

পাওয়া যারব িা কজরি রাখা জধীবি বাঁচারি 

পারর। দবপয্রয়র সময় প্রাপ্তবয়স্করির িুলিায় 

বাচ্ারির ক্ষদি হওয়ার কবদশ সম্াবিা থারক 

এবং সুচ, অদসিরজি মাস্ক এবং কভদটিরলটররর 

জি্য টিউদবং, হুইলরচয়ার এবং ওয়াকার সহ 

ওষুরধর দবদভন্ন মাত্রা এবং দবদভন্ন আকাররর 

সরঞ্ারমর প্ররয়াজি হয়। সম্পি বটিি 

কযাজিাগুদলরক সুদিদচিি কররি হরব কয 

বাচ্ারির-আকাররর সরঞ্াম, অ্যাদটিবারয়াটিসি, 

অ্যাদটির�াটস্ এবং টিকা লভ্য ররয়রে এবং 
সাধাররি বাচ্ারা কযখারি একদত্রি হয় কযমি 

সু্কল-পরবিতী কমসূ্দচ, ক� ককয়ার এবং দশশু 

পদরচয্া পদররষবায় কিওয়া কযরি পারর।



বিপর্যয়ের আয়ে আপনার যর সমস্ত তথ্য যেয়ন রাখা উবিত

• হারিয়ে যাওো, ক্ষরিগ্রস্ত, নষ্ট এবং অব্যবহািয়যাগ্য DME, প্রয়থেটিক্স এবং সিবিাহগুরিয়ে কোথাে এবং রেভায়ব প্ররিথোপন 
েিয়ি হয়ব। নরথপত্র কযমন রিরেৎসয়েি আয়েশ অথবা রিরেৎসাগি আবশ্যেিাি পত্র অথবা এেজন রিরেৎসয়েি সায়থ 
সাক্ষাৎ DME প্ররিথোপন েিাি জন্য সাধািণি প্রয়োজন হে। যরেও Medicare এবং Medicaid পরিয়েবা কসন্ািসহ 
(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) েয়েেটি কভন্ডি এবং সিবিাহোিী রবপয্যে অথবা জনস্াথে্য 
স্াথে্য জরুরি অবথোি সমে এই প্রয়োজনগুরি কথয়ে অব্যাহরি রেয়ি পায়ি পায়ি। আোি, কমে এবং ময়েি অথবা আপরন কয 
DME প্ররিথোপন েিয়ি ইচ্ছুে িাি জন্য প্রয়োজনীে নরথপয়ত্রি ব্যাপায়ি জানা থােয়ি, Medicaid এবং রশশু স্াথে্য রবমা 
েম্যসূরি (Children’s Health Insurance Program) েি্্য পয়ক্ষি মাধ্যয়ম োরবি জন্য সহােিা পাওো কযয়ি পায়ি। 

• আপরন অথবা আপনাি পরিবায়িি সেস্য এেটি োোরিরসস কমরশন অথবা এিেম সিঞ্াম ব্যবহাি েিয়ি, কোনও ব্যরতিয়ে 
রেভায়ব কসটিি সায়থ সংযছুতি েিয়বন এবং রবরচ্ন্ন েিয়বন। এটি আপনাি পরিবায়িি সেয়স্যি সংক্রমণ অথবা আঘায়িি 
ঝছুঁ রে েমায়ব এবং রনরচিি েিয়ব কয রবপয্যয়েি সমে সবাই দ্রুি এবং রনিাপেভায়ব থোন ি্যাগ েিয়ি পািয়ে। আপনাি 
োোরিরসস কসন্াি এিেম প্ররশক্ষণ প্রোন েিয়ে রেনা জানছুন।

• আপনাি ঔেধ প্রোনোিী রিরেৎসে এবং আপরন কয ফাম্যারসয়ি যান িাি নাম এবং কযাগায়যাগ িথ্য।

রবি আপবন একেন প্রবতিন্ধী িাচ্ার উবকল, পবরির্যা প্রিানকারধী অথিা পবরিায়রর সিস্য 
হন, তাহয়ল আপনার এগুবল যেয়ন রাখা উবিত:



পতরবার টর ব্যবস্াগুতল তনদি পাদর
• আপিার কফারি সরকাদর, কবসরকাদর এবং ব্যদক্তেি DME প্রিািকারধীর ওরয়বসাইরটর দলংক ও আপিার স্াস্্যরসবা 
প্রিািকারধীর কযাোরযারের িথ্য কসভ করুি।

• আপিার আইরফারি কমদ�রকল আইদ� সদক্রয় করুি। কমদ�রকল আইদ� একটি তবদশষ্ট্য যা iOS কহলথ অ্যারপর মরধ্য 
কিওয়া হরয়রে যা আপিার কফাি আিলক িা কররই উদ্ার কমতীরক অ্যালাদজ্, আপিার ঔষধ, অঙ্গিাি দস্দি, ররক্তর 
প্রকার এবং জরুদর অবস্ার কযাোরযাে সহ আপিার দচদকৎসােি িথ্য কিখার অিমুদি প্রিাি করর। যদি আপিার কারে 
একটি অ্যান্ড্ররয়� কফাি থারক িাহরল কসখারি এরকমই দকেু অ্যাপ আরে যা আপদি �াউিরলা� এবং ব্যবহার কররি 
পাররি। 

• এমি ককাথাও জরুদর করক�্গুদল আপরলা� করুি যারি আপিার কফাি হাদররয় কেরল অথবা ক্ষদিগ্রস্ত হরয় কেরল আপদি 
িা কপরি পাররি কযমি আপিার কফারির ক্াউ� ক্াররজ অথবা ব্যদক্তেি ইরমল।

• আপিার কদমউদিটির মরধ্য জরুদর ঘটিার ব্যাপারর িথ্য অথবা সিক্িা পাওয়ার জি্য সাইি আপ করুি।

• আপিার পদরবহি দবকল্পগুদল পয্রবক্ষর করুি এবং দবপয্রয়র সময় আপিারক আপিার এলাকা ি্যাে কররি হরল 
কসগুদলর ব্যাপারর আপিার পদরবাররক জািাি।

• জধীবি বাঁচারিার সরঞ্ারমর ব্যাপারর পডুি। আরও িথ্য ওয়াদশংটি ক্রটর সামাদজক এবং স্াস্্য পদররষবা িপ্তররর 
(Washington State Department of Social & Health Services) ওরয়বসাইরট পাওয়া যারব।

গুরুত্বপরূ্য দ্রষ্টব্য: CMS-এর কারে সংগ্ররহর জি্য ককািও সরঞ্াম উপলব্ধ কিই। ক্ট Medicaid এরজদসির DME প্রিািকারধী 
এবং হাসপািারলর সারথ চুদক্ত থাকরি পারর যারির কারে এই সরঞ্াম উপলব্ধ হরি পারর।

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/Life%20Sustaining%20Equipment.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/Life%20Sustaining%20Equipment.pdf


অতিতরক্ত সম্পে
• CMS: দবপয্য় প্রদিকার উপকরর (Disaster Response Toolkit)

• CMS: কটকসই দচদকৎসা সরঞ্ারমর কভাররজ (Durable Medical Equipment Coverage)

• CMS: সরবরাহকারধীর দ�ররক্টদর (Supplier Directory)

• টহােল্যান্ড তসতকউতরটি তবভাে (Department of Homeland Security, DHS):  
জরুদর অবস্ায় এবং দবপয্রয়র সময় িােদরক অদধকার (Civil Rights in Emergencies and Disasters)

• DHS: জরুদর অবস্ায় সিক্িা (Emergency Alerts)

• DHS: স্ািধীয় জরুদর অবস্া দিয়ন্ত্রর িথ্য (Local Emergency Management Information)

• টেদেরাল জরুতর অবস্া তনেন্ত্রর এদজতসি (Federal Emergency Management Agency, FEMA):  
কদমউদিটি কযাজিা এবং ক্ষমিা দিমা্র (Community Planning and Capacity Building)

• FEMA: প্রদিবন্ধী এবং অি্যাি্য দবরশষ প্ররয়াজি সহ ব্যদক্তরির উরদেরশ্য দবপয্রয়র জি্য প্রস্তুদি (Preparing for 
Disasters for People with Disabilities and Other Special Needs)

এই িদথপরত্রর িথ্যগুদল হারভা�্ জািধীয় প্রস্তুদি কিি্ত্ব উরি্যারের (Harvard National Preparedness Leadership Initiative, NPLI) অংশ দহরসরব Medicare 
এবং Medicaid পদররষবা কসটিাররর (Centers for Medicare & Medicaid Services) পরামরশ্র সাহারয্য তিদর করা হরয়রে। এই NPLI জিস্ারস্্যর জি্য হাভ্া�্ 
টি.এইচ. চ্যাি সু্কল (Harvard T.H. Chan School of Public Health) এবং হাভ্া�্ ককরিদ� সু্কল অফ েভাি্রমরটি জি কিি্রত্বর জি্য ককর্রের (Center for Public 

Leadership at the Harvard Kennedy School of Government) একটি কযৌথ উরি্যাে। প্ষ্া 1-এর দচত্রটি করাে দিয়ন্ত্রর এবং প্রদিররারধ কক্রে (Centers for 
Disease Control and Prevention) কথরক কিওয়া হরয়রে।
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https://www.medicaid.gov/resources-for-states/disaster-response-toolkit/index.html
https://www.medicare.gov/coverage/durable-medical-equipment-dme-coverage
https://www.medicare.gov/supplierdirectory/search.html
https://www.dhs.gov/civil-rights-emergencies-and-disasters
https://www.ready.gov/alerts
https://www.ready.gov/local
https://www.fema.gov/community-planning-and-capacity-building
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/897
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/897

