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জীবনেক সহজতর করেত কৃিত্রম হাত
একটি কৃিত্রম হােতর খরচ সাধারনত ৬ ১০হাজার ইউেরা। ইেনবল কানেরািনেত ৩০০০০ হাজার ্ষ্ ােসবী একেত্র
কাজ কের যারা ি িড িপ্রে ড কৃিত্রম হাত িডজাইন এবং অ০২০ম মানেুষর মােঝ িবতরন কের।

সততার সােথ ঔষধিনমর্শাণ
ঔষধিনমর্শােণ ইিন্ডয়ার িনজ্ষ্ পদ্ধিত রেয়েছ। ওেপন সাসর্শ রয়োগ িডসকভািরেত ৭৯০০ মানষু কাজ কের যারা
সিম্মিিলতভােব ওেপন সাসর্শ উন্নত এবং িবিভন্ন অবেহিলত রােগর ্ষ্ল্প মেূল্য িচিকৎসার জন্য কাজ কের যমনঃ য া
ম্যােলিরয়া কালা র।

ওেপন সাসর্শ ্ষ্াস্থ্যখােত জামর্শািনর বছের বাঁচােত পাের ২০০ িমিলয়ন ইউেরা ৭

রাগ িনণর্শেয় মিডেকল ইেমিজং খুবই গুশবত্বপূণর্শ কান িকছু বঝুেত এবং িবিভন্ন রােগর িচিকৎসা করেত সহায়তা কের
। ওেপন সাসর্শ ইেমিজং িবেশষজ্ঞেদর খুব সহেজ তির করেত সাহায্য কের যা বতর্শ মােনর চেয় অেনক কম খরেচ
র০২০ণােব০২০ণ করা যােব।

সহেজই বহনীয় আ াসাউন্ড ্যানার
গেড় প্রিত িতনজেনর মেধ্য ১ জন মিডেকল ইেমিজং ব্যাবহার কের। সহেজই বহনীয় এমন একটি আ াসাউন্ড
িডভাইেসর মলূ্য ৮ ২২ হাজার ইউেরা। এখওেপন মাবাইল ফােন প্রাব িদেয় কান অঙ্গি এর িচত্র দখেত সাহায্য কের
যা রাগিনণর্শেয় এবং রাগী পিরচালনা করােক সহজ কের।

ওয়ারবল িদেয় দিদেরাগ সনাক্তিকরণ
৫০ িমিলয়ন মানেুষর মগৃীেরাগ আেছ ৩ ভােগর ১ ভাগ রয়োগ প্রিতেরাধ০২০মতাসনেরন্ন। মগৃীেরাগ মানিসক চাপ এবং
িনঃসঙ্গিতার িদেক ধািবত কের।আমরা ওয়ারবল এবং সফটওয়্যার তির কের বােয়ালিজক্যাল ডাটা িবে ষন কির।

বায়ু দষূণ দশৃ্যমান িবষেয় পিরিনত করা
সুইজারল্যােন্ড প্রিত ৭ জেন ১ জেনর অকাল মতুৃ্য বায়ুর সােথ সনেরিকর্শ ত। লগএয়ার ্ষ্ল্প মেূল্যর িডভাইস িদেয় বায়ুর
অবস্থা ভােলা কের। পযর্শা তথ্য বায়ুর অবস্থা ভােলা করার পাশাপািশ ্ষ্াস্থ্যসম্মিত শহর গড়েত উৎসািহত কের।

তথ্য সং হ এবং িভজয়ুালাইজ
মাইন্ডলগার খুব সহেজই য কাউেকই তথ্য সং হ িবে ষণ িভজয়ুালাইজ মাবাইল িডভাইেসর সাহােয্য দখেত সহায়তা
কের। াহকরা খুব সহেজই িনেজেদর িবিভন্ন দনি ন কাযর্শক্রিম যমনঃ জিরপ বিইজ িডিজটাল িদনিলিপ এবং
বিুদ্ধবিৃক্তিক কাজ করেত পাের।

অঙ্গিভিঙ্গিেক শে শবপান্তর
িফউগা আধুিনক মেনািচিকৎসা এবং মনোায়ুিবজ্ঞান এর সাহােয্য িবিভন্ন রাগ প্রিতেরাধ রাগিনণর্শয় পযর্শেব০২০ণ এবং
মানিসক ব্যািধ থেক পূবর্শাবস্থায় িফিরেয় আনেত সূর্াবনাময় প্রযুিক্তিেক অনসুয়োন কের।

খলার মাধ্যেম শ্বাস প্রশ্বােসর যত্ন
িবশ্বব্যাপী প্রিত ১০ জেন ১ জন িশ র হাপািন এবং যারা ২০ বছরের উর্শ তােদর দীঘর্শস্থায়ী অবেরাধক ফুসফুসীয়
ব্যািধ রেয়েছ যা দষূণ এবং ধূমপােনর মাধ্যােম হয়। ীিদং গমস হেলা উন্নত মাি ে য়ার গমস যা বায়ু সন্সিরযুক্তি
এবং শ্বাসয েক উেত্তিিজত কের।

িবিনেয়াগ বিৃদ্ধ সেত্ত্বেও এখন পযর্শন্ত প্রিত ১০ জেনর মেধ্য ৬ জেনর ্ষ্ােস্থ্যর যত্ন নই, অথবা িনেজরাও  যত্ন নয় না.১ ৩

অ্যালেকাহল িভিত্তিক হ্যান্ড স্যািনটাইজার৪ এবং উইিকেমড৫ দখায় িকভােব পুনবর্শ্যবহারেযাগ্য উপকরন এবং সফটওয়্যার  
উৎপাদন একটি সম্প্রদােয়র ল০২০ ল০২০ মানেুষর জীবন বাঁচােত, বজ্ঞািনক সত্যতা বিৃদ্ধ এবং ৯০ শতাংশ  খরচ কমােত 
পাের।সবার মেধ্য সমন্বয় সাধনই হেলা  ২০৩০ এেজন্ডােক বাস্তবািয়ত করার একমাত্র পন্থাঃ সবার জন্য সাস্থ্য.৬ আমরা 
উন্নয়নশীল,দািয়ত্ববান এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়েত উদ্ভাবনীয় মেডেলর বাইেরও ৯ টি িবকল্প প্রদান কের থািক।

১ঃডিব্লিউএইচও এবং িবশ্ব ব্যাংক। ২০১৮ সােল পৃিথবীর অেধর্শক মানেুষর
২ঃডিব্লিউএইচও।দীঘর্শেময়ািদ িচিকৎসার প্রিত িতঃকােজর মাধ্যেম প্রমান। ২০০৩।
৩ঃিবশ্ব ব্যাংক।বতর্শ মান সাস্থ্যেসবার ব্যয় িজিডিপ এর ২০২০।
৪ঃ ডিব্লিউএইচও।দশীয়ভােব উৎপাদেন িদকিনেদর্শশনা
৫ঃউইিকিমিডয়া।উইিক প্রেজ মড অ্যাপ।২০২০
৬ঃজািতসংঘ। ২০২০ ল০২০্যমাত্রা ৩ঃ সু্ষ্াস্থ্য এবং সমিৃদ্ধ।
৭ঃউদ্ভাবন িশ০২০া এবং সু্ষ্াস্থ্য এর জন্য ওেপন সাসর্শ মিডেকল িডভাইস ।২০১৮।

আেরা জানেত: www.openvillage.ch  ⋅  উদৃ্ধিত : www.doi.org/10.5281/zenodo.4437607 

আমরা বাধর্শক্য,জননীিত,গুনমান ব্যবস্থাপনা এবং িক্রিেপ্টাকােরিন্সি িবষেয়ও পরামশর্শ িদেয় থািক।
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