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1. mwpKfk;
rpwe;j MNuhf;fpakhdJ kdpj kfpor;rpf;Fk; eyDf;Fk; Kf;fpakhdjhf ,Ug;gJ Nghd;W mJ
jdpghpd; my;yJ nkhj;jj;jpy; ehl;bd; nghUshjhu Kd;Ndw;wj;Jf;fhd Kf;fpa gq;fspg;Gf;
fhuzpahFk;. NkYk;> ehl;L kf;fSf;F jukhd Rfhjhu Nritfis toq;Ftjw;F ehl;bd;
Rfhjhu epiyapYk;> jpwdpYk; gy;NtW fhuzq;fs; nry;thf;F nrYj;Jfpd;wd.
,yq;ifapy; ghuk;ghpa itj;jpak;> Nkw;fj;jpa kUj;JtKiw> MAh;Ntj> a+dhdp> rpj;j
itj;jpak;> N`hkpNahgjp> mf;fpa+gd;rh; kUj;JtKiw Nghd;w gy;tifj; jd;ik nfhz;l
Rfhjhu Kiwnahd;W fhzg;gLfpd;wJ. 1957 Mk; Mz;by; cs;ehl;L kUj;Jt jpizf;fsk;
jhgpf;fg;gl;L xUth; Mizahsh; gjtpapy; epakpf;fg;gl;lhh;. gpd;dh; mJ cs;ehl;L kUj;Jtj;
jpizf;fskhd khw;wg;gl;lJ. 1961 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f MAh;Ntj rl;lj;jpd; gpd;dh;>
,yq;ifapy; fhzg;gl;l midj;J ghuk;ghpa kUj;Jt Kiwfshd rpj;j kUj;Jtk;> MAh;Ntj
kUj;Jtk;> a+dhdp Nghd;wd MAh;Ntj kUj;Jt Kiw vd ngahplg;gl;lJ. vdpDk;> ,yq;if
kf;fspd; ngUk; gFjpapdhpd; Rfhjhu Njitfis <Lnra;Ak; Jiwahf Nkw;fj;jpa my;yJ
my;Nyhgjp kUj;JtKiwNa fhzg;gLfpd;wJ. my;Nyhgjp kUj;Jtk; mur kw;Wk; jdpahh; Jiw
toq;Feh;fshy; toq;fg;gLtJld;> mur JiwahdJ ngUksthd kf;fSf;F cs;sf Nehahsh;
guhkhpg;ig Nritia toq;Ffpd;wJ.
1989 Mk; Mz;by; khfhz rigfs; rl;lk; mKYf;F te;jjd; gpd;dh;> Njrpa kl;lj;jpy; epuy;
Rfhjhu mikr;R vd;Wk; 9 khfhzq;fspy; jdpahd khfhz Rfhjhu mikr;Rf;fs; vd;Wk;
cUthf;fg;gl;L mtw;Wf;F mjpfhuq;fs; khw;wg;gl;ld. me;jtifapy;> 26 gpuhe;jpa Rfhjhu
Nritfs; gzpg;ghsh;fs; xd;gJ Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;fSf;F jkJ xj;Jiog;Gf;fis
toq;Ffpd;wdh;. xt;nthU gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;fs; gphpTk; gy;NtW Rfhjhu
kUj;Jt mjpfhu gphpTfshf gphpf;fg;gl;Ls;sJld; ,g;gphpTfs; gpujhdkhf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l
gFjpfspd; Neha;j; jLg;G kw;Wk; Rfhjhu guhkhpg;G Nkk;ghl;Lf;F nghWg;ghf nraw;gLfpd;wd.
,yq;if murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gLfpd;w Rfhjhu Nritfs; mikr;ruit me;j];Js;s xU
mikr;rhpd; fPo; nraw;gLj;jg;gLtJld; mtUf;F gpujp mikr;rh; xUth; jdJ xj;Jiog;Gf;fis
toq;Ffpwhh;.
RNjr kUj;Jt Jiw 2015 Mk; Mz;bypUe;J Rfhjhu mikr;Rld;
$l;bizf;fg;gl;lJld; Fwpj;j mikr;R Rfhjhuk;> Ngh\hf;F kw;Wk; RNjr kUj;Jtj;Jiw
mikr;R vd ngahplg;gl;Ls;sJ. mj;Jld;> 2020 Mk; Mz;by; kUe;J cw;gj;jp> toq;fy; kw;Wk;
xOq;FgLj;jy;> kw;Wk; RNjr kUj;JtKiw Nkk;ghL f\;lg; gpuNjr MAh;Ntj
itj;jparhiyfspd; tpUj;jp kw;Wk; rKjha Rfhjhuk; vd ,uz;L ,uh[hq;f mikr;rh;fs;
epakpf;fg;gl;ldh;.
kj;jpa Rfhjhu mikr;R gpujhd murhq;f epWtdk; vd;w tifapy; Vida murhq;f
jpizf;fsq;fs;> cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L epWtdq;fs;> rptpy; r%f FOf;fs; kw;Wk; nghJ
kf;fSld; ,ize;J ,yq;if gpuirfspd; Rfhjhuk; kw;Wk; eyNdhk;gypd; ghJfhg;Gf;fhf
ghhpa tfpghfj;ij Nkw;nfhs;fpd;wJ. kf;fSf;F rhprkkhf cah;jukhd Rfhjhu guhkhpg;G
Nritfis toq;FtNj mikr;rpd; nghWg;ghFk;. mikr;rpd; gpujhd njhopw;ghLfSs; Njrpa
Rfhjhu nfhs;iffs; kw;Wk; topfhl;ly;fis mikj;jy;> kUj;Jtk;> jhjpg;gzp kw;Wk; Jiz
kUj;Jt fy;tp kw;Wk; gapw;rp> kUj;Jt epiyaq;fspd; Kfhikj;Jtk;> kUe;Jg; nghUl;fs;
Vw;ghl;bapaYf;fhd toq;fy; ,izg;G
Kfhikj;Jtk;
vd;gd
kw;Wk; Vida
1

1

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021
nrayhw;Wif kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021
cs;slq;Ffpd;wd.
vdNt> Nkw;$wg;gl;l gpujhd njhopw;ghLfis epiwNtw;Wtjw;F
,yq;ifapd; Njrpa tuT nryT jpl;lj;jpypUe;J Rfhjhu mikr;Rf;F fzprkhd msT epjp
xJf;fg;gLfpd;wJ.

Nehf;F
Njrj;jpd; nghUshjhu> r%f>
csey kw;Wk; Mj;kPf
tpUj;jpf;F gq;fspg;Gnra;fpd;w
MNuhf;fpakhd Njrk;.

gzp
Cf;Ftpg;G> Neha;j; jLg;G> Neha;
ePf;fy; kw;Wk; cah;jukhd tsg;gLj;jy;
NritfspD}lhf kpfTah;e;j Rfhjhu
epiyia miltjd; %yk; ,yq;ifapd;
r%f kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jpf;F
gq;fspg;G nra;jYk; mr;Nritfis
,yq;if kf;fSf;F fpilf;f nra;J
mtw;iw ngWtjw;fhd toptiffis
Nkw;nfhs;sYk;.

2
2
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Rfhjhu mikr;rpd; %Nyhgha Fwpf;Nfhs;fs;
Rfhjhu mgptpUj;jp NgusT jpl;lj;jpd; gpujhd Fwpf;Nfhshd Rfhjhu epiyia Kd;Ndw;Wjy;
kw;Wk; rkkpd;ikfis Fiwj;jy; vd;w Fwpf;Nfhis fPOs;s %Nyhgha Fwpf;Nfhs;fis
gpd;gw;Wtjd; %yk; va;j KbAk;. mitahtd:
 MNyhrid toq;Fjy;> elj;ij khw;w njhlh;ghly;> r%f re;ijg;gLj;jy; kw;Wk;
rdr%f
mzpjpul;ly;
Nghd;w
topfspD}lhf
Rfhjhu
Nkk;ghl;Lf;fhf
nfhs;ifahf;fk;> jpl;lkply; kw;Wk; epfo;rr
; pj; jpl;lq;fSf;F njhopEl;g
MNyhridfis toq;Fjy;.
 Rfhjhu eltbf;iffSf;fhf MNyhrid toq;Fjy;> elj;ij khw;w njhlh;ghly;>
r%f re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; rdr%f mzpjpul;ly; Nghd;w topfspD}lhf Rfhjhu
Nritfs; jpizf;fsk; kw;Wk; NtW Rfhjhu Jiwfspdhy; elj;jg;gLfpd;w gy;NtW
Rfhjhu epfo;rr
; pj;jpl;lq;fSf;F xj;Jioj;jy;.
 ntt;NtW kl;lq;fspy; elj;jg;gLfpd;w Rfhjhu Nkk;ghl;L epfo;rr
; pj;jpl;lq;fis
Nkk;gLj;jy;> mtw;Wf;F xj;Jioj;jy;> NkYk; Fwpj;j epfo;rr
; pj;jpl;lq;fis
jpl;lkply;> mKy;gLj;Jjy;> fz;fhzpj;jy; kw;Wk; kjpg;gpLjy;.
 Clfq;fspD}lhf kf;fspd; Rfhjhu czh;Tfis Nkk;gLj;Jjy;.
 Rfhjhu Nkk;ghl;Lf;Fk; elj;ij khw;w njhlh;ghlYf;Fk; Njitg;gLfpd;w IEC / BCC
Mtzq;fis tpUj;jpnra;tjw;F cjTjy;.
 MNyhrid toq;Fjy;> elj;ij khw;w njhlh;ghly; kw;Wk; r%f mzpjpul;ly;
eltbf;ifspD}lhf Rfhjhu Nkk;ghl;lhsh;fs; kw;Wk; khw;w Kfth;fshf
nraw;gLtjw;F Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpYk; mjw;F ntspNa nraw;gLfpd;w
kdpj tsj;jpd; ,aw;wpwid tpUj;jpnra;jy;.
 nghJ kf;fSf;F Rfhjhu gpur;rpidfs; njhlh;ghlf mwpTWj;jy;fis toq;fp
tYt+l;b jdpegh; kw;Wk; r%f Rfhjhu fl;Lg;ghLfis mjpfhpj;J Rfhjhu epiyfis
Nkk;gLj;Jjy;.
 kf;fspd; Rfhjhuj;ij Nkk;gLj;JtJ njhlh;gpy; Rfhjhuj;Jld; njhlh;Gila mur>
mur rhh;gw;w kw;Wk; rh;tNjr Kfth;fs; kw;Wk; mikg;Gf;fSld; ,izg;G
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.
 Rfhjhu Nkk;ghl;L epfo;rr
; pj;jpl;lq;fis Kfhikj;Jtk; nra;tjw;F Rfhjhu kw;Wk;
Rfhjhuj;Jld; njhlh;Gila Jiwfspd; Kfhikj;Jt ,aYikfis tpUj;jpnra;jy;.
 Rfhjhu Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis fzpfhzpj;J kjpg;gpLtJld; mtw;iw
gy;NtW kl;lq;fspy; fz;fhzpj;J kjpg;gpLtjw;fhd trjpfis toq;Fjy;.
 rdr%fj;jpd; elj;ij khw;wk; kw;Wk; r%f mzpjpul;lYld; njhlh;Gila
Muha;r;rpfis elj;jYk; mjw;F Njitahd xj;Jiog;gpid toq;FjYk;.

இலங் கையில் ஆட்சிசெய் த அரொங் ைங் ைள் பின்பற்றிய இலவெ சுைாதார பராமரிப்பு மற்றும்
ைல் வி

உள் ளடங் ைலாை

ெமூை

சைாள் கைைளின்

ைாரணமாை

ஏகனய

அபிவிருத்தியகடந்த

நாடுைளுடன் ஒப்பிடுகையில் சுைாதார குறிைாட்டிைளின் அடிப்பகடயில் இலங் கை பாராட்டத்தகு
அகடவிகன எய் துள்ளது. எனினும் , ெனத்சதாகை விகரவாை மூப்பகடதல் மற்றும் நநாய் ைளின்
வகைைளில்

நிைழும்

மாற் றங் ைள்

ஆகிய

இரண்டும்

3
3

இகணந்து

சதாற் றா

நநாய் ைளின்
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அதிைரிப்புை்கு

ைாரணமாை

அகமந்துள்ளதுடன்

புை்கு் டிநிற்
ைாரணமாை
அகமந்துள்ளதுடன்
மாற் றத்திஅதிைரிப்
கன நவண
கின்றது.

ைாரணமாை

அகவ

நாட்டின்

நாட்டின்

சுைாதார

சுைாதார

நதகவைளில

நதகவைளில்

nrayhw;Wif kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

மாற் றத்திகன நவண்டிநிற் கின்றது.

அதிைரிப்புை்கு

அகவ

அகமந்துள்ளதுடன்

அகவ

நாட்டின்

சுைாதார

நதகவைளில்

மாற் றத்திகன நவண்டிநிற் கின்றது.

2015 இல்

மிநலனிய அபிவிருத்தி இலை்குைகள சவற் றிைரமாை அகடந்த இலங் கை

நதசிய

சைாள் கைைள் மற்றும் மூநலாபாயங் ைளின் வழி நின்று செயற் படுவதற்கு அதன் அர ்ப்பணிப்கப
மீண்டும்

உறுதிப்படுகின்றது. இலங் கை

ஐை்கிய

நாடுைளின்

192

உறுப்பு

நாடுைளுடன்

17

நிகலநபறான
அபிவிருத்அபிவிருத்
தி இலை்கு
துவதற்
ைறி
ான
அதன
் அர ்ப்த
பஇலங்
ணிப்க
ப மீண
் டும்
2015
இல்
மிநலனிய
திைகள
இலை்குஎய்
ைகள
சவற்
ைரமாை
அகடந்
கை
நதசிய

2015 இல்

மிநலனிய அபிவிருத்தி இலை்குைகள சவற் றிைரமாை அகடந்த இலங் கை

வலியுறுத்
துகின
் றது.
த 17 நிகலநபறான
தி இலை்
குைளுள்
3 இலை்
கு்ப்ைள்
‘சிறந்
சைாள்
கைைள்
மற்
றும் குறித்
மூநலாபாயங்
ைளின் வழி அபிவிருத்
நின்று செயற்
படுவதற்
கு அதன
் அர
பணிப்
கத
ப

நதசிய

சுைாதாரம்
மற்
ம் ப
நலநனாம்
பலுடன
் ’ சதாடர
்புகடயகவ.
சைாள் கைைள்
மற்று
ம்றுமூநலாபாயங்
ைளின
் று செயற்
படுவதற்
அதன் அர
17பணிப்கப
மீண
் டும்
உறுதிப்
டுகின்றது.
இலங்
கை் வழி
ஐை்
கிநின
ய நாடுைளின
் 192
உறுப்புகுநாடுைளுடன
் ்ப்

மீண்டும்

நிகலநபறான
அபிவிருத்
உறுதிப்படுகின
் றது.தி

இலை்கு
ைகள ஐை்
எய்கி
துய
வதற்நாடுைளின
ைான அதன் ்
இலங்
கை

அர
கப
் டும்
192்ப்பணிப்
உறுப்
பு மீண
நாடுைளுடன
்

17

,yf;
F 3.துகின
rfy
tajpdUf;
Fk;நிகலநபறான
MNuhf;fpakhd
tho;t
jYk;குைள்
mth;‘சிறந்
fspd;
வலியுறுத்
் றது.
குறித்த 17
அபிவிருத்
திpid
இலை்cWjpg;
குைளுள்gLj;
3 இலை்
த
நிகலநபறான அபிவிருத்தி இலை்குைகள எய் துவதற் ைான அதன் அர ்ப்பணிப்கப மீண்டும
சுைாதாரம்
மற்று
ம் நலநனாம்
eyNdhk;
giy
Nkk;
gLj;jYk;பலுடன்’ சதாடர ்புகடயகவ.

வலியுறுத்துகின்றது. குறித்த 17 நிகலநபறான அபிவிருத்தி இலை்குைளுள் 3 இலை்குைள் ‘சிறந்த
3. அ

புகையிகல ைட்டுப்பாடு குறித்த உலை சுைாதார ஸ்தாபனத்தின் ைட்டகமப்பு மாநாட்கட

3. நலநனாம்
rfy
Fk;் ’ சதாடர
MNuhf;
fpakhd
tpid cWjpg;
gLj;jYk;படுத்
mth;
fspd;
சுைாதாரம்,yf;
மற்F
று
ம்
பலுடன
்புகடயகவ.
அகனத்
து tajpdUf;
நாடுைளிலும்
சபாருத்
தமான tho;
முகறயில்
நகடமுகறப்
துவகத
eyNdhk;
giyபடுத்
Nkk;துgங்
Lj;
jYk;
வலுப்
ைள்
.

ஆ அபிவிருத்
தியகடந்
துபவருகின
் றதநாடுைகள
து
சைாண்தி
கின
ற சதாற்
று மற்று
புகையிகல
ைட்டுப்
குறித்
உலை சுைாதார
ஸ
் தாபனத்
ன் ைட்
ட் கமப்
பு மாநாட்
,yf;F 3.3. அ
rfy
tajpdUf;
F
k;ாடு MNuhf;
fpakhdபாதித்
tho;
tpidடிருை்
cWjpg;
gLj;
jYk;கம்டmth;fspd
சதாற் றா
ைளுை்ைான தடுப்
பூசிைள்
மற்றுமுகறயில்
ம் மருந்துைள்நகடமுகறப்
சதாடர ்பான
ஆராய்
ெ ்சி
அகனத்
து நநாய்
நாடுைளிலும்
சபாருத்
தமான
படுத்
துவகத

eyNdhk;giy Nkk;
gம்பLj;
jதுYk;
மற்று
அபிவிருத்
வலுப்
டுத்
ங் ைள் . தி
3. அ

நடவடிை்கைைளுை்கு

ஒத்துகைத்தல்

நமலும்

புலகமொர ்

சொத்து
ரிகமைளின
் வருகின
வணிைம்
சதாடர
்பான
அம்
ெ
ங்
ைள் ் டிருை்
குறித்
த
பந்
ம் மற்
(TRIP
)
3. ஆ அபிவிருத்
தி
யகடந்
து
் ற உலை
நாடுைகள
பாதித்
துஸ
சைாண
கி
ன
்ற
சதாற்
று
று
ம்மாநாட்
புகையிகல
ைட்
டு
ப்பாடு
குறித்
த
சுைாதார
் தாபனத்
தி
ன
் ஒப்
ைட்
டதகமப்
புS
கட
சதாடர
நடாஹா
மற்
ம் சபாது
மை்
ளின் து
சுைாதாரத்
துை்கு
இணங்
ை மலிவு
சதாற்
ற்பான
ா நநாய்
ைளுை்பிரைடனம்
ைான தடுப்
பூறு
சிைள்
மற்று
ம்ைமருந்
ைள் சதாடர
்பான
ஆராய்
ெ ்சி

அகனத்து

நாடுைளிலும்

சபாருத்தமான

முகறயில்

நகடமுகறப்படுத்துவகத

விகலயில்
அத்தியாவசிய
மருந்து
மற்று
சிைகள
ை செய் தல்
. குறித்த ்
மற்
றும் அபிவிருத்
தி நடவடிை்
கைள்
ைைளுை்
கும் தடுப்
ஒத்துபூ
கைத்
தல் கிகடை்
நமலும்
புலகமொர

வலுப்படுத்
துது
ங்ரிகமைளின
ைள்சபாது
.
பிரைடனம்
ைளின் சுைாதாரத்
கத
சொத்
் மை்
வணிைம்
சதாடர ்பான
3. ஆ

பாதுைாப்
பதற்குறித்
கு குறிப்
ாை
அம் ெங் ைள்
த ப
ஒப்
பந்அகனவரும்
தம் (TRIPS)

தமை்
கு ்பான
நதகவயான
மருந்
து
றுை் பாதித்
சைாள்
வது
தற்
ைாை குறித்
தை்ஒப்
பன
ந்த
த்தி
லுள்
ள று மற்றும
அபிவிருத்
தியகடந்
து வருகின
் றைகள
நாடுைகள
சைாண
் டிருை்
்ற
சதாற்
சதாடர
நடாஹா
பிரைடனம்
மற்சபற்
றும் சபாது
மை்ைளின
் சுைாதாரத்
து
குகி
இணங்
ை
மலிவு

ஏற்
பாடுைகள
முழுகமயாை
் படுத்
தும் பூசிைகள
வுகிகடை்
நபாை்குை
் டும்
விகலயில்
அத்தியாவசிய
மருந்துைள்
மற்
றும் தடுப்
செய் தல்மீண
. குறித்
த
சதாற் றா
நநாய்
ைளுை்
ைான தடுப்
பூபயன
சிைள்
மற்
றும்சநகிை்
மருந்
து
ைள் ைகள
சதாடர
்பான
ஆராய் ெ ்சி

மற்றும்

உறுதிப்
படுத்
துகின்றது.
பிரைடனம்
சபாது
மை்ைளின் சுைாதாரத்கத பாதுைாப்பதற் கு குறிப்பாை அகனவரும்

அபிவிருத்தி

நடவடிை்கைைளுை்கு

ஒத்துகைத்தல்

நமலும்

புலகமொர

தமை்கு நதகவயான மருந்துைகள சபற்றுை் சைாள் வதற் ைாை குறித்த ஒப்பந்தத்திலுள்ள

சொத்துரிகமைளின
ஏற் பாடுைகள ்

வணிைம்
முழுகமயாை

4
சதாடர ்பான

பயன்படுத்தும்

அம்
ெங் ைள்
குறித்
த
சநகிை்
வுநபாை்
குைகள

ஒப்
ப
ந்தம்
மீண
் டும்

(TRIPS)

உறுதிப்
படுத்துகின
் றது.
சதாடர ்பான
நடாஹா
பிரைடனம்
மற்றும் சபாது மை்ைளின் சுைாதாரத்துை்கு இணங் ை மலிவு

விகலயில் அத்தியாவசிய மருந்துைள் மற்று4
ம் தடுப்பூசிைகள கிகடை்ை செய் தல் . குறித்த
பிரைடனம்

4 கத பாதுைாப்பதற் கு குறிப்பாை அகனவரும
சபாது மை்ைளின் சுைாதாரத்

தமை்கு நதகவயான மருந்துைகள சபற்றுை் சைாள் வதற் ைாை குறித்த ஒப்பந்தத்திலுள்ள
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3.இ

அபிவிருத்தியகடந்து

வருகின்ற

நாடுைளில்

குறிப்பாை

மிைவும்

குகறவாை

வளர ்ெ ்சியகடந்த நாடுைளில் மற்றும் அபிவிருத்தியகடந்து வருகின்ற சிறு தீவுைளில்
சுைாதார நிதியிடகல அதிைரிப்பது நபான்று சுைாதார பணியாளர ்ைளின் ஆட்நெர ்ப்பு
விருத்தி பயிற்சி மற்றும் தை்ைகவத்தல் என்பவற்கற அதிைரித்தல் .
3.ஈ

அகனத்து

நாடுைளின்

முன்சனெ ்ெரிை்கை,

குறிப்பாை

அபிவிருத்தியகடந்து

இடர ் குகறப்பு

வருகின்ற

நாடுைளின்

நதசிய மற்றும் உலை சுைாதார ஆபத்துை்ைளின்

முைாகமத்துவ இயற்றிறகன பலப்படுத்துதல் .
இலக்குகள்
3.1

2030

ஆம் ஆண்டளவில் ஒவ் சவாரு 100,000

உயிருடனான பிறப்புை்ைளுை்கும் உலை மரண

வீதத்திகன 70 வீதத்திகன விட குகறத்தல;.
3.2

2030 ஆம் ஆண்டில் , ஒவ் சவாரு 1000 பிறப்புை்கும் சிசு மரண வீதத்கத 12 ெதவீதத்திகன விட
குகறப்பகதயும்

ஒவ் சவாரு

1000

பிறப்புை்கும்

5

வயதுை்கு

கீை் ப்பட்நடாரின்

மரண

வீதத்திகன 25 வீதத்கத விட குகறப்பகதயும் இலை்ைாைசைாண்டு அகனத்து நாடுைளுடன்
இகணந்து புதிதாை பிறந்த குைந்கதைள் மற்றும் 5 வயதுை்கு கீை் ப்பட்ட பிள்களைளின்
தடுை்ைை்கூடிய மரணங் ைகள முடிவுை்குை்சைாண்டு வருதல் .
3.3

2030ை்குள்

எய் ட்ஸ்

நநாய் ைள்

மற்றும்

ைாெநநாய்

மநலரியா

சஹபகடடிஸ்

மற்றும்

நீ ர ் மூலம்

புறை்ைணிை்ைப்பட்ட

பரவும்

நநாய் ைள்

சவப்பமண்டல

மற்றும்

பிற சதாற்று

நநாய் ைகள முடிவுை்குை்சைாண்டு வருதல் .
3.4

2030

ஆம் ஆண்டளவில்

நலநனாம் பலினூடாை

தடுப்பு மற்றும் சிகிெ ்கெ

சதாற் றா

நநாய் ைளால்

மனநல சுைாதார நமம் பாடு மற்றும்

நிைழும்

குகற

முதிர ்ெ ்சி

இறப்புை்ைகள

மூன்றில் ஒன்றால் குகறத்தல் .
3.5

நபாகதப்சபாருள்
உள் ளடங் ைலாை

பாவகன

மற்றும்

நபாகதப்சபாருள்

தீங் கு

விகளவிை்கும்

துஷ்பிரநயாைத்கத

மதுபான

பயன்பாடு

தடுத்தகலயும்

அதற் ைான

சிகிெ ்கெகயயும் பலப்படுத்துதல் .
3.6

2020

ஆம் ஆண்டளவில் வீதி விபத்துை்ைளால் நிைழும் உலைளாவிய மரணங் ைள் மற்றும்

ைாயங் ைகள அகரவாசியால் குகறத்தல் .
3.7

2030 ஆம் ஆண்டளவில் , குடும் பை் ைட்டுப்பாடு, தைவல் மற்றும் ைல் வி உள் ளடங் ைலாை

பாலியல் மற்றும் இனப்சபருை்ை சுைாதார பராமரிப்பு நெகவைளின் உலைளாவிய அணுைகல
உறுதிப்படுத்துவதுடன் இனப்சபருை்ை சுைாதாரத்கத நதசிய மூநலாபாயங் ைள்

மற்றும்

நிைை் ெ ்சித்திட்டங் ைளுடன் ஒருங் கிகணத்தல் .
3.8

நிதி

இடர ்

பாதுைாப்பு

தரமான

அத்தியாவசிய

சுைாதார

பராமரிப்பு

நெகவைகள

சபற்றுை்சைாள் ளல் பாதுைாப்பான விகனதிறன்மிை்ை தரமான அத்தியாவசிய மருந்துைள்
மற்றும் தடுப்பூசிைகள நியாயமான விகலயில் கிகடை்ை வழிசெய் தல் உள் ளடங் ைலாை
முழுகமயான சுைாதார தழுவளகவ அகடதல் .
3.9

2030

ஆம் ஆண்டளவில்

அபாயைரமான இரொயனங் ைள் மற்றும் ைாற்று

மாெகடந்த நீ ர ்

மற்றும் மண் என்பவற்றால் நிைழும் மரணங் ைளின் எண்ணிை்கைகய ைணிெமானளவு
குகறத்தல;.
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2.

இலங் கையில் சுைாதாரத் துகையின் சிைப் பு நிைழ் வுைள்
- 2020-2021
உலை சுைாதார தினம் -07 ஆம் திைதி ஏப் ரல் மாதம் 2021 ஆம் ஆண
் டு

உலக சுகாதார தின இணையதளத்தில் உலக சுகாதார அணைப்பின் பைிப்பாளர ் நாயகத்தின்
ததாடக்க உணர
“இந்த ஆை்டு உலக சுகாதார தினத்தின் கருப்தபாருள் சுகாதார சைநிணல
காலத்தின் முக்கிய சவால் களில் ஒன்றாகுை்
ைற்றுை்

ஆரராக்கியைான

உலகத்ணத

ஆகுை் .

இது நை்

அதனால் தான் நாங் கள் ஒரு ஆரராக்கியைான

உருவாக்க

ஒரு

பிரச ்சாரத்ணத

ததாடங் குகிரறாை் .

சைத்துவமின்ணை நிச ்சயைாக ஒரு புதிய பிரச ்சிணன அல் ல ஆனால் ரகாவிட் -19 ததாற்றுரநாய்
அணத கூர ்ணையான கவனத்திற் கு தகாை்டு வந்துள்ளது”

ஆரராை்கியமான உலைத்திை் கு ஒன்றிகணர

"ைக்கள்

யாராக இருந்தாலுை் அல் லது

எங் கு வாழ் நத
் ாலுை்

ாம்

அணனவருை் ஆரராக்கியைான

பயனுள் ள

வாழ் க்ணகணய வாழக்கூடிய ஒரு உலகத்ணத நான் கற் பணன தசய் கிரறன். நிணலயான அபிவிருத்திக்கான
உலகளாவிய அரப
் ்பைிப்பு - நிணலயான வளர ்சசி
்
இலக்குகளில் - சமூக தபாருளாதார ைற்றுை் அரசியல்
ஆரராக்கியத்ணத நிர ்ையிப்பதற் குை்

எல் லா

இடங் களிலுை்

உள் ள ைக்களின்

ஆரராக்கியை்

ைற்றுை்

நல் வாழ் ணவ ரைை் படுத்துவதற் குை் ஒரு தனித்துவைான வாய் ப்ணப வழங் குகிறது என்று நான் நை் புகிரறன்.
இந்த குறிக்ரகாணள அணடவதற் கு ஒரு வலுவான பயனுள் ள உலக சுகாதார அணைப்பு ரதணவ அது வளர ்ந்து
வருை் சவால் கணள எதிரத
் காள் ளுை் ைற்றுை் நிணலயான வளர ்சசி
் இலக்குகளின் சுகாதார ரநாக்ணக அணடய
முடியுை் . எங் களுக்கு 21 ஆை் நூற் றாை்டுக்கு ஏற் ற உலக சுகாதார ஸ்தாபனை் ரதணவ - அது அணனவருக்குை்
சைைாக

அணைய ரவை்டுை் .

தவளிப்பணடத்தன்ணை

தபாறுப்புக்கூறல் ைற்றுை் பைத்திற் கான ைதிப்பு

ஆகியவற் றில் வலுவான கவனை் தசலுத்தி திறணையாக நிர ்வகிக்கப்படுை் ரபாதுைான ஆதாரங் கள் ைற்றுை்
முடிவுகள் உந்தப்பட்ட ஒரு உலக சுகாதார ஸ்தாபனை் நைக்குத் ரதணவ.”.

ணவத்தியர ் தடட்ரராஸ் அதாரனாை் தகப்ரரயஸ்
பைிப்பாளர ் நாயகை் - உலக சுகாதார ஸ்தாபனை்
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எழுபத்து நான்ைா து உலை சுைாதார ஸ்தாபனத்தின் பிராந்திய குழு
கூட்டம் : செப் டம் பர் 2021
தசயற் குழுவில்
அணைச ்சர ்

உணரயாற் றிய ரபாது ைாை்புமிகு சுகாதார

டாக்டர ்

தகதெலிய

ரை் புக்தவல் ல

கீழ்

குறிப்பிட்டவாறு ததரிவித்தார ்
“DHIS-2 அடிப்பணடயிலான எை்ைியல் சுகாதார தபாருட்கள்
ரபான்ற இலவச ைற்றுை் திறந்த மூல உலகளாவிய தபாது
தபாருட்கணள இலங் ணக முன்கூட்டிரய பயன்படுத்துகிறது.
ரகாவிட் ததாடர ்பான தகவல் கணள நாடு பகுப்பாய் வு தசய் து
பரவ

தசய் ய

ரவை்டுை்

என்ற

தனிப்பயனாக்கப்பட்டுள்ளன.

அடிப்பணடயில்

ரதசிய ரகாவிட் -19

இணவ

சுகாதார

தகவல் அணைப்பு தடுப்பூசி கை்காைிப்பு ைற்றுை் ஸ்ைார ்ட் தடுப்பூசி சான்றிதழ் வழங் குை் தளை்
ஆகியணவ மிகவுை் தாக்கத்ணத ஏற் படுத்திய அணைப்புகள்
தபறவுை்

ஆகுை் .

நிகழ் ரநரத் தரவுகணளப்

சரியான ரநரத்தில் ைற்றுை் துல் லியைான முடிதவடுப்பதற் காகவுை்

டாஷ்ரபார ்டுகளுக்காகவுை்

இணவ

பயன்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

ஒருங் கிணைந்த

தபாது

சுகாதார

நடவடிக்ணககளுக்காக தனிப்பட்ட அளவில் பிரிக்கப்படாத தகவல் கணளச ் ரசகரிப்பதில் இது
நாட்டின்

முதல்

அனுபவை்

ைற்றுை்

எதிர ்கால

எை்ைியல்

சுகாதார

முன்ரனற் றத்திற் கான

ஊக்கைளிக்குை் முதலீடாக எதிர ்பார ்க்கப்படுகிறது”.
தகவல் ததாழில் நுட்ப அணைப்புகள் திறன் ரைை் பாடு தகவல் ததாடர ்பு ைற்றுை் ஒருங் கிணைப்பு
நடவடிக்ணககளுக்கு

ததாற்றுரநாய்

உட்பட்ட

காலை்

முழுவதை்

முழுவதுை்

திறை் பட

பயன்படுத்தப்பட்டு வழக்கைான நடவடிக்ணககளின் ததாடர ்ச ்சிணய உறுதி தசய் கிறது. மின்னணு
கற் றல்

ரைலாை்ணை

அணைப்புகள்

மூலை்

கலப்பு

ைற்றுை்

கலப்பு

கற் றல்

தவற்றிகரைாக

ததாடங் கப்பட்டது. சுகாதார அணைச ்சினால் சமூக ஊடக தளங் கள் ஊடாக தவற்றிகரைாக இடர ்
ததாடர ்பு நடவடிக்ணககளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள் ளன.

உலை
சுைாதார
ஸ்தாபனத்தால்
(WHO)
உலைளாவிய
செயல் முகையின் ெமநிகலகய உறுதி செய் தல்
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ரகாவிட் -19 க்கு எதிராக இலங் ணகயின் 20% ைக்களுக்கு தடுப்பூசி ரபாட உலக சுகாதார நிறுவனை்
ஒப்புதல்

(WHO)

அளித்தணதத் ததாடர ்ந்து

வன்னியாராச ்சி

ைாை்புமிகு. சுகாதார அணைச ்சர ் பவித்ரா ரதவி

நாடு தழுவிய தடுப்பூசி தசயல் முணறணய தசயல் படுத்துவது குறித்து தனது

கருத்துக்கணள ததரிவித்தார ்.
இலங் கையின்

தடுப் பூசி

பங் ைளிப் கப

ழங் கும்

இருப் பகதயும் , அ

முயை் சிைள்
முகையான

மிைவும்

ஈர்ை்ைை்கூடியக

முகையில்

மை் றும்

செய் யப் படுகின்ைன.

ஒரு

இங் கு,

முை்கியமான

ஆம் புலன்ஸ்ைள்

ெரநிகல ஏை் பட்டால் டாை்டர்ைள் தயார் நிகலயில் இருப் பகதயும் ைாணலாம் ,

இருப் பினும் vந்த சிை்ைலான நிகலயும் ஏை் படவில் கல
கலாநிதி அலாகா சிங்
WHO இலங் ணகயின் பிரதிநிதி

தகாழுை் ,பு ஜூணல 16, 2021

எெ்.ஐ.வி மை் றும் சிபிலிஸ்
இலங் கையில் நீ ை்குதல்
இலங் ணகயில்

ததாடர ்ச ்சியான

தாயிடமிருந்து

குழந்ணதக்கு

தபாது

தாயிடமிருந்து

சுகாதார

பரவுவணத

குழந்கதை்கு

சாதணனகளில்

நீ ககி
் யது

சமீபத்திய

எச ்.ஐ.வி

பரவு

கத

ைற்றுை்

சிபிலிஸ்

சாதணனயாகுை் .

உயர ்தர

தாய் ைற்றுை் குழந்ணத சுகாதார ரசணவகள் , பல துணற ஆதரவு, வலுவான சமூக ஈடுபாடு ைற்றுை்
WHO,

UNICEF,

UNAIDS,

UNFPA

ைற்றுை்

சிவில்

சமூக

அணைப்புகள்

ரபான்ற

கூட்டாளிகளின்

ஒருங் கிணைந்த முயற்சிகள் அணனத்துை் எச ்.ஐ.வி ைற்றுை் சிபிலிஸ் தாயிடமிருந்து குழந்ணதக்கு
பரவுவணத நீ க்க EMTCT க்கு பங் களித்தன..
உலக சுகாதார அணைப்பின் பிராந்திய அலுவலகை் (ததன்கிழக்கு ஆசியா) நவை் பர ் 30, 2019 அன்று
‘தாயிலிருந்து-குழந்ணதக்கு எச ்.ஐ.வி ைற்றுை் சிபிலிஸ் பரவுதணல நீ ககி
் யதற் காக’ இலங் ணகக்கு
சான்றிதணழ வழங் கியது.

.
இலங் கையின் ொதகன மீண
் டும் சபாது சுைாதாரத்திை் ைான நாட்டின் உறுதிப் பாட்கட நிரூபிை்கிைது
மை் றும் இது பல தொப் தங் ைளுை் கு முன்னர் ஆரம் ப சுைாதார ரெக

ைளின்

லு

ான அடித்தளத்கத

உறுதிப் படுத்துகிைது.
உலைளாவிய ரொதகன ஆரலாெகனை் குழுவின் ைண
் டறிதல் தாய் மை் றும் குழந்கதை் கு எெ்ஐவி
பரவு

து குறித்து 2017-ம் ஆண
் டு முதல் இலங் கையில் இடம் சபைவில் கல என்றும் அதன் பிைவி

சிபிலிஸ் ரநாய் சதாடர்ந்து 100 000 ரநரடி பிைப் புைளுை்கு இரண
் டு ஆகும் . நீ ை்குதல் ொன்றிதழுை் கு
ரதக

யானது 100 000 ரநரடி பிைப் புைளுை் கு ஐம் பதுை்கும் குகை

ானது ஆகும் . WHO சதன்கிழை் கு

ஆசியா பிராந்தியத்தில் தாய் லாந்து மை் றும் மாலத்தீவுை் குப் பிைகு இகத அகடந்த மூன்ைா

து நாடு

இலங் கை ஆகும் .
கலாநிதி பூனை் தகத்ரபால் சிங்
பிராந்திய இயக்குனர ்
WHO ததன்கிழக்கு ஆசியா
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மாண
் புமிகு
சுைாதார
(சு

அகமெ்ெர்

(திருமதி)

பவித்ரா

13.08.2020

அன்று

அகமெ்ெராை

ரதவி

ன்னியாராெ்சி

சுைாதார

அகமெ்சில்

சிரிபாய) சபாறுப் ரபை் ைார்

வழக்கறிஞர ் திருைதி பவித்ரா வன்னியாராச ்சி, ஆகஸ்ட் 12,
2020 அன்று கை்டி ஸ்ரீ தலதா ைாளிணகயின் ைகுல் ைதுவாவில் ,
ரைதகு ஜனாதிபதி ரகாட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிணலயில் ,
புதிய அணைச ்சரணவயில்

சுகாதார அணைச ்சராக பதவிப்

பிரைாைை் தசய் து தகாை்டார ். அவர ் 13 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று
சுப ரநரத்தில் சுகாதார அணைச ்சில் தனது கடணைகணளத்
ததாடங் கினார ்.

ரபராசிரியர் மாலிை் பீரிஸுடன் ைலந்துகரயாடல்
ைாை்புமிகு.

சுகாதார

அணைச ்சர ்,

பவித்ரா

வன்னியாராச ்சி ரகாவிட் -19 ததாற்றுரநாய் நிணலணை
குறித்த சிறப்பு விவாதத்திற் கு தணலணை தாங் கினார ்
சுகாதார

அதிகாரிகள்

பல் கணலக்கழகத்தின்

ைற்றுை்

ரபராசிரியர ்

ொங் காங்
ைாலிக்

பீரிஸ்

ஆகிரயாருடன் 20
20 ஆகஸ்ட்,2020
2020 அன்று நணடதபற்றது.

இலங் கையில் ரைாவிட் -19 சதாை் றுரநாகய எதிர்சைாள் ள உள் ளூர்
மை் றும் ெர் ரதெ நன்சைாகடைள்
ெர்

ரதெ நன்சைாகடைள்

பசி சர ்வரதசத்திற் கான தகாரியா உைவு (KFKJ)
(KFIH)
ரகாவிட் -19 ததாற்றுரநாய்
இலங் ணகணய

ஆதரிக்க

ரூ

கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தில்
22

லட்சை்

ைதிப்புள் ள

உபகரைங் கள் . இந்த நன்தகாணட ைாை்புமிகு சுகாதார
அணைச ்சர ் பவித்ரா வன்னியாராச ்சியிடை் KFHI

தணலவர ்

திரு ரசாய் சன் ரபாங் ைற்றுை் அதன் தசயலாளர ் KFHI திரு.
திரு.

லசித

நாையக்கார

ஆகிரயாரால்

சுகாதார

அணைச ்சில் ணகயளிக்கப்பட்டது.
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சுவிட்சர ்லாந்து
அணைப்புை்

அரசாங் கமுை்

(IOM)

தவளிநாடுகளில்

27

நவை் பர ்

ரவணல

சர ்வரதச
2020

புரியுை்

இடை் தபயரவு
்

அன்று

இலங் ணக

இலங் ணகயர ்கணள

இலங் ணகக்கு திருப்பி அனுப்ப ஒப்புக்தகாை்டன.

உள் ளூர் நன்சைாகடைள்
"உலதகங் கிலுை் உள் ள ைக்களின் ஆரராக்கியத்ணதப்
பாதுகாத்தல்

ைற்றுை்

ரைை் படுத்துதல் "

என்ற

ததாணலரநாக்கு பார ்ணவயுடன் பி.பிரவுன் நிறுவனை்
ரூ. 1 மில் லியன் தபறுைதியான KN95 முகக்கவசங் கணள
வழங் கியது.

ரகாவிட் சிகிச ்ணச ரசணவகணள வலுப்படுத்த TEMASEK
சிங் கப்பூர ் 50 தவன்டிரலட்டர ்கணள ரூ. 80 மில் லியன்
தபறுைதியான

சுகாதார

அணைச ்சர ்

வன்னியாராச ்சியிடை் வழங் கியது.

இலங் ணகயில்

உள் ள தனியார ் நிறுவனைான லக்கி

இை்டஸ்ட்ரி KN95 / FFP2 பாதுகாப்பு முகக்கவசங் களின்
ஒரு ததாகுதிணய சுகாதார அணைச ்சின்

தசயலாளர ்

ைருத்துவர ் டாக்டர ் சஞ் சீவ முனசிங் க ைற்றுை் சுகாதார
ரசணவகள்

பைிப்பாளர ்

நாயகை்

டாக்டர ்

அரசலா

குைவர ்தன ஆகிரயாரிடை் வழங் கியது.
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ரகாவிட்

19

ததாற்றுரநாணயத்

தடுப்பதற் குை்

கட்டுப்படுத்துவதற்குை்

சுகாதார

ைற்றுை்

நிறுவனங் களிலிருந்து

தனியார ்

அணைச ்சகை்

அரச
பல

நன்தகாணடகணளப் தபற்றுள் ளது. ைாை்புமிகு சுகாதார
அணைச ்சர ்

அணைச ்சக

அதிகாரிகள்

முன்னிணலயில்

நன்தகாணட தபற்று தகாை்டார ்.

சுைாதார சிகிெ்கெ

ழங் கும் துகையின் அபிவிருத்தி பணிைள்

தங் ைாகல ஆதார மருத்து
திைப் பு
தங் காணல

ஆதார

ைருத்துவைணனயில்

மகனயில் குழந்கதைள்

ரூ.

ார்டு

ளாைம்

300

மில் லியன் நிர ்ைாைிக்கப்பட்ட குழந்ணதகள் வார ்டு
வளாகை் திறப்பு விழா தகௌரவ பிரதைர ் ைஹிந்த
ராஜபக்ஷ,

சுகாதார

அணைச ்சர ்

பவித்ரா

வன்னியாராச ்சி தணலணையில் நணடதபற் றது. இதில்
அரசியல்

பிரதிநிதிகள்

ைற்றுை்

அணைச ்சக

அதிகாரிகள் பங் ரகற் றனர ்.

.

இரத்தினபுரி
ரபாதனா
மருத்து மகனை்கு
சபறுமதியான மருத்து உபைரணங் ைள்
ைாை்புமிகு

சுகாதார

அணைச ்சர ்

பவித்ரா

வன்னியாராச ்சி, 19 ஜனவரி, 2020 அன்று இரத்தினபுரி
ைாவட்டத்தில்

உள்ள

ைருத்துவைணனகளின்

அபிவிருத்தி ரதணவகள் ைற்றுை் வசதிகணள ஆய் வு
தசய் ய ஒரு ஆய் வுப் பயைத்ணத ரைற் தகாை்டார ். ரூ.
300 மில் லியன் ைதிப்புள்ள ைருத்துவ உபகரைங் கணள
அணைச ்சர ் இரத்தினபுரி ரபாதனா ைருத்துவைணனக்கு
வழங் கினார ்.

இலங் ணகயின்

ைருத்துவைணனயாக

இது

மிக

முன்ரனறிய

உருவாக்கப்படுை்

என்று

அவர ் கூறினார ்.
.
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மில் லியன்
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இலங் கையின் குழந்கதைளுை்ைான முதல் ைல் லீரல் மாை் று அறுக
சிகிெ்கெ

வட தகாழுை் பு ரபாதனா ைருத்துவைணனயின் கல் லீரல் ைாற்று பிரிவு 9 வயதில் நாள் பட்ட சிரராசிஸ்
ரநாயால்

பாதிக்கப்பட்ட குழந்ணதக்கு கல் லீரல்

ைாற்று அறுணவ சிகிச ்ணச தசய் யப்பட்டது.

ரபராசிரியர ் ரராென் சிறிவர ்தனா தணலணையிலான குழு உயிருள் ள நன்தகாணடயாளரின்
கல் லீரலின்

ஒரு

பகுதிணய

பயன்படுத்தியது.

இது

இலங் ணகயில்

முதல்

தவற்றிகரைான

குழந்ணதகளுக்கான கல் லீரல் ைாற்று அறுணவ சிகிச ்ணச ஆகுை் .

தங் ைாகலயில்
ஆதார
மருத்து
குழந்கத மருத்து பிரிவு திைப் பு
தங் காணல

ஆதார

ைருத்துவைணனயில்

மகனயில்

புதிதாை

ைட்டப் பட்ட

புதிதாக

கட்டப்பட்ட குழந்ணத நல வார ்டு வளாகை் , 'ருெுனு
கரலியா' அணைப்பு, ததன் ைாகாை சணப ைற்றுை்
ைருத்துவைணன
சுகாதார

ரைை் பாட்டுக்

அணைச ்சர ்

அணழப்பின்

ரபரில்

பவித்ரா

குழு,

ைாை்புமிகு

வன்னியாராச ்சியின்

ைாை்புமிகு

பிரதைர ் ைஹிந்த

ராஜபக்ஷவால் திறந்து ணவக்கப்பட்டது..

ரதசிய சிைப் பு சிறுநீ ரைவியல் மருத்து மகன அதி ரமதகு ஜனாதிபதி
அ ர்ைளினால் திைந்துக ை்ைப் பட்டது
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தபாலன்னறுணவ ரதசிய சிறுநீ ரகவியல் ைருத்துவைணன, சீன ைக்கள் குடியரசின் உதவியுடன்
கட்டப்பட்டு,

ஸ்ரீலங் காவின்

தபாதுைக்களுக்காக

அதிபரான

திறக்கப்பட்டது.

ரகாட்டாபய

ராஜபக்ஷ,

இவ் ணவத்தியசாணல

12

11

ஜூன்

பில் லியன்

அன்று

2021

ரூபாய்

தசலவில்

கட்டப்பட்டு ைற்றுை் சீன ைக்களின் பரிசாகப் தபறப்பட்டது.
இது

சிறுநீ ரக

ரநாய் களுக்கு

சிகிச ்ணசயளிக்க

அணனத்து

நவீன

வசதிகளுடன்

கூடிய

200

படுக்ணககள் தகாை்ட ைருத்துவைணன. நூறு படுக்ணககணளக் தகாை்ட டயாலிசிஸ் அலகு
முக்கிய அை் சைாக உள்ளது. அதி விரஷட வசதிகளுடன் தவளி ரநாயாளிகள் பிரிவு, சிறுநீ ரக ைாற்று
அறுணவ சிகிச ்ணசக்கு உதவுை் ஆறு நவீன அறுணவ சிகிச ்ணச நிணலயங் கள் ைற்றுை் சிறப்பு
சிறுநீ ரக ரநாயாளிகள் கிளினிக் வளாகை் சிறுநீ ரக ரநாய் களால் பாதிக்கப்பட்ட ரநாயாளிகளுக்கு
சிகிச ்ணச ரவை்டியணத ததரிந்ததடுக்குை் உரிணைணய வழங் குகிறது.

யுனிரடா உதவியுடன் மருத்து
அங் கீைாரம்

ஆராய் ெ்சி நிறு

14
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ெர்

ரதெ பிரதிநிதிைளுடன் ெந்திப் பு
சுைாதார அகமெ்ெர் மை் றும் யுனிசெஃப் இலங் கை பிரதிநிதி இகடரய
ெந்திப் பு

தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் பவித்ரா வன்னியாராச ்சி
இலங் ணகயில் யுனிதசப் பிரதிநிதி, எை் ைா பிரிகாணை
சுகாதார அணைச ்சில் சந்தித்தார ். அவர ்கள்

கூட்டாக

முன்தனடுக்கப்படுை் தற்ரபாணதய திட்டங் கள் ைற்றுை்
பயனுள்ள தசயலாக்கத்ணத ரைை் படுத்துவதில் எடுக்க
ரவை்டிய நடவடிக்ணககள் குறித்து விவாதித்தனர ்.

பிை நிைழ் வுைள்
இருதயவியல் ைல் லூரியின் 20

து ஆண
் டு அமர்வுைள்

இலங் ணகயின் இருதயவியல் நிபுைரகள்
்
கல் லூரியின்
20 வது ஆை்டு அைர ்வுகள் 20 அக்ரடாபர ் 2020 அன்று
சுகாதார அணைச ்சர ் தகௌரவ பவித்ரா வன்னியாராச ்சி
தணலணையில்

தகாழுை் பு

சினைன்

கிராை்ட்

ரொட்டலில் நணடதபற் றது.

இலங் கை மைப் ரபறியல் மை் றும் மைளிர் துகைொர் ைல் லூரியின் 35
தகல ரின் பதவி ஏை் பு விழா - 2021

தகாழுை் பு

பை்டாரநாயக்க

ஞாபகார ்த்த

சரவரதச
்

ைாநாட்டு

ைை்டபத்தில்

து

இலங் ணக

ைகப்ரபறியல் ைற்றுை் ைகளிர ் துணறசார ் கல் லூரியின் 35 வது தணலவரின் பதவி ஏற்பு விழா
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நணடதபற் றது. அணழக்கப்பட்ட விருந்தினர ்களில் பிரதைர ் தகௌரவ ைஹிந்த ராஜபக்ஷ, திருைதி
ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ ைற்றுை் தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் ஆகிரயார ் அடங் குவர ்.

உலை ரநாயாளர் தினை் சைாண
் டாட்டம் - 2021

ரநாயாளி பாதுகாப்பு தினத்தின் ரதசிய தகாை்டாட்டை் 17 தசப்டை் பர ் 2021 அன்று சுகாதாரத் தரை்
ைற்றுை் பாதுகாப்பு பைியகத்தின் ரகட்ரபார ் கூடத்தில் நணடதபற் றது. இந்நிகழ் வுற் காக ரகாவிட்
-19

இலிருந்து பாதுகாப்ணப உறுதி தசய் ய அணனத்து முன்தனச ்சரிக்ணக நடவடிக்ணககளுை்

எடுக்கப்பட்டன. உலக ரநாயாளி பாதுகாப்பு தினத்ணத முன்னிட்டு,

இலங் ணகயில்

உள்ள

அணனத்து சுகாதார துணற ஊழியர ்களுக்குை் தகளரவப்படுத்துை் வணகயில் தசலுத்துை் வணகயில்
சின்னைான தாைணர ரகாபுரை் ஒளிரூட்டப்பது.

ச

ளிநாட்டு

சுை்றுலா

பயணிைளுை்ைாை

விமான

நிகலயங் ைள்

திைப் பது குறித்து சிைப் பு ைலந்துகரயாடல்
ரகாவிட் 19 ததாற்றுரநாய் க்கு
துணறயின்

வசதிகணள

ைத்தியில்

சுற்றுலாத்

வழங் குவதற்கான

கலந்துணரயாடல் , டிசை் பர ் 03, 2020 அன்று

தகௌரவ

சுகாதார அணைச ்சர ் பவித்ரா வன்னியாராச ்சி, தகௌரவ
சுற்றுலாத்துணற அணைச ்சர ் திரு பிரசன்ன ரைதுங் கா
ைற்றுை்

சை் பந்தப்பட்ட

அணைச ்சில்

அதிகாரிகளுடன்

நணடதபற் றது.

சுகாதார

கலந்துணரயாடலில்

ததாற்றுரநாயியல் பிரிவு தணலவர ்கள் , பிற சுகாதார
அதிகாரிகள் , விைான நிணலயங் கள் ைற்றுை் விைான
ரபாக்குவரத்து ைற்றுை் சுற்றுலா ரைை் பாட்டு சணப அதிகாரிகள் கலந்து தகாை்டனர ்.
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புதிய சுைாதார
ழிைாட்டுதல் ைளின்படி பாடொகல விகளயாட்டு
ரபாட்டிைகள
சதாடங் ை
சுைாதார
அகமெ்ெருை்கும்
விகளயாட்டுத்துகை அகமெ்ெருை்கும்
இகடரய ைலந்துகரயாடல்
21.01.06)

தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் பவித்ரா வன்னியாராச ்சி
ைற்றுை் தகௌரவ விணளயாட்டுத்துணற அணைச ்சர ் திரு
நாைல்

ராஜபக்ச

காரைைாக

இணடரய

ரகாவிட்

இணடநிறுத்தப்பட்ட

விணளயாட்டு
சாத்தியை்

ரபாட்டிகணள
குறித்து

பாடசாணல

மீை்டுை்

சிறப்பு

ரநாய்

-19

ததாடங் குை்

கலந்துணரயாடல்

நணடதபற் றது..

சைௌர
சுைாதார அகமெ்ெர்
பிரதிநிதிைள் இகடரய ெந்திப் பு )
சுகாதார

அணைச ்சின்

கீழ்

மை்றும்

சீன

மை்ைள்

குடியரசின்

தசயல் படுத்தப்படுை்

சீனாவின் வளர ்ச ்சித் திட்டங் களின் முன்ரனற் றத்ணதக்
கை்காைிக்க
விஜயை்

சீன

தசய் தது.

அணைச ்சர ்

அரசாங் கக்

குழு

தூதுக்குழு

தகௌரவ

சுகாதார

வன்னியாராச ்சிணய

சந்தித்து

பவித்ரா

திட்டங் களின்

முன்ரனற் றை்

ைற்றுை்

இலங் ணகக்கு

அவர ்களின்

பிரச ்சணனகள் குறித்து விளக்கினார ்.

நிகலயான
சைாள்

ளர்ெ்சி

இலை்குைகள

து மிைவும் முை்கியம் ..

நீ டித்த நிதி ரதக

எனர

அகட

தில்

சுைாதாரத்தின்

கமயத்கத

நாம்

உணர்ந்து

சுைாதாரத்திை் கு ரபாதுமாை மை் றும் "சிைப் பாை ைட்டகமை்ை"

யான முன்நிபந்தகனயாை இருை்கும் .
கலாநிதி தகதெலிய ரை் புக்தவல் ல
சுகாதார அணைச ்சர ்
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சபாது சுைாதார ர

கல திட்டங் ைள்

சடங் கு நுளம் பு முட்கடைகள அழிை்ை நெ்சுத்தன்கமயை் ை நிகலயான
முகைகய அறிமுைப் படுத்துதல்
தடங் கு

முட்ணடகணள

நுளை் பு

அழிக்க

பயன்படுத்தக்கூடிய குணற குரளாரராபி

எனுை்

II

நச ்சுத்தன்ணையற் ற நிணலயான முணறணய தஜர ்ைன்
நிபுைர ்

ரபராசிரியர ்

தடானாட்

அறிமுகப்படுத்திய முணறணைணய

பீட்டர ்

ணெடர ்

உயர ் அணைச ்சக

அதிகாரிகள் முன்னிணலயில் சுகாதார அணைச ்சரிடை்
விளக்கினார ்..
ரபராசிரியர ் தடானாட் பீட்டர ் ரெடர ் இலங் ணகயில்
தற் ரபாதுள் ள நுளை் பு கட்டுப்பாட்டு முணறகள் ைற்றுை்
தசயல் முணறகள் மிகவுை் ரவறுபட்டணவ என்று சுட்டிக்காட்டினார ். நுளை் பு கட்டுப்பாடு தபாதுவாக
நுளை் பு முட்ணடகளுக்கு நச ்சுத்தன்ணையுள் ள ஒரு இரசாயன கலணவணயப் பயன்படுத்துவணத
உள் ளடக்குகிறது,

இது

நுளை் பு

நுை்ணுயிரிகணளயுை்

முட்ணடகணள

விஷைாக்குகிறது.

ைட்டுைல் லாைல்
எனரவ

சுற்றுச ்சூழலில்

நச ்சுத்தன்ணையற் ற

பயன்படுத்துவது எதிர ்கால முன்னுரிணைகளாக இருக்கலாை் .

சடங் கு ைட்டுப் பாட்டின் சபாது விழிப் புணர்வு திட்டம்
தடங் கு நுளை் பு கட்டுப்பாட்டு திட்டை் ைற்றுை் தபாது
விழிப்புைர ்வு
இரத்தினபுரி

திட்டை்

19

சுகாதார

அக்ரடாபர ்,

பிரிவின்

அதிகாரி பைிைணனயில் தகௌரவ
அணைச ்சர ்

பவித்ரா

அன்று

2020

குருவிட

ைருத்துவ

தகௌரவ சுகாதார

வன்னியாராச ்சி

தணலணையில்

ததாடங் கப்பட்டது.

“ ைர்ப்பிணி மாத்ரு பூகஜ ” நிைழ் ெசி
்
தகௌரவ

சுகாதார

அணைச ்சர ்

திருைதி

பவித்ரா

வன்னியாராச ்சி, ைார ்ச ் 07, 2020 அன்று ைவ் பியா தசவன
ஞாரனாதய

அறக்கட்டணள

மீபாகை

நடத்திய

33வது

"கர ்ப்பிைி ைாத்ரு பூணஜ" நிகழ் ச ்சியில் பங் ரகற் றார ்.
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சீன
மை்ைள்
குடியரசு
அனுப் பிய
500,000
தடுப் பூசியின் ஆரம் ப ஒப் பகடப் கப சைௌர
ஏை் றுை்சைாண
் டார்.
சீன

ைக்கள்

குடியரசின்

பிரதிநிதிகள்

ரடாஸ்
சிரனாபார்ம்
சுைாதார அகமெ்ெர்

தகௌரவ

விணளயாட்டு ைற்றுை் இணளஞர ் விவகார அணைச ்சர ் திரு
நாைல் ராஜபக்ஷ

தகௌரவ சுற்றுலாத்துணற அணைச ்சர ்

திரு

ரைதுங் கா

பிரசன்ன

அணைச ்சர ் திரு. டி.டி.சானகா

தகௌரவ

இராஜாங் க

ஜனாதிபதியின் மூத்த

ஆரலாசகர ் திரு. லலித் வீரதுங் க சுகாதார அணைச ்சின்
தசயலாளர ் ரைஜர ் தஜனரல் டாக்டர ். சஞ் சீவ முனசிங் க
ைற்றுை் ஓய் வுதபற் ற ரைஜர ் தஜனரல் ஜி. ஏ. சந்திரசிறி
ஆகிரயார ்
விைான

கட்டுநாயக்க

நிணலயத்தில்

பை்டாரநாயக்க

தகௌரவ

சுகாதார

சரவரதச
்
அணைச ்சர ்

திருைதி பவித்ரா வன்னியாராச ்சியுடன் கலந்து தகாை்டனர ்.

சைௌர
அ

சுைாதார அகமெ்ெர் பவித்ரா

ெர நட

டிை்கை குழுக

ன்னியாராெ்சி

ரைாவிட் -19

நியமித்தார்.

தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் ரகாவிட் -19 அவசர நடவடிக்ணக குழுணவ நியமித்துள் ளார ். ஆரை் ப

சுகாதார பராைரிப்பு, ததாற்றுரநாய் ைற்றுை் ரகாவிட் ரநாய் கட்டுப்பாடு தகௌரவ இராஜாங் க
அணைச ்சர ் ணவத்திய கலாநிதி

சுதர ்ஷனி தபர ்னாை்ரடாபுல் ரல, சுகாதார அணைச ்சின்

தசயலாளர ், சுகாதார ரசணவகள் இயக்குனர ் ைற்றுை் ரைலதிக தசயலாளர ் (ைருத்துவ ரசணவகள் )
உள் ளடக்கிய இந்த குழு

ரகாவிட்

19

ததாற்றுரநாய் தைிப்பதில் அவசர ரதணவகள் குறித்து

ததாடர ்புணடய அணனத்து தரப்பினருக்குை் ஆரலாசணன வழங் க அணைக்கப்பட்டதாகுை் . இதன்
ஆரை் ப கூட்டை் ஜூணல 3, 2021 அன்று சுகாதார அணைச ்சில் நணடதபற் றது
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இலங் கையில்
நிவிடிைல

ஆரம் ப

சுைாதார

ாதரபாதாவில்

ரெக

ைகள

லுப்படுத்துதல்

-

உள் ள ஆரம் ப சுைாதார நிகலயத்திை் கு

அடிை்ைல் நாட்டல்

தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் திருைதி பவித்ரா வன்னியாராச ்சி நிவித்திகல, வாதரபாதாவில்
ஆரை் ப சுகாதார நிணலயத்திற் கான அடிக்கல் நாட்டுை் நிகழ் வில் பங் ரகற் றார ். ஆரை் ப சுகாதார
ரசணவகணள நாடளாவிய ர ீதியில் விரிவுபடுத்த சுகாதார அணைச ்சு நடவடிக்ணக எடுத்துள்ளது.
வாதரபாதாவுக்கான ணையை் தற் ரபாது கட்டுைானத்தில் உள் ளது, இது இந்த ஆை்டு சப்ரகமுவ
ைாகாை சுகாதார அணைச ்சிடை் ஒப்பணடக்கப்படுை் .
சப்ரகமுவ ைாகாை ஆளுநர ் ைாை்புமிகு

திரு டிக்கிரி தகாப்ரபகடுவ, தகௌரவ இராஜாங் க

அணைச ்சர ் ஜனக வாக்குை் பூர ், இலங் ணக காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனத்தின் தணலவர ் திரு. ஜகத்
தவள் ளவத்த ைற்றுை் இலங் ணக காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனத்ணத பிரதிநிதித்துவப்படுத்துை் பல
அதிகாரிகள்

இந்த

சந்தர ்ப்பத்தில்

நிகழ் வில்

இலங் ணக

கலந்து

காப்புறுதி

தகாை்டனர ்.

தகௌரவ

கூட்டுத்தாபனத்திலிருந்து

சுகாதார
ைருத்துவ

அணைச ்சர ் அந்தச ்
உபகரைங் கணள

நன்தகாணடயாகப் தபற்றார ்.

மதுொரம் மை் றும் புகையிகல மீதான அதிைாரெகபயில்
உகரயாை் றுதல்

ைதுசாரை் ைற்றுை் ரபாணதப்தபாருள் ததாடர ்பான ரபாணதப்தபாருட்கணளத் தடுப்பது குறித்த
தபாதுைக்களின் விழிப்புைர ்ணவ ரைை் படுத்துவதில் சிறிலங் கா தவகுஜன ஊடகங் களின் சிறந்த

20
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ரசணவணய புணகயிணல ைற்றுை் ைதுசாரை் ததாடர ்பான ரதசிய ஆணையை் பாராட்டியது. தகௌரவ
சுகாதார அணைச ்சர ் திருைதி பவித்ரா வன்னியாராச ்சி தணலணை உணரயாற் றினார.்

ைட்டுப் படும்

கையில் ஆரராை்கியத்கத பராமரிப் பது

இரத்தினபுரி மா
ஆம் புலன்ஸ்,
தகௌரவ

சுகாதார

ட்டத்தின்அயைமவிை் கு 1990 'சு

அணைச ்சர ்

திருைதி

ரெரியா'

பவித்ரா

வன்னியாராச ்சி, இரத்தினபுரி ைாவட்டத்திற்கு வருணக
தந்து

ைருத்துவைணனகளின்

ைற்றுை்

வசதிக ள்

ரதணவகள்

குறித்து விசாரித்தார ். பிராந்திய

ைருத்துவைணன

அயகை

ைருத்துவைணன

வளர ்ச ்சித்

ைற்றுை்

பிராந்திய

கிரிதயல் ல ஆகியணவயுை் தகௌரவ

சுகாதார அணைச ்சரால் ஆய் வு தசய் யப்பட்டது அயகை
பிரரதச ணவத்தியசாணலயில் ஆய் வின் ரபாது, தகௌரவ
சுகாதார அணைச ்சர ் 1990 "சுவரசரியா" ஆை் புலன்ணஸ
வழங் கினார ்.

இதன்

சாவி

தகௌரவ

ஏற்றுைதி

ரவளாை்ணை அணைச ்சர ் ஜனக வாக்குை் புறாவிடை் ஒப்பணடக்கப்பட்டது.

விமான நிகலயத்தில் ரைாவிட் 19 ை்ைான ைண
் ைாணிப் பு
விரிவுபடுத்தப் பட்டது
தகௌரவ முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு, சுற்றுலா ைற்றுை் சிவில்
விைான

ரபாக்குவரத்து

அணைச ்சர ்

திரு.

பிரசன்ன

ரைதுங் க ைற்றுை் தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் பவித்ரா
வன்னியாராச ்சி
பை்டாரநாயக்க

ஆகிரயார ்
சர ்வரதச

கட்டுநாயக்க

விைான

நிணலயத்தின்

சிறப்பு ஆய் வுப் பயைத்தின் ரபாது பிசிஆர ் வசதிகணள
ரைை் படுத்த
நாட்டிற் குள்

முடிவு

எடுக்கப்பட்டது.

நுணழவணத

அல் லது

ரநாயாளிகள்

விைான

நிணலய

பாதுகாப்பு பைியாளர ்கள் , குடிவரவு, சுங் கை் ைற்றுை் பிற
பைியாளர ்கள்

ைற்றுை்

ததாற்றுக்குள் ளாவணத

ஊழியர ்கள்

தடுப்பதற் கு

இது

ணவரஸ்
ஒரு

முக்கிய

சுட்டிக்காட்டினர ்.
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என்று

அணைச ்சர ்கள்
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குருநாைல் மாைாண சபாது மருத்து

மகனை்ைான பிசிஆர் ஆய்

ைம்

Gjpa gp.rp.Mu; Ma;Tf;$lk; nfsut mikr;ru; gtpj;uh
td;dpahuhr;rp Kd;dpiyapy; JiwKfk; tPjp kw;Wk;
tjP mgptpUj;jp mikr;ru; nfsut N[hd;];ld;
ngu;dhz;Nlh kw;Wk; Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;
ehafk; lhf;lu; mNry Fztu;j;jd MfpNahuhy;
jpwe;J itf;fg;gl;lJ.

அரசு மருத்து

மகனைளில் PCR ஆய்

ைங் ைள் மை் றும் அ

ை் றின் ரொதகன

திைன் சைாடுபாடு (20 செப் டம் பர் 2021)
ஆய்

ைம்

ரொதகன திைன்

1

ைருத்துவ ஆராய் ச ்சி நிறுவனை்

1950

2

பை்டாரநாயக்க சர ்வரதச விைான நிணலயை் கட்டுநாயக்க

2500

3

ஆதார ைருத்துவைணன முல் ரலரியாவ

2500

4

ரதசிய ைருத்துவைணன கை்டி

1000

5

ரபாதனா ைருத்துவைணன கராப்பிட்டிய

800

6

ரதசிய ததாற்று ரநாய் களுக்கான நிறுவனை்

600

7

ரபாதனா ைருத்துவைணன அனுராதபுரை்

800

8

ைாவட்ட தபாது ைருத்துவைணன பதுணள

1000

9

ரபாதனா ைருத்துவைணன யாழ் ப்பாைை்

800

10

ரபாதனா ைருத்துவைணன ைட்டக்களப்பு

1000

11

ைாவட்ட தபாது ைருத்துவைணன ரககாணல

500

12

ரபாதனா ைருத்துவைணன இரத்தினபுரி

400

13

தபாது ைருத்துவைணன ஸ்ரீ தஜயவர ்தனபுர

200

14

அரபக்ஷா ைருத்துவைணன ைெரகை

300

15

ைாவட்ட தபாது ைருத்துவைணன நுவதரலியா

800

16

ரபாதனா ைருத்துவைணன குருநாககணல

300

17

தகாழுை் பு வடக்கு ரபாதனா ைருத்துவைணன ராகை

250

18

ரதசிய சுகாதார அறிவியல் நிறுவனை் களுத்துணற

200

19

இலங் ணக ரதசிய ைருத்துவைணன

200

22

21
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20

ஆதார ைருத்துவைணன ததல் ததனிய

600

21

ரபாதனா ைருத்துவைணன களுரபாவில

150

22

ைாவட்ட தபாது ைருத்துவைணன ெை் பாந்ரதாட்ணட

50
16,900

nkhj;jk;

இரத்தினபுரி ரபாதனா மருத்து

மகனை்ைான பிசிஆர் இயந்திரம்

ரூபா 5 மில் லியன் ைதிப்புள் ள மிகவுை் அவசியைான
பிசிஆர ்

இயந்திரை்

தகௌரவ அணைச ்சர ் பவித்ரா

வன்னியாராச ்சி அவர ்களினால் தகௌரவ சப்ரகமுவ
ைாகாை

ஆளுநர ்

முன்னிணலயில்

திகிரி

தகாப்ரபகடுவ

இரத்தினபுரி

ரபாதனா

ைருத்துவைணனக்கு வழங் கப்பட்டது

& எம் பிலிப் பிட்டிய

தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் தணலணையில்

இரத்தினபுரி ைற்றுை் எை் பிலிப்பிட்டிய பிரரதச

தசயலகங் களில் கூட்டுறவு சமூக தபாறுப்புைர ்வு நிகழ் ச ்சிகள் நணடதபற் றன. இது குணறந்த
வருைானை் தகாை்ட குடுை் பங் கணளச ் ரசர ்ந்த பலருக்கு பயனளித்தது.

அரெ
மருந்தாை்ைை்
சபாருட்ைள்
அதிைரித்த உை் பத்தி திைன்
நிலவுை்

ரகாவிட்

19

ததாற்றுரநாய் களின்

ததாடர ்ச ்சியான

ைருத்துவ

தசய் வதற் காக

அரச

உற் பத்திக்

விநிரயாகத்ணத

ைருந்தாக்கற்

உை் பத்திை்

ரபாது
உறுதி

தபாருட்கள்

கூட்டுத்தாபனத்தின் உற் பத்தி திறணன

அதிகரிக்க அரசாங் கை் முடிவு தசய் துள் ளது.. இலக்கு
நிர ்ையிக்கப்பட்ட

நவீனையைாக்கல்

நடவடிக்ணககணள தகௌரவ ைருந்து உற் பத்தி ைற்றுை்

23
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கூட்டுத்தாபனத்தின்
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வழங் கல்

இராஜாங் க

அணைச ்சர ்,

ரபராசிரியர ்

சன்ன

தஜயசுைை

அவர ்களால்

அவதானிக்கப்பட்டது.

சுைாதார ரெக
ெப் ரைமு

ை்ைான மனித
மருத்து

ளங் ைகள ரமம் படுத்துதல்

பீடத்திை் ைான புதிய ைட்டிட

ளாைம்

இலங் ணக சப்ரகமுவ பல் கணலக்கழகத்தின் ைருத்துவ பீடத்தின் ைருத்துவ ைற்றுை்

நிர ்வாக

கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டல் . ைருத்துவ பீடத்தின் வளர ்ச ்சியுடன், நாட்டில் ைருத்துவர ்கள்
பற் றாக்குணறணய குணறக்க முடியுை் என்று தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் கூறினார ்.

அகில இலங் கை தனியார் மருந்தை உரிகமயாளர்ைள் ெங் ைத்தின் புதிய
தகலகம அலு

லைம் திைப் பு

அகில இலங் ணக தனியார ் ைருந்தக உரிணையாளர ்கள்
சங் கத்தின்

தணலணை

அலுவலகை்

இரத்தினபுரி

தபல் ைடுல் லாவில் ஜூணல 07, 2020 அன்று தகௌரவ சுகாதார
அணைச ்சர ் பவித்ரா வன்னியாராச ்சியால் திறக்கப்பட்டது.

சபாது சுைாதார பரிரொதைர்ைளுடன் ெந்திப் பு
தபாதுச ் சுகாதார ஆய் வாளர ்கள் தங் கள் கடணைகணளச ்
தசய் வதில்

எதிர ்தகாள் ளுை்

கலந்துணரயாடல்
அணைச ்சர ்

02.02.2020

பவித்ரா

நணடதபற் றது.

அன்று

தகௌரவ

வன்னியாராச ்சி

தகௌரவ

அதிகாரிகளுக்கு

பிரச ்சிணனகள்

அணைச ்சர ்

அவர ்களின்

சில

குறித்த
சுகாதார

தணலணையில்
உடனடியாக

பிரச ்சிணனகணள

தீர ்க்க உத்தரவிட்டார.்

ெர்

ரதெ தாதியர் தினை் சைாண
் டாட்டம்

சர ்வரதச தாதியர ் தினத்ணத முன்னிட்டு நுவதரலியா
ைாவட்ட
விழாவில்

தபாது

ைருத்துவைணனயில்

உணரயாற்றிய

உத்திரயாகஸ்தர ்களின்
அணைச ்சர ்

பவித்ரா

நணடதபற் ற

தாதி

தபாதுத்துணற

பங் ணக

தகௌரவ

சுகாதார

வன்னியாராச ்சி

மிகவுை்

பாராட்டினார ்.
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உப

மருத்து

துகைொர்

துகணபுரிய ரெக

மை் றும்

துகண

மருத்து

ரெக

ை்கு

யாளர்ைளுை்ைான புதிய நியமனங் ைள்

ரதசத்திற் கு தரைான சுகாதார ரசணவணய வழங் க ைனித வளை் ஒரு அடிப்பணட ரதணவ. சுகாதார
ரசணவயின்

உப

ைற்றுை்

துணை

ைருத்துவ

ரசணவயாளர ்களுக்கான நியைனங் கள்
சுகாதார

அணைச ்சர ்

பவித்ரா

ரசணவக்கு

துணைபுரிய

1360

பயிற்சி

தபற்ற

தகௌரவ பிரதைர ் ைஹிந்த ராஜபக்ஷ ைற்றுை் தகௌரவ

வன்னியாராச ்சி

ஆகிரயாரின்

பங் களிப்புடன்

நியைனை்

வழங் கப்பட்டது. அவர ்கள் நாடளாவிய ர ீதியில் ைருத்துவைணனகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டனர ்.

பயிை் சி தாதியர்ைள் , மருந்தாளர்ைள் மை் றும் சபாது சுைாதார ஆய்

ை

சதாழில் நுட்பவியலாளர்ைள் நியமனங் ைகளப் சபறுகின்ைனர்
ைாைவர ்
தபாது

தாதியர ்கள்
சுகாதார

ைருந்தாளர ்கள்
ஆய் வக

ததாழில் நுட்ப

ததாழில் நுட்பவியலாளர ்களுக்கான
கடிதங் கள்

வழங் குை்

விழா

ைற்றுை்

நியைனக்

தகௌரவ

சுகாதார

அணைச ்சர ் பவித்ரா வன்னியாராச ்சி தணலணையில்
சுகாதார

அணைச ்சின்

ரகட்ரபார ் கூடத்தில் நணடதபற் றது.

இந்த நாட்டு

15

ஜூன்

ைக்களுக்கு

2021

அன்று

தரைான

சுகாதார

ரசணவணய

வழங் குை் ரநாக்கில் சுகாதார ரசணவயின் உடல்
வளங் கள்

ைற்றுை்

ைனித

வளங் கணள

ரைை் படுத்த

சுகாதார

அணைச ்சு

அணனத்து

நடவடிக்ணககணளயுை் எடுத்துள்ளது. அதன்படி, மூன்று வருட தாதியர ் பயிற்சித் திட்டத்திற் கு
ரதர ்ந்ததடுக்கப்பட்ட 4,260 நபர ்களுக்கு 15 தாதியர ் கல் லூரிகளில் பயிற் சி அளிக்கப்பட்டது ைற்றுை்
10

பயிற் சி

தாதியர ்கள்

நியைனக்

கடிதங் கணள

அணடயாளைாக

தபற் றனர ்.

ைருந்தக

டிப்ரளாைாவில் ரசர ்ந்த ைாைவர ்கள் , 2 வருட டிப்ளரைா படிப்ணப தவற்றிகரைாக முடித்த 73
பயிற்சியாளர ்கள்

ைற்றுை்

59

தபாது

சுகாதார

ஆய் வக

ததாழில் நுட்பவியலாளர ்களுக்கான

நியைனை் வழங் கப்பட்டது.
சுகாதார அணைச ்சின் தசயலாளர ் ரைஜர ் தஜனரல் டாக்டர ் சஞ் சீவ முனசிங் க, சுகாதார ரசணவகள்
பைிப்பாளர ் நாயகை் டாக்டர ் அரசல குைவர ்தன ைற்றுை்

25

24

சுகாதார அணைச ்சின் ரைலதிக
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தசயலாளர ்கள் , பிரதி பைிப்பாளர ் நாயகங் கள் , பைிப்பாளர ்கள் ைற்றுை் பிற அதிகாரிகள் இந்த
நிகழ் ச ்சியில் கலந்து தகாை்டனர ்.

2020 - 2021ை்ைான மனித

ள ஆட்ரெர்ப்பு

1)

உள் ளக ைருத்துவ உத்திரயாகஸ்தர ்கள்

1941

2)

தர ைருத்துவ உத்திரயாகஸ்தர ்கள்

2276

3)

ைருத்துவ நிபுை உத்திரயாகஸ்தர ்கள்

4)

சிறப்பு தர தாதிய உத்திரயாகஸ்தர ்கள்

5)

தாதிய உத்திரயாகஸ்தர ்கள் - தரை்

சைௌர

738
65
3697

அகமெ்ெர் டாை்டர் சைசெலிய ரம் புை்ச

ல் ல புதிய சுைாதார

அகமெ்ெராை ைடகமைகள சபாறுப் ரபை் ைார்

சுகாதார அணைச ்சில் 2021 ஆகஸ்ட் 16 அன்று புதிய சுகாதார அணைச ்சராகப் தபாறுப்ரபற் ற தகௌரவ
அணைச ்சர ் தகதெலிய ரை் புக்தவல் ல கீழ் குறிப்பிட்டவாறு கூறினார ், “சவாலான காலத்தில் ஒரு
சவாலான தபாறுப்பாக, ஒட்டுதைாத்த ரதசத்தின் சுகாதார ரசணவயின் தபாறுப்ணப முழுணையாக
நிணறரவற்றுவதில் நான் உறுதியாக உள் ரளன், முழு உலகமுை் ஒரர ரபரழிவின் பிடியில் இருக்குை்
ரநரத்தில் , அந்த ரபரழிவில் இருந்து இலங் ணக குடிைக்கணள மீட்குை் தபாறுப்ணப நிணறரவற் ற நான்
உறுதிபூை்டுள் ரளன்.”
தகௌரவ இராஜாங் க அணைச ்சர ் ரபராசிரியர ் சன்ன ஜயசுைை சுகாதார அணைச ்சின் தசயலாளர ்
டாக்டர ் சஞ் சீவ முனசிங் க ைற்றுை் சுகாதார ரசணவகள் பைிப்பாளர ் நாயகை் டாக்டர ் அரசல
குைவர ்தன ஆகிரயார ் இந்த நிகழ் வில் கலந்து தகாை்டனர ்
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ஒட்டுசமாத்த ெமூை அணுகுமுகைகயப் பயன்படுத்திய ஒரு
லு

ான

சபாது

சுைாதார

அகமப் பு

மை் றும்

அ

லு

ான தகலகமயின் கீழ் இலங் கையின்

ெரநிகல

தயார்நிகல

இந்த

உலைளாவிய

சதாை் றுரநாய் அகலைகள ெமாளிை்ை நாட்டிை் கு உதவியது. உலை சுைாதார அகமப் பு உட்பட பிை அரசு
நிறு

னங் ைள் இராணு

ம் , தனியார் துகை, உள் ளூர் அதிைாரிைள் சிவில் ெமூைம் மை் றும் ரமம் பாட்டு

பங் ைாளிைளுடன் எனது அகமெ்ெைம் பணியாை் றியது.

Dr

கலாநிதி தகதெலிய
ரை் புக்தவல் ல
சுகாதார அணைச ்சு
ததன்கிழக்கு ஆசியா பிராந்திய குழு கூட்ட ை் - 06/09/2021

ெர்

ரதெ நிைழ் வுைள்
அசமரிை்ைா 100,000 ரடாஸ் கபெர் பரயாசடை் தடுப் பூசிைகள
இலங் கைை்கு

ழங் கியது

ஆகஸ்ட் 28 2021 அன்று ரகாவாக்ஸ் வசதி மூலை்
இலங் ணக 100,000 ரடாஸ் ணபசர ்-பரயாஆன்தடக்
ரகாவிட்
தபற் றது.

தடுப்பூசிணய

-19

நன்தகாணட

இலங் ணகக்கான
தடப்லிட்ஸால்
கலாநிதி

நன்தகாணடயாகப்
அதிகாரப்பூர ்வைாக

அதைரிக்க
தகௌரவ

தகதெலிய

தூதர ்

சுகாதார

அலினா
அணைச ்சர ்

ரை் புக்தவல் லாவிடை்

ஒப்பணடக்கப்பட்டது..
2021 ஆை் ஆை்டின் இறுதியில் , இந்த நாட்டு ைக்கள்
முழுணையாக தடுப்பூசி ரபாடப்படுவார ்கள்

என்று தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் கூறினார ்.

கலாநிதி அலகா சிங் , உலக சுகாதார ஸ்தாபன நாட்டு பிரதிநிதி, இலங் ணக, கிறிஸ்டியன் ஸ்ரகாக்,
யுனிதசஃப் நாட்டு பிரதிநிதி, இலங் ணக, ர ீட் இஷ்லிைான், அதைரிக்க உதவி திட்டத்தின் இலங் ணக
இயக்குனர ், சுகாதார தசயலாளர ் ஆகிரயார ் பங் ரகற் றனர ்.
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ஜப் பான் அரசும் யுனிசெப் பும் தடுப் பூசித் திட்டத்திை் கு ஒரு கையிருப் புப்
சபாருட்ைகள ழங் கின
தகாழுை் பில்

உள் ள

யுனிதசஃப்பிற்கான
இலங் ணகயில்

ஜப்பானின்
இலங் ணக

பிரதிநிதியுை்

தடுப்பூசி

விணரவான

ைற்றுை்

முன்ரனற் றத்திணன

தூதுவருை் ,

தசயல் முணற
தவற் றிகரைான

பாராட்டினார ்கள் .

இது

ததாடர ்பாக இலங் ணக அரசாங் கை் எடுத்துள் ள
நடவடிக்ணககள்

உலகத்தால்

பாராட்டப்படுை்

என்ற உை்ணைணய அவர ்கள் சுட்டிக்காட்டினர ்.
யுனிதசஃப்

ைற்றுை்

இணைந்து

ஜப்பானின்

'ரகாவாக்ஸ்'

உபகரைங் கணன
கலாநிதி

தூதரகை்

திட்டத்தின்

மூலை்

வழங் கின. நன்தகாணட அதிகாரப்பூர ்வைாக தகௌரவ

தகதெலிய

ரை் புக்தவல் லா

25 ஆகஸ்ட், 2021 அன்று

சுகாதார அணைச ்சர ்

வழங் கப்பட்டது.

சுகாதார

அணைச ்சின் தசயலாளர ் டாக்டர ் சஞ் சீவ முனசிங் க, சுகாதார ரசணவகள் பைிப்பாளர ் நாயகை்
டாக்டர ் அரசல குைவர ்தன, ரைலதிக தசயலாளர ் (தபாது சுகாதார ரசணவகள் ) டாக்டர ் லக்ஷ
் மி
ரசாைதுங் கா, யுனிதசஃப் இலங் ணக பிரதிநிதி திரு. கிறிஸ்டியன் ஸ்ரகாக் ைற்றுை் அணைச ்சின் பிற
அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர ்.

இந்திய உயர்ஸ்தானிைர் மை் றும் சைௌர

சுைாதார அகமெ்ெர்

ெந்திப் பு
இந்திய உயர ்ஸ்தானிகர ் ைற்றுை் தகௌரவ

சுகாதார

அணைச ்சர ் ஆகிரயார ்கிணடரயயான அதிகாரப்பூர ்வ
சந்திப்பு சுகாதார அணைச ்சில் நடந்தது.
கலந்துணரயாடலின் ரபாது இலங் ணகயில் ஆக்ஸிஜன்
ரதணவ குறித்து சிறப்பு கவனை் தசலுத்துைாறு இந்திய
உயர ்ஸ்தானிகர ் திரு. ரகாபால் ரபக்ரலயிடை் தகௌரவ
சுகாதார அணைச ்சர ் ரகட்டுக் தகாை்டார ்..
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட தைாணபல் ஆக்ஸிஜன்
அலகுகள்

மிகவுை்

கவனிக்குை்

முக்கியைானணவ என்றுை்

என்றுை்

இலங் ணகக்கு

அந்த ரகாரிக்ணகணய இந்தியா உன்னிப்பாக

ரடாசிலிசுைாப்

(ரடாசி)

ைருந்ணத

வழங் குதைன்று

நை் புவதாகவுை் தகௌரவ அணைச ்சர ் கூறினார ். இந்த நிகழ் வில் சுகாதார அணைச ்சின் தசயலாளர ்
ரைஜர ் தஜனரல் , டாக்டர ் சஞ் சீவ

முனசிங் க

ைற்றுை்

தகாை்டனர ்.
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அசமரிை்ைாவில்

இருந்து

நன்சைாகடயாை

ழங் குதல்

சர ்வரதச

உபைரணங் ைகள

ைருத்துவை் ைற்றுை் சுகாதார நிறுவனை்

அனுப்பப்பட்ட

(IMHO)

சிகிெ்கெ

COVID-19

தகாள் கலன்களில்

40

பன்னிரை்டு

அடி

40

தவன்டிரலட்டர ்கள் ,

26

CPAP

இயந்திரங் கள் , 80 ஆக்ஸிஜன் தசறிவூட்டிகள் , PPE கள்
ைற்றுை் இதர ைருத்துவ தபாருட்கள் இருந்தன.

PPE

களில் ஒருமுணற பயன்படுத்தப்படுை் சுவாசக் கருவி
முகக்கவசங் கள் , N95 முகக்கவசங் கள் , காது வணளய
முகக்கவசங் கள் , கவுன்கள் , ணக சுத்திகரிப்பான்கள் ,
ஆல் கொல்
வடிகட்டுதல்
தைாத்த

ணகத்துணடப்பான்கள்
பாகங் கள்

தபாருட்களின்

ஆகியணவ
ைதிப்பு

3.1

ைற்றுை்
அடங் குை் .
மில் லியன்

அதைரிக்க டாலர ்கள் ஆகுை் .

18
யதுை்கு ரமை் பட்ட அகனத்து
முடி தை் குள் தடுப் பூசி செலுத்துதல்

குடிமை்ைளுை்கும்

ந

ம் பர்

2021

2021 நவை் பர ் ைாத இறுதிக்குள் 18 வயதுக்கு ரைற் பட்ட அணனத்து குடிைக்களுக்குை் முழு தடுப்பூசி
தசலுத்தப்படுை்
ததரிவித்தார ்.

30

என்று தகௌரவ சுகாதார அணைச ்சர ் கலாநிதி
வயதுக்கு

ரைற் பட்ட

அணனத்து

தகதெலிய ரை் புக்தவல் ல

குடிைக்களுக்குை்

தடுப்பூசி

தசலுத்துதல்

தசப்டை் பர ் நடுப்பகுதியில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டது. 26 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று இலங் ணகக்கான
கியூபா தூதர ் திரு ஆை்ட்ரரஸ் காரிரடாணவ சந்தித்த ரபாது தகௌரவ அணைச ்சர ் ரைற்கை்ட
கருத்துக்கணள கூறினார ். உலகின் உயர ்ைட்ட கியூபா சுகாதார ரசணவயின் அனுபவை் , அறிவு
ைற்றுை் ததாழில் நுட்பத்ணத இலங் ணகயுடன் பகிர ்ந்து தகாள் ள ஒரு பரிைாற் றத் திட்டத்திற்கு
வாய் ப்பளிக்குைாறு தூதரிடை் அணைச ்சர ் ரகட்டுக் தகாை்டார ். சுகாதார அணைச ்சின் தசயலாளர ்
டாக்டர ் சஞ் சீவ முனசிங் கவுை் உடனிருந்தார ்
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இலங் கை பிரதிநிதிைகள ெந்தித்தல்

17 ஆைஸ்ட் 2021 அன்று அகனத்து அகமெ்ெரக
அகமெ்ெைங் ைளுை்ைான செயலாளர்ைகளெ் ெந்தித்தல்
தகளரவ சுகாதார அணைச ்சர ் கலாநிதி தகதெலிய
ரை் புக்தவல் ல

அணைச ்சரணவ

அணைச ்சகங் களின்

அணனத்து தசயலாளர ்களுடனுை் கலந்துணரயாடினார ்
ைற்றுை்

ஒவ் தவாரு அணைச ்சிலுை்

ைற்றுை்

ைட்டத்தில்

நிர ்வாக அதிகாரியின் கீழ்

எதிர ்ப்பு

குழுக்கணள

முன்தைாழிந்தார ்.
ஏற் படுத்தாைல் ,

அணைக்க

நிறுவனத்திற்கு
ரகாவிட்

19

நிறுவன

ரகாவிட் -19
அணைச ்சர ்
சிரைத்ணத

ரநாயாளிணய

கை்டறிவதில் சுகாதார வழிகாட்டுதல் கணள அமுல் படுத்துவதற் கான வழிகணள கூட்டை் விரிவாக
விவரித்தது. சுகாதார அணைச ்சின் தசயலாளர ் டாக்டர ் சஞ் சீவ முனசிங் க, சுகாதார ரசணவகள்
பைிப்பாளர ் நாயகை் டாக்டர ் அரசல குைவர ்தன ஆகிரயார ் இந்த நிகழ் வில் கலந்து தகாை்டனர ்.

உலை சுைாதார ஸ்தாபனம் இலங் கையில்
பாராட்டியது

தடுப் பூசி செலுத்து

கத

உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் (WHO) நாட்டின் பிரதிநிதி அலாகா சிங் , இலங் ணகயில் தற் ரபாது
தடுப்பூசி தசலுத்துை் நிகழ் ணவ பாராட்டினார ். ஜனாதிபதி தணலணையிலான அரசாங் கை் மிகவுை்
தவற் றிகரைான ரவணலத்திட்டத்ணத நணடமுணறப்படுத்துவதாக பிரதிநிதி சுட்டிக்காட்டினார ்.
தகளரவ சுகாதார அணைச ்சர ் கலாநிதி தகதெலிய ரை் புக்தவல் லவுடன் நணடதபற் ற சந்திப்பில்
ரைற் கை்ட

கருத்ணத

தவளியிட்டார ்.

இது

கலாநிதி

தகதெலிய

ரை் புக்தவல் ல

சுகாதார

அணைச ்சராக நியமிக்கப்பட்டதிலிருந்து உலக சுகாதார ஸ்தாபன பிரதிநிதியின் முதலாவது
சந்திப்பாகுை்

30
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கலாநிதி அலகா சிங் குறித்து அவசர ைருத்துவ வசதிகணள வழங் குதல் ைற்றுை் ஐரராப்பிய
ஒன்றியை் மூலை் ஆக்ஸிஜன் வழங் கல் குறித்த அதன் முன்முயற் சிகணள விளக்கினார ். விணரவான
ஆன்டிதஜன்

ரசாதணன

கருவிகளுை்

நாட்டின்

உலக

சுகாதார

ஸ்தாபன

அலுவலகை்

ரகாரிக்ணகயின் மூலை் ரபரில் வழங் கப்பட்டன.
இலங் ணகயுடன் உலக சுகாதார ஸ்தாபனை் நீ ை்டகால உறணவப் ரபைி வருவதாகவுை் , அதற் காக
இலங் ணக நாட்டின் அர ்ப்பைிப்ணபயுை் அவர ் பாராட்டினார ். தகளரவ சுகாதார அணைச ்சர ் கலாநிதி
தகதெலிய ரை் புக்தவல் ல இலங் ணகயில் ரகாவிட் -19 ததாற்றுரநாணய கட்டுப்படுத்த உலக
சுகாதார

ஸ்தாபனை்

எடுத்த

பல் ரவறு

நடவடிக்ணககணள

ஸ்தாபனதிற் கு நன்றி ததரிவித்தார ் ைற்றுை் .

31
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வலியுறுத்தி

உலக

சுகாதார
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ரைாவிட் -19 தடுப் பூசி திட்டம்
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3. Rfhjhu mikr;rpd; epWtdf; fl;likg;G

•இலங்கை தேசிய கைத்ேியசாகல
• ைண்டி தேசிய கைத்ேியசாகல
• த ாேனா
• மாைாண
ப ாது கைத்ேியசாகல
கைத்ேியசாகலைள்
• மாைட்டப் ப ாது கைத்ேியசாகல
• ேள
• ைிதசட
கைத்ேியசாகலை
• கைத்ேியசாகலைள்
ிரதேச
• ஆரம்
மருத்துை ராமாிப்பு
கைத்ேியசாகலைள்

த ாய்
ைட்டுப் ா
ிைழ்ச்சிைள்
ட்டு

குணப் டுத்
தசகைைள்
ேல்

• போழுத ாய் எேிர்ப்பு
• யாகனக்ைால்
த ாய் எேிர்ப்பு
இயக்ைம்
•ப
ாதுச் சுைாோர மிருை
இயக்ைம்
தசகைை
கைத்ேிய
• மதலாியா
எேிர்ப்பு இயக்ைம்
ள்
• சயதராைக் ைட்டுப் ாடு
மற்றும் மார்பு த ாய்ைளுக்ைான
தேசிய ிைழ்ச்சி
• தேசிய புற்றுத ாய்க்
ிைழ்ச்சி
ைட்டுப் ாட்டு
• தேசிய எஸ்ாிடி/எய்ட்ஸ்
ைட்டுப் ாட்டு ிைழ்ச்சி
• தேசிய படங்கு ைட்டுப் ாட்டு
ிைழ்ச்சி
• ாட் ட்ட சிறு ீரை த ாய்
முைாகமத்துை ிைழ்ச்சி

சுைாோர அகமச்சு
சுைாோர
ஊக்குைிப்பு
மற்று
ாதுைாப்பு
ம்

ஏகன
யகை

• போற்றுத ாயியல்
• மைப்த
அலகு ற்று மற்றும் சிறுைர்
ிைழ்ச்சி
சுைாோர
• சுைாோரக் ைல்ைி மற்றும்
ஊக்குைிப்பு
• உள லச் சுைாோர ிைழ்ச்சி
• போற்றா
த ாய்ைள் ிைழ்ச்சி
• சுற்றாடல் மற்றும்
போழில்சார் சுைாோரம்
• தோட்டப்புற மற்றும் ைரப்புற
• போற்றுத்
சுைாோரம் ேடுப்புச்
• இடம்ப
யர்ந்ே இகளஞர்ைள்
தசகைைள்
மற்றும்
ைதயாேி
ராமாிப் ர்ைள்
அங்ைவீனர்ைளுக்ைான
• தேசிய
புகையிகல மற்றும்
பு
அல்ைத ால்
அேிைாரசக
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• மாைாண சுைாோரச் தசகைைள்
• த ாஷாக்கு
- த ாஷாக்கு
ஒருங்ைிகணப்புப் ிாிவு
த ாஷாக்கு ிாிவு, ேிாித ாஷா
ிைழ்ச்சி
• சுைாோரப் ராமாிப்பு ேரம் மற்றும்
ாதுைாப்பு ணிப் ாளர்
• ைாய்ச்
சுைாோரச் தசகைைள்
அலுைலைம்
• தேசிய குருேி மாற்றச்
தசகைைள்
• ஆய்வுகூடச் தசகைைள்- மருத்துை
ைழங்ைல் ிாிவு ிாிவு , தேசிய
மருந்து ஒழுங்கு டுத்ேல்
அேிைார சக , மருத்துை ஆராய்ச்சி
ிறுைனம்
• உயி- மருத்துை ப ாறியியல்
தசகைைள்
• ர்
மனிே ைள
அ ிைிருத்ேி
• உட்ைட்டகமப்பு அ ிைிருத்ேி
• ஆராய்ச்சி
• ேனியார் சுைாோரத் துகற
அ ிைிருத்ேி
• டமாடும் மருத்துை ைிளினிக்
ிைழ்ச்சி
• தேசிய சுைாோர அ ிைிருத்ேி
ிேியம்
• கூட்டுத்ோ னங்ைள் சக ைளால்
- SPC, SPMC, ைிஜய
ிறுைனங்ைள்
ிர்ைைிக்ைப் ஞா
டும் ைார்த்ே
குமாரதுங்ை
கைத்ேியசாகல, ஸ்ரீ ஜயைர்ேனபுர
ப ா கைத்ேியசாகல
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செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை 2021

4. அகமச்ெின் ைீழ் உள்ள நிறுவேங்ைள், இயக்ைங்ைள்,
நிைழ்ச்ெிைள் மற்றும் அவற்றின் அகைவுைள்
4.1 னநாய்க் ைட்டுப்பாட்டு நிைழ்ச்ெிைள்
4.1.1 சதாழுனநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைம்
அறிமுைம்

சதாழுனநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைத்தின் அடிப்பகை வைிபாைம், நாட்டில் சதாழுனநாகயக்
ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாை னதெிய மற்றும் பிரனதெ மட்ைங்ைளில் சைாள்கை உருவாக்ைம், திட்ைமிைல்,
ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல், பயிற்ெி மற்றும் சுைாதாரத் தைவல்ைகளப் னபணி வருதல்
என்பேவாகும். னதெிய சதாழுனநாய் உபாயம் 2016-2020 இல் விளக்ைப்பட்டுள்ள வித்தியாெமாே
நிைழ்ச்ெிக் குறிைாட்டிைகளப் பயன்படுத்தி செயலாற்றுகை அளவிைப்படுைின்றது: உலை சுைாதர
அகமப்பின் 2016-2020 உலைளாவிய சதாழுனநாய் மூனலாபாயம் : சதாழுனநாய் இல்லாத
உலைத்கத னநாக்ைிய துாிதப்படுத்தல்" என்பதிலிருந்து சபறப்பட்ை "சதாழுனநாய் இல்லாத
இலங்கைகய னநாக்ைிய துாிதப்படுத்தல்"
சதாழுனநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைமாேது சதாழுனநாய்
நிைழ்ச்ெி செயற்பாட்டுத் திட்ைங்ைளுக்ைாே ஆதரகவப் சபறுவதற்ைாை பங்ைாளர்ைளுைன்
நிகலனபறாே பங்குைகமைகள ஏற்படுத்தி ஒருங்ைிகணப்புச் செய்வதற்ைாே அதிைாரத்கதக்
சைாண்டுள்ளது. அத்துைன் மத்திய சதாழுனநாய் ைிளிேிக் (CLC) செந்தகலயிலுள்ள சதாழுனநாய்
கவத்தியொகல என்பே சதாழுனநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைத்திோல் னநரடியாை முைாகம
செய்யப்படுைின்றே.

னநாக்கு

சதாழுனநாய் இல்லாத இலங்கை

பணி

சதாழுனநாய் பரவுவகதத் தடுத்தலும் சதாழுனநாயிோல் பாதிக்ைப்பட்ை அகேத்து மக்ைளுக்கும்
செலவுப் பயனுறுதி வாய்ந்த தரமாே சதாழுனநாய்ச் னெகவைகளத் திட்ைமிட்டு அமுலாக்குதலும்
பாதிக்ைப்பட்ைவர்ைளுக்கு நியாயமாே வாழ்க்கைத் தரம் ைிகைப்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை
அத்தகைய னெகவைகள நிகலனபறாை கவத்திருத்தலும்.

குறிக்னைாள்ைள்






2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது மாவட்ை மட்ைத்தில் 100,000 னபருக்ைாே புதிய னநாயாளர்ைளின்
விைிதத்கத 10 க்கு குகறந்த னநாயாளிைள் என்ற நிகலக்கு குகறத்தல்
சதளிவாைத் சதாியும் விைாரங்ைகளக் சைாண்ை புதிதாைக் ைண்டுபிடிக்ைப்படும் சதாழுனநாய்
னநாயாளிைளின் எண்ணிக்கைகய 2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது பத்து இலட்ெம் னபருக்கு 1
ஒருவர் நிகலகய விைக் குகறத்தல்
சதாழுனநாயும் புலப்படும் விைாரங்ைளும் சைாண்ைதாை ைண்டுபிடிக்ைப்படும் ெிறுவர்ைளின்
எண்ணிக்கைகய 2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது பூச்ெிய மட்ைத்திற்குக் குகறத்தல்
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புதிதாைப் பதிவாகும் னநாயாளிைளில் ெிறுவர்ைளின் ெதவீதத்கத 2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது
8% ஐ விைக் குகறத்தல்
ஆரம்பத்தினலனய ைண்டுபிடிக்ைப்படும் ெதவீதத்கத 2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது 90மூ வகர
அதிைாித்தல் (னநாய் அறிகுறிைள் ஆரம்பித்திலிருந்து மாதங்ைளுக்குள்)
அகேத்து மாவட்ைங்ைளிலும் ெிைிச்கெகயத் தவறவிடுபவர்ைளின் எண்ணிக்கைய 2025 ஆம்
ஆண்ைாகும் னபாது 5% விைக் குகறத்தல்
ெிைிச்கெகயப் பூர்த்தி செய்பவர்ைளின் எண்ணிக்கைகய 2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது 80% ஐ
விை னமம்படுத்துதல்
2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது நாட்டிலுள்ள னநாய் மறுநிைழ்வு னநாயாளிைள் அகேவகரயும்
மருந்து எதிர்ப்புத் தன்கமப் பாினொதகேக்கு உட்படுத்துதல்
எதிர்ைாலத்தில் வருமாேம் உகைக்கும் னநாக்ைில் செந்தகலயிலுள்ள சதாழுனநாய்
கவத்தியொகலகய சதாழுனநாய் சதாைர்பாே பயிற்ெி ஆராய்ச்ெி மற்றும் தடுப்புக்ைாே
ெிறப்புத் னதர்ச்ெி நிகலயமாை மாற்றுதல்
2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது சதாழுனநாய் சதாைர்பாே தற்னபாதுள்ள ைடுங்ைண்ைாணிப்பு
மற்றும் சுைாதாரத் தைவல் முகறகமகயயும் இகணயத்கத அடிப்பகையாைக் சைாண்ை
புவியியல் பைமாக்ைகலயும் னமம்படுத்துதல்
2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது மாவட்ை மட்ைத்தில் சதாழுனநாய்க்ைாே னநாய்த் தடுப்பு,
குணப்படுத்தல் னெகவைளின் ைண்ைாணிப்கபயும் மதிப்பீட்கையும் னமம்படுத்துதல்.
பல மருந்துைள் சைாண்ை ெிைிச்கெ (MDT) உைன் சதாைர்புகைய பாதைமாே நிைழ்வுைகள 2025
ஆம் ஆண்டின் இறுதியாகும் னபாது அடிமட்ைத்திலிருந்த 3% ஆல் குகறத்தல்
2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது சதாழுனநாய் அடிப்பகையில் பாரபட்ெம் ைாட்டும் ஏற்பாடுைகள
ரத்து செய்வதன் மூலம் தற்னபாதுள்ள சதாழுனநாய் ெட்ைத்கத திருத்துதல
குகறவாே னெகவைகளப் சபறும் மக்ைகளக் சைாண்ை மாவட்ைங்ைளில், 2025 ஆம்
ஆண்ைாகும் னபாது ெிறுவர்ைள் மற்றும் சபண்ைள் விையத்தில் வினெை ைவேம் செலுத்தி ஆைக்
குகறந்தது இரண்டு செய்மதி ைிளிேிக்குைகளனயனும் நிறுவுதல்
சதாழுனநாயுைன் சதாைர்புகைய அங்ைவீேர்ைளுக்ைாை அதிைளவில் சதாற்றுக் ைாணப்படும்
மாவட்ைங்ைளில் புேர்வாழ்வு நிகலயங்ைகள நிறுவுதல்

2020/2021 ஆண்டின் முக்ைிய ொதகேைள்






கமக்னரா செல்லுலார் சநளி ரப்பர் ைாலணிைள் வாங்ைப்பட்ைது .



நுவசரலியா, பதுகள, சமாேராைகல, ைண்டி, மாத்தகள, ைம்பொ, ைாலி மற்றும் ஏழு

17 அதிை சதாற்றுள்ள மாவட்ைங்ைளில் வீடு வீைாை ைணக்சைடுப்பு நைத்தப்பட்ைது.

புண் பராமாிப்பு ைருவிைள், பிளவுைள் மற்றும் ொக்ைகைைள் வாங்ைப்பட்ைே.
அநுராதபுரம் மற்றும்
நைத்தப்பட்ைே.

சைாழும்பு

மாவட்ைங்ைளில்

வருைாந்திர

ஆய்வு

கூட்ைங்ைள்

மாவட்ைத்தில் ஆய்வு கூட்ைங்ைள் நைத்தப்பட்ைே.






ஐந்து ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு நுவசரலியா, பதுகள, சமாேராைகல, மாத்தகற
மற்றும் ெம்பாந்னதாட்கை மாவட்ைங்ைளில் நைத்தப்பட்ைது.
8000 னநாயாளி பின்சதாைர்தல் படிவங்ைள் அச்ெிைப்பட்ைே.
ைண்டியில் ஆண்டு ஆய்வு கூட்ைம் நைத்தப்பட்ைது.

உலை சதாழுனநாய் நாள் செயற்பாடுைள் நைாத்தப்பட்ைது.
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மட்ைக்ைளப்பு, ைம்பொ, குருநாைல் மற்றும் செந்தகல சதாழுனநாய் மருத்துவமகேயின்
ஊைியர்ைளுக்ைாே விைிப்புணர்வுைள் நைாத்தப்பட்ைது
அனுராதபுரம் மாவட்ைத்தில் சதரு நாைைம் நைத்தப்பட்ைது.
13 மாவட்ைங்ைளுக்கு இருப்புக்ைகள தயார் செய்ய நிதி அனுப்பப்பட்ைது

செந்தகலயில் உள்ள சதாழுனநாய் மருத்துவமகே மற்றும் சவளிெகறயில் உள்ள
சதாழுனநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைத்தில் சதாழுனநாய் எதிர்ப்பு இயக்ை ஊைியர்ைளுக்ைாை டிஷர்ட்ைள் தயாாிக்ைப்பட்ைே.
திருனைாணமகல, யாழ்ப்பாணம், நுவசரலியா, ைண்டி, சபாலன்ேறுகவ மற்றும் குருநாைல்
மாவட்ைங்ைளில் ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு நைவடிக்கைைள் நிகறவகைந்தே.

ெிறப்பு நிைழ்வுைள் 2020/2021
ைண்டியில் சுைாதாரைளுக்ைாே பயிற்ெி

WHO ஆனலாெைர்ைளுைன் சவளிப்புற மதிப்பாய்வு திட்ைம்

மதத் தகலவர்ைளுக்ைிகைனயயாே
மதங்ைளுக்ைிகைனயயாே ைருத்துக்ைளம் –
மத்திய மாைாணம்

பிலிப்கபன்ஸ்
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2016-2021 வருைங்ைளுக்ைாே செயலாற்றுகைப் னபாக்கு
புதிய ந ோயோளர் கண
் டுபிடிப் பு வீதம்
புதிய ந ோயோளர் கண்டுபிடிப்பு வதம்
ீ
2016 -2020
10

8.68

8.6

9

7.86

8

7.6

NCDR

7

5.52

6
5
4
3
2
1
0

2016

2017

2018

2019

2020

Year

Multi-Bacillary ெதவீதம் ((MB ெதவீதம்)

2016 -2020
64

62.5

62

60.5

MB percentage

60

57.9

57.8

58
56
54

53.5

52
50
48

2016

2017

2018

Year
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ஊேத்தின் தரம் ெதவீதம் 2
2016- 2020 வரர ததோழுந ோய் வழக்குகளில்
கண்டறியப்பட்ட ந ரத்தில் ஊனத்தின் தரம் 2 சதவதம்
ீ
7.5

ஊனத்தின் தரம் 2 சதவதம்
ீ

8

7.3
6.68

6.46

7

5.5

6
5
4
3
2
1
0

2016

2017

2018

2019

2020

வருடம்

குைந்கத ெதவீதம்

Child percentage among new leprosy cases from
2016 - 2020
12

குைந்கத ெதவீதம்

10

10.39

10.22

2017

2018

10.9

10.72

2019

2020

8.6

8
6
4
2
0

2016

வருடம்
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சதாைரும் அபிவிருத்திச் செயற்திட்ைங்ைளின் விபரங்ைள்
செயற்திட்ை விபரம்

சமாத்தம்
மதிப்பிைப்பட்ை
செலவு (ரூபா)

31.12.2020இல்
உள்ளவாறாே
சபௌதிை
முன்னேற்றம்

31.12.2020இல்
உள்ளவாறாே
நிதி முன்னேற்றம்
(ரூபா)

அதிைளவில் சதாற்றுப் பரவும்
மாவட்ைங்ைளில் வீட்டுக்கு வீடு
மதிப்பாய்வுைகள நைாத்துதல் (17
மாவட்ைங்ைள்)
MCR ைாலணிைகள வாங்குவதற்ைாே
செயல்பாட்டு எண் 1 ஐ மீள் பாதீடு செய்தல்

493000.00

53%

246185.00

249193.00

100%

24193.00

எம்ெிஆர் ைாலணிைள், புண் பராமாிப்பு
ைருவிைள், முறிந்த எலும்கப இகணக்ை
கவத்துக் ைட்ைப்படும் தட்கை என்பவற்கற
வைங்குதல்
வருைாந்திர மதிப்பாய்வுைகள நைத்துதல்அனுராதபுரம், சைாழும்பு

1645065.68

100%

1645065.68

மாவட்ை ஆய்வுைள் நுவசரலியா, பதுகள,
சமாேராைகல, ைண்டி, மாத்தகள, ைம்பொ
மற்றும் ைாலி
ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு
அனுராதபுரம், நுவசரலியா,
பதுகள, சமாேராைகல, மாத்தகற மற்றும்
ெம்பாந்னதாட்கை
னநாயாளியின் பின்சதாைர்தல் படிவங்ைகள
செயல்பாட்டு எண் 4,5,6ஐ மீள் பாதீடு
செய்தல்
னநாயாளியின் பின்சதாைர்தல் படிவங்ைகள
மறுபதிப்பு செய்தல்
அகமச்ெின் மூலதேச் செலவிேம்
ைட்ைை திருத்த னவகலைள்

141,000.00
3,14850.00

100%

116,425.00

212,000.00

100%

193,040.00

108,680.00

100%

108,680.00

149,050.00

100%

1,49050.00

இலங்கை அரொங்ை நிதிைள்

வாைேப் பராமாிப்பு
அலுவலை உபைரணங்ைள்
சைாள்வேவு
உலை சுைாதர அகமப்பின் நிதி
இயன்மருத்துவ ெிைிச்கெயாளர்ைள்ஃ
சதாைில்ொர் ெிைிச்கெயாளர்ைள்
ஆைினயாருக்ைாே ெர்வனதெ
நிபுணர்ைளுைோே 4 செயலமர்வுைள்
பிராந்திய அளவில் சதாழுனநாய்
சதாைர்பாே நைவடிக்கைைகள

54,70153.00

100%

243,704.00

410,065.60

202,375.00
147,045.00

100%
100%

10,00256.00

100%

9,92877.57

739,490.29

100%

709,620.84
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ைண்ைாணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்
(13 நிைழ்ச்ெிைள்)
ஊைியர்ைள் மற்றும் சபாது சுைாதார
ஆய்வாளர்ைளுக்ைாே சதாழுனநாய் எதிர்ப்பு
எதிர்ப்பு இயக்ை திறன் னமம்பாட்டு திட்ைம்
(3 திட்ைங்ைள்)
சதாழுனநாகய முன்கூட்டினய ைண்ைறிதல்
மற்றும் பாிந்துகரப்பதற்ைாை தடுப்பு மற்றும்
குணப்படுத்தும் சுைாதார ஊைியர்ைளுக்ைாே
திறன் னமம்பாடு (6 திட்ைங்ைள்)
ஆரம்பைால னநாயறிதல் மற்றும்
பாிந்துகரப்பு சதாழுனநாய்க்ைாே சுைாதாரம்
மற்றும் ெிகற ஊைியர்ைளுக்கு பயிற்ெி
இலங்கையில் சதாழுனநாய் பற்றிய
விாிவாே பகுப்பாய்வு
னதெிய மூனலாபாயத் திட்ைம் 2021-2025
தயாாித்தல் (6 திட்ைங்ைள்)
சதாழுனநாய் குறித்த விைிப்புணர்கவ
ஏற்படுத்தும் திறன் னமம்பாட்டுத் திட்ைம் 2021 உலை சதாழுனநாய் திேத்கத
அனுொித்தல் (3 நிைழ்ச்ெிைள்))

385,280

100%

384,780.00

21,48238.86

100%

21,48238.86

475,961.43

100%

475,961.43

805,165.71

30%

96472.80

186030.00

100%

186030.00

4.1.2 யாகேக்ைால் னநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைம்
அறிமுைம்
1947 ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் யாகேக்ைால் னநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைம் ஸ்தாபிக்ைப்பட்ைது.
யாகேக்ைால் னநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைத்தின் செயல்பாடுைள் பரவலாக்ைப்பட்டு அகவ 3 மாைாண
சுைாதார அதிைாாிைளால் செயல்படுத்தப்படுைின்றே. யாகேக்ைால் னநாய் எதிர்ப்பு இயக்ைமாேது
யாகேக்ைால் னநாய் எதிர்ப்பு அலகுைளுக்கு சதாைில்நுட்ப வைிைாட்ைல்ைகள வைங்குைிறது.
மாவட்ை மட்ைத்தில் னமற்சைாள்ளப்படும் செயற்பாடுைகளக் ைண்ைாணித்து மதிப்பீடு செய்ைின்றது.
அது யாகேக்ைால் னநாய்க் ைட்டுப்பாட்டின் பிரதாே செயற்பாடுைளில் மருத்துவ முைாகம,
ஒட்டுண்ணியியல் மற்றும் பூச்ெியியல் ைண்ைாணிப்பு உள்ளைங்கும்.

னநாக்கு

யாகேக்ைால் னநாய் இல்லாத இலங்கை

பணி

நிணநீர் யாகேக்ைால் னநாய் ஒைிப்கப நிகலனபறாை கவத்திருத்தலும் ைண்ைாணிப்கப
னமம்படுத்துவதன் மூலமும் சுைாதார ஊைியர்ைளுக்கும் ெமுதாயத்துக்கும் வலுவூட்டுவதன் மூலம்
னநாயிோல் பீடிக்ைப்படுவகதயும் அங்ைவீேரங்ைகளயும் தடுத்தலும்.
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குறிக்னைாள்ைள்
• 2030 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது சதாற்றுப் பரவும் பிரதனெங்ைளில் 0% சதாற்று வீதத்கத

அகைதல்
• சதாற்று பரவாத பிரனதெங்ைளில் கமக்னராஃகபனளாியா பரவல் வீதத்கத 0% ஆைப் னபணி
வருதல்
• ைைந்த ைாலத்தில் யாகேக்ைால் னநாய் சதாற்றுக் ைாணப்பட்ை னநாயாளர்ைள் மத்தியில்
லிம்ஃனபாடிமா, எலிஃபன்டியாெிஸ் ஆை வளர்ச்ெியகைவகதத் தடுத்தல்

2020 இன் அகைவுைள் / வினெை நிைழ்வுைள்

 இலங்கையில் னைாவிட் 19 நிகலகம ைாரணமாை முன் திட்ைமிைப்பட்ை பயிற்ெித் திட்ைங்ைள்,
விைிப்புணர்வு நிைழ்ச்ெிைள் மற்றும் ெிறப்பு ைணக்சைடுப்புைகள யாகேக்ைால் னநாய் எதிர்ப்பு
இயக்ைத்தால் நைத்த முடியவில்கல.
 னைாவிட் 19 நிகலகமக்கு மத்தியில் ைிளிேிக்ைில் ைலந்து சைாள்ள முடியாத லிம்னபாடிமா
ைிளிேிக்ைில் பதிவு செய்யப்பட்ை னநாயாளிைளுக்கு மருந்துைகள விநினயாைித்தல்.

ைைந்த 5 வருைங்ைளுக்ைாே செயலாற்றுகைப் னபாக்கு

Local

228
எண்ணிக்ரக

ந ோயோளிகளின்

புதிய ந ோயோளர் கண்டுபிடிப்பு வதம்
ீ
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104
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ீ
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2
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பூச்சியியல் சுட்டிைள்
1.2
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f 2021
மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை 2021

2020 ஆம் ஆண்டில் செய்யப்பட்ை சமாத்த நைவடிக்கைைளின் எண்ணிக்கை
01
02
03
05

செயல்பாடு
இரவுவில் எடுக்ைப்பட்ை இரத்தப் பைங்ைளின்
எண்ணிக்கை (உள்ளூர்)

எண்ைள்
215632

எடுக்ைப்பட்ை இரத்தப் பைங்ைளின் எண்ணிக்கை (
சவளியூர்)
செய்யப்பட்ை ஆன்டிசஜன் னொதகேைளின்
எண்ணிக்கை
செய்யப்பட்ை பிெிஆாின் எண்ணிக்கை

*Wb-Wuchereria bancrofti Bm-Brugia malayi (filaria parasites)

2066

10999
1259

முடிவு
21 positive
(*Wb-15,Bm-6)

75 positive (Wb)
163 positive
17 positive

2021 ஆம் ஆண்டுக்ைாைத் திட்ைமிைப்பட்ை வினெை அபிவிருத்திச் செயற்பாடுைள்

 னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ை உள்ளைதில் அல்லாத மாவட்ைங்ைளில் 0% mf வீதத்தின் இருப்கபக்
ைண்ைாணிக்ை ைணக்சைடுப்புைள் திட்ைமிைப்பட்டுள்ளே.
 பூச்ெியியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணி ஆய்வுைளுக்குத் னதகவயாே சபாருள் மற்றும் உபைரணங்ைள்
சைாள்முதல்
 சதாற்றுனநாயியல், சபாருளாதார, பூச்ெியியல் மற்றும் ஒட்டுண்ணி மதிப்பீடுைள் மூலம் நிணநீர்
ஃபிலாாியாெிஸ் திட்ை மதிப்பீடு.

4.1.3 சபாதுச் சுைாதார மிருை கவத்திய னெகவைள்
அறிமுைம்

சபாதுச் சுைாதார மிருை கவத்திய மேித மற்றும் விலங்கு நீர்சவறுப்பு னநாய்ைகள தடுப்பதற்கும்
ஏகேய விலங்கு வைி னநாய்ைகளக் ைட்டுப்படுத்துதவற்குமாே னதெிய சபாறுப்புக்ைள் சுைாதார
அகமச்ெிைம் ஒப்பகைக்ைப்பட்டுள்ளே. நீர்சவறுப்பு னநாய் மற்றும் ஜப்பாேிய மூகள வீக்ைம்
என்பே இலங்கையில் மேிதர்ைகளப் பாதிைக்கும் இரண்டு பிரதாே விலங்குவைி கவரஸ்
னநாய்ைளாை விளங்குைின்றே. நாய்ைனள இலங்கையிலுள்ள பிரதாே நீர்சவறுப்பு னநாய்
விளங்ைாைவும் மேித நீர்சவறுப்பு னநாய்க்ைாே ஊடுைைத்தியாைவும் விளங்குைின்றே.
அனதனபான்று, பன்றிைள் ஜப்பாேிய மூகள வீக்ைத்கத சபருப்பிக்ைக் கூடியகவயாைத்
சதாைிற்படுைின்றே.

னநாக்கு

அபாயைரமாே நீர்சவறுப்பு னநாயிலிருந்தும் அங்ைவீேத்கத ஏற்படுத்தும் ஏகேய விலங்குவைி
பரவும் னநாய்ைளிலிருந்தும் சபாது மக்ைளுக்கு அதிைபட்ெ பாதுைாப்பு உத்தரவாதமளித்தல்.

பணி

மாைாண சுைாதார னெகவைகள உள்ளைக்ைிய உயர் பாதுைாப்பு சபற சுைாதார அகமச்ெிோல்
நிர்ணயிக்ைப்பட்ை நீர்சவறுப்பு னநாய்க் ைட்டுப்பாட்டு உத்திைகள ைண்ைாணித்தல், ஊக்குவித்தல்
மற்றும் எளிதாக்குதல், அனத னநரத்தில் உயர் ெமூை முயற்ெிகய உறுதி செய்தல் மற்றும் அரொங்ை
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மருத்துவமகேைகள உள்ளைக்ைிய நீர் சவறுப்பு னநாயின் பிந்கதய சவளிப்பாடு ெிைிச்கெகய
னமம்படுத்துதல் மற்றும் செலவு செயல்திறகே உறுதி செய்தல்.

குறிக்னைாள்ைள்

1. 2025 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது நாய் மூலம் ஏற்படும் மேித நீர்சவறுப்பு னநாய் நிைழ்வுைகள
ஒைிப்பதற்ைாை நீர்சவறுப்பு னநாய்க் ைட்டுப்பாட்டுச் செயற்பாடுைளின் ைண்ைாணிப்கபப்
பலப்படுத்துதல்.
2. நாய் தடுப்பு மருந்து தளுவல் அளகவ அதிைாிப்பதற்ைாை பங்ைாளர்ைளுைன் ஒத்துகைப்கப
ஏற்படுத்தி சதாைர்பாைல் செய்தல்
3. விலங்கு நீர்சவறுப்பு னநாய்ைள் மற்றும் நாய்க் ைடிைள் சதாைர்பாே ைண்ைாணிப்கப
னமம்படுத்துதல்.

2021 2020 / 2021 இன் அகைவுைள் / வினெை நிைழ்வுைள்






ைம்பொ நைராட்ெி மன்றத்தின் ஒத்துகைப்புைன் உலை நீர்சவறுப்பு னநாய் திேம்
சைாண்ைாைப்பட்ைது
நீர்சவறுப்பு னநாய்க் ைட்டுப்பாட்டுச் செயற்பாடுைளின் மாவட்ை மீளாய்வுைள் சதாைர்புகைய
அகேத்து சுைாதார ஊைியர்ைளிேதும் பங்னைற்புைன் நைாத்தப்பட்ைே அகையாளம்
ைாணப்பட்ை பிரச்ெிகேைளுக்கு தீர்வுைள் வைங்ைப்பட்ைே. நாய் ைருத்தகை பாதுைாப்பு
அதிைாிக்ை விலங்கு நலன் குறித்து அரசு ொர்பற்ற அகமப்புைளுைன் ஒத்துகைத்தல்

மாைாண ெகபைள் மற்றும் உள்ளாட்ெி அகமப்புைளுைன் கூட்டுறகவ வலுப்படுத்தும்
சபாருட்டு ெிறப்பு முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த பல துகற ஒத்துகைப்கப வலுப்படுத்த னதகவயாே
நைவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட்ைே.
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நீர்சவறுப்பு னநாயின் ெந்னதைத்திற்ைிைமாே சவளிப்பாடுைகளத் சதாைர்ந்து நைப்பு அறிவு
இகைசவளிைள் மற்றும் ெிைிச்கெ னதடும் நைத்கத சதாைர்பாே முகறனைடுைள் குறித்து சபாது
மக்ைளிைம் ைணக்சைடுப்பு நைத்துதல்.
நீர்சவறுப்பு னநாய் ெட்ைங்ைளின் வளர்ச்ெிக்கு பாிந்துகரைள் மற்றும் னதகவயாே சதாைில்நுட்ப
உதவிைகள வைங்குதல்
2021-2025 க்ைாே நீர்சவறுப்பு னநாய் தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப்பாட்டு நைவடிக்கைைளுக்ைாே
சபாது சுைாதார ைால்நகை னெகவைளுக்ைாே னதெிய மூனலாபாய திட்ைத்கத அபிவிருத்தி
செய்தல்

சதாைரும் அபிவிருத்திச் செயற்திட்ைங்ைளின் விபரங்ைள்
செயற்திட்ை விபரம் சமாத்தம்

1) நாய் மலைாக்ைல் மூலம் நாய்ச்
ெேத்சதாகைக் ைட்டுப்பாட்கை
நகைமுகறப்படுத்துதல்
2) உலை நீர்சவறுப்பு னநாய்
அனுஷ்ைாேம்

3) ெமுதாய மட்ைத்திலாே
விைிப்பூட்ைல் நிைழ்ச்ெிைள் மற்றும்
விலங்குவைி னநாய்த் தடுப்புக்
ைண்ைாணிப்பு
(i) செலவுப் பயனுறுதிவாய்ந்த
பிந்கதய ெிைிச்கெ சதாைர்பாே
பயிற்ெி சுைாதாரக் ைல்வி
(ii) நாய் நாய் சதாகை குறித்து
ஆய்வு பயிற்ெி திட்ைங்ைள்
(iii) ெமுதாயத்
தகலவர்ைளுக்ைாே நீர்சவறுப்பு
னநாய் பற்றிய விைிப்புணர்வு
4) மாவட்ை நீர்சவறுப்பு னநாய்க்
ைட்டுப்பாட்டு சபாதுச் சுைாதாரப்
பாினொதைர்ைளுக்ைாே னெகவக்
ைாலப் பயிற்ெி
5) சபாது சுைாதார ைால்நகை
னெகவைளின் உள்ைட்ைகமப்பு
அகமப்பு னமம்பாடு

சமாத்தம்

மதிப்பிைப்பட்ை
செலவு
2019.12.31

2020.12.31
இல்
சபௌதிை முன்னேற்றம்

2019.12.31 இல்
நிதி முன்னேற்றம்
(ரூபா. மில்)

74

35119 சபண் நாய்ைள்
மைலாக்ைப்பட்ைே

61.351

0.35

0.338

0.4

உலை நீர்சவறுப்பு னநாய்
திே
பவேி
மற்றும்
ெமூைத்திற்கு
விருது
வைங்ைப்பட்ைது
08
ெமுதாய
மட்ைத்திலாே
விைிப்பூட்ைல்
நிைழ்ச்ெிைள்
மற்றும்
விலங்குவைி
னநாய்த்
தடுப்புக் ைண்ைாணிப்பு

0.01

3 நிைழ்ச்ெிைள்
செய்யப்பட்ைே

பூர்த்தி

0.075

0.39

03
மடிக்ைணிேிைள்
வாங்ைப்பட்ைே
(நிைழ்னநர
தரவு
அகமப்கப
வலுப்படுத்துவதற்ைாகும்)

0.39
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0.273

62.438

மற்றும்
2021
nray;செயலாற்றுகை
jpwd; kw;Wk; Kd;
Ndw;முன்னேற்ற
w mwpf;ifஅறிக்கை
2021

ைைந்த 5 வருைங்ைளுக்ைாே செயலாற்றுகைப் னபாக்கு
நாய் தடுப்பூசி
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2017 மற்றும் 2018 நாய் தடுப்பூெி திட்ைம் விலங்கு உற்பத்தி சபாருட்ைள் மற்றும்
சுைாதாரத் துகறயால் நைத்தப்பட்ைது
ீ ர்தவறுப்பு ந ோய் மரணம்
170157
130001
56944

2016

2017

0

2018

2019

38349

35
30
25
20
15
10
5
0

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2021 க்ைாே ெிறப்பு னமம்பாட்டு நைவடிக்கைைள் திட்ைம்

1. சபாது சுைாதார ைால்நகை னெகவைளுக்ைாே னதெிய மூனலாபாய திட்ைத்கத உருவாக்குதல்
2. நீர்சவறுப்பு னநாய் தடுப்பு குறித்து பள்ளி மாணவர்ைளிகைனய ைகல னபாட்டிகய நைத்துதல்
3. னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ை மாவட்ைங்ைளில் நாய்சதாகை மதிப்பீட்டு ைணக்சைடுப்புைகள ஏற்பாடு

செய்து நைத்துங்ைள்.
4. நீர்சவறுப்பு னநாய் ஆய்வைங்ைளுக்கு அனுப்பப்படும் விலங்கு மாதிாிைளின் எண்ணிக்கைகய
அதிைாிப்பதன் மூலமும், வகலப்பின்ேல் அடிப்பகையிலாே நீர்சவறுப்பு னநாய் ைண்ைாணிப்பு
அகமப்புக்கு நிைழ்னநர தரவு உள்ளீட்கை னமம்படுத்துவதன் மூலமும் நீர்சவறுப்பு னநாய்
ைண்ைாணிப்கப னமம்படுத்துதல்.
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4.1.4 மனலாியா எதிர்ப்பு இயக்ைம்
அறிமுைம்

2012 நவம்பர் முதல் இலங்கையில் உள்ளூர் மனலாியா இல்லாமல் இருந்தது மற்றும் மனலாியாவால்
இறப்பு 2007 முதல் பூஜ்ஜியமாை நீடித்து வருைிறது. செப்ைம்பர் 2016 இல் இலங்கை மனலாியா
இல்லாத நாைாை உலை சுைாதார அகமப்பால் ொன்றளிக்ைப்பட்ைது, இது நாட்டின் வளர்ச்ெி மற்றும்
சுற்றுலாவில் சபரும் னநர்மகறயாே தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தியுள்ளது. எவ்வாறாயினும், மனலாியா
பரவியுள்ள நாடுைளுக்குச் செல்லும் மக்ைள் மனலாியா ஒட்டுண்ணியால் (இறக்குமதி செய்யப்பட்ை
படும் மனலாியா னநாய்) பாதிக்ைப்படுவதால், மனலாியாகவ மீண்டும் அறிமுைப்படுத்தும் அபாயம்
இலங்கைக்கு உள்ளது. அகவ உைேடியாைக் ைண்ைறியப்பட்டு ெிைிச்கெயளிக்ைப்பைாவிட்ைால்,
அகவ இலங்கையில் பரவும் நுளம்பு இருப்பதால் உள்ளூர் பரவகலத் சதாைங்ைலாம். மனலாியா
எதிர்ப்பு இயக்ைம் இதுனபான்ற நிைழ்வுைகளத் தடுக்ை நைவடிக்கைைகள னமற்சைாள்ைிறது.

னநாக்கு
மனலாியா இல்லாத இலங்கை

பணி

இலங்கையில் மனலாாியாகவ தடுத்தல், மனலாியா ஒைிப்புக்கு உைன் நைவடிக்கை னமற்சைாள்ளல்,
சதாைர்ந்னதர்ச்கெயாே தீவிர ைண்ைாணிப்பு மற்றும் தீவிர னநாய் பரவகல எதிர்சைாள்வதற்ைாே
தயார்நிகல சதாைர்பாே விாிவாே நிைழ்;ச்ெித்திட்ைசமான்கற திட்ைமிைலும் நைாத்தலும்.

இலக்கு

மனலாியா இல்லாத நிகலகயத் சதாைர்ந்து னபணி வருதல்

குறிக்னைாள்ைள்

 மனலாியா மீள அறிமுைமாைாமல் தடுப்பதன் மூலம் இல்லாத நாடு என்ற நிகல சதாைர்ச்ெியாை
கவத்திருத்தல்
 இலங்கையில் மனலாியா மூலமாே மரணங்ைகள சதாைர்ந்து பூச்ெிய வீதத்தில் னபணுதல்

2020 ஆம் ஆண்டின் முக்ைிய அகைவுைள்

1. 2020 மற்றும் 2021 இன் முற்பகுதியில், இலங்கைக்கு மனலாியா உள்ளூர் பரவல் இல்லாத
நிகலகய சதாைர்ந்து பராமாித்தது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ை அகேத்து மனலாியா னநாய்ைளும்
(2020 இல் 30 மற்றும் 2021 இன் ஆரம்பத்தில் 11) உைேடியாை மருத்துவமகேைளில்

அனுமதிக்ைப்பட்டு ெிைிச்கெ அளிக்ைப்பட்ைது. மனலாியா எதிர்ப்பு பிரச்ொரம், இறக்குமதி
செய்யப்பட்ை மனலாியா னநாய்ைகள நிர்வைிப்பதில் அரசு மற்றும் தேியார் சுைாதார
நிறுவேங்ைளுக்கு மனலாியா னநாயறிதல் மற்றும் ெிைிச்கெ வெதிைளுைன் இலவெ னெகவகய
விாிவுபடுத்தியது.. ைண்ைறியப்பட்ை னநாய்ைள் (முதன்கம மற்றும் இரண்ைாம் நிகல
ஒட்டுண்ணி

திகரயிைல்,

பூச்ெியியல்

ைண்ைாணிப்பு,

திகெயன்

ைட்டுப்பாடு

உட்பை)

சதாைர்பாே அகேத்து னதகவயாே நைவடிக்கைைளும் உைேடியாை நைத்தப்பட்ைே.
2. மனலாியா சதாைர்பாே அகேத்து னைள்விைள் அறிவிப்புைளுைளில் மற்றும் ைலந்து சைாள்ள
மனலாியா எதிர்ப்பு இயக்ைம் 24 மணினநர ொட்கலகே சதாைர்ந்து பராமாிக்ைிறது.
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3. னைாவிட் -19 சதாற்றுனநாய்க்கு மத்தியில் மனலாியா எதிர்ப்பு இயக்ைம் சதாைர்ந்து புதுகமயாே
வைிைகளத் தழுவி செயல்பாடுைகளத் சதாைர்ைிறது
a. னைாவிட் -19 சூழ்நிகலயில் ைண்ைாணிப்புக்ைாே இகைக்ைால வைிைாட்டுதல்ைகள
உருவாக்குதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்
b. அத்தியாவெிய னவகலைளுக்கு முன்னுாிகம வைங்குதல்
c. முன்னுாிகம சைாடுக்ைப்படும் எதிர்விகே னநாய் அடிப்பகையிலாே செயல்பாடுைகளத்
சதாைரும் னபாது பாதுைாப்பு நைவடிக்கைைகள ைகைபிடித்தல்
d. இலவெ தளங்ைகளப் பயன்படுத்தி ஆன்கலேில் வைக்ைமாே கூட்ைங்ைகள
உருவாக்குதல் (எ.ைா: மாதாந்திர பிராந்திய மனலாியா அதிைாாி ஆய்வு, னநாய் ஆய்வு குழு,
சதாைில்நுட்ப ஊைியர் கூட்ைங்ைள் மற்றும் ெிறப்பு கூட்ைங்ைள்)
e. வாட்ஸ்அப் மற்றும் கவபர் குழுக்ைகளப் பயன்படுத்தி னநாயாளிைள் மற்றும் அதிை
இைர்குழுக்ைகளத் சதாைருதல்
f.

மனலாியா எதிர்ப்பு இயக்ைம் மனலாியா னநாயால் பாதிக்ைப்பட்ை நாடுைளில் இருந்து நாடு
திரும்பும் அகேவகரயும் தேிகமப்படுத்தல் கமயங்ைளில் னநாயிகே ைண்ைறிய
னதகவயாே நைவடிக்கைைகள எடுத்தது. 2020 இல் தேிகமப்படுத்தப்பட்ை கமயங்ைளில்
இருந்து மனலாியா
ைண்ைறியப்பட்ைே.

எதிர்ப்பு

இயக்ைத்தால்

பதினோரு

மனலாியா

னநாயாளிைள்

4. பூனைாள நிதி நிரலாக்ை செயல்திறன் மதிப்பீட்ைால் மனலாியா எதிர்ப்பு இயக்ைத்துக்கு A2
மதிப்பீடு வைங்ைப்பட்ைது. உலைளாவிய னைாவிட் 19 சூழ்நிகலயில் நைத்தப்பட்ை மனலாியா
சதாைர்பாே நைவடிக்கைைளுக்ைாை, சபாதுநல மருத்துவ மருத்துவர் இதைில் இலங்கை
பாராட்ைப்பட்ைது.

2020 இல் ெிறப்பு நிைழ்வுைள்


அகேத்து பிராந்திய மனலாியா அதிைாாிைள் மற்றும் மனலாியா எதிர்ப்பு இயக்ை தகலகமயை
பணியாளர்ைளுக்கு மனலாியா சதாற்கற எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்த பயிற்ெித்
திட்ைமாை ெம்பாந்னதாட்கையில் 2020 இல் உருவைப்படுத்துதல் நிைழ்ச்ெி நைத்தப்பட்ைது.



னதெிய மூனலாபாயத் திட்ைம் 2018 - 2022 ஐ செயல்படுத்துவது குறித்த இகைக்ைால ஆய்வு
2020 இல் நைத்தப்பட்ைது.



'இலங்கையில் மனலாியாகவ மீண்டும் அறிமுைப்படுத்துவகதத் தடுப்பதற்ைாே திகெயன்
ைட்டுப்பாட்டு வைிைாட்டுதல்ைள்' 2020 இல் உருவாக்ைப்பட்ைது.
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முக்கிய தசயலோற்றுரகக் குறிகோட்டிகள் மற்றும் இலக்குகளுடோன முன்நனற்ற
ஒப்பீ டு

ைைந்த 5 ஆண்டுைளில் மனலாியாகவ மீண்டும் அறிமுைப்படுத்துவகதத் தடுப்பது மற்றும் பூஜ்ஜிய
இறப்கபப் பராமாித்தல் ஆைிய இரண்டு னநாக்ைங்ைகளயும் மனலாியா எதிர்ப்பு இயக்ைத்தால்
அகைய முடிந்தது.
முக்ைிய
செயலாற்றுகைக்
குறிைாட்டிைள்

முன்னேற்றம்

2021 ஆம்
ஆண்டுக்ைாே
இலக்கு

2017

2018

2019

2020

2021
(ஜூன்
30
வகர)

1
2

3

4

5

மனலாியா மரணங்ைள்
எதுவும் இல்கல

0

3 நாட்ைளுக்குள்
ஆய்வுசெய்யப்பட்ை
னநாயாளிைளின் ெதவீதம்
னதெிய ெிைிச்கெ
வைிைாட்ைல்ைளுக்கு
இணங்ை முதன் நிகல
ெிைிச்கெ சபற்ற
உறுதிப்படுத்தப்பட்ை
மனலாியா
னநாயாளிைளின் ெதவீதம்
வருைாந்த
இரத்த
பாினொதகே
வருைசமான்றில்
100
னபருக்ைாே விைிதம்
மனலாியா மருந்துைள்
மற்றும் பண்ைங்ைள்
கையிருப்பு தீர்ந்திராத
சுைாதாரப் பராமாிப்பு
நிறுவேங்ைளின்
ெதவீதம்

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

முன்னோக்ைிய பாகத


2021 இல் மனலாியாவுக்ைாை ெர்வனதெ ெிறப்பாே கமயத்கத நிறுவ இலங்கை முன்சமாைியும்.
மனலாியா
இல்லாத
நிகலக்கு
சதாற்றுனநாய்
நிகலயிலிருந்து
நாம்
எவ்வாறு
சவளினயற்றப்பட்னைாம் என்ற அனுபவத்கத இலங்கை மற்கறய
உறுப்பு நாடுைளுைன்
பைிர்ந்து சைாள்ளலாம். மனலாியாகவ ஒைித்து மனலாியா இல்லாத சூழ்நிகலகய செலவு
குகறந்த முகறயில்
பராமாிப்பதில் எங்ைள்
அனுபவத்திலிருந்து
மற்ற நாடுைள்
ைற்றுக்சைாள்ளலாம். நிைழ்நிகல
செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை 2021



நிைழ்நிகல

பயிற்ெித்

திட்ைங்ைள்

(நிைழ்நிகல

49

தளங்ைகளப்

பயன்படுத்தி)

மனலாியா

நைவடிக்கைைளில் ஈடுபடும் ஊைியர்ைளுக்ைாை 2021 இல் சதாைங்ை திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது.

4.1.5 சயர ோைக் ைட்டுப்ைோடு

ைற்று் ைோர்பு

48
ரநோய்ைளுக்ைோன ரதமசிய
நிைழ்ச்சி
அறிமுகம்



நிைழ்நிகல

பயிற்ெித்

திட்ைங்ைள்

(நிைழ்நிகல

தளங்ைகளப்

பயன்படுத்தி)

மனலாியா

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

நைவடிக்கைைளில் ஈடுபடும் ஊைியர்ைளுக்ைாை 2021 இல் சதாைங்ை திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது.

4.1.5 சயர ோைக் ைட்டுப்ைோடு

ைற்று் ைோர்பு

ரநோய்ைளுக்ைோன ரதமசிய நிைழ்ச்சி
அறிமுகம்

ைாெனநாய் 2020 ஆம் ஆண்டில் மக்ைள்சதாகையின் மதிப்பீட்டில் ைாெனநாய் 64/100,000 விைிதம்
ெம்பவித்து நாட்டில் ஒரு சபாிய சபாது சுைாதார பிரச்ெகேயாை உள்ளது. ஒவ்சவாரு ஆண்டும்
சுமார் 9,000 ைாெனநாய் பதிவாைின்றே. 2020 ஆம் ஆண்டில், ைண்ைறியப்பட்ை சமாத்த ைாெனநாய்
னநாயாளிைளின் எண்ணிக்கை 7258 ஆகும். நாட்டில் னைாவிட் சதாற்றுனநாய் சூழ்நிகலயின்
ைாரணமாை, முந்கதய ஆண்டுைளுைன் ஒப்பிடுகையில், சமாத்த ைாெனநாய் ைண்டுபிடிப்பில் 10 15% ொிவு ஏற்பட்டுள்ளது. நுகரயீரல் மற்றும் நுகரயீரலில் அல்லாத புதிய ைாெனநாய் விைிதம்
2020 இல் 2.47 ஆை இருந்தது. சமாத்த ைாெனநாய்ைளில் ைிட்ைத்தட்ை 79% நுகரயீரல் ைாெனநாய்
(PTB)

ஆகும்,

அனத

னநரத்தில்

இந்த

PTB

இல்

80%

பாக்டீாியாவியல்

ாீதியாை

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 2020 இல் ைண்ைறியப்பட்ை சமாத்த ைாெனநாய் 7,258 ஆகும்,
அவற்றில் 192 குைந்கதைள் ைாெனநாய் ஆகும். இது ெதவீதமாை 2.64%ஆகும். 2019 ஆம் ஆண்டில்
சமாத்த

ைாெனநாய்

னநாயாளிைளின்

ெதவீதமாை

2.82%

குைந்கத

னநாயாளிைள்

ைண்ைறியப்பட்ைேர். 2020 ஆம் ஆண்டில், 21 பல்-மருந்து எதிர்ப்பு (MDR) ைாெனநாய் னநாயாளிைள்
பதிவு செய்யப்பட்ைேர் மற்றும் TB/HIV இகண சதாற்று உள்ளவர்ைளின் எண்ணிக்கை 33 ஆகும்.
னதெிய நிைழ்ச்ெி ைைெ ெயனராைம் மற்றும் மார்பு னநாய்ைள் (NPTCCD) நிைழ்ச்ெியாேது சுைாதார
அகமச்ெிலுள்ள மத்திய மட்ைத்திலாே ஒரு நிறுவேமாகும். ைாெனநாய் சதாைர்பாே சுைாதார
னெகவைள் 26 மாவட்ை மார்பு ைிளிேிக்குைள், ஒரு உப மார்பு ைிளிேிக், 100 க்கும் னமற்பட்ை ைிகள
ைிளிேிக்குைள் மற்றும் 180 க்கும் னமற்பட்ை நுண்ணிய கமயங்ைள் மூலம் நாடு முழுவதும்
வைங்ைப்படுைின்றே. னநாயறிதல் பாினொதகே

வெதிைள் சவலிெராவில் அகமந்துள்ள னதெிய

ைாெனநாய் குறிப்பு ஆய்வைம் (NTRL) மற்றும் இரத்திேபுாி, ைண்டி, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் ைாலி
ஆைிய இைங்ைளில் உள்ள இகைநிகல TB ஆய்வைங்ைளில் ைிகைக்ைின்றே. ெளி னமற்பூச்சு
னொதகே, ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் னொதகே மற்றும் மார்பு எக்ஸ்-னர மற்ற ைண்ைறியும் வெதிைள் மாவட்ை
அளவில், ஒவ்சவாரு மார்பு ைிளிேிக்ைிலும், மற்றும் ஆதார மருத்துவமகே நிகலக்கு னமனல உள்ள
சுைாதார நிறுவேங்ைளிலும், நுண்ணிய கமயங்ைளிலும் ைிகைக்ைின்றே. ைாெனநாய் எதிர்ப்பு
ெிைிச்கெ மாவட்ை மார்பு ைிளிேிக்குைளால் சதாைங்ைப்பட்டு மற்றும் மாவட்ை மார்பு ைிளிேிக்ைின்
சநருக்ைமாே னமற்பார்கவயின் ைீழ் ஒவ்சவாரு னநாயாளிக்கும் ஒரு DOT வைங்குநரால் னநரடியாை
ைவேிக்ைப்படும் குறுைிய ைால ெிைிச்கெ (DOTS) வைங்ைப்படுைிறது.
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னநாக்கு

ைாெனநாய் மற்றும் பிற மார்பு னநாய்ைள் இல்லாத இலங்கை

பணி

நாட்டில் ைாெனநாய் மற்றும் மார்பை னநாய் ைட்டுப்பாடு நைவடிக்கைைகள அது குறித்த
சைாள்கைைகள உருவாக்ைி , திட்ைமிைல், ஒருங்ைிகணப்பு மற்றும் ைண்ைாணிப்பு மூலம், ைாெனநாய்
இல்லாத இலங்கைகய உருவாக்ை நம்கம உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் னதெத்தின் ெமூைசபாருளாதார வளர்ச்ெிக்கு பங்ைளிபதாகும்.
2015-2020 நதசிய மூநலோபோயத் திட்டத்தின் குறிக்நகோள்கள்

2017 ஆம் ஆண்ைளவில் ைாெ னநாயின் பாதிப்புைகள குகறந்தது 80 வீதத்திகேயும் 2020 ஆம்
ஆண்ைளவில் 90 வீதத்திகேயும் அகையாளம் ைாண்பதன் மூலம் ைாெ னநாகய ைட்டுப்படுத்தகல
னமம்படுத்தல்
1 ரசர்க்க்ைைட்ட சயர ோை ரநோயோேிைேின் வவேியீடுைகே ரை்ைடுத்துதமல்
a) MDR ெயனராைம் அல்லாத னநாயாளிைளின் அகேத்து வடிவங்ைளுக்குமாே ெிைிச்கெ பலன்
90%
b) 2017

ஆம்

ஆண்ைளவில்

எம்டிஆர்

ைாெனநாய்

பாதிப்புக்குட்பட்ைவர்ைளுக்ைாே

ெிைிச்கெயிகே சவற்றிைரமாை னமற்சைாள்ளும் வீதத்திகே, குகறந்தது 75 வீதமாை
நிருவைித்தல்
2. ெயனராை பிணி ஆய்வு மற்றும் ெிைிச்கெச் னெகவைகள 2017 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது வகை பி
பிரனதெ கவத்தியொகலைளில் 40% வகரயும் 2020 ஆம் ஆண்ைாகும் னபாது 80% வகரயும்
ெயனராை ைட்டுப்பாட்டுச் செயற்பாடுைகள சபாதுச் சுைாதார பராமாிப்பு முகறகமக்குள்
ஒருங்ைிகணத்தல்.
3. 2017 ஆம் ஆண்ைளவில், ைாெ னநாகய ைட்டுப்படுத்தும் வகையிலும் 2020 ஆம் ஆண்ைளவில்
50 வீதத்திகே அகையும் வகையில், அகேத்து தேியார் மருத்துவ நிகலயங்ைளில்
(கவத்தியொகலைள் மற்றும் சபாது மருத்துவர்ைள்) 30 வீதமளவிகே ஈடுபடுத்துவதன்
மூலமாை, ைாெ னநாய்க்ைாே ெிைிச்கெ மற்றும் பராமாிப்பிகே சபற்றுக் சைாள்ளும் வாய்ப்பிகே
னமம்படுத்தல்.
4. ைாெனநாய்க்ைாே தரமாே ெிைிச்கெ னெகவயாேது, 2017 ஆம் ஆண்ைளவில் ெம்பந்தப்பட்ை
அகேத்து நிகலயங்ைளிலும் தகுதியாேதும் முகறயாே னமற்பார்கவ செய்யப்டுைின்ற
அதிைாாிைளிோல்,

ெமைால

ெர்வனதெ

நியமங்ைளுக்கு

உறுதிப்படுத்தல்.
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2019 இன் அகைவுைள் / வினெை நிைழ்வுைள் (30 ஜூன் 2021 வகர)
a. முன்னோடி மாவட்ை திட்ைம்
2035 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலை சுைாதார ஸ்தாபேத்தின் இறுதி ைாெனநாய் மூனலாபாய
இலக்குைகள அகைய இலங்கை உறுதி பூண்டுள்ளது. இந்த இலக்குைகள அகைய னதெிய
மற்றும் துகண னதெிய அளவில் தீவிர ஒருங்ைிகணந்த மூனலாபாய நைவடிக்கைைள் னதகவ
ஆகும். ஜூகல 2017 இல் நைத்தப்பட்ை இகைக்ைால மதிப்பாய்வால் பாிந்துகரக்ைப்பட்ைபடி,
NPTCCD ைாெனநாகய அைற்றுவதில் அகையாளம் ைாணப்பட்ை ெவால்ைகள ெமாளிக்ை
ைடுகமயாே

நைவடிக்கைைகள

அறிமுைப்படுத்தியது. 2018 ஆம்

உள்ளைக்ைிய
ஆண்டில்

ஒரு

முன்னோடி

ைளுத்துகற,

மாவட்ை

னைைாகல

திட்ைத்கத

மற்றும்

ைம்பொ

மாவட்ைங்ைகள உள்வாங்குவதன் மூலம் முன்னோடி மாவட்ை திட்ைம் சதாைங்ைப்பட்ைது.
இது குருநாைல், இரத்திேபுாி, ைண்டி, பதுகள மற்றும் சமாேராைகல உள்ளைக்ைியதாை 2019
இல் விாிவுபடுத்தப்பட்ைது. 2020 ஆம் ஆண்டில், மாத்தகற, மாத்தகள, புத்தளம், நுவசரலியா,
சபாலன்ேறுகவ, அம்பாகற, வவுேியா மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆைியகவ முன்னோடி
மாவட்ைங்ைளாை அறிமுைப்படுத்தப்பட்ைே., னமலும் அகேத்து 25 மாவட்ைங்ைளுக்கும் 2021
இல் இது விாிவாக்ைப்படும்.

b. மகறந்திருக்கும் ைாெனநாய் சதாற்று (LTBI) வைிைாட்டுதகல செயல்படுத்துதல்
அதிை அபாயத்திலுள்ள மக்ைளிகைனய மகறந்திருக்கும் ைாெனநாய் சதாற்று (LTBI) ைண்ைறிதல்
மற்றும் ெிைிச்கெ ஆைியகவ ைாெனநாய் னநாய் சுகமகயக் ைட்டுப்படுத்தும் ஒரு ெிறந்த உத்தியாை
பாிந்துகரக்ைப்படுைிறது.
சதாைங்ைப்பட்ைது.

LTBI

LTBIக்ைாே

னதெிய

வைிைாட்டுதல்ைகள

வைிைாட்டுதல்
னமம்படுத்துதல்

தயாாிப்பு
2020

2019

ஆம்

இல்

ஆண்டில்

செய்யப்பட்ைது.

c. சதாற்றுனநாயியல் ஆய்வு 2020
ைாெனநாய் ைட்டுப்பாடு மற்றும் மார்பு னநாய்ைளுக்ைாே னதெிய திட்ைம் (NPTCCD) ைாெனநாய்
இல்லாதிருக்கும் இலக்கை அகைய பல உத்திைகள அகையாளம் ைண்டுள்ளது. முன்னோடி
மாவட்ை திட்ைத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் 2015-2020 னதெிய மூனலாபாய திட்ைத்தில்
அகையாளம் ைாணப்பட்ை செயல்பாடுைகள மதிப்பாய்வு செய்வது ஒரு முக்ைியமாே உத்தி
ஆகும். ைாெனநாய் சுகமயின் அளவு மற்றும் ைண்ைாணிப்பு னதகவைகளப் பூர்த்தி செய்ய
தற்னபாதுள்ள சுைாதார அகமப்பின் திறன் பற்றிய நல்ல புாிதல் இந்த னநரத்தில் மிைவும்
முக்ைியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த இலக்கை நிகறனவற்ற, NPTCCD னதெிய மற்றும் ெர்வனதெ
நிபுணர்ைளின் உதவியுைன், 2020 இல் ஒரு சதாற்றுனநாயியல் மதிப்பாய்கவ நைத்த திட்ைமிட்டு
பணி நிகறவகைந்தது.
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d. 2020 இறுதியில் னதெிய மூனலாபாய திட்ைத்தின் (2015-2020) இறுதி ைால ஆய்வு
ைாெனநாய் ைட்டுப்பாடு மற்றும் மார்பு னநாய்ைளுக்ைாே னதெிய திட்ைம் (NPTCCD) உலை
சுைாதார ஸ்தாபேத்தின் ைாெனநாகய இல்லாசதாைித்தல் மூனலாபாயத்தின் அடிப்பகையில்
2015 முதல் 2020 வகர னதெிய மூனலாபாயத் திட்ைத்கத (NSP) தயார் செய்தது மற்றும் 2020
அதன் செயல்பாட்டின் ைகைெி ஆண்டு ஆகும். எேனவ, புதிய னதெிய வியூைத் திட்ைத்தில் (NSP)
2025

ைாெனநாய்

செயல்பாடுைகளயும்

இல்லாசதாைித்தல்
திருத்த

NSP

இலக்குைளுக்கு
2015-2020

ஏற்ப

மூலம்

குறிக்னைாள்ைகளயும்

அகையாளம்

ைாணப்பட்ை

குறிக்னைாள்ைள் மற்றும் இலக்குைளின் ொதகேைகள மறுபாிெீலகே செய்வது மிைவும்
முக்ைியமாேது. இறுதி ைால நிரல் மதிப்பாய்வு என்பது ொதகேைகள மதிப்பிடுவதற்ைாே ஒரு
ெிறந்த வைியாகும். ைற்றுக்சைாண்ை தகைைள் மற்றும் பாைங்ைள் எதிர்ைால நைவடிக்கைைகள
எடுப்பதற்ைாை அகையாளம் ைாணும். NPTCCD ஆல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ை இந்த ஆய்வு, NPT
ஊைியர்ைள் மற்றும் நான்கு னதெிய ஆனலாெைர்ைளால் னமற்சைாள்ளப்பட்ைது.

e. வைக்ைமாே னமற்பார்கவ வருகைைள்
ைாெனநாய் ைட்டுப்பாட்டு நைவடிக்கைைளின் முன்னேற்றத்கதக் ைண்ைாணிக்ைவும், னநாயறிதல்,
ெிைிச்கெமுகற மற்றும் தடுப்பு பராமாிப்பு னெகவைகள வைங்குவதற்ைாே ெிக்ைல்ைள் மற்றும்
தகைைகள அகையாளம் ைாணவும் 2020 இல் மத்திய மட்ைத்திலிருந்து வைக்ைமாே
னமற்பார்கவ வருகைைள் நைத்தப்பட்ைே.

f. வைக்ைமாே திறகே வளர்க்கும் திட்ைங்ைள்
மார்பு

ைிளிேிக்

ஊைியர்ைளுக்ைாைவும்

மருத்துவமகே

மற்றும்

ைள

சுைாதார

ஊைியர்ைளுக்ைாைவும் வைக்ைமாே னெகவ திறகே வளர்க்கும் திட்ைங்ைள் 2020 இல்
சதாைரப்பட்ைது.

g. சைாள்முதல்ைள்
ஆய்வை

உபைரணங்ைள்,

சைாள்முதல்

செய்வது

நுைர்சபாருட்ைள்
ஆய்வை

மற்றும்

ைண்ைறியும்

Xpert

னெகவைளின்

MTB/Rif

சபாதியுகறைகள

ெீராே

செயல்பாட்டிற்கு

அவெியமாேது. இது ைாெனநாய் ைண்ைறியும் திறகே அதிைாிக்ைவும் அதன் மூலம் வைக்கு
ைண்ைறியும் விைிதத்கத அதிைாிக்ைவும் உதவும்.
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சதாைரும் அபிவிருத்திச் செயற்திட்ைங்ைளின் முன்னேற்றம்
ைருத்திட்ை விளக்ைம்

சமாத்த
மதிப்பிைப்பட்ை
செலவு
ரூபா.

1. சவளி மாவட்ைங்ைளில் (PSSP/WB)

5 மில்லியன்

31.12.2020இல்

31.12.2020இல்

உள்ளவாறாே
சபௌதிை
சவளியீடு

உள்ளவாறாே
நிதி
முன்னேற்றம்
ரூபா

60%

1.77 மில்லியன்

ெிைிச்கெ வெதிைகள னமம்படுத்தவும்
2. "நுவசரலியா மாவட்ைத்தில் 03 ஸ்பூட்ைம்
னெைாிப்பு ொவடிைள் (SCB ைள்) மற்றும்
ைண்டி மாவட்ைங்ைளில் 03 SCBைகளக்
ைட்டுவதற்கு ஒப்புதல் சபறுவதற்ைாே
திட்ைறிக்கை அனுப்பப்பட்ைே. ைண்டி
மாவட்ைத்தில்
உள்ள
நுண்ணிய
கமயங்ைளுக்ைாே

04

ெிறு

குளிர்பதே

சபட்டிைளுக்ைாே
சைாள்முதல்
செய்யப்பட்ைது. ைண்டி மார்பு ைிளிேிக்ைில்
ஆய்வைம், பதிவு அகற மற்றும் மார்பு
மருத்துவமகே புதுப்பித்தல்.
நாவலப்பிட்டியில்

SCBைட்டுதல்,

ைளுனபாவில DCC புதுப்பித்தல் மற்றும்
மிேி-குளிர்ொதே சபட்டிைள் சைாள்முதல்
ஆைியவற்றுக்கு பணம் செலுத்தப்பட்ைது.

ைைந்த 5 வருை செயல்திறன் னபாக்கு

துகண தரவுைள்: (வகரபைங்ைள் மற்றும் விளக்ைப்பைங்ைள்)

மதிப்பிைப்பட்ை ைாெனநாய் வைக்குைள் (புதிய மற்றும் மீண்டும் வரும் ) மற்றும்
அறிவிக்ைப்பட்ை ைாெ னநாய்க்கு இகையில் இகைசவளி
ைாெனநாயால் பாதிப்புக்குள்ளானோர் - 2000 - 2020

வதமோற்றுக்குேோரனோர் எண்ணிக்கை
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2005-2020 இல் ைாெ னநாய் ைண்ைறியும் னபாக்கு
Case Detection of Tuberculosis - 2005 - 2020
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புதிய மற்றும் முன்பு ெிைிச்கெ சபற்ற ைாெ னநாய் னநாயாளிைளின் ெிைிச்கெ முடிவுைள்
100%

மதிப்பீடு செய்யப்பைவில்கல
மதிப்பீடு

பின்ததோடர்வரத இழத்தல்

90%

இறப்பு விகிதம்

தசய்யப்படவில்ரல

தவற்றியளிக்கோத விகிதம்

பின்ததோடர்வரத
இழத்தல்

80%

இறப்பு விகிதம்
தவற்றியளிக்கோத
விகிதம்

70%
60%
50%

ெிைிச்கெ சவற்றி

40%

விைிதம்

ெிைிச்கெ சவற்றி
விைிதம்

30%
20%
10%
0%

New TB

Previously treated TB

சிகிச்ரசயின் தவற்றி விகிதம் (குணப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்ரச முடிந்தது)

Treatment Success of All Forms of TB - 2010 - 2019
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2021ஆம் ஆண்டிற்ைாே திட்ைமிைப்பட்டுள்ள ெிறப்பு னமம்பாட்டு நைவடிக்கைைள்
செயல்பாடு

சமாத்த மதிப்பீடு இலங்கை ரூபா

புற மாவட்ைங்ைளில் ெிைிச்கெ வெதிைகள
னமம்படுத்துதல்

5.00 மில்லியன்

1. ெளி னெைாிப்பு ொவடிைளின் ைட்டுமாே பணிைள்
ஆதார மருத்துவமகே ாிக்ைிளிைஸ்ைை , ஆதார

முன்னேற்றம்
சபௌதீை முன்னேற்றம் –
25%

மருத்துவமகே டிக்னைாயா மற்றும் பிராந்திய
மருத்துவமகே லிந்துலா ஆைியவற்றில் சதாைர்ைிறே.
2. ெளி னெைாிப்பு ொவடிைளின் ைட்டுமாேம பிரனதெ
கவத்தியொகல அக்குரகண, பிரனதெ கவத்தியொகல
சதல்னதாட்கை சதாைர்ைிறே.
3. ைண்டி மாவட்ை மார்பு ைிளிேிக்ைில் ஆய்வை
ெீரகமப்புப் பணிைள் நைந்து வருைின்றே
4. எசெலியசைாை மருத்துவமகேயில் மார்பு வார்கை
ெீரகமத்தல்-20% முன்பணம் செலுத்தப்பட்ைது
20 மில்லியன்

ைட்டுமாேம் / ெீரகமப்பு மற்றும் NTRL ைட்டிை
விாிவாக்ைம்
மத்திய அலகுக்கு (வான்) வாைேங்ைள் சைாள்முதல்

20 மில்லியன்

ைாெனநாய் ைட்டுப்பாட்டு நைவடிக்கைைளுக்ைாை
மாவட்ை மார்பு ைிளிேிக்குைளுக்கு வாைேங்ைள் (ைபுள்
னைப்) சைாள்முதல்

20 மில்லியன்

நிதி
ஒதுக்ைப்பைவில்கல
நிதி
ஒதுக்ைப்பைவில்கல
நிதி
ஒதுக்ைப்பைவில்கல

(ைளுனபாவில - புதிதாை நிறுவப்பட்ை ைிளிேிக்,
அம்பாந்னதாட்கை ைிளிசநாச்ெி, அம்பாகற)

4.1.6 னதெிய புற்றுனநாய்க் ைட்டுப்பாட்டு நிைழ்ச்ெி
அறிமுைம்
னதெிய புற்றுனநாய் ைட்டுப்பாட்டு நிைழ்ச்ெித்திட்ைமாேது (NCCP) நாட்டில் புற்றுனநாகய தடுத்தல்
மற்றும் ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாே சுைாதார அகமச்ெின் னதெிய கமயபுள்ளியாகும். புற்றுனநாகய
ைட்டுப்படுத்தல் மற்றும் தடுத்தல் சதாைர்பில் அது சதாைர்பாே சைாள்கை, துகணவலிகம
சைாடுத்தல், திட்ைமிைல், னமற்பார்கவ செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்வதல் உள்ளிட்ை
புற்றுனநாகய ைண்ைாணித்தல், புற்றுனநாய் சதாைர்பாே ஆய்வுைளுக்கு ஒத்துகைத்தல் என்பே
அதன் சபாறுப்பாகும். னதெிய புற்றுனநாய் ைட்டுப்பாட்டு நிைழ்ச்ெித்திட்ைமாேது,

‘புற்றுனநாய்

தடுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்படுத்தல் சதாைர்பாே னதெிய சைாள்கை மற்றும் மூனலாபாய ைட்ைகமப்பு
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2020 – 2024’

என்பவற்றிட்கு

ஏற்ப புற்றுனநாய்ைள் தடுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்படுத்தலுைன்

சதாைர்பாே நைவடிக்கைைகள ஒருங்ைிகணக்ைின்றது.

னநாக்கு

குகறந்தளவாே தடுக்ைத்தக்ை புற்றுனநாய் உைன் கூடிய ஆயுளுைன் உயர் வாழ்க்கைத் தரத்கதயும்
புற்றுனநாயின் மூலம் குகறந்தபட்ெ பாதிப்கபயும் சைாண்ை நாட்கை உருவாக்ைல்.

பணி

ஆதார
அடிப்பகையிலாே
அணுகுமுகறயினூைாை
வாழ்கவ
முடிவுறுத்துவதற்ைாே
குணப்படுத்தும் ெிைிச்கெ சதாிவாை அகமைின்ற ஆரம்ப நிகல னநாய் ைண்ைறிதல் மற்றும்
முழுகமயாேதும் அணுைக்கூடிய சதாைர்ச்ெிகய வைங்குைின்ற புற்றுனநாகய ைட்டுப்படுத்தி
அதகே ஏற்படுத்தும் ைாரணிைளுக்கு எதிராை னபாராடுவதன் மூலம் புற்றுனநாய் பாதிப்புைகள
குகறத்தல்.

குறிக்னைாள்ைள்
1) உயர் மட்ை அரெியல் தகலகம, பரப்புகர மற்றும் ஆளுகை ெமூை ஒருங்ைிகணப்புைன்
வலுவாே ஒருங்ைிகணந்த, பல துகற, பல-ஒழுங்கு னதெிய திட்ைத்துைன் புற்றுனநாகயத்
தடுப்பதற்கும்

ைட்டுப்படுத்துவதற்கும்

னதெிய

பரப்புகர

இணக்ைப்பாட்கை

விகரவுப்படுத்துதல்.
2) வாழ்க்கைச் சுைற்ெி முழுவதும் ஆபத்து ைாரணிைள் மற்றும் தீர்மாேிப்பகவைகள நிவர்த்தி
செய்வதன் மூலம் புற்றுனநாய்ைளின் ஆரம்ப மற்றும் முதன்கம தடுப்பு என்பவற்கற
னமற்சைாள்ளல்.

3) னமம்பட்ை சுைாதார ைல்வியறிவு, புற்றுனநாய்ைகள விகரவாைக் ைண்ைறிவதற்ைாே னெகவைள்
ைிகைப்பது மற்றும் ஆரம்பைால ெிைிச்கெ மற்றும் ைவேிப்கப உறுதி செய்வதற்ைாே இகணப்பு
மூலம் னநாயறிதல் மற்றும் ஆரம்பைால னநாயறிதலுக்ைாே ைாரணிைகள னமட்சைாள்ளல்.
4) புற்றுனநாய்க்ைாே ெிைிச்கெ வெதிைகளயும் னநாய் ைண்டுபிடிப்பதற்ைாே நீடித்த ெமோே
அணுைகல உறுதிப்படுத்தல்.
5) புற்றுனநாயளர்ைளுக்ைாே புேர்வாழ்வு, உயிர்வாழ்தல் மற்றும் னநாய்தடுப்பு பராமாிப்புக்ைாே
வெதிைகள மற்றும் அகேத்து
ஒத்துகைப்கப உறுதிப்படுத்தல்
6) புற்றுனநாயிகே
முன்னேற்றத்கத

மட்ைங்ைளிலும்

ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாே
னமற்பார்கவ செய்தவற்கும்

அவர்ைளது

பராமாிப்பாளர்ைளுக்ைாே

நைவடிக்கைைகள
புற்றுனநாய் தைவல்

மதிப்பிடுவதற்கும்
முகறகமைகளயும்

ைண்ைாணிப்பிகேயும், வலுவூட்ைல்
7) புற்றுனநாயிகே தடுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்படுத்துவதற்ைாே ஆய்விகே ஊக்குவித்தலும் அதன்
பாிந்துகரைகள பயன்படுத்தலும்
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2020 ,d; milTfs;/tpNrl epfo;Tfs;
1 உயர் மட்ை அரெியல் தகலகம, பரப்புகர மற்றும் ஆளுகை


புற்றுனநாய் தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப்பாடு சதாைர்பாே ைாலாண்டு னதெிய ஆனலாெகேக் குழு
கூட்ைங்ைகள நைத்தியது



புேர்வாழ்வு பராமாிப்பு, ஆரம்பைால தடுப்பு மற்றும் ஆரம்ப ைண்ைறிதல், வாய்வைி
புற்றுனநாய் ைட்டுப்பாடு, னநாய் ைண்ைறிதல் & ெிைிச்கெ, புற்றுனநாய் பதிவு மற்றும் ஆராய்ச்ெி
பற்றிய னதெிய வைிைாட்ைல் குழு கூட்ைம் நைாத்தப்பட்ைது.



2020-2020 ஆம் ஆண்டுக்ைாே புற்றுனநாய் தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப்பாடு குறித்த னதெிய



மூனலாபாயத் திட்ைம் சதாைங்ைப்பட்ைது
னதெிய புற்றுனநாய் ைட்டுப்பாடு திட்ைத்திற்ைாே னமம்பட்ை ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு
ைட்ைகமப்பு உருவாக்ைப்பட்ைது.

2. ஆரம்ப தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பத்தினலனய ைண்டுபிடித்தல்


ெிறப்பு நாட்ைள் மற்றும் மாதங்ைளின் நிகேனவந்தல்: உலை புற்றுனநாய் திேம் மற்றும் 4

பிப்ரவாி 2020 மற்றும் உலைத் தகலவர், ைழுத்து புற்றுனநாய் நாள் 27 ஜூகல 2020, உலை
னநாய்த்தடுப்பு பராமாிப்பு நாள் 2020 மற்றும் உலை மார்பை புற்றுனநாய் விைிப்புணர்வு மாதம்அக்னைாபர்

2020

ஆைியகவ

சைாண்ைாைப்பட்டு

னதெிய

மற்றும்

மாைாணங்ைகள

ஊக்குவிக்கும் சுற்றறிக்கைைள் சவளியிைப்பட்ைே. புற்றுனநாய் தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப்பாடு
சதாைர்பாே செயல்பாடுைகள தீவிரமாை ஏற்பாடு செய்ய சுைாதார ஊைியர்ைள்
னமட்சைாண்ைேர். சுைாதார னமம்பாட்டு பணியைத்துைன் இகணந்து ஊைை ைருத்தரங்குைகள
நைத்தி மார்பைப் புற்றுனநாகய முன்கூட்டினய ைண்ைறிவது சதாைர்பாே ஊைைங்ைளூைாை
னபாட்டி நைத்தப்பட்ைது.


னராட்ைராக்ட் ைிளப் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் உைன் இகணந்து னதெிய புற்றுனநாய் ைட்டுப்பாட்டு
திட்ைத்தின் தீம் பாைலுக்ைாை ைாட்ெிைளுைன் வீடினயா உருவாக்ைப்பட்ைது..



வீடினயாக்ைள், சுவசராட்டிைள், துண்டு பிரசுரங்ைள், ெிறுபுத்தைங்ைள் மற்றும் பிற தைவல்ைள்,
ைல்வி

மற்றும்

தைவல்

சதாைர்பு

(IEC)

புற்றுனநாய்

தடுப்புக்ைாே

சபாருட்ைள்

உருவாக்ைப்பட்டு அச்ெிைப்பட்ைே.

3. னநாய் முன் கூட்டினய அறிதல் மற்றும் ஆரம்ப ெிைிச்கெ


ஆரம்ப ெிைிச்கெ கமயங்ைளிலுள்ள மருத்துவர்ைளிகைனய இலங்கையில் சபாதுவாே
புற்றுனநாய்ைகள முன்கூட்டினய ைண்ைறிதல் மற்றும் பாிந்துகரக்கும் வைிைள் பற்றிய னதெிய
வைிைாட்டுதல்ைகள ைிகைக்ைச் செய்தல்.



ஒவ்சவாரு மாவட்ைத்திலும் உள்ள 102 சுய மார்பை பாினொதகே னமேிகுவீன்
சபாம்கமைள் னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ை சுைாதார அலுவலர்ைளிகைனய விநினயாைிக்ைப்பட்ைே



ெிங்ைள மற்றும் தமிழ் சமாைிைளில் மார்பை புற்றுனநாய் குறித்து 100,000 துண்டு பிரசுரங்ைள்
அச்ெிைப்பட்டு,

நாட்டின்

அகேத்து

சுைாதார

விநினயாைிக்ைப்பட்ைே.
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இந்திரா

புற்றுனநாய்

அறக்ைட்ைகளயுைன்

இகணந்து

மார்பைப்

புற்றுனநாய்

விைிப்புணர்வுக்ைாை ஒரு நிைழ்பைம் உருவாக்ைப்பட்ைது.


ெிங்ைளம் மற்றும் தமிழ் சமாைிைளில் 100,000 ‘மார்பை விைிப்புைன் இருங்ைள்’ என்ற ெிறு
புத்தைங்ைகள அச்ெடித்து, எல்லா சதாற்றா னநாய்ைளுக்கு சபாறுப்பாே மருத்துவ
உத்தினயாைஸ்தர்ைளின் ஒருங்ைிகணப்புைன் மாவட்ைங்ைளிலும் விநினயாைிக்ைப்பட்ைது.



ெிங்ைள மற்றும் தமிழ் சமாைிைளில் ொிபார்ப்பு பட்டியலுைன் ஒரு ெிறப்பு வைிைாட்டி
அட்கையின் 200,000 அலகுைள் அச்ெிைப்பட்டு, அகேத்து மைளிர்

ைிளிேிக்குைளுக்கும்

விநினயாைிக்ைப்பட்ைது.


மார்பை புற்றுனநாய் விைிப்புணர்வுக்ைாை ெமூை ஊைை பிரச்ொரத்கத முைநூல் 'னபாஸ்ட்'
னபாட்டியின் வடிவத்தில் MAS இன்டினமட்ஸ் (பிகரனவட்) லிமிசைட் உைன் இகணந்து





நைத்தியது.
ைாலாண்டு அடிப்பகையில் னமனமாைிராபி வருமாேத்கதப் பயன்படுத்தி நாடு முழுவதும்
உள்ள னமனமாைிராஃபி கமயங்ைளில் னமனமாைிராபி னெகவைகள ைண்ைாணித்து மதிப்பீடு
செய்யப்பட்ைது.
னதெிய னைால்னபாஸ்னைாபி பயிற்ெி சதாகுதி, வைிைாட்டி மற்றும் நிகலயாே செயல்பாட்டு
செயல்முகற

(SOP)

அச்ெிைப்பட்டு

சதாைர்புகைய

சுைாதார

நிறுவேங்ைளிகைனய

விநினயாைிக்ைப்பட்ைது.


வாய்வைி புற்றுனநாகய முன்கூட்டினய ைண்ைறிவதற்ைாை மாவட்ை அளவில் மருத்துவ
அதிைாாிைள் மற்றும் பல் அறுகவ ெிைிச்கெ நிபுணர்ைளுக்ைாே திறன் னமம்பாட்டுத்
திட்ைங்ைள் னமட்சைாள்ளப்பட்ைே.

4. னநாய் ைண்ைறிதலும் ெிைிச்கெயும்



இலங்கையில் புற்றுனநாய் ெிைிச்கெ கமயங்ைளில் ஒரு சூழ்நிகல பகுப்பாய்வு நைத்தப்பட்ைது.
பிரத்தினயை கமயத்திற்ைாே வைிைாட்டி உருவாக்ைப்பட்டு மாைாண மருத்துவமகேைளில்
நிறுவ திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது.



மார்பை பராமாிப்பு ைிளிேிக்குைகள நிறுவுவதற்குத் திட்ைமிைப்பட்டு, அகேத்து அடிப்பகை



மருத்துவமகேைளுக்கும் னமலாேவர்ைளுக்கு மார்பைப் பராமாிப்கபத் சதாைங்ை சுைாதார
செயலாளர் மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்ைது.
ைதிர்வீச்சு பாதுைாப்பு: இலங்கையில் உள்ள சுைாதாரப் பணியாளர்ைளுக்ைாே ைதிர்வீச்சு
பாதுைாப்பு வைிைாட்டுதல்ைகள உருவாக்ை இலங்கை அணுெக்தி வாாியத்துைன்
கூட்டுனெர்ந்தது.



"இலங்கையில்

வாய்

புற்றுனநாய்

னமலாண்கமக்ைாே

னதெிய

வைிைாட்டுதல்"

சவளியிைப்பட்ைது

5. புேர்வாழ்வு, உயிர்வாழ்தல் மற்றும் னநாய் பராமாிப்பு


பல்னவறு வகையாே னெகவ வைங்குநர்ைளுக்கு னநாய் பராமாிப்பு ெிைிச்கெ குறித்த திறன்
னமம்பாட்டு நிைழ்ச்ெிைள் நைத்தப்பட்ைே.
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புற்றுனநாய் ெிைிச்கெ கமயங்ைளில் னநாய்த்தடுப்பு மருத்துவம் மற்றும் னநாய் பராமாிப்பு
தாதியர் னெகவ பற்றிய உகர புத்தைங்ைள் சைாள்முதல் செய்யப்பட்டு மற்றும் விநினயாைம்
செய்யப்பட்ைே.



புற்றுனநாய் தடுப்பு, ஆரம்பைால னநாயறிதல், ெிைிச்கெ மற்றும் னநாய்த்தடுப்பு பராமாிப்பு
ஆைிய ைருத்துக்ைகள ெமூை ஊைைங்ைள், முக்ைிய ஊைைங்ைள், பிரபலங்ைள் மற்றும் ெமூை
ஊைை செல்வாக்ைாளர்ைகளப் பயன்படுத்தி புதுகமயாே முகறயில் பரப்புவதற்ைாை "ஆயு
பிளஸ்" என்ற ெமூை ஊைை அடிப்பகையிலாே சுைாதார னமம்பாட்டு பிரச்ொரம்
உருவாக்ைப்பட்ைது.

6. புற்றுனநாய் தைவல் அகமப்புைள் மற்றும் ைண்ைாணிப்பு


2019 வகர CanReg 5 தரவுத்தளத்தில் உள்ளிைப்பட்ை புற்றுனநாய் நிைழ்வு தரவு னெைாிப்பு,



குறியீட்டு மற்றும் தரவு நிகறவு செய்யப்பட்ைது.
புற்றுனநாய் பதிவு சதாைர்பாே சவளியீடுைள் சவளியிைப்பட்ைே - னதெிய புற்றுனநாய்
நிைழ்வு தரவு 2012, மக்ைள் சதாகை அடிப்பகையிலாே புற்றுனநாய் நிைழ்வு தரவு 2012,
னநாயியல் அடிப்பகையிலாே புற்றுனநாய் அதிர்சவண் தரவு 2017, புற்றுனநாய் இறப்பு தரவு
- சைாழும்பு மாவட்ைம்



புற்றுனநாய் பதிவுக்ைாை நியமிக்ைப்பட்ை அதிைாாி நியமிக்ைப்பட்ைார்.



புற்றுனநாய்ைளின்
ைட்ைாயமாை
அறியப்படுத்துதல்
குறித்து
ஒரு
சுற்றறிக்கை
சவளியிைப்பட்ைது
புற்றுனநாய் பதிவு சதாைர்பாே சதாைர்புகைய ஊைியர்ைளிகைனய பயிற்ெித் திட்ைம் மற்றும்
மீளாய்வுக் கூட்ைங்ைள் நைத்தப்பட்ைே.



7. புற்றுனநாய் சதாைர்பாே ஆய்வு
 புற்றுனநாய் சதாைர்பில் ெம்பந்தப்பட்னைாாின் ஆனலாெகேயின் மூலம் ஆராய்ச்ெி
முன்னுாிகமைள் அகையாளம் ைாணப்பட்டு னதெிய புற்றுனநாய் ைட்டுப்பாட்டு திட்ை
இகணயதளத்தில் சவளியிைப்பட்ைது.

ைைந்த 5 வருை செயல்திறன் னபாக்கு (அட்ைவகண/வகரபைம்/விளக்ைப்பைம்)
நிதி செயல்திறன் (இலங்கை ரூபாய்ைளில்)
இலங்கை
அரசு
உலை
சுைாதார
ஸ்தாபேம்
உலை
வங்ைி
31,
சமாத்தம்

2016

2017

13,694,207.88

10,341,020.99

17,864,261.63

38,239,241.19 14,538,182.09

233,155.00

791,624.51

1,896,613.02

50,476,875.20

2018
11,217,404.65
27,036.87

25,782,623.612
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2019

2020

25,179,466.15

11,392,294.34

128,195.00

28,203,025.30

1,845,539.11

7,153,200.26

664,915.63

40,260,235.37
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2021 இல் திட்ைமிைப்பட்ை ெிறப்பு வளர்ச்ெி நைவடிக்கைைள்
1. உயர் மட்ை அரெியல் தகலகம, பரப்புகர மற்றும் ஆளுகை




2.

2021-2025க்ைாே குைந்கத பருவ புற்றுனநாய் பராமாிப்புக்ைாே னதெிய மூனலாபாய
திட்ைத்கத அபிவிருத்தி செய்தல்
2021- 2030க்ைாே ைர்ப்பப்கப வாய்ப் புற்றுனநாய் ஒைிப்புக்ைாே னதெிய மூனலாபாயத்
திட்ைத்கத அபிவிருத்தி செய்தல்
2021 -2025க்ைாே புற்றுனநாய் னநாயாளிைளுக்கு ைதிாியக்ை ெிைிச்கெக்ைாே னதெிய
மூனலாபாய திட்ைத்கத அபிவிருத்தி செய்தல்.

ஆரம்ப தடுப்பு மற்றும் ஆரம்பத்தினலனய ைண்டுபிடித்தல்

 புற்றுனநாகய முன்கூட்டினய ைண்ைறிதல் மற்றும் தடுப்பது குறித்து பல்னவறு இலக்குக்
குழுக்ைளின்

(சைாள்கை

வகுப்பாளர்ைள்,

சுைாதாரப்

பாதுைாப்பு

வைங்குநர்ைள்,

ஆயுதப்பகைைள்) திறன் னமம்பாடு நிைழ்ச்ெிைகள நைத்துதல்.
 உலை புற்றுனநாய் திேம், உலை தகல மற்றும் ைழுத்து புற்றுனநாய் திேம், உலை மார்பை
புற்றுனநாய் விைிப்புணர்வு மாதத்திற்ைாே ஊைை ைருத்தரங்குைள், சுற்றறிக்கைைள் மற்றும்
பிற சதாைர்புகைய செயல்பாடுைகள நைத்துதல்
 புற்றுனநாய் தடுப்பு மற்றும் முன்கூட்டினய ைண்ைறிதல் பற்றிய தைவல், ைல்வி மற்றும் தைவல்
சதாைர்பு ைருவிைகள உருவாக்ைி அச்ெிடுங்ைள்.


புற்றுனநாகயத் தடுப்பதற்ைாே ஆரம்ப சுைாதாரப் பணியாளர்ைளுக்ைாே கைனயட்கை இறுதி
செய்தல்.

3. னநாய் முன் கூட்டினய அறிதல் மற்றும் ஆரம்ப ெிைிச்கெ




சுை வேிகதயர் ைிளிேிக் மற்றும் ஆனராக்ைிய வாழ்க்கை முகற ைிளிேிக்குைளில் சுைாதாரப்
பணியாளர்ைளுக்கு மருத்துவ மார்பை பாினொதகே குறித்த மாவட்ை அளவிலாே பயிற்ெித்
திட்ைங்ைகள நைத்துதல்.
ஒவ்சவாரு மாவட்ைத்திலும் னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ை சுைாதார கவத்திய உத்தினயாைஸ்தர்
அலுவலைங்ைள் மற்றும் னதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ை மாவட்ை அலுவலைங்ைளுக்கு வைங்ை 100 சுய
மார்பை பாினொதகே சபாம்கம னமேிக்வின்ைள் மற்றும் 26 மருத்துவ மார்பை பாினொதகே

சபாம்கம னமேிக்வின்ைள் சைாள்வேவு செய்யப்பட்ைே.

4. னநாய் ைண்ைறிதலும் ெிைிச்கெயும்


அகேத்து மாைாண அளவிலாே புற்றுனநாய் ெிைிச்கெ கமயங்ைகளயும் அதி வினஷை ெிறப்பு
கமயங்ைளாை

(CoE)

னமம்படுத்துதல்.

முன்சமாைியப்பட்ை

அதி

வினஷை

ெிறப்பு

கமயங்ைளிலும் ஒவ்சவாரு மாைாணத்திலும் எதிர்பார்க்ைப்படும் புற்றுனநாய் பராமாிப்பு
னெகவைகள வைங்குவதற்கு அடிப்பகை வெதிைளுக்கு கூடுதலாை, முன்கூட்டினய புற்றுனநாய்
ைண்ைறியும் மற்றும் ெிைிச்கெ வெதிைகளக் சைாண்டிருக்கும்.
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o
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பைல் பராமாிப்பு புற்றுனநாய் ெிைிச்கெ கமயங்ைளுக்கு உபைரணங்ைள் வைங்குதல்:
மல்டிபரா மாேிட்ைர்ைள் மற்றும் ெீனமாசதரபி நாற்ைாலிைள்.
கெட்னைாைாக்ஸிக் தேிகமப்படுத்திைகள வைங்குதல்
ஃப்னளா

கெட்னைாசமட்ாி,

இம்யூனோெிஸ்னைா

சைமிஸ்ட்ாி

னபான்ற

ஆய்வை

உபைரணங்ைகள வைங்குதல்
எம்.ஆர்.ஐ இயந்திரங்ைள், ெி.டி. ெிமுனலட்ைர்ைள் வைங்குதல்
ைதிாியக்ை ெிைிச்கெ இயந்திரங்ைள் வைங்ைல்- LINAC மற்றும் பிராெிசதரபி

இலங்கையில் மார்பை புற்றுனநாகய முன்கூட்டினய ைண்ைறிய வெதியாை ஆதார மற்றும்
அதற்கு னமல் நிகலயிலுள்ள மருத்துவமகேைளில் மார்பை ைிளிேிக் வெதிைகள நிறுவுதல்.
மார்பை ைிளிேிக் தாதியர்ைளுக்கு பயிற்ெி மற்றும் மார்பை புற்றுனநாய் பராமாிப்பு குறித்து
சபாது சுைாதார ஊைியர்ைளுக்கு பயிற்ெி அளித்தல்.
ைதிர்வீச்சு பாதுைாப்பு- சுைாதாரப் பணியாளர்ைளுக்ைாே ைதிர்வீச்சு பாதுைாப்பு வைிைாட்டுதல்
மற்றும் ைதிர்வீச்சு பாதுைாப்பு அதிைாாியின் குறிப்பு விதிமுகறைள் உருவாக்குதல்.



மார்பை பராமாிப்பு மருத்துவமகேைள் மற்றும் புற்றுனநாய் ஆரம்ப ைண்ைறிதல் கமயங்ைளில்
புற்றுனநாகய முன்கூட்டினய ைண்ைறிதகல ைண்ைாணிக்ை ஒரு சுைாதார தைவல் அகமப்கப
நிறுவுதல்.

5. புனர்வாழ்வு, உயிர்வாழ்தல் மற்றும் நநாய் பராமரிப்பு


சவவ்னவறு முகறைகளப் பயன்படுத்தி பல்னவறு சுைாதாரப் பணியாளர்ைளுக்ைாே திறன்
னமம்பாட்டுத் திட்ைம் - னநாில் அல்லது இகணயத்தளம் ஊைாை



னநாய்த்தடுப்பு பராமாிப்பு னெகவைகள வலுப்படுத்துதல் - சதாகலதூர ைற்றல் சதாகுதிகய
உருவாக்குதல்,

பைிரப்பட்ை

பராமாிப்பு

கைனயட்கை

அச்ெிடுதல்,

பராமாிப்பு

சைாடுப்பவருக்கு பயிற்ெி சதாகுதிைள்

6. புற்றுனநாய் தைவல் அகமப்புைள் மற்றும் ைண்ைாணிப்பு


2016-2019 னதெிய புற்றுனநாய் நிைழ்வு மற்றும் இறப்பு தரவுைகள அச்ெிடுதல்.



2013-2019 சைாழும்பு மாவட்ைத்தின் மக்ைள்சதாகை அடிப்பகையிலாே புற்றுனநாய் பதிவுத்






தரகவ அச்ெிடுதல்
புற்றுனநாய் நிைழ்வு தரவு குறித்த தரவு ைாட்ெிப்படுத்தல் அகமப்கப நிறுவுதல்.
மருத்துவமகே அடிப்பகையிலாே புற்றுனநாய் பதிவு மின்ேணு சதாகுதி குறித்து
முன்னோடி திட்ைத்கத செயல்படுத்துதல்
அனபக்ஷா மருத்துவமகேயில் மருத்துவமகே அடிப்பகையிலாே குைந்கத புற்றுனநாய்
பதினவட்டின் முதல் அறிக்கைகய உருவாக்குதல்
திருத்தப்பட்ை வடிவங்ைள் மற்றும் மாவட்ை புற்றுனநாய் ைட்டுப்பாட்டு மதிப்பாய்வுைள் மூலம்
புற்றுனநாய் தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப்பாட்டின் ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்கைப்
னமம்படுத்துதல்

7. புற்றுனநாய் சதாைர்பாே ஆய்வு


மாதாந்திர ஆராய்ச்ெி ைருத்தரங்கு சதாைகர நைாத்துதல்
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பயேர்ைளின் ஆனலாெகே மூலம் ஆராய்ச்ெி முன்னுாிகமைகளப் புதுப்பித்து னதெிய
புற்றுனநாய் ைட்டுப்பாட்டுத் திட்ை இகணயதளத்தில் சவளியிைப்பட்ைது.



அகையாளம் ைாணப்பட்ை ைருப்சபாருள் பகுதிைளுக்ைாே ஆராய்ச்ெி குழுக்ைகள அகமத்தல்

வினெை நிைழ்வுைள்

முதன்கம தடுப்பு, முன்கூட்டினய ைண்ைறிதல்,
ஊைை ைருத்தரங்கு மூலம் ‘உலை மார்பை
புற்றுனநாய் விைிப்புணர்வு மாதம் - அக்னைாபர்

ைண்ைறிதல் மற்றும் ெிைிச்கெ, புற்றுனநாய்
னநாயாளிைளுக்கு னநாய்த்தடுப்பு ெிைிச்கெ
ஆைியவற்கற ஊக்குவிப்பதற்ைாை 'ஆயுப்ளஸ்'
ெமூை ஊைை பிரச்ொரத்கத சதாைங்குதல்.

2020’ நிகேனவந்தல்

மார்பை புற்றுனநாகய முன்கூட்டினய
ைண்ைறிவதற்ைாே துண்டு பிரசுரங்ைள்

சுய மார்பைத் னதர்கவ னமம்படுத்துவதற்ைாே
ொிபார்ப்புப் பட்டியலுைன் ெிறப்பு வைிைாட்டி
அட்கை

வீடினயாக்ைள், சுவசராட்டிைள், துண்டு பிரசுரங்ைள், ெிறு புத்தைங்ைள் மற்றும் இதர தைவல்ைள், வாய்வைி புற்றுனநாய்
குறித்த ைல்வி மற்றும் தைவல் சதாைர்புத் தைவல்ைகள உருவாக்ைி அச்ெிடுதல்.
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ைம்பொவில் மருத்துவ உத்தினயாைஸ்தர்ைள் பயிற்ெி

ைளுத்துகற மாைாண சபாது மருத்துவமகேயில் பல் மருத்துவர்ைளுக்கு வாய்வைி புற்றுனநாகய முன்கூட்டினய
ைண்ைறிதல் குறித்த பயிற்ெி

இலங்கையில் வாய் புற்றுனநாகய நிர்வைிப்பதற்ைாே னதெிய வைிைாட்டுதல்ைகள அறிமுைப்படுத்துதல்

4.1.7 னதெிய STD/AIDS ைட்டுப்பாட்டு நிைழ்ச்ெி (NSACP)
அறிமுைம்
2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 41 முழுனநர STD ைிளிேிக்குைள் மற்றும் 28க்கும் னமற்பட்ை ைிகள
STD ைிளிேிக்குைள் உள்ளே, தீவு முழுவதும் 30 ைிளிேிக்குைள் ஆன்டிசரட்னராகவரல் ெிைிச்கெ
(ART) னெகவைகள வைங்கும் திறன் சைாண்ைகவ. NSACP க்கு சவளினய உள்ள ஒனர ART வெதி
னதெிய சதாற்று னநாய் நிறுவேத்தில் (NIID) அகமந்துள்ளது. இந்த அகேத்து ைிளிேிக்குைளுைன்
NSACP உைன் வகலயகமப்கப ஏற்படுத்தி உள்ளே.
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னநாக்கு
புதிதாே எச்ஐவீ பாதிப்புைள், பாகுபாடு மற்றும் எய்ட்ஸ் பாதிப்பிலாே இறப்புைள் இல்லாத நாடு.

பணி
புதிதாை எச்ஐவீ, பாலியல் பாிமாறல் பாதிப்புைகள தடுத்தலும் பரந்தளவிலாே பராமாிப்பு மற்றும்
ெிைிச்கெ னெகவைகள வைங்ைல்

இலக்கு
2025ஆம் ஆண்ைளவில் எய்ட்கஸ முடிவிற்கு சைாண்டுவரல்

பிரதாே சதாைிற்பாடுைள்



எச்ஐவீ சதாற்று னநாய்க்ைாே னதெிய சபாறுப்கப ஒருங்ைிகணத்தல்
எச்ஐவீ தடுப்புக்ைாே தகலயீடுைகள னமற்சைாள்ளல்



எஸ்.டி.ஐ. மற்றும் எச்ஐவீ தடுப்பதற்ைாே முடியுமாே சூைகல உருவாக்குவதற்கு உதவுதல்



பாலியல் பாிமாற்றத்தின் மூலமாே சதாற்றுைள் மற்றும் பாலியல் சுைாதார னமம்படுத்தலுக்ைாே
ெிைிச்கெ னெகவைகள வைங்ைல்
எச்ஐவீயிோல் சதாற்றுக்குள்ளாே மற்றும் பாதிப்பட்ைவர்ைளுக்ைாே ெிைிச்கெ மற்றும்
பராமாிப்கப வைங்ைல்




எஸ்.டி.ஐ. மற்றும் எச்ஐவீ னநாய் ைண்டுபிடித்தல் மற்றும் முைாகம செய்வதற்ைாே ஆய்வுகூை
னெகவைகள வைங்ைல்.



எஸ்.டி.ஐ. மற்றும் எச்ஐவீ தடுப்பதற்ைாை ஆணுகறயிகே ஊக்குவித்தல்





எச்ஐவீ மற்றும் எஸ்.டி.ஐ. பாதிப்புக்குட்பட்ைவர்ைளுக்கு உளவள ஆனலாெகேைகள வைங்ைல்
எச்ஐவீ மற்றும் ெிபிலிஸ் என்பே தாயிைமிருந்து குைந்கத ைைத்தப்படுவதகே தடுத்தல்
சுைாதார மற்றும் சுைாதாரத் துகற அல்லாத பணிக்குைாத்திேருக்ைாே பயிற்ெி மற்றும்
திறன்விருத்தியும்
எச்ஐவீ மற்றும் எஸ்.டி.ஐ. ைண்ைாணிப்பிகே னமற்சைாள்ளல்
எச்ஐவீ மற்றும் எஸ்.டி.ஐ. சதாைர்பில் ஆய்விகே னமற்சைாள்ளல்
எச்ஐவீ மற்றும் எஸ்.டி.ஐ. னெகவைள் சதாைர்பில் னமற்பார்கவ மற்றும் மதிப்பீட்டிகே
னமற்சைாள்ளல்





2020-2021 Mk; Mz;by; gpujhd milTfSk; tpNrl epfo;TfSk;
2020 மற்றும் 2021 மூன்றாவது ைாலாண்டில் ஒட்டுசமாத்த செயல்திறன்
1. எய்ட்ஸ் சதாற்றுனநாய் மாதிாி புதிய தரவு மற்றும் மாதிாியின் ஊைாை திட்ைமிைப்பட்டு
நாட்டிற்ைாே புதிய மதிப்பீடுைளுைன் புதுப்பிக்ைப்பட்ைது.

2. எஸ்டிடி மற்றும் எச்ஐவி னெகவைளின் வருைாந்திர மதிப்பாய்வு அகேத்து பயோர்ைளுைனும்
பிப்ரவாி 2020 இறுதியில் இரண்டு நாட்ைள் நகைசபற்றது.

3. புதிதாை ைட்ைப்பட்ை ஏழு எஸ்டிடி ைிளிேிக்குைள் 13 மார்ச் 2020 அன்று திறக்ைப்பட்ைது.
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4. னைாவிட் -19 இன் னபாது அகேத்து எஸ்டிடி ைிளிேிக்குைளும் னதகவயாே முன்சேச்ொிக்கை
நைவடிக்கைைளுைன் செயல்பட்ைே.

5. அகேத்து முன் னெகவ மற்றும் உள்ளை னெகவயில் பயிற்ெிைள் சமய்நிைர் தளங்ைள் மூலம்
நைத்தப்பட்ைே.

6. மின்ேணு தைவல் னமலாண்கம அகமப்புக்ைாே (EIMS) மின் ைற்றல் தளம் நிறுவப்பட்டு,
நாட்டில் 31 ைிளிேிக்குைளுக்கு பயிற்ெி அளிக்ைப்பட்ைது.

7. Know4sure வகலத்தளத்கத மாற்றியகமப்பதன் மூலம் முக்ைிய மக்ைளுக்ைாே சமய்நிைர்
வரம்பு னமம்படுத்துவது சதாைங்ைப்பட்ைது.

8. ெம நிகலயில் உள்னளார் தகலகமயிலாே முக்ைிய மக்ைள்சதாகை எச்.ஐ.வி தடுப்பு திட்ைத்கத

நிர்வைிக்ை தடுப்பு தைவல் னமலாண்கம அகமப்கப (PIMS) நிறுவுதல். சமன்சபாருள்

முன்னோடி திட்ைத்தில் உள்ளது.

9. பிரதாே நபர்ைளுக்ைாை Know4sure ெமூை ஊைை பிரச்ொரம் சதாைங்ைப்பட்ைது.
10. சைாழும்பு மற்றும் ெம்பாந்னதாட்கை மாவட்ைங்ைளில் எச்.ஐ.வி- முன் சவளிப்பாடு தடுப்பு
முன்னோடி திட்ைம் ஆரம்பிக்ைப்பட்ைது.

11. சுய னொதகே ைருவிகய வைங்ை இகணய தளம் ஊைாை அகமப்கப உருவாக்ைத்
சதாைங்ைியது.

12. எச்.ஐ.வி சுய னொதகே நாட்டில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டு முன்சேடுக்ைப்படுைிறது.

13. எச்.ஐ.வி அறிவு குறித்த னபாலீஸ் ைணக்சைடுப்பு ஆரம்பிக்ைப்பட்டு மற்றும் 70% ைணக்சைடுப்பு
முடிக்ைப்பட்டுள்ளது

14. புதிதாை னநாய் ைண்ைறியப்பட்ைவர்ைள் மற்றும் மூன்று மாதங்ைளுக்கு மருந்து எடுக்ை
தவறியவர்ைளிகைனய மருந்துக்கு முந்கதய ைணக்சைடுப்பு PLHIV நாடு முழுவதும் 69% முடிந்த
நிகலயில் னமட்சைாள்ளப்படுைின்றது நைந்து வருைிறது.

ைைந்த 5 வருை செயல்திறன் னபாக்கு
முக்ைிய செயல்திறன் சுட்டிக்ைாட்டி
சுட்டிக்காட்டி

எச்.ஐ.வி னநாயால் பாதிக்ைப்பட்ைவர்ைளின் எண்ணிக்கை புதிதாை ைண்ைறியப்பட்ைது
ART இல் உள்ள PLHIV எண்ணிக்கை
தாயிைமிருந்து குைந்கத பரவுவதால் எச்.ஐ.வி. உள்ள
குைந்கதைளின் எண்ணிக்கை- சதாற்றுனநாய்
சதாைங்ைியதிலிருந்து ஒட்டுசமாத்தமாேது
EMTCT னெகவைகளப் சபற்ற எச்.ஐ.வி.
சதாற்றுக்குள்ளாைிய சபண்ைளின் ெதவீதம்.
எச்.ஐ.வி சதாற்றுக்குள்ளாைி எச்.ஐ.வி னநாயால்
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0
0
0
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பீடிக்ைப்பட்ை தாயார்ைளுக்கு பிறந்த குைந்கதைள் ெதவீதம்
எச்.ஐ.வி சதாற்றுக்குள்ளாைி எச்.ஐ.வி னநாயால்

0

0

0
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0 (2016 இல்
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தாயார்ைளுக்கு பிறந்த குைந்கதைள் ெதவீதம்
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பீடிக்ைப்பட்ை EMTCT னெகவைகளப் சபறாத எச்.ஐ.வி.
தாயார்ைளுக்கு பிறந்த குைந்கதைள் ெதவீதம்.

பிறந்த
குைந்கதைள்
அகையாளம்

ைாணப்பட்ைேர்)

2020 வருைாந்திர பட்சஜட் ஒதுக்ைீட்டுக்கு எதிராே
66 நிதி முன்னேற்றம்
நிதி
ஆதாரம்

செயற்திட்ை விபரம்

நிதி ஒதுக்ைீடு

நிதி பயன்பாடு

(LKR)

(LKR)

0 (2016 இல்

எச்.ஐ.வி சதாற்றுக்குள்ளாைி எச்.ஐ.வி னநாயால்
பீடிக்ைப்பட்ை EMTCT னெகவைகளப் சபறாத எச்.ஐ.வி.
தாயார்ைளுக்கு பிறந்த குைந்கதைள் ெதவீதம்.
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பிறந்த
குைந்கதைள்
அகையாளம்

0

0

0

kw;Wk;ைாணப்பட்ைேர்
Kd;Ndw;
) w mwpf;if 2021

2020 வருைாந்திர பட்சஜட் ஒதுக்ைீட்டுக்கு எதிராே நிதி முன்னேற்றம்
நிதி
ஆதாரம்

செயற்திட்ை விபரம்

நிதி ஒதுக்ைீடு

நிதி பயன்பாடு

(LKR)

(LKR)

1. மூலதே செலவு
சுைாதார
அகமச்சு

ைட்டிை ைட்டுமாேம்
பிரதி சுைாதார பணிப்பாளர் நாயைம் (சபாது
சுைாதார னெகவைள்) 1
னெகவ ஒப்பந்தம்
கூட்டுத்சதாகை

UNFPA

ஆனலாெகே பட்ைகறைள், பாிந்துகர
திட்ைங்ைள், சவளியீடு அச்ெிைல்

WHO
GFATM

2,000,000.00
1,000,000.00

181,228.34
3,181,228.34
687,273.34

181,228.34
3,047,630.84
588,920.00

37,012,025.00

35,337,961.85

1,000,000.00

ஆனலாெகே பட்ைகறைள், மீளாய்வுக்
கூட்ைங்ைள். பயிற்ெி சதாகுதி
மேித வளம் (HR)
பயணம் சதாைர்பாே செலவுைள் (TRC)

சவளிப்புற சதாைில்முகற னெகவைள் (EPS)
மருத்துவ சபாருட்ைள் - மருந்து அல்லாதகவ
(HPNP)

மருத்துவ சபாருட்ைள் - உபைரணங்ைள் (HPE)
சைாள்முதல் மற்றும் விநினயாைச் ெங்ைிலி
னமலாண்கம செலவுைள் (PSM)
உள்ைட்ைகமப்பு (INF)

மருத்துவ சதாைர்பற்ற உபைரணங்ைள் (NHE)

சதாைர்பு சபாருள் மற்றும் சவளியீடுைள் (CMP)
மகறமுை மற்றும் னமல்நிகல செலவுைள்

8,418,419.45
11,210,260.00

74,635,660.00

37,889,644.65

41,681,610.00

35,283,385.00

26,956,165.00
24,623,315.00
17,431,070.00
1,319,050.00
29,880,645.00

313,329,731.68

சமாத்த மூலதேச் செலவு

68

67

127,185.00

13,221,580.00
41,700,110.00

308,461,230.00

கூட்டுத்ததோரக

2,000,000.00
866,402.50

20,405,540.70
21,664,125.30

11,409,453.20
1,286,965.45
15,342,257.20
198,248,012.80

202,011,748.64
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நிதி
ஆதாரம்

செயற்திட்ை விபரம்

நிதி ஒதுக்ைீடு (LKR)

நிதி பயன்பாடு (LKR)

56,847,804.00

56,222,679.05

1,177,298.00

375,236.11

2. மீண்டு வரும் செலவீேம்
சுைாதார
அகமச்சு

ஆளுக்குாிய னவதோதிைள் (ெம்பளம்
னபான்றகவ)
பயணச் செலவுைள் எழுதுசபாருள் மற்றும்
அலுவலைத் னதகவைள்
எாிசபாருள் மற்றும் னதகவப்சபாருட்ைள்

185,669.00

பராமாிப்பு செலவு

517,679.00

மின்ொரம் மற்றும் நீர்
ைைன், வட்டி / மாற்றங்ைள்
சரட்னராகவரல் எதிர்ப்பு மருந்துைள்
பிற மருந்துைள் (சரட்னராகவரல் எதிர்ப்பு
அல்லாத மருந்துைள்)
மருத்துவ உபைரணங்ைள்/ அறுகவ ெிைிச்கெ
சபாருட்ைள்
மமாத்த மீண்டு வரும் மெலவீனம்
ஆை சமாத்தம் (LKR)

501,003.06

1,780,000.00

1,688,408.89

42,058,827.95

42,058,827.95

4,463,819.00

4,463,819.00

2,468,924.00

பாதுைாப்பு, துப்புரவு னெகவ மற்றும் பிற

185,669.00

197,201.00

5,794,077.15

2,466,879.79

197,200.72

5,794,077.15

115,491,299.10

113,953,800.72

428,821,030.78

315,965,549.36

2021 வருடாந்திர பட்மெட் ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான நிதி முன்நனற்றம்
நிதி ஆதாரம்

செயற்திட்ை விபரம்

1. மூலதே செலவு
சுகாதார
ைட்டிை ைட்டுமாேம்
அமமச்சு
பிரதி சுகாதார பணிப்பாளர் நாயகம் (பபாது
சுகாதார சேவைகள்) 1

தளபாைங்ைள் & அலுவலை உபைரணங்ைள்
ைட்டுமாேம்

கூட்டுத்சதாகை
ஆனலாெகே பட்ைகறைள், பாிந்துகர
திட்ைங்ைள், சவளியீடு அச்ெிைல்
WHO
GFATM

நிதி பயன்பாடு

(LKR)

(LKR)

10,000,000.00

8,000,000.00
1,222,160.00
568,103.59
93,000.00

பயிற்ெி திட்ைம் (GPS)

UNFPA

நிதி ஒதுக்ைீடு

ஆனலாெகே பட்ைகறைள், மீளாய்வுக்
கூட்ைங்ைள். பயிற்ெி சதாகுதி

சவளிப்புற சதாைில்முகற னெகவைள் (EPS)

69

68

1,510,900.00
1,222,160.00
350,074.94
-

19,883,263.59
588,330.00

4,383,134.94
-

4,171,935.00

1,081,299.68

48,969,047.29

மேித வளம் (HR)
பயணம் பதாடர்பான பேலவுகள் (TRC)

1,300,000.00

4,971,905.79
22,294,200.61

19,018,674.29

-

3,826,200.59
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மருத்துை பபாருட்கள் - மருந்து அல்லாதவை
(HPNP)
மருத்துை பபாருட்கள் - உபகரணங்கள் (HPE)
சைாள்முதல் மற்றும் விநினயாைச் ெங்ைிலி
னமலாண்கம செலவுைள் (PSM)
உள்கட்டவமப்பு (INF)

மருத்துை பதாடர்பற்ற உபகரணங்கள் (NHE)

பதாடர்பு பபாருள் மற்றும் பைளியீடுகள் (CMP)
மவறமுக மற்றும் சமல்நிவல பேலவுகள்
கூட்டுத்சதாகை
சமாத்த மூலதேச் செலவு

நிதி ஆதாரம்

செயற்திட்ை விபரம்

2. மீண்டு வரும் மெலவீனம்
சுகாதார
ஆளுக்குரிய சைதனாதிகள் (ேம்பளம்
அமமச்சு
சபான்றவை)
பயணச் பேலவுகள்

29,576,338.74
57,539,414.78

2,276,053.44
14,072,191.46

69,716,117.57

31,047,832.32

15,914,552.17

14,741,618.70
49,588,725.05

பராமாிப்பு செலவு

மின்ோரம் மற்றும் நீர்

76,345,904.33

97,151,714.23

நிதி ஒதுக்ைீடு (LKR)

நிதி பயன்பாடு (LKR)

168,727,563.00

81,042,012.30
270,729.00

6,600,000.00

2,154,206.95

18,550,000.00

8,189,662.58

7,500,000.00

பிற

8,000,000.00

மாற்றங்கள்

700,000.00
115,491,299.10

மமாத்த மீண்டு வரும் மெலவீனம்
ஆக மமாத்தம் (LKR)

491,837,203.43

70
69

4,624,971.78

91,687,279.61

2,900,000.00

னெகவைள்

5,747,155.90
690,741.94

38,390,455.04
351,702,375.74

700,000.00

சதவைப்பபாருட்கள்

10,383,457.89

1,756,353.64
3,033,432.22
3,810,119.46
347,010.96

113,953,800.72
211,105,514.95
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ஒதுக்ைீ டு ைற்று் ையன்ைோடு 2020
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0

Ministry of Health

GFATM

Sri Lankan Rupees (LKR) Allocation

UN (Unicef, WHO,UNFPA)

Sri Lankan Rupees (LKR) Utilization

4.1.8 னதெிய சைங்கு ைட்டுப்பாட்டு நிைழ்ச்ெி
அறிமுைம்
னதெிய சைங்கு ைட்டுப்பாட்டு பிாிவு, இலங்கையில் சுைாதார அகமச்ெின் சைங்கு ைட்டுப்படுத்தல்
நிைழ்ச்ெிக்ைாே பிரதாே பிாிவாை செயற்படும் 2004 ஆம் ஆண்டில் படங்கு தீவிர னநாய் பரவகலத்
சதாைர்ந்து சுைாதார அகமச்ெிோல் எடுக்ைப்பட்ை தீர்மாேத்திற்ைிணங்ை, 2005 ஆம் ஆண்டு இந்த
பிாிவு

அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.

ஆரம்பத்தில்,

இந்த

பிாிவு

ஒருங்ைிகணப்பு

பிாிவாைனவ

செயற்பட்ைது. பின்பு, சைங்கு னநாய் பரவல், ெமூை சபாருளாதார மற்றும் சபாது சுைாதார
சுகமயாை மாறியதகேத் சதாைர்ந்து, 2011 ஆம் ஆண்டு வருைாந்த பாதீட்டு ஒதுக்ைீட்டுைன்,
னதெிய சைங்கு ைட்டுப்பாட்டுப் பிாிவாை (NDCU)

னமம்படுத்தப்பட்ைது. சைங்கு னநாய்,

இலங்கையில் சபாது சுைாதார பிரச்ெிகேைளில் பிரதாே ெவாலாை சதாைர்ந்தும் இருக்ைின்றது.
இறப்பு வீதம் குகறந்துள்ளதற்கு ஏற்ப, ைைந்த வருைங்ைளில் முன்கூட்டிய னநாய் ைண்டுபிடிப்பு,
முன்கூட்டிய னநாய் முைாகம மூலமாை சைங்ைின் பாதிப்பிகே குகறக்கும் வகையில் சுைாதார
அகமச்சு பல்னவறு நைவடிக்கைைகள னமற்சைாண்டுள்ளது.
ந ோக்கு

விாிவாே ஒருங்ைிகணந்த அணுகுமுகறயினூைாை நீடித்த சைங்கு தடுப்பு, ைட்டுப்படுத்தல் மற்றும்
முைாகம நிைழ்ச்ெியிகே னமம்படுத்தல்
பணி

ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ை
செயற்பாடுைளினூைாை

ஒத்துகைப்புைோே
பங்குபற்றுதல்ைள்
மற்றும்
நீடித்த
சைங்கு னநாய் பரவகல அகேத்து மட்ைங்ைளிலும் முகறயாை
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ைட்டுப்படுத்தல்

மற்றும்

தடுப்பதற்ைாை

திட்ைமிைல்,

ைணிப்பிைல்

மற்றும்

முன்கூட்டிய

ைண்ைறிவதகே உச்ெப்படுத்தல்.
குறிக்நகோள்கள்

 2023 ஆம் ஆண்ைளவில் 100/100,000யிகே விைக் குகறந்த நிைழ்வுைகள அகைதல


2023 ஆம் ஆண்ைளவில் சைங்ைிோல் மரணிக்கும் எண்ணிக்கைகய 0.1 வீதத்திகே விைக்
குகறவாேதாை மாற்றல்

2020 இன் அரடவுகள்/விநசட

1.
2.
3.

ிகழ்வுகள்

204.97 (2013-2018, 2017 மற்றும் 2019 இன் சதாற்றுப்பரவல் வருைங்ைள் தவிர) ஐந்து வருை
ெராொியுைன் ஒப்பிடுகையில் 2020 இல் 145.17 னநாய் நிைழ்கவ அகைதல் மற்றும் 2020 இல்
குகறந்த இறப்பு விைிதம் 0.12.
நாைளாவிய ாீதியில் 180 உயர் சுைாதார கவத்திய அலுவைங்ைளிலுள்ள பாைொகலைள் மற்றும்
ைட்டுமாேத் தளங்ைள் உட்பை 432,115 வளாைங்ைகள உள்ளைக்ைிய எட்டு வினெை
சதாற்றுப்பரவல்
ைட்டுப்பாட்டுத் திட்ைங்ைள் நைத்தப்பட்ைே. இது வீடுைளில் நுளம்பு
உற்பத்திகய ைணிெமாைக் குகறத்துள்ளது.
மருத்துவமகேைளில் உயர் ொர்பு பிாிவுைகள நிறுவ ரூ. 75 மில்லியன் சபறுமதியாே
மல்டிபாரா மாேிட்ைர்ைள், உட்செலுத்துதல் பம்புைள், ெிாிஞ்ச் பம்புைள், ெிறிய அல்ட்ரா ெவுண்ட்
ஸ்னைேர்ைள், ெீமானைாக்ாிட்ஸ் மற்றும் இரத்த அழுத்த ைருவிைள் உள்ளிட்ை ஒதுக்ைீடுைள்
மற்றும் உபைரணங்ைள் வைங்ைப்பட்ைே.

2021 ஆம் ஆண
் டுக்கோகத் திட்டமிடப் பட்ட விநேட அபிவிருத்திே் சேயற் போடுகள்

1. ஆதார மருத்துவமகேைளிலும் அதற்கு னமல் நிகலயிலுள்ளது மருத்துவமகேைளிலும்
மருத்துவமகே உயர் ொர்பு பிாிவுைளுக்கு உபைரணங்ைகள வைங்குதல்
2. பிராந்திய அளவிலாே சைங்கு அலகுைள் மற்றும் மத்திய மற்றும் பிராந்திய பூச்ெியியல்
ஆய்வைங்ைகள நிறுவுதல்
3. இரண்டு நுளம்பு ைட்டுப்பாட்டு வாரங்ைள் மற்றும் ெிறப்பு நுளம்பு ைட்டுப்பாட்டு திட்ைங்ைள்
நைத்துதல்
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4.1.9 நதசிய சிறு ீரக ந ோய் தடுப்பு மற்றும் ஆரோய்ச்சி பிரிவு

அறிமுைம்
நாள்பட்ை ெிறுநீரை னநாய் (CKD) னநாயாளிைளுக்கு வைங்ைப்பட்ை னெகவைகள னமம்படுத்த
வெதியாை னதெிய ெிறுநீரை னநாய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்ெி பிாிவு (NRDPRU) 2015 இல்
நிறுவப்பட்ைது.

னநாக்கு
சதற்ைாெியா பிராந்தியத்தில் ெிறுநீரை னநாய்ைள் குறித்த தடுப்பு னெகவைள், குணப்படுத்தும்
னெகவைள் மற்றும் ஆராய்ச்ெிக்ைாே சதாைில்நுட்ப மற்றும் னதகவயாே ஆதரகவ வைங்குவதில்
ெிறப்பாே கமயமாை இருத்தல்.

பணி
இலங்கையில் ெிறுநீரை னநாய்ைளுக்ைாே நவீே தடுப்பு பராமாிப்பு, குணப்படுத்தும் பராமாிப்பு
மற்றும் ஆராய்ச்ெி நைவடிக்கைைகள செயல்படுத்த சதாைில்நுட்ப மற்றும் னதகவயாே ஆதரகவ
வைங்குதல்.

குறிக்னைாள்ைள்






ெிறுநீரை னநாய் தடுப்பு பராமாிப்புக்ைாே சதாைில்நுட்ப மற்றும் னதகவயாே ஆதரகவ
வைங்குதல்
ெிறுநீரை னநாய் குணப்படுத்தும் பராமாிப்புக்ைாே சதாைில்நுட்ப மற்றும் னதகவயாே ஆதரகவ
வைங்குதல்
ெிறுநீரை னநாய் ஆராய்ச்ெி நைவடிக்கைைளுக்கு சதாைில்நுட்ப மற்றும் னதகவயாே ஆதரகவ
வைங்குதல்
நாள்பட்ை ெிறுநீரை னநாய் னநாயாளிைளின் வாழ்க்கைத் தரத்கதயும் ெமூைப் பராமாிப்கபயும்
னமம்படுத்த உதவி வைங்குதல்

2020 இன் அகைவுைள்/வினெை நிைழ்வுைள்



னதெிய வயிற்று உள்ளுகற கூழ்மப்பிாிப்பு திட்ைத்திகே ஆரம்பித்தல்
நாள்பட்ை ெிறுநீரை னநாய் னநாயாளிைளுக்ைாே மிெிந்தகல னநாய் தணிப்புப் னபணல்
கமயத்திற்கு அடிக்ைல் நாட்ைப்பட்ைது
ெீோவிலிருந்து எட்டு நைமாடும் ஆய்வைங்ைகளப் சபறுதல்



மருத்துவ தரம் RO ஆகலைளுக்ைாே தரங்ைகள அறிமுைப்படுத்துதல்



CKD/CKDu பாதிக்ைப்பட்ை பகுதிைளுக்கு குடிநீர் RO ஆகலைகள வைங்குவதற்கும்




பராமாிப்பதற்கும் சதாைங்ைப்பட்ைது


NRDPRU மூலம் CKD ஐத் தடுப்பதற்ைாே ஜோதிபதி செயலணியின் செயல்பாடுைள்
சதாைங்ைப்பட்ைே



NRDPRU மூலம் னதெிய ெிறுநீரை நிதியின் செயல்பாடுைள் சதாைங்ைப்பட்ைது
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ைைந்த 5 வருை செயல்திறன் னபாக்குைள்
செயல்பாடு
னநாய் ைண்ைறிதல் பிரெித்தம்
உலைளாவிய நிகலப்படுத்தல் அகமப்பு
பரவல்
குடிநீர் RO ஆகல ைட்டுமாேம்
மருத்துவ RO ஆகல ைட்டுமாேம்
சவளிநாட்டு பயிற்ெி
NPD பயிற்ெி திட்ைங்ைள்
இலங்கை ெிறுநீரை பதினவட்டின் பரவல்

2016
14312

2017
7499

2018
5243

2019
8793

2020
1939

-

-

-

-

95

1018

4179

-

-

-

9
-

2

6

1781
-

21
10

2021 க்கு ெிறப்பு வளர்ச்ெி நைவடிக்கைைள் திட்ைமிைப்பட்டுள்ளே

644
-

19
14

1667
4
6

20

1. RO ஆகலைளுக்ைாே விவரக்குறிப்பு திருத்தம்
2. அகையாளம் ைாணப்பட்ை மாவட்ைங்ைள் மற்றும் மருத்துவமகேைளுக்ைாே பராமாிப்பு இை
னெகவைளின் அறிமுைம்
3. மருத்துவ ஊைியர்ைளுக்கு மருத்துவ RO ஆகல பயிற்ெியிகே னமம்படுத்துதல்
4. வயிற்று உள்ளுகற கூழ்மப்பிாிப்பு குறித்த ெர்வனதெ பட்ைகற நைத்த ஒத்துகைப்பு
5. NRDPRU வகலத்தளத்திகே அபிவிருத்தி செய்தல்
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4.2 சுகாதார ஊக்குவிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு
4.2.1 த ொற்று ந ொயியல் பிரிவு
அறிமுகம்
சுகாதார அமமச்சின் ததாற்று ந ாயியல் பிரிவானது உலக சுகாதார ஸ்தாபனமான (WHO) வின்
உதவியுடன் 1959 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. அன்றிலிருந்து இப்பிரிவு ததாற்றுந ாய்களின்
கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்கான நதசிய மத்திய நிமலயமாக தெயற்பட்டு
வருவதுடன், ாட்டிற்கான தனது பணிமய சிறப்பாகச் தெய்து வருகின்றது.

எமது த ொலை ந ொக்கு

ஆநராக்கியமான இலங்மகயில் ஆநராக்கியமான மக்கள்

எமது பணி

ந ாய், காயம் மற்றும் இயலாமம என்பவற்மற தடுப்பதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்துவதன்
ஊடாகவும் வாழ்வின் ஆநராக்கியத்மதயும் தரத்மதயும் முன்நனற்றுதல்

குறிக்நகொள்கள்
1.
2.
3.
4.

5.

ததாற்று ந ாய்கமைத் தடுத்தல், கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணித்தலுக்குப் தபாறுப்பாகச்
தெயற்படல்
அனர்த்தங்கள் மற்றும் அவெரநிமலகளில் ந ாய்க் கட்டுப்பாடு டவடிக்மககமையும்
புலனாய்வு டவடிக்மகமை மகயாளுதலும் கட்டுப்படுத்தலும்.
நதசிய தடுப்பூசி நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கான மத்திய நிமலயமாக தெயற்படல்
ததாற்று ந ாய்க் கட்டுப்பாடு மற்றும் நதசிய தடுப்பூசி நிகழ்ச்சித் திட்ட டவடிக்மககள்
ததாடர்பில் மருத்துவத்
துமற
பட்டப்பின்
பட்டதாரிகளுக்கும்
சுகாதார
ஊழியர்களுக்கும் பயிற்சிகமை வழங்குதல்
ந ாய்த் தடுப்பு, கட்டுப்பாடு மற்றும் சிறுபராய ந ாய்த்தடுப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் ததாடர்பில்
ெர்வநதெ பயிற்சி நிமலயமாகச் தெயற்படல்

மற்றும் 30 ஜூன் 2021 வலையிைொன கொைப்பகுதியில் அலையப்தபற்ற முக்கிய
அலைவுகள்
1. கட்டுப்பாட்டுக்கு தபாறுப்பாகச் தெயற்படுகின்ற முன்னணி ததாழில்நுட்ப அமமப்பு என்ற

2020

2.
3.
4.
5.

வமகயில்,
நகாவிட் -19 முதலாவது, 2வது அமலகள் மற்றும் அதமனத் ததாடர்ந்து
உருவான 3 வது அமலயிமனயும் கட்டுப்படுத்தும் பணிகளில் சுகாதார அமமச்சிற்கு
நதமவயான வழிகாட்டல்கமை தவற்றிகரமாக வழங்க முடிந்தது.
ாட்டின் நகாவிட் -19 தடுப்பூசி வழங்கும் திட்டத்மத தயாரித்தல் மற்றும் முகாமமத்துவம்
தெய்யும் பணியிமன தவற்றிகரமாக முன்தனடுத்தது.
நகாவிட் -19 தடுப்பூசி திட்டத்மத அமுல்படுத்துவதற்கு நதமவயான ததாழில்நுட்ப
உள்ளீடுகமை
அமனத்து
மாவட்டங்களுக்கும் வழங்கி ஒத்துமழத்தமம.
ாட்டில் நகாவிட் -19 ததாற்றுந ாய் நிமலமம நிலவிய நபாதிலும் சிறுபராய ந ாய்த்தடுப்பு
நிகழ்ச்சித் திட்டத்மத தமடயின்றி முன்தனடுத்தமம.
நகாவிட் -19 தடுப்பூசி நிகழ்ச்சித் திட்டத்மத தவற்றிகரமாகத் ததாடங்கி கண்காணித்தல்.
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ற்நபொது லைதபற்று வருகின்ற
விவைங்கள்
தெயற்றிட்ட விபரம்;

1
1.1

இைங்லக அைசொங்க நிதி (GOSL)
பிரநதெ சுகாதார அதிகாரிப்
பிரிவு மட்டத்தில்
தலப்நடாஸ்மபநராசிஸ்
ந ாமயக் கட்டுப்படுத்துதல்
மற்றும் தடுத்தல்

அபிவிருத்தித்

தமாத்த
மதிப்பீடு
(ரூ. மில்.)

4

திட்ைங்கள் த ொைர்பொன

31-12-2021 இல் உள்ைவாறு
தபௌதீக முன்நனற்றம்.

31-12-2020
இல்
உள்ைவாறு
நிதி
முன்நனற்ற
ம். (ரூ.
மில்.)

இந்த டவடிக்மகள் 2020 இல்
முன்தனடுக்க
திட்டமிடப்பட்டிருந்த
நபாதிலும். நகாவிட் 19
ததாற்றுந ாய் காரணமாக
இன்றுவமர அமத
நிமறவுதெய்ய முடியவில்மல.
நிமலமமகள் சீராகுமிடத்து
2021 ஆம் ஆண்டின்
பிற்பகுதியில் அல்லது 2022
இல் முன்தனடுப்பதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.

0

1.2

தலப்நடாஸ்பிநராசிமைக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கும்
தடுப்பதற்கும் ெமூகத்திற்கு
அறிவூட்டுதல் மிகவும்
முக்கியம்

1.3

அறிவூட்டுதல்
1
100%
0.75
ததாடர்பிலான பதாமதகள்
மற்றும் மகநயடுகமை
தாயரித்தல் மற்றும்
அச்சிடல் -சிங்கை மற்றும்
தமிழ் தமாழிகளில்
WHO டுக்கக்கூடிய ந ொய் கண்கொணிப்பு ைம் மற்றும் பொதுகொப்பு டுப்பூசிகளின்
அணுகலை உறுதி தசய்வ ற்கொக டுப்பூசியின் பின்னைொன பொ கமொன நிகழ்வு (AEFI)
பற்றிய விரிவொக்கப்பட்ை திட்ைத்தின் மதிப்பீடு.
ந ாய்த்தடுப்பு
திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
0.38
விரிவாக்கப்பட்ட திட்டம்
திட்டங்கள் 37
(EPD) மற்றும் தடுப்பூசி
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
மூலம் தடுக்கக்கூடிய ந ாய்
திட்டங்கள் 5 – 13%
(VPD) மீைாய்வுகள் : பயிற்சி
மற்றும் சிறப்பாக
ந ாய்த்தடுப்பு முமறகமை
பராமரிக்க சுகாதார
ஊழியர்களுக்கு
வழிகாட்டுதல்

2
2.1

2.2

பரவமலத் தடுப்பதற்கான
தயார்நிமல மற்றும் ததாற்று
ந ாய் கண்காணிப்மப
வலுப்படுத்துதல்
ததாடர்பில் மாவட்ட

திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 4,
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்; 0 -0%

2
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.1

ரீதியிலான மீைாய்வுகள்
மற்றும் விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சிகள்
தடுப்பூசி மூலம்
தடுக்கக்கூடிய ந ாய் (VPD)
பரவமலத் தடுப்பதற்கான
தயார்நிமல தடுப்பூசி மூலம்
தடுக்கக்கூடிய
ந ாய்களுக்கான (VPD)
மாற்று வழிகள் ததாடர்பில்
மாவட்ட ரீதியிலான
மீைாய்வுகள் மற்றும்
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்
மருத்துவமமனகள் மற்றும்
ஏமனய நிறுவனங்களில்
AFP சின்னம்மம,
ரூதபல்லா. CRS பற்றிய
ஆய்வு மற்றும்
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்
மருத்துவமமனகள் மற்றும்
ஏமனய நிறுவனங்களில்
AFP சின்னம்மம,
ரூதபல்லா, CRS பற்றிய
ஆநலாெமனக் கூட்டங்கள்
தடுப்பூசியின் பின்னரான
பாதகமான நிகழ்வு (AEFI)
ததாடர்பில் கண்காணிப்பு
விமர்ெனங்கள் மாவட்ட
ரீதியிலான மீைாய்வுகள்
தடுப்பூசியின் பின்னரான
பாதகமான நிகழ்வு (AEFI)
உட்பட்டவர்கள்
ததாடர்பான மதிப்பீடு
மற்றும் கடுமமயாகப்
தாத்திற்குட்பட்வர்கள் பற்றி
துமறொர்ந்த
நிபுனர்களுடனான
மீைாய்வுகள் மற்றும்
அதுததாடர்பிலான
ஆய்வுகளும்.
நபாலிநயா .சின்னம்மம,
ரூதபல்லா ஒழிப்பு பற்றிய
நதசிய ொன்றிதழ் குழு
(NCCPE & MRCE)
நதசிய நபாலிநயா ஒழிப்பு
நிபுனர் குழுவுடனான
ஆநலாெமனக் கூட்டங்கள்
(NPEC)
மத்திய நிமல முகாமமத்து
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திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 5,
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்; 2 – 29%

0.14

திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 5,
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கை; 0 – 0%

0

திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 3
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்; 0 - 0%

0

திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 4
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்; 0 – 0%

0

திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 4,
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கை; – 0%

0

திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 3
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்; 2 – 66%
திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 3,
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்; 0 – 0%
திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்

0.03
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2.1

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1

4.2

4.3

அலுவலர்கள் மற்றும்
தபாது சுகாதார
ஊழியர்களுடன் நதசிய
தடுப்பூசித் திட்டம்
ததாடர்பிலான
ஆநலாெமனக் கூட்டங்கள்
ததாற்றுந ாய்கள் பற்றிய
கைப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்
திட்டம்

திட்டங்கள் 4,
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்; 0 – 0%

திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்
0
திட்டங்கள் 1,
நிமறவமடந்துள்ை நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள் 0– 0%
WHO - தைங்கு கண்கொணிப்பு மற்றும் சிகிச்லச தசயற்பொடுகள் த ொைர்பிைொன இயலுலம
விருத்தி மற்றும் மதிப்பொய்வு ைவடிக்லகள்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு
0.17
இந்த டவடிக்மகள் 2020 இல்
0
ஒருமுமற மடதபறும்
முன்தனடுக்க
நதசிய தடங்கு மீைாய்வு
திட்டமிடப்பட்டிருந்த
கூட்டங்கள்
நபாதிலும். நகாவிட் 19
ததாற்றுந ாய் காரணமாக
DF/DHF முகாமமத்துவம்
0.37
0
இன்றுவமர அமத
ததாடர்பில் மருத்துவ
நிமறவுதெய்ய முடியவில்மல.
ஊழியர்களின் இயலுமம
நிமலமமகள் சீராகுமிடத்து
விருத்தி மற்றும் திறன்
2021 ஆம் ஆண்டின்
நமம்பாடு பற்றிய
பிற்பகுதியில் அல்லது 2022
மீைாய்வுகள்
இல் முன்தனடுப்பதற்கு
மருத்துவநிமலய
0.20
0
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.
பதவியணியினருடன்
தடங்கு காய்ச்ெல் மற்றும்
தடங்கு இரத்தக்கசிவுக்
காய்ச்ெல் DF/DHF பற்றிய
மீைாய்வுக் கூட்டங்கள்
WHO - ொட்டில் தைப்நைொஸ்பிநைொசிஸ் (எலிக்கொய்ச்சல்) மற்றும் லீஷ்நமனியொசிஸ்
கட்டுப்பொடு மற்றும் டுப்பு ஆகியவற்லற வலுப்படுத் மதிப்பொய்வு கூட்ைங்கள் மற்றும்
ஆநைொசலனக் கூட்ைங்கலை ைத்து ல்
அதிக ஆபத்துள்ை
0.41
இந்த டவடிக்மகள் 2020 இல்
0
மாவட்டங்களில்
முன்தனடுக்க
தலப்நடாஸ்பிநராசிஸ்
திட்டமிடப்பட்டிருந்த
குறித்த மீைாய்வுக்
நபாதிலும். நகாவிட் 19
கூட்டங்கமை டத்துதல்
ததாற்றுந ாய் காரணமாக
இன்றுவமர அமத
தலப்நடாஸ்பிநராசிஸ்
0.16
0
நிமறவுதெய்ய முடியவில்மல.
குறித்த முகாமமத்து
நிமலமமகள் சீராகுமிடத்து
வழிகாட்டுதல்கமைத்
2021 ஆம் ஆண்டின்
மீைமமத்தல் ததாடர்பில்
பிற்பகுதியில் அல்லது 2022
தலப்நடாஸ்பிநராசிஸ்
இல் முன்தனடுப்பதற்கு
வழிகாட்டல் அபிவிருத்தி
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.
குழுவுடன் ஆநலாெமன
கூட்டங்கமை டத்துதல்;
அதிக ஆபத்துள்ை
0.37
0
மாவட்டங்களில்
லீஷ்நமனியாசிஸ் குறித்த
மீைாய்வுக் கூட்டங்கமை
டத்துதல்
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5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

WHO - தெபலைடிஸ் பி லவைஸ் (HBV) த ொைர்பிைொன கணக்தகடுப்புக்கள் மற்றும்
ஆநைொசலனக் கூட்ைங்கலை
ைொத்தி தெபலைடிஸ் லவைஸ் பற்றிய ந சியக்
தகொள்லகலய உருவொக்கு ல்;
- தெபமடடிஸ் பி மவரஸ்
7.5
இந்த டவடிக்மகள் 2020 இல்
0
(HBV) பற்றிய
முன்தனடுக்க
ஆய்தவான்மற 2020 இல்
திட்டமிடப்பட்டிருந்த
இலங்மகயில் டாத்துதல்;
நபாதிலும். நகாவிட் 19
ததாற்றுந ாய் காரணமாக
தெபமடடிஸ் பி மவரஸ்
0
இன்றுவமர அமத
(HBV) தடுப்புக்கான நதசிய
0.12
நிமறவுதெய்ய முடியவில்மல.
தகாள்மகமய
நிமலமமகள் சீராகுமிடத்து
உருவாக்குவதற்காக
2021 ஆம் ஆண்டின்
ஆநலாெமனக்
பிற்பகுதியில் அல்லது 2022
கூட்டங்கமை டத்துதல்
இல் முன்தனடுப்பதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.
GAVI(HPV) VIG மொனியம்
குளிர்ொதனப் தபட்டிகமை
வழங்கி தடுப்பூசி குளிர்
ெங்கிலி முகாமமத்துவத்மத
வலுப்படுத்துதல்
GAVI மானியம் மற்றும்
தவளியகக் கணக்காய்வு

5.5

0.2

7

இைங்லக அைசின் அனர்த் நிதி (GOSL )

7.1

தபாதுமக்கைதும்
பணியாைர்கைதும்
விழிப்புணர்மவ
நமம்படுத்ததல்
WHO அங்கீகாரம் தபற்ற
பிராந்திய / உலகைாவிய
ஆய்வகம் மூலம் கை
ஆய்வுகளின் நபாது
நெகரிக்கப்பட்ட ஆய்வக
மாதிரிகமை பரிநொதித்தல்
தவளிக்கை நிலவரங்கள்
பற்றிய விொரமணகமை
டாத்துதல்
அைசொங்க நிதி .த ொ

7.2

7.3
8
8.1

ததாற்றுந ாயியல் பிரிவில்
தகவல் ததாழில்நுட்ப
வெதிகமை நமம்படுத்துதல்
மற்றும் பராமரித்தல்

2

0.5

0.5

1
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இந்த டவடிக்மகள் 2020 இல்
முன்தனடுக்க
திட்டமிடப்பட்டிருந்த
நபாதிலும். நகாவிட் 19
ததாற்றுந ாய் காரணமாக
இன்றுவமர அமத
நிமறவுதெய்ய முடியவில்மல.
நிமலமமகள் சீராகுமிடத்து
2021 ஆம் ஆண்டின்
பிற்பகுதியில் அல்லது 2022
இல் முன்தனடுப்பதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.

0

இந்த டவடிக்மகள் 2020 இல்
முன்தனடுக்க
திட்டமிடப்பட்டிருந்த
நபாதிலும். நகாவிட் 19
ததாற்றுந ாய் காரணமாக
இன்றுவமர அமத
நிமறவுதெய்ய முடியவில்மல.
நிமலமமகள் சீராகுமிடத்து
2021 ஆம் ஆண்டின்
பிற்பகுதியில் அல்லது 2022
இல் முன்தனடுப்பதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.

0

இந்த டவடிக்மகள் 2020 இல்
முன்தனடுக்க
திட்டமிடப்பட்டிருந்த
நபாதிலும். நகாவிட் 19
ததாற்றுந ாய் காரணமாக

0
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இன்றுவமர அமத
நிமறவுதெய்ய முடியவில்மல.
நிமலமமகள் சீராகுமிடத்து
2021 ஆம் ஆண்டின்
பிற்பகுதியில் அல்லது 2022
இல் முன்தனடுப்பதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.

கைந் 5 வருைங்களில் தசயற்திறன் நபொக்கு

ொட்டினுள் உணவு மற்றும் நீர் மூைம் பைவும் ந ொய்களின் நபொக்கு

ொட்டினுள் உணவு மற்றும் நீர் மூைம் பைவும் ந ொய்களின் நபொக்கு கைந் 5 வருைங்களில்
கடந்த 5
தெபமடடிஸ்
வயிற்றுப்நபாக்கு
த ருப்புக் காய்ச்ெல்
வருடங்களில்
மவரஸ்
2016
884
2932
548
2017
321
1734
339
2018
294
1756
304
2019
352
1699
190
2020
245
875
138

CFR (%)
8.3
5.8

17

8.1

14

6.1

6.6

விபைம்
17
14

0.95
1.09

18

நிகழ்வு விகி ம்/100,000
மக்கள் த ொலக
1
1.1

208
239

1.2

No
203
238

2
2.0

274

1.6
1.5

62
108
120

52
79

1.4

142 நிகழ்வுகள்
விகி ம்/100,000 மக்கள்
த ொலக த ொலக
71
விபைம்
18.9
24.6
27.49

16.9

No
4455
4018
5257
6021

3629

CFR (%)
0.19
0.17
0.11
0.15

0.24

விபைம்
56
97
58
157

440

142 நிகழ்வு விகி ம்/100,000
மக்கள் த ொலக
மக்கள் த ொலக
263
866

55150

241.8

2019

489.8

2018

186101

2017

51569

2016

105049

2015

29777

No

வருடம்

தைங்கு கொய்ச்சல் (DF)/ தைங்கு இைத் க்கசிவு கொய்ச்சல் (DHF) தைப்நைொஸ்பிநைொசிஸ் மற்றும்
என்தசபொலிடிஸ் ஆகியவற்றின் நிகழ்வுகள், இறப்புகள் மற்றும் இறப்பு விகி ம் 1996-2019
தடங்கு காய்ச்ெல் (DF)/
தலப்நடாஸ்பிநராசிஸ்
என்தெபாலிடிஸ்
தடங்கு இரத்தக்கசிவு
காய்ச்ெல் (DHF)
CFR (%)
நிகழ்வுகள்
நிகழ்வுகள்
நிகழ்வுகள்
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2021 ஆண்டிற்கொக திட்ைமிைப்பட்டுள்ைன சிறப்பு அபிவிருத்தி ைவடிக்லககள்
அ. 'இலங்மகயில் தெபமடடிஸ் பி மவரஸ் பரவல் கணக்தகடுப்பு 2021' என்ற தமலப்பில்
ஆய்தவான்மற டாத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.
ஆ. நதசிய தடுப்பூசி ததாடர்பிலான தரவுகமை நெகரிப்பதற்காக இமணய வழி
தபாறிமுமறதயான்மற உருவாக்கி அறிமுகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைது
நமற்கண்ட இரண்டு
ஒத்திமவக்கப்பட்டது.

4.2.2

தெயற்பாடுகளும்

நகாவிட்

-19

ததாற்றுப்

பரவல்

காரணமாக

ொய் நசய் ைத் திட்ைம்

அறிமுகம்
குடும்ப சுகாதார பணியகம் என்பது தகாள்மக திட்டமிடல், ஒருங்கிமணப்பு, கண்காணிப்பு
மற்றும் இனப்தபருக்க ஆநராக்கியம், தாய்மார்களின் ஆநராக்கியம், புதிதாகப் பிறந்த
குழந்மதகளின் உடல் லம், இமைஞர் உடல் லம், குழந்மத ஆநராக்கியம், குடும்பக்
கட்டுப்பாடு மற்றும் உள் ாட்டில் தபண்களுக்கான சிறந்த கிளினிக் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
நபான்ற பணிகளுக்கு தபாறுப்பாக தெயற்பட்டுவரும் சுகாதார அமமச்சின் கீழ் இயங்கும்
முக்கிய அமமப்பாகும்
இப் பணியகம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமை சிறப்பாக
தெயற்படுத்துவதற்குத் நதமவயான
வழிகாட்டுதல்கமை வழங்கி வருவதுடன் ெர்வநதெ நிறுவனங்கைால் நிதியளிக்கப்படுகின்ற
விநெட
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமையும் முன்தனடுத்து வருகின்றது. குடும்ப சுகாதார
பணியகமானது நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால ெவால்கமை எதிர்தகாணடு தனது நெமவ
வழங்கமல விருத்தி தெய்வதற்காக விஞ்ஞான பூர்வமான ஆதாரங்களின் அடிப்பமடயில் தாய்
,நெய் சுகாதார பணிகமை அமுல்படுத்துவதற்கான சிறந்த அடித்தைத்மத அமமத்துள்ைது.
குடும்ப சுகாதார பணியகத்திற்கு நதமவயான நிதி ஓதுக்கீடுகமை பிரதானமாக இலங்மக
அரொங்கநம நமற்தகாள்கின்றது. எவ்வாறாயினும் தமாத்த வரவு தெலவுத் திட்டத் நதமவயின்
ஒரு பகுதி பல்நவறு நிகழ்ச்சித் திட்டச் தெயல்பாடுகைாக தவளி ாட்டு அமமப்புக்களும்; (ஐ. ா.
முகவர்கள்;) வழங்கப்படுகிறது
2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிமலயான அபிவிருத்தி இலக்குகமை அமடந்து தகாள்வதற்கு
இலங்மக உறுதிபூண்டுள்ைது. தாய் ,நெய் சுகாதார நெமவகளுக்கு தபாறுப்பான குடும்ப ல
பணியகம் நிமலயான அபிவிருத்தி இலக்கு 3 இமன - ( ல்ல ஆநராக்கியம் மற்றும் ல்வாழ்வு )
அமடவதற்கான தெயற் திட்டத்மத தயாரித்தது. நதசிய மற்றும் மாவட்ட அைவில் அதன்
அமடவுகமை நுனுக்கமாக அவதானித்து வருகின்றது.

த ொலை ந ொக்கு

அமனத்துப் தபண்கள், குழந்மதகள் மற்றும் அவர்கைது குடும்பங்களின் வாழ்க்மகத்
தரத்மதயும் ஆநராக்கிய ஆற்றமலயும் நமம்படுத்திய இலங்மக நதெம்

பணி

விரிவானதும், நிமலயானதும், ெமத்துவமானதுமான தரமான தாய் ,நெய் சுகாதார நெமவகமை ,
கலாச்ொர ரீதியாக ஏற்றுக்தகாள்ைக்கூடியதும் குடும்ப ட்பு அமமப்பில் வழங்குவதன் மூலம்
அமனத்து தபண்கள், குழந்மதகள் மற்றும் குடும்பங்களின் உயர் மட்டத்திலான
ஆநராக்கியத்மத அமடவதற்கு பங்களித்தல்
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தகொள்லக இைக்குகள்

இைக்கு1 - உகந்த ஆநராக்கியமான கர்ப்பத்தில் நுமழய தபண்கள் மற்றும் அவர்கைது
துமணவர்கமை ஊக்குவித்தல் மற்றும்; வாழ் ாள் முழுவதும் அமத நபணுதல்
இைக்கு 2 - கர்ப்பம், பிரெவம் மற்றும் பிரெவத்திற்குப் பிந்திய காலத்தில் தரமான பராமரிப்பிமன
வழங்குவதன் ஊடாக தாயினதும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதயினதும் பாதுகாப்மப உறுதி
தெய்தல்.
இைக்கு 3 - தரமான பராமரிப்மப வழங்குவதன் மூலம் தபற்நறார்
மற்றும் பிறந்த
குழந்மதகளின் ந ாயுற்ற தன்மம மற்றும் இறப்மபக் குமறப்பமத உறுதிதெய்தல்
இைக்கு 4 - ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட அமனத்து குழந்மதகளின் வாழ்வு மற்றும் சிறந்த
பராமரிப்மப வழங்குவதன் மூலம் உடல் வைர்ச்சி மற்றும் வைர்ச்சிப் படிகமை அமடயச்
தெய்தல்.
இைக்கு 5 - ஐந்து முதல் 9 வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகள் மற்றும் இைம் பருவத்தினர் உகந்த
மற்றும் வைமான உடல் மற்றும் உைவியல் சூழலில் வைர்ச்சி மற்றும் வைர்ச்சியில் தங்கள் முழு
திறமன உணர்கிறார்கள் என்பமத உறுதிப்படுத்தல்
இைக்கு 6 – சிறப்புத் நதமவகமைக் தகாண்டுள்ை குழந்மதகள் ெமூகச் தெயற்பாடுகளில்
பங்குதகாள்ளும் உறுப்பினர்கைாகச் தெயற்பட அவர்களின் மன, உடல் மற்றும் ெமூகத்
திறன்கமை உகந்ததாக வைர்த்துக் தகாள்ை உதவுதல்
இைக்கு 7 - அமனத்து தம்பதியினரும் விரும்பிய எண்ணிக்மகயிலான குழந்மதகமை உகந்த
இமடதவளியுடன் தபற்றுக் தகாள்ைவும், அநத ந ரத்தில் எதிர்பாராத கர்ப்பத்மதத் தடுக்கவும்
உதவுதல்
இைக்கு 8 - பாலின ெமத்துவம் மற்றும் ெமத்துவத்மத உறுதி தெய்யும் ஆண்கள் மற்றும்
தபண்களின் இனப்தபருக்க ஆநராக்கியத்மத நமம்படுத்துதல்.
இைக்கு 9 - நதசிய, மாகாண, மாவட்ட மற்றும் பிரநதெ மட்டத்தில் பணியாற்றும் சுகாதார
முகாமமயாைர்கள் உயர் தரமான தாய்,நெய் சுகாதாரத நெமவகமை வழங்குவதற்கும்
பதிலளிக்கக்கூடியவர்கைாகவும் , தபாறுப்புள்ைவர்கைாகவும் இருப்பமத உறுதி தெய்தல்
இைக்கு 10 - சிறந்த தீர்மானங்கமை எடுப்பதற்கான தரமான தகவல்கமை உருவாக்கும் தாய்,நெய்
சுகாதாரத் திட்டத்தின் திறமமயான கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்மட உறுதி தெய்தல்.
இைக்கு 11 – தாய் , நெய் சுகாதாரத் திட்டத்தின்
ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவித்தல்.

தகாள்மக மற்றும்

மடமுமறக்கான

இைக்கு 12 - தாய் , நெய் ஆநராக்கியத்மத நமம்படுத்துவதற்காக தனி பர்கள், குடும்பங்கள்
மற்றும் ெமூகங்களிமடநய நிமலயானதும் உகந்ததுமான டத்மதகமை உறுதி தெய்தல்;

குடும்ப சுகொ ொை பணியக்தின் 2020 /2021 கொைப்பகுதியில் தபறப்பட்ை சொ லனகள்
மற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள்

குடும்ப சுகாதார பணியகதின் (FHB) கடந்த வருட காலப் பணிகளுள் தாய்,நெய் லத் திட்டங்கள்
குறிப்பிடத்தக்க முன்நனற்றத்திற்கு பங்களித்ததுள்ைதுடன், அதன் இலக்குகமையும்
அமடந்துள்ைது. பணியகத்தில் பதினாறு அலகுகள் நிறுவப்பட்டுள்ைன மற்றும் ஒவ்தவாரு
அலகுக்கும் அதற்தகன பிரத்திநயகமான பணிகமையும் தபாறுப்புக்கமையும் தகாண்டுள்ைது
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குடும்பக் கட்டுப்பொடு நிகழ்ச்சித் திட்ைங்கள்

நதசிய குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் குறிக்நகாள், எதிர்பாராத கர்ப்பத்மதத் தடுக்கும்
அநத நவமையில், அமனத்து தம்பதிகளும் உகந்த இமடதவளியுடன் விரும்பிய
எண்ணிக்மகயிலான குழந்மதகமைப் தபறுவதற்கு உதவுவதாகும். இந்தத் திட்டத்திமன
குடும்ப சுகாதார பணியகத்தின் குடும்பத் திட்டமிடல் அலகு ஒருங்கிமணக்கிறது.

ந சிய குடும்பத் திட்ைமிைல் தினம் 2020

பிறப்புக்களுக்கு இமடயிலான இமடதவளியின் முக்கியத்துவத்மத வலியுறுத்தும் வமகயில்
'உகந்த பிறப்பு இமடதவளியுடன் கூடிய மகிழ்ச்சியான குடும்பம்' என்ற கருப்தபாருளில்
சுகாதார நமம்பாட்டு பணியகத்தில் நதசிய குடும்பக் கட்டுப்பாடு தினம் தகாண்டாடப்பட்டது.
பிரதம அதிதியாக தபாது சுகாதார நெமவகள் II. பிரதி பணிப்பாைர் டாக்டர் சுசி தபநரரா கலந்து
தகாண்டார். நிகழ்வில் துமறகளுக்கிமடயிலான ஒத்துமழப்பு சுட்டிக்காட்டப்பட்டதுடன் இந்த
நிகழ்வில் குடும்பக் கட்டுப்பாடு ததாடர்பிலான காதணாளி மவபவ ரீதியாக தவளியிட்டு
மவக்கப்பட்டது. அமதத் ததாடர்ந்து தெய்தியாைர் ெந்திப்தபான்றும் மடதபற்றது.

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டமிடல் நெமவகமை ததாடர்ச்சியாக வழங்குதல்

ததாடர்ச்சியான குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டமிடல் நெமவகமை வழங்குவதற்காக, சுமார் ரூ.
241 மில்லியன் தெலவில் கருத்தமட தபாருட்கள் தகாள்வனவு தெய்யப்பட்டு அமனத்து
மாவட்டங்களுக்கும் விநிநயாகிக்கப்பட்டது. எனநவ, நகாவிட் ததாற்றுந ாயால்
ாடு
பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும்
வீன கருத்தமட நிலவர விகிதம் (mCPR) 57% வீதத்மத
அமடயப்தபற்றது. வீன கருத்தமட முமறகைால் திருப்தி அமடந்தநதார்; 79.5% ஆகும்.
குடும்ப திட்டமிடல் கிளினிக்குகளுக்கான உபகரணங்கள் UNFPA இன் (வாக்குறுதி திட்டம்)
ஆதரவுடன் தகாள்வனவு தெய்யப்பட்டு
மத்திய, ததற்கு, கிழக்கு மற்றும் வடக்கு
மாகாணங்களில் 30 பிரநதெ சுகாதார மவத்தியர் காரியாலயங்களுக்கு விநிநயாகிக்கப்பட்டது.
குடும்பத் திட்டமிடல் கருவிகள் வழங்கப்பட்டு குடும்பத் திட்டமிடல் கிளினிக்குகளில்
நமம்படுத்தப்பட்ட நெமவகமை வழங்கியதுடன் ான்கு மாகாணங்களில் ஒட்டுதமாத்த வீன
கருத்தமட பரவல் mCPR விகிதமானது மத்திய, ததற்கு, கிழக்கு மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களில்
முமறநய 61.1%.,60.3%, 55.5% மற்றும் 56.6% ஆகும்.

திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்ைங்கலை ைத்து ல்
நெமவ
வழங்கு ர்களின்
திறன்
விருத்திமய
மமயப்படுத்தி
10 மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு
இனப்தபருக்க
ஆநராக்கியம்
குறித்த
பயிற்சியாைர்கமை பயிற்றுவிக்கும் 3 ாள் பயிற்சிப்
பட்டமற தெப்டம்பர் 2020 இல் டத்தப்பட்டது.
15 தாதிப் பயிற்றுனர்கள், தபாது சுகாதாரத் தாதிகள்
மற்றும் தாதி அலுவலர்களுக்கு இனப்தபருக்க
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ஆநராக்கியம் குறித்த பயிற்சியாைர்கமை பயிற்றுவிக்கும் 2 ாள் பயிற்சிப் பட்டமற தெப்டம்பர்
2020 இல் டத்தப்பட்டது.

சுகொ ொைப் பணியொைர்கள் மற்றும் தபொது மக்களுக்கொன குடும்பத் திட்ைமிைல்
மற்றும் துலண கருவுறு லில் கவல், கல்வி, த ொைர்பொைல் (IEC) சொ னங்கலை
அபிவிருத்தி தசய் ல்
சிங்கைம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய இரு தமாழிகளிலும் உள்ை உள் கருப்மபச் ொதனம் (IUD) பற்றிய
வீடிநயாமவ குடும்பத் திட்டப்பிரிவு ஆங்கில தமாழிதபயர்ப்புடன் உருவாக்கி, சுகாதாரப்
பணியாைர்கள் மற்றும் தபாது மக்களிமடநய உள் கருப்மபச் ொதனங்களின் அறிமவ
நமம்படுத்தியது.
கருத்தமட மற்றும் கருவுறுதல் பற்றிய அறிமவ முமறயாக வழங்குவதற்காக, குடும்பக்
கட்டுப்பாட்டு அலகு வமரயறுக்கப்பட்ட அைவுகளில் அச்சிடப்பட்ட ஃப்ைாஷ் அட்மடகளின்
ததாகுப்மப உருவாக்கியது. இமவ நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிரநதெ மவத்திய அதிகாரி
அலுவலகங்களில் சுகாதார ஊழியர்களிமடநய விநிநயாகிக்கப்பட்டன.
முதல் முமறயாக, குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு கருத்தமட முமறகள் மற்றும்
தபாதுமக்களுக்கான நெமவமயப் தபற்றுக்தகாடுக்கும் தெயலிமய உருவாக்கத் ததாடங்கியது.

2016-2020 வலையிைொன
தசயைொற்றுலக

கொைப்பகுதியில்

தசயல்திறன் கொட்டி
கருத்தமட பரவல் விகிதம்
(எந்த முமறயிலும்; ) %
கருத்தமட பரவல் விகிதம்
( வீன முமறயில்;) %
கருத்தமட நதமவ இல்லாத தம்பதிகள்
%
வீன கருத்தமட முமறகைால் நதமவ
திருப்தி (%)

குடும்பக் கட்டுப்பொடு

திட்ைமிைல்

2016
66.4

2017
66.6

2018
67

2019
66.9

2020
66

57

57.3

57.9

57.9

57

6.2

6.3

6

5.8

5.7

78.5

78.6

79.3

79.6

79.5

* மூலம்;-eRHMIS – குசுப

பொலின மற்றும் தபண்கள் சுகொ ொை நிகழ்ச்சித் திட்ைம்
 குடும்ப சுகாதாரப் பணியகத்தின் பாலினம் மற்றும் மகளிர் சுகாதாரப் பிரிவு நதசிய அைவில்
பாலினம் ொர்ந்த வன்முமற சுகாதாரத் துமறயினது விடயங்களுக்குப் தபாறுப்பான
நிறுவனமாகும்.
 இந்த அலகு மூலம் தெயற்படுத்தப்படும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களில் பாலினம் ொர்ந்த
வன்முமறகமை
தடுப்பது,
பாலினம்
ொர்ந்த
வன்முமறயில்
இருந்து
தப்பிப்பிமழப்பவர்களுக்கு கவனித்தல்; மற்றும் பாலினம் ொர்ந்த வன்முமற ததாடர்பில்
சுகாதாரத் துமறயின் பதிமல வலுப்படுத்த உதவும் சூழமல உருவாக்கும் தெயற்பாடுகள்
மற்றும் நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றில் கவனம் தெலுத்துதல் என்பன முக்கியமானமவகைாகும்.
 இந்த விடயத்தில் அறிவு மற்றும் திறன்களின் நபாதாமம மற்றும் பாலினம் ொர்ந்த
வன்முமறயில் இருந்து தப்பிப்பிமழத்தவருக்கு எவ்வாறு திறம்பட பதிலளிப்பது என்பதில்
உள்ை நிச்ெயமற்ற தன்மம காரணமாக சுகாதாரப் பாதுகாப்பு வழங்கு ர்கள் எதிர்தகாள்ளும்
ெவால்கமை ெமாளிக்க, த றிமுமற மற்றும் ெட்டத் தரங்களுக்கு இணங்க, இணங்க,
பாலினம் ொர்ந்த வன்முமற ததாடர்பிலான விடயங்கமைக்குப் தபாறுப்பான பாலினம்
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மற்றும் மகளிர் சுகாதார பிரிவு 2019 இல் பாலினம் ொர்ந்த வன்முமறக்கு பதிலளிக்கும்
வமகயில் இலங்மகயில் முதன் முமறயாக சுகாதார பராமரிப்பு வழங்கு ர்களுக்கான
'நதசிய
வழிகாட்டுதல்
மற்றும்
நிமலயான
தெயற்பாட்டு
மடமுமறகள்'
உருவாக்கப்பட்டது.
 இந்த நியமங்கமை தெயற்படுத்துவதற்கான இரண்டாம் கட்டமாக அனுராதபுரம் மற்றும்
தபாலன்னறுமவ மாவட்டங்களில் தபாது சுகாதார ஊழியர்கமை நமற்பார்மவ தெய்யும்;
(MOOH/ AMOOH, PHNSs,SPHII, SPHMM) மாகாண அைவிலான பயிற்சியாைர்கள் பயிற்சி
பட்டமறகள் குடும்ப சுகாதாரப் பணியகத்தால் டத்தப்பட்டன.
 ஆனால் துரதிர்ஷ்டவெமாக, பாலினம் ொர்ந்த வன்முமறகள், வீட்டு வன்முமறகளுடன்
வாழ்ந்தவர்களின் பாதிப்பு நமாெமமடந்ததும் நகாவிட் ததாற்றுப் பரவல் காலத்தில்
பாலினம் ொர்ந்த வன்முமற ெம்பவங்கள் தீவிரமாக அதிகரித்ததும் காணப்பட்டது.

சுகொ ொைப் பைொமரிப்பொைர்களுக்கொன வழிகொட்ைல்கள்

நகாவிட் -19 ததாற்றுப் பரவல் காலத்தில் குடும்ப வன்முமறகமைத்
தடுப்பதற்கும்
வன்முமறகளில் இருந்து தப்பியவர்கமை பராமரிப்பதற்கும்
அவர்கமை வலுப்படுத்த
நவண்டிய கட்டாயத் நதமவ அமடயாைம் காணப்பட்டு பின்வரும்
டவடிக்மககள்
நமற்தகாள்ைப்பட்டன.
'மிதுரு பியெ' ஊழியர்களுக்காக நதசிய துமண வழிகாட்டிதயான்று உருவாக்கப்பட்டுள்ைதுடன்,
மருத்துவமமன ொர்ந்த பாலினம் ொர்ந்த வன்முமறக்கு / வன்முமற பராமரிப்பு மமயம்
நகாவிட் -19 ததாற்றுந ாய்களின் நபாது ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்டு ததாடர்புமடய அமனத்து
பங்குதாரர்களுக்கும் அந்த வழிகாட்டி விநிநயாகிக்கப்பட்டது

விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவ ற்கொன சமூக ஊைக பிைச்சொைம்

குடும்ப ல்லுறமவ
வலுப்படுத்தும்
ந ாக்கில் ந ர்மமறயானதும் உத்நவகம் தரக்
கூடியதுமான பதிவுகள் மற்றும் குடும்ப ல்லுறமவ
நமம்படுத்துவதற்காக பயணக்
கட்டுப்பாடு உள்ை காலப்பகுதிமய சிறப்பாக பயன்படுத்த குடும்பங்கமை ஊக்குவித்தல்
நபான்ற தபாது மக்கமை இலக்காகக் தகாண்ட பதிவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு ெமூக ஊடகங்கள்
மூலம் தவளியிடப்பட்டன.
•

தபாது மக்கமை இலக்காகக் தகாண்ட குடும்ப வன்முமறகமைக் கட்டுப்படுத்தல்
ததாடர்பில் கிமடக்கக்கூடிய நெமவகள் ததாடர்பான கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு
ஆக்கங்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டு ெமூக ஊடகங்கள் மூலம் விழிப்புணர்மவ வழங்குதல்

பொதுகொப்பொன இல்ைங்கள்
•

கண்டி மற்றும் வத்தமை பகுதிகளில் அமமந்துள்ை இரண்டு பராமரிப்பு இல்லங்களுக்கு
குழந்மதகளுக்கான கருவிகள் வழங்கப்பட்டன
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•
•

நகாவிட் -19 காலத்தில் பாலினம் ொர்ந்த வன்முமற காரணமாக தப்பிவந்தவர்களுக்கு
தங்குமிடம் வழங்குவதற்கான பாதுகாப்பு இல்லங்களுக்கான ஒரு துமண வழிகாட்டி
உருவாக்கப்பட்டு விநிநயாகிக்கப்பட்டது
வீட்டு வன்முமற காரணமாக தப்பிவந்தவர்களுக்கு
ாடைாவிய அைவில் தகவல்
கிமடப்பதற்காக இலத்திரனியல் ஊடக தெய்திதயான்று உருவாக்கப்பட்டது

•

வீட்டு வன்முமறமய
உருவாக்கப்பட்டது

தடுப்பதற்காக

இலத்திரனியல்

ஊடக

தெய்திதயான்று

•

ஒரு குறுந்திமரபடம்;: வன்முமற இல்லாத உறவுகள் மூலம் குடும்ப ல்வாழ்வு மற்றும்
மகிழ்ச்சிமய நமம்படுத்துவமத இலக்காகக் தகாண்டு 'தொந்துரு தகதல்ல' மகிழ்ச்சியான
குடும்பம் எனும் குறுந்திமரபடம் உருவாக்கப்பட்டது.

உணர்ச்சிபூர்வ உதவிகமை வழங்குவதற்கான அவெர ொட்மலன் நெமவ

வொய்ச் சுகொ ொை நிகழ்ச்சித்திட்ைம்
குடும்ப சுகாதரப் பணியகத்தின் வாய்ச் சுகாதார பிரிவு தற்நபாதுள்ை தாய் மற்றும் குழந்மத
லத் திட்டத்தின் மூலம் அத்தியாவசிய வாய்வழி சுகாதார நெமவகமை வழங்குகின்றது. இதில்
முக்கியமாக பாடொமல மணவர்களுக்கான பல் சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் கர்ப்பிணிப்
தபண்களுக்கான வாயச் சுகாதார திட்டம் ஆகியமவ அடங்கும்.
குடும்ப சுகாதரப் பணியகத்தின் மதிப்பீட்டுப் பிரிவின் ஒத்துமழப்புடன் வாய்ச் சுகாதாரப் பிரிவு
தவற்றிகரமாக பாடொமல மணவர்களுக்கான சுகாதார நெமவகமை வழங்க MIS அமமப்மப
அறிமுகப்படுத்தி நமம்பாட்டு அலுவலர்களுக்கு ாடைாவிய பயிற்சித் திட்டங்கமை டத்தியது
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பொைசொலை மட்ை பற்சுகொ ொை நசலவயின் வருைொந் தசயைொற்றுலக 2014 - 2019
உள்வாங்கல் %
66%
63%
67%
70%
40%

68%

பல் சுத்திகரிப்பு
75%
73%
77%
79%
40%

76%

வகுப்பு 7
18%
18%
17%
17%

18%

வகுப்பு 4
13%
14%
13%
13%

வகுப்ப 1
2%
1%

வகுப்பு 7 1
19%
18%
15%

1%
1%

18%

9%
6.8%

13%

58%
59.4%

13%

57%
57.6%

1%

3311
2627

2020

1%

365
362

2019

17%

7%
9%

56%
58%

3278

56%
57%

369

2018

3326

393

2017

18%

9%

57%

56%

3163

382

2016

ெதவீதம்

17.3%

வகுப்பு 4 1
9%

வகுப்பு 4
55%

பங்குபற்றிய
மாணவர்கள்

வகுப்பு 1
54%

383

2015

3035

பங்குபற்றிய
மாணவர்கள்

வருடம்

ெதவீதம்

மூலம்: DHUFHB, RHMIS
நிரந்தர பற்கள் அகற்றப்பட்ட குழந்மதகளின் ெதவீதம்
இலக்குக் குழுவிற்கு தவளிநய ஆநராக்கியமான அல்லது சிகிச்மெ முடிந்த குழந்மதகளின் ெதவீதம்

குழந்ல ஊட்ைச்சத்து திட்ைம்
நகாவிட் -19 ததாற்றுப் பரவல்; காரணமாக வழமமயாக வழங்கப்பட்ட நெமவகளின் தரத்மத
நமம்படுத்துவதற்காக சுகாதார ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டங்கள் பாதித்தது. வைர்ச்சி
கண்காணிப்பு மற்றும் குழந்மதகளுக்கு உணவளித்தல் ததாடர்பில் சுகாதாரப் பணியாைர்களின்
திறமன விருத்தி தெய்வதற்காக இமனயவழி உைவை ஆநலாெமன பயிற்சி ததாகுப்தபான்று
UNISEF அமமப்பின் உதவியுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
தாய் மற்றும் குழந்மத லத் திட்டத்தின் குழந்மத ஊட்டச்ெத்து கூறுகமை வலுப்படுத்த மற்றும்
சீராக்கி வைர்ச்சிமய ஆதரிப்பதற்கான தபாருட்கமை வழங்குவதற்காக ஊட்டச்ெத்து
மடமுமறகள் மற்றும் குழந்மத ஊட்டச்ெத்து மீதான தமடகள் அமடயாைம் காணல் பற்றிய
முதல்கட்ட ஆய்வுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
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2016-2020 மு ல் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ை குழந்ல களின் ஊட்ைச்சத்து குறிகொட்டிகள்
ஊட்டச்ெத்து
குறிகாட்டிகள் (ஐந்து
வயதுக்குட்பட்ட
குழந்மதகளின் )
குமறந்த எமட
தடுமாற்றம்
மந்தநிமல
அதிக எமட

2016

2017

2018

2019

2020

15.6
9.2
11.3
0.5

14.5
9.0
11.1
0.5

14.3
8.9
10.2
0.6

14.0
8.4
9.9
0.6

13.1
8.2
8.6
0.8

ொய் பைொமரிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்ைம்
டப்பு ஆண்டில் கர்ப்பிணிப் தபண்களுக்கான பராமரிப்மப வலுப்படுத்த பின்வரும்
டவடிக்மககள் தெயல்படுத்தப்பட்டன.
 கர்ப்பிணி சிமறக் மகதிகளுக்கு NSACP உடன் ஒன்றிமணந்து சுகாதாரப் பாதுகாப்பு
ஏற்பாடுகமைச் தெய்தல். அவர்கைது வரலாற்மற தபறும் நபாது பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு
மாதிரிப்படிவம் மற்றும் ெரிபார்ப்பு பட்டியல் NSACP ஆல் தயாரிக்கப்பட்;டது. குடும்பச்
சுகாதார தாதிகள் சிமறக்குச் தென்று கர்ப்பிணி சிமறக் மகதிகளின் கர்ப்பப்
பதிநவடுகமைப் பதிவுதெய்து வழங்குதல் மற்றும் பிறப்புக்கு முந்மதய பராமரிப்பு
வழங்குதல். அருகிலுள்ை சிறப்பு மருத்துவமமனயில் கிளினிக் பராமரிப்பு வழங்குதல்.
 மகப்நபறியல் மற்றும் மகளிர் மருத்துவத்தில் மிநொபிநராஸ்டாலின் பயன்பாடு" மற்றும்
"கர்ப்ப காலத்தில் இரத்தச் ெர்க்கமரக் குமறவு" பற்றிய வழிகாட்டுதல்கமை உருவாக்குதல்.
 மகப்நபறியல் BHTகள் (H1252) இலங்மக மகப்நபறியல் மற்றும் மகப்நபறு மருத்துவர்கள்
கல்லூரியுடன் இமணந்து குடும்ப சுகாதாரப்
பணியகத்தால் தரவுப் பதிவின் சீரான
தன்மமமய
அமடவதற்கும்
தகவல்
ஓட்டத்மத
சீரமமப்பதற்கும்
இலங்மகயின் நமற்கு மற்றும் ததன்
மாகாணங்களில் உள்ை நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
மருத்துவமமனகளில் நொதமனயிடப்பட்டது.
 தாய் பராமரிப்பு ததாகுப்பின் திருத்தம்: தற்நபாதுள்ை தாய் பராமரிப்பு ததாகுப்பு 2011 இல்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, நமலும் சில உள்ைடக்கம் காலம்கடந்துள்ைது. அநத நபான்று
ொதாரண கர்ப்பத்மத
நிர்வகிப்பது ததாடர்பில் குறித்த துமற ஊழியர்களுக்கான
வழிகாட்டல்கள் நதமவப்படுகிறது. நமற்கூறிய இமடதவளிமயப்
பூர்த்தி
தெய்வதற்காக,ஒரு புதிய வழிகாட்டியிமன உருவாக்குவதற்கு UNICEFஅமமம்பின்
ஆநலாெகர் ஒருவர் நியமிக்கப்படடுள்ைதுடன் இத்துமறொர்ந்த பங்குதாரர்கைால்
மதிப்பாய்வுகள் நமற்தகாள்ைப்பட்டுள்ைது.. இந்த தெயல்முமற வுயுஊ
யினால்
நமற்பார்மவயிடப்பட்டது.
 வீடுகளில் இடம்தபறுகின்ற பிரெவம் ததாடர்பான விொரமண: இலங்மகயில் சில
மாவட்டங்களில் தனி
பர்களின் ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட குழுவினால் தாய் மற்றும்
குழந்மத சுகாதார நெமவகமை மறுப்பது ததாடர்பான
ெம்பவங்கை
கை
சுகாதார
ஊழியர்கைால் அடிக்கடி ெம்பவங்கள் அவதானிக்கப்பட்டுைன. இந்த
பிரச்சிமன
கர்ப்பிணிப் தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகளின் ஆநராக்கியத்திற்கு கடுமமயான ஆபத்தாகக்
கருதப்பட்டது, இது
அவர்களிமடநய இறப்பு, குமறபாடுகள் மற்றும் கடுமமயான
ந ாய்கமை
ஏற்படுத்தும். வருடாந்த மதிப்பாய்வின்
நபாது MOO/MCH க்கு
வீடுகளில் இடம்தபறுகின்ற பிரெவம்
ததாடர்பான
விொரமண
முமற
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
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சுகொ ொை ஊழியர்களின் இயலுலம விருத்தி

5 மருத்துவமமனகளில் மகப்நபறு பிரிவுகளில் பணியாற்றும் 11 மருத்துவ அதிகாரிகள்,
பட்டப்பின் படிப்புப் பயிலுனர்கள், 20 தாதிகள் மற்றும் 07 குடும்பச் சுகாதார தாதிகள் என 38
பங்நகற்பாைர்களுடன் EMOC பயிற்சி நிகழ்ச்சிதயான்று குடும்பச் சுகாதாரப் பணியகத்தில்
மடதபற்றது.

நகொவிட் 19 த ொைர்பொன ைவடிக்லககள்


நகாவிட் ெமயத்தில் தாய் மற்றும் குழந்மத பராமரிப்பு நெமவகள் குறித்த தவளிக்கைங்கள்;
மற்றும்
மருத்துவமமனகளுக்கு
நதமவயான
இமடக்கால
வழிகாட்டுதல்கள்
வழங்கப்பட்டன. நகாவிட் 19 பரவல், தனிமமப்படுத்தப்பட்ட மமயங்களில் பிரெவத்திற்கு
முந்மதய பராமரிப்பு நெமவகள் மற்றும் நகாவிட் ததாற்றுந ாய்களின் நபாது தாய்
மருத்துவ
கிளினிக்
நெமவகமைப்
பராமரிப்பதற்கான
வழிகாட்டுதல்கள்
உருவாக்கப்பட்டன. தனிமமப்படுத்தப்பட்ட மமயங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட மற்றும்
தவளிநயற்றப்பட்ட கர்ப்பிணிப் தபண்களின்
தகவல்கள், தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு
உபகரணமங்கள், ெனத்ததாமக சுகாதார முகமமத்துவம் ததாடர்பான விைக்கங்கள் மற்றும்
வீட்டு பிரெவக் கருவிகமை வாங்குவது குறித்து கை ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது



சுகாதார அபிவிருத்திப் பணியகத்துடன் இமணந்து வீடிநயாக்கள் மற்றும் ெமூக ஊடகப்
பதிவுகமை உள்ைடக்கிய தாய்வழி ஆபத்து ெமிக்மஞகள் ததாடர்பான IEC ொதனங்கள்
தயாரிக்கப்பட்டன. நமலும், பல ஊடக ெந்திப்புகள் மற்றும் ந ர்காணல்கள் மூலம்
தபாதுமக்கள் மற்றும் ஏமனய ததாடர்புமடய பங்குதாரர்களுக்கு
அறிவூட்டும்
தெயற்பாடுகள் நமற்தகாள்ைப்பட்டன.



சிறப்பு மருத்துவமமனகளில் காணப்படுகின்ற மகப்நபறு வார்டுகளில் சிறப்பு
கண்கானிப்புப் பிரிவுகளின்
; வெதிகள் பற்றிய விபரங்கமை நெகரப்பதற்கான
கணக்தகடுப்தபான்று
டத்தப்பட்டது.அவ்வாறு தபறப்பட்ட தரவுகளின் பபடி
நதமவயான சிறப்பு கண்கானிப்புப் பிரிவுகளிள்
காணப்படுகின்ற தபாருட்களில்
குறிப்பிடத்தக்க இமடதவளி இருப்பமதக் அறிய முடிகிறது. இத் தரவுகள் ததாகுக்கப்பட்டு
ததாடர்புமடய மருத்துவமமனகளுக்கு நதமவயான உபகரணங்கமை விநிநயாகிக்க
வெதியாக சுகாதார அமமச்சிற்கு அனுப்பப்பட்டது



குடும்ப சுகாதாரப் பணியகம் அரொங்க நிதிமயப் பயன்படுத்தி நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஐந்து
மருத்துவமமனகளில் பத்து சிறப்பக் கண்கானிப்புப் பிரிவுககமை நிறுவுவதற்கான
வெதிகமை வழங்க முடிந்தது.



பிரநதெ கிளினிக்கில் பதிவுதெய்யப்பட்ட காலத்திலிருந்து கர்ப்பிணிப் தபண்களுக்கு
வழங்கப்படும் தாய்ப் பராமரிப்புக்கான நிமலயான ததாகுப்பின் ஒரு பகுதியாக, அமனத்து
கர்ப்பிணிப்
தபண்களுக்கும்
நுண்ணூட்டச்ெத்து
கூடுதலாக
வழங்கப்படுகிறது.
(இரும்பு>/நபாலிக் அமிலம்> விட்டமின் சி மற்றும் கால்சியம்). இந்த தபாருட்களின்
தகாள்வனவு மற்றும் விநிநயாகம் குடும்ப சுகாதார பணியகத்தின் ததாழில்நுட்ப
வழிகாட்டுதலின் கீழ் மருத்துவ தபாருட்கள் பிரிவால் நமற்தகாள்ைப்படுகின்றது.
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2015 - 2020 வலையிைொன கொைப்பகுதியில் 8 வொைங்களுக்கு குலறந் கர்ப்பக்கொை
கர்ப்பிணிப் தபண்களின் POA படிவத்தினூைொன பதிவுகள்

வைரிைலமப் பருவ மற்றும் இலைஞர் சுகொ ொை திட்ைம்
வைரிைமமப் பருவத்தினர் (10-19 வயது) மற்றும் இமைஞர்கள் (15-24 வயது) ஒரு ொதகமானதும்
வைமானதுமான உடல், உைவியல் சூழலில் வைர்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தியில் தங்கள் முழு
திறமன உணர்ந்து தகாள்கிறார்கள் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படல் நவண்டும்.
2020
ஆம்
ஆண்டின்
முதல்
காலாண்டில்
இமைஞர்களின்
ஆநராக்கியத்மத
நமம்படுத்துவதற்கான சிறந்தததாரு இமைஞர் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ததாடங்கப்பட்டது.
ஒவ்தவாரு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கும் தெயற் திட்டம், கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுத்
திட்டங்கமை உருவாக்குவதற்கும் உத்நதெ ஒதுக்கீடுகளுக்காகவும் பல தெயலமர்வுகள் ஏற்பாடு
தெய்யப்பட்டன.
அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கான இைம் பருவத்தினரின்
பாலியல்
மற்றும்
இனப்தபருக்க
ஆநராக்கியத்திற்கான மூநலாபாயத் திட்டத்தின்
தெலவுகள்
ததாடர்பில்
ான்கு
கூட்டங்கள்
டாத்தப்பட்டு நிபுணர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும்
ஆநலாெமனகள் தபறப்பட்டதுடன் தெலமர்வுகளும்
டத்தப்பட்டன.
வைரிைம் பருவத்தினர் மற்றும் இமைஞர்களின்
ஆநராக்கியம்
குறித்த
பயிற்சியாைர்கமை
பயிற்றுவிக்கும்
இரண்டு
பயிற்சிகள்
முதல்
காலாண்டில் டாத்தப்பட்டதுடன் மூன்றாவது காலாண்டில் சுகாதார வழங்குனர்கள் மற்றும்
இமைஞர் தமலவர்களுக்கான பயிற்சியும் டத்தப்பட்டது.
வைரிைம் பருவத்தினர் மற்றும் இமைஞர்களுக்கான சுகாதாரப் பாதுகாப்மப நமம்படுத்த பல
முக்கிய முயற்சிகள் தெயற்படுத்தப்பட்டன. நகாவிட் -19 காரணமாக வீட்டில் இருக்கும்
காலத்தில் இமைஞர்கள் வீட்டில் தங்கியிருப்பமதக் குறிமவத்து ெமூக ஊடகங்களுக்காக பல
வீடிநயா கிளிப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன.
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வீட்டிலுள்ை காலத்தில் இமைஞர்களின் நதமவகமை அமடயாைம் காண்பதற்காக
ததாமலநபசி மூலமான குறுகிய கணக்தகடுப்தபான்று டத்தப்பட்டது. வருமானம் ஈட்டும்
டவடிக்மககமைத் ததாடங்குவதற்கு உதவிகள் அவசியப்படுவதாக தபரும்பாலான
இமைஞர்கள் கருதுகின்றமம இந்தக் கணக்தகடுப்பின் மூலம் அறியமுடிகின்றது.
கணக்தகடுப்பின்; அடிப்பமடயில் பல வருமானம் ஈட்டும் ஆன்மலன் இமணப்புகள் 'Yowun
Piyasa' இமணயத்தைத்தில் நெர்க்கப்பட்டதுடன், இல்லஸ்ட்நரட்டர், நகன்வா நபான்ற தகவல்
ததாழில்நுட்பத் துமறகள் ததாடர்பான பயிற்சிகள் துமற வல்லு ர்கைால் டாத்தப்பட்டன.
நமலும், வடிவமமப்பு ததாடர்பான நவமலவாய்ப்பு திறன்கள் ததாடர்பில் இமைஞர்களின்
நதமவகமைப் பூர்த்தி தெய்வதற்காக தமாரட்டுமவப் பல்கமலக்கழகத்துடன் இமணந்து சுயவிழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த ெமூக ஊடக மமயத் தைம் உருவாக்கப்பட்டது.
ததாழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களின் பணியாற்ம் இமைஞர் பயிற்சி பயிற்றுவிப்பாைர்களினால்
இைம்பருவ பாலியல் மற்றும் இனப்தபருக்க ஆநராக்கியம் குறித்த பத்து இமனயவழி பயிற்சித்
திட்டங்கள்
டத்தப்பட்டன. நமலும் இைம் பருவத்தினர் மற்றும் இமைஞர்களுடன்
பணிபுரியும் கர குடிநயற்ற அபிவிருத்தி அதிகாரெமப அதிகாரிகளுக்கு இைம்பருவ பாலியல்
மற்றும் இனப்தபருக்க ஆநராக்கியம் குறித்த ஒன்பது இமனயவழி; பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்
டத்தப்பட்டன.
நதமவயான தைபாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுடன் ஒன்பது புதிய 'Yowun Piyasa'
நிமலயங்கள் நிறுவப்பட்டன.
இைம் பருவத்தினர் மற்றும் இமைஞர்களின் ஆநராக்கியத்மத நமம்படுத்துவதற்கான வீடிநயா
கிளிப்கள் உருவாக்கும் பணிகள் ததாடங்கப்பட்டுள்ைன. இந்த வீடிநயாக்கள் மூன்று
தமாழிகளிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. நமலும், இந்த வீடிநயா கிளிப்புகள், இைமமப்
பருவத்தினர் மற்றும் இமைஞர்கள் சுகாதாரப் பயிற்சிகளுக்குப் பயன்படுத்த, முதுநிமலப்
பயிற்சியாைர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

வைரிைம் பருவத்தினர் மற்றும் இலைஞர்களின்
அடிப்பலையிைொன பயிற்றுவிப்பொைர் த ொகுப்பு
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இை வயது கர்ப்ப ச வீ ம் 2016-2020

2021 இல் திட்ைமிைப்பட்டுள்ை சிறப்பு அபிவிருத்தி ைவடிக்லககள்

பிரநதெ சுகாதார அதிகாரிப் பிரிவுகமை (MOH) மமயப்படுத்தியதாக ஆறு புதிய ‘Yowun Piyasa’
நிமலயங்கமை நிறுவுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இமைஞர்களின் ஆநராக்கியம் குறித்த
இமணயத்தைத்மத (www.yowunpiyasa.lk)
இமைஞர்களுக்கு ஏற்றதாக மாற்றிமமக்கத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 'நயாவுன் பியொ' மமயங்கள் புதிதாக நிறுவப்பட்ட பத்து பிரநதெ
சுகாதார அதிகாரிப் (MOH) பிரிவுகளில் இைமம மற்றும் இமைஞர் ஆநராக்கியம் குறித்த பத்து
ஒரு ாள் புத்துணர்வு பயிற்சிகள் டத்தப்படும். இமைஞர் தமலவர்களுக்காக இரண்டு
இயலுமம நமம்பாட்டுப் பயிற்சிப் பட்டமறகமை
டாத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ைன,
இமைஞர்கள் மற்றும் கை சுகாதாரப் பணியாைர்கைால் இமைஞர் சுகாதார முயற்சிகள் குறித்து
இமைஞர் தமலவர்கள், சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதாரம் அல்லாத பங்குதாரர்களுக்கு அனுபவப்
பகிர்வு பட்டமறகளும் டத்தப்படும்.

ொய் ,நசய் ந ொய் மற்றும் இறப்பு கண்கொணிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்ைம்
• 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவொகிய பிைசவ இறப்புகளின் மதிப்பொய்வு

2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவாகிய தாய்மார்களின் இறப்புககமை அறிய அமனத்து மூலங்களில்
இருந்தும் தரவுகள் ததாகுக்கப்பட்டது மற்றும் ததாடர்புமடய நிபுணர்களின் பங்நகற்புடன் 26
சுகாதாரப் பகுதிகளின் (100%) தரவுகள் ததாடர்பில் மதிப்பாய்வுகள் டத்தப்பட்டன. நகாவிட்19
ததாற்றுந ாய் சூழ்நிமலயின் ெவாமலயும் மீறி 25 சுகாதாரப் பகுதிகளுக்கு மாவட்ட அைவில்
(ந ரடியாகச்
தென்று)
நதசிய
தாய்
இறப்பு
மதிப்பாய்வுகள்
டத்தப்பட்டன.
அறிக்மகயிடப்பட்ட அமனத்து மகப்நபறு இறப்புகளும் மதிப்பாய்வு தெய்யப்பட்டு (100%) )
நதசிய மற்றும் மாவட்ட மட்டத்தில் தாய் இறப்பு விகிதங்கள் தவளியிடப்பட்டன. நெமவ
இமடதவளிகள் கண்டறியப்பட்டு, பரிந்துமரகள் நிமிடங்களில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு
அமனத்து மாவட்டங்களுக்கும் (100%) அனுப்பப்பட்டுள்ைன.
மகப்நபறு இறப்புகளின் தமாத்த எண்ணிக்மக 105 (2018) இல் இருந்து 93 ஆகக்
குமறக்கப்பட்டுள்ைது. நதசிய தாய் இறப்பு விகிதம் (MMR) 100,000 உயிருள்ை பிறப்புகளுக்கு 32.0
(2018) இல் இருந்து 29.2 ஆகக் குமறக்கப்பட்டுள்ை
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மூலம்: தாய் மற்றும் குழந்மத ந ாய் மற்றும் இறப்பு கண்காணிப்பு பிரிவு - குடும்ப சுகாதார பணியகம்
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 2020 ஆம் ஆண்டில் மகப்நபற்று இறப்புகளின் கண்கொணிப்பு

2020 ஆம் ஆண்டில் நகாவிட் 19 ததாற்றுந ாய் சூழ்நிமல இருந்தநபாதிலும் மகப்நபறு
இறப்புகளுக்கு ததாடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மற்றும் பதிலளிப்பு வழிமுமறகள்
நபணப்பட்டன. மகப்நபறு இறப்புகளுக்கான உடனடி பதிலளிப்பு ததாடர்பில்; சுகாதார
நெமவகள் பணிப்பாைர் ாயகம் தமலமமயில் 8 கூட்டங்கை டத்தப்பட்டன. நகாவிட் -19 இன்
முதல் அமலக் காலத்தில் மகப்நபற்று இறப்புகள் பற்றிய ஆய்வு நமற்தகாள்ைப்பட்டு,
பிரச்சிமனகள் அமடயாைம் காணப்பட்டன மற்றும் உடனடி பரிகார டவடிக்மககள்
நமற்தகாள்ைப்பட்டன

நமமெ மீைாய்வுகள்
உடனடி பரிகாரம்

மகப்நபற்று இறப்பு ததாடர்பான கூட்டங்களின் நபாது

 நகொவிட்19 ைவடிக்லககளுக்கொன ைவொைங்கலை ஒருங்கிலணத் ல்

MCMMS பிரிவு இலங்மக சீன ெமுகதின்; ன்தகாமட
மூலம் தபறப்பட்ட அறுமவ சிகிச்மெ முகமூடிகள்
மற்றும் பிற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கமை
வழங்குவதில் சிறந்த பங்களிப்மபச் தெய்தது.

 பிறப்பு குலறபொடுகள் மற்றும் பிைசவத்திற்கு முந்ல ய இறப்பு கண்கொணிப்பு

ாட்டின் அமனத்து சிறப்பு மருத்துவமமனகமையும் (n=107) உள்ைடக்கிய ஒரு வமலயமமப்பு
அடிப்பமடயிலான நதசிய பிறப்பு குமறபாடுகள் மற்றும் தபற்நறார் ரீதியான இறப்பு
கண்காணிப்பு அமமப்பு ஆண்டின் ததாடக்கத்தில் ததாடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம்
மருத்துவமமனகளில் நிகழும் அமனத்து பிறப்பு மற்றும் பிறந்த குழந்மதகளின் இறப்புகளும்
கணினிமயப்படுத்தப்ட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இறந்த குழந்மதகளின் நதசிய
சுயவிவரத்மத ததாகுப்பதற்காக பல்நவறு ஆதாரங்களில் இருந்து அறிக்மகயிடப்பட்ட இறந்த
பிறப்புகமை இவ் அலகின் மூலம் ஆவணப்படுத்தப்பட்டது.

 சிசு மைணக் கண்கொணிப்பு

2020 ஆம் ஆண்டில் சிசு இறப்புகள் மீதான ாடு தழுவிய கண்காணிப்பு மற்றும் பதிலளிப்பு
முமறமம நமம்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஆண்டில் தமாத்தம் 2258 சிசு இறப்புகள் தவையிலும்
மற்றும் மருத்துவமமனகளிலும் பதிவாகியுள்ைன. தற்நபாமதய நகாவிட் 19 ததாற்றுந ாய்
நிமலமம மற்றும் பயணக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக குழந்மத இறப்புகமைப்; மதிப்பாய்வு
தெய்வதில் இந்த அமமப்பு ஒரு பின்னமடமவக் காட்டியது.
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 Zika- த ொைர்புலைய லமக்நைொதசபலி ஆய்வு

2018 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மமக்நராதெபாலி பற்றிய ஆய்வு இரண்டு முதன்மமயான
தபண்; மருத்துவமமனகைான - காைல் வீதி மருத்துவமமன மற்றும் டி தொய்ொ
மருத்துவமமன என்பவற்றில் தவற்றிகரமாக ததாடரப்பட்டது - 2020 ஆம் ஆண்டில் தமாத்தம்
07 மமக்நராதெபாலிகள் நமற்தகாள்ைப்பட்டன.

 வைர்ச்சியலையும் உைகில் பிறப்பு குலறபொடுகள் மற்றும் அங்கவீனம் பற்றிய 9 வது
சர்வந ச மொ ொடு (ICBD2020)

குமறந்த வருமானம் தகாண்ட ாடுகளில் பிறப்பு குமறபாடுகள் , குமறப்பிரெவம் மற்றும்
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பராமரிப்புக்கான திறமன கட்டிதயழுப்ப நவண்டியதன் அவசியத்மத
உணர்ந்து குடும்ப சுகாதார பணியகம் இலங்மக மருத்துவ ெங்கத்துடன் (SLMA) இமணந்து
வைரும் உலகில் பிறப்பு குமறபாடுகள் மற்றும் அங்கவீனம்; ததாடர்பான 9வது ெர்வநதெ
மா ாட்மட 2020 02. 23 முதல் 26 வமர தகாழும்பு சினமன் கிரண்ட் நொட்டலில் டத்தியது.
சுகாதார அமமச்சின் சுகாதார நமம்பாட்டுப் பணியகத்தின் ஆதரவுடன் இம்மா ாடு ஏற்பாடு
தெய்யப்பட்டது. உலக சுகாதார நிறுவனம்; மார்ச் ஆஃப் மடம்ஸ்> அதமரிக்கர் ந ாய்
கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மமயங்கள், அதமரிக்க மனித மரபியல் பிரிவு, மருத்துவ பீடம்>
தகாழும்பு பல்கமலக்கழகம்; இலங்மகயில் உள்ை குழந்மத மருத்துவ நிபுணர்கள் கல்லூரி
மற்றும் இலங்மகயின் ெமூக மருத்துவர்களின் கல்லூரி உட்பட பல ததாழில்முமற ெங்கங்கள்
இதில் பங்குபற்றின.
'அமனவருக்கும் ஆநராக்கியம்: பிறப்பு குமறபாடுகள் தடுத்து பராமரிப்புக்கான முயற்சிகமை
விமரவுபடுத்துங்கள்';'
என்ற
கருப்தபாருளில்
இந்த
மா ாடு
அமமந்திருந்தது.
இக்கருப்தபாருைானது
நிமலயான
அபிருத்தி
இலக்கு
3ற்கு
அமமவாகநவ
உருவாக்கப்பட்டிருந்தது

இதன் ஆரம்ப நிகழ்வு தபப்ரவரி 23 ஆம் திகதி சுகாதார மற்றும் சுநதெ மவத்தியத் துமற
அமமச்ெர் தகௌரவ திருமதி பவித்ரா வன்னியாராச்சி அவர்களின் பங்குபற்றலுடன்
மடதபற்றது.
ICBD 2020 யினது அமர்வுகள்; உயர்தர வமலயமமப்தபான்மற வழங்கியது. அமழக்கப்பட்ட
நபச்ொைர்களுடன் 7 முழுமமயான அமர்வுகள், வாய்வழி விைக்கக்காட்சிகள் மற்றும் 10
சுவதராட்டி அமர்வுகளும், ஆய்வரங்கும் இடம்தபற்றன. இந்த மா ாட்டில் 36 ாடுகளில்
இருந்து 450க்கும் நமற்பட்நடார் கலந்து தகாண்டனர். சுகாதாரப் பணியாைர்கள், தகாள்மக
வகுப்பாைர்கள், ஆராய்ச்சியாைர்கள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் சுகாதார நெமவ நிறுவனங்கள்,
கல்வி நிறுவனங்கள், அரொங்கங்கள், ெர்வநதெ நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் ெமூக
அமமப்புகமைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல்நவறு; துமறகமைச் நெர்ந்தவர்கள் இதில்
அடங்கும்.
நிமறவு விழா திருமதி ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ அவர்களின் பங்குபற்றலுடன் மடதபற்றதுடன்
நிகழ்ச்சியில் விநெட நதமவயுமடய குழந்மதகளும்; அமழக்கப்பட்டிருந்தனர்;.

94

95

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

பிறப்புக் குமறபாடுகள் குறித்த அறுபத்து மூன்றாவது உலக சுகாதாரப் நபரமவத் தீர்மானத்தின்
WHA63.17 நிகழ்ச்சி நிரலின் 11.7 ெட்டப்படி (2010)க்குப் பிறகு இ ஒரு தொப்தத்தின் இது
இடம்தபற்றது. இந்த தீர்மானத்மத தெயல்படுத்துவதில் உள்ை முன்நனற்றத்மத மறுபரிசீலமன
தெய்வதில் அல்லது பிறப்பு குமறபாடுகள் பராமரிப்பு மற்றும் தடுத்தல் ததாடர்பில்
திட்டமிடப்பட்டது . எனநவ, ICBD2020 இன் பங்நகற்பாைர்கள் 'பிறப்பு குமறபாடுகள்
பராமரிப்பு மற்றும் தடுப்பு பற்றிய தகாழும்பு பிரகடனத்மத' உருவாக்கினர். உலக சுகாதார
அமமப்பு மற்றும் பிற முன்னணி நிறுவனங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் கவனம் தெலுத்தும்
டவடிக்மககமை மறுபரிசீலமன தெய்து மதிப்பாய்வு தெய்ய அழுத்தம் தகாடுத்தனர்.

2021 இல் திட்ைமிைப்பட்ை சிறப்பு அபிவிருத்தி ைவடிக்லககள்
தாய்மார் தற்தகாமலகள் பகுப்பாய்வு 2002 - 2019
தாய்மார் பிநரத பரிநொதமன பகுப்பாய்வு 2010 - 2019
மகப்நபறு இறப்புகள் வமரவு அறிக்மகயின் ததாகுப்பு 2014 - 2018
ஆண்டுகளுக்கான குழந்மத இறப்பு தரவுகளின் விரிவான பகுப்பாய்வு 2017 2019
• த ருக்கமான மத்திய நிமல கண்காணிப்புடன் குழந்மத இறப்புகளின் கண்காணிப்பு
தீவிரப்படுத்தப்பட்டது
• குழந்மத இறப்புகளின் காலாண்டு வட்ட நமமெ ஆய்வு
• தபாதுவான குழந்மத பருவ ந ாய்கள் குறித்த நமலாண்மம
வழிகாட்டுதல்கமை உருவாக்குதல்
•
ாடலாவிய குழந்மத இறப்புகளின் மதிப்பாய்வு
•
•
•
•

மகளிர் ைத் திட்ைம்
• HPV DNA ,yq;ifapy; fu;g;gg;ig tha;g; Gw;WNeha; gupNrhjidf;fhd
epfo;r;rpj; jpl;lk;

HPV DNA நொதமன, கர்ப்பப்மப வாய்ப் புற்றுந ாய்க்கான முதன்மமத் திமரயிடல்
முமறயாகவும், நதசிய கர்ப்பப்மப வாய்ப் புற்றுந ாய் பரிநொதமனத் திட்டத்தில்
முன்கூட்டிநய
கண்டறிதல்
முமறயாகவும்
HPV
DNA
நொதமன
முமறகள்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. WHO வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ததாழில்நுட்ப ஆநலாெமனக்
குழுவின் பரிந்துமரயின்படி 35 மற்றும் 45 வயதுமடய தபண்களின் இலக்காகக் தகாண்டு
இத்திட்டம் திட்டமிடப்பட்டது.
கர்ப்பப்மப வாய்ப் புண்களின் உயர் கண்டறிவதற்கு நபப் ஸ்கிரீனிங்குடன் ஒப்பிடும்நபாது
நீண்ட ஸ்கிரீனிங் இமடதவளி, மெட்நடா-ஸ்கிரீனர்கள் மற்றும் ஹிஸ்நடாபாதாலஜிஸ்டுகளின்
பணிச்சுமமமயக் குமறத்தல் மற்றும் மாதிரிகளின் சுய நெகரிப்பு ஆகியமவ DNA ஸ்கிரீனிங்கின்
ன்மமகைாகும். நமலும், ஒரு இயந்திரத்தின் நொதமன திறன் ஒரு ாமைக்கு சுமார் 200
மாதிரிகள் மற்றும் ஆண்டுநதாறும் சுமார் 50,000 மாதிரிகள் ஆகும்.
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எமது ற்நபொல ய நிலையும், முன்நனொக்கி தசல்வ றகொன வழியும்
களுத்துமறயில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முன்நனாடித் திட்டத்மதத் ததாடர்ந்து, 2020 ஆம் ஆண்டில்
தகாழும்பு, கம்பொ, கண்டி, மாத்தமை, இரத்தினபுரி, தமானராகமல, அனுராதபுரம் மற்றும்
மட்டக்கைப்பு உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களுக்கு வமரயறுக்கப்பட்ட எண்ணிக்மகயிலான HPV
DNA நொதமனக் கருவிகள் விநிநயாகிக்கப்பட்டன.
தற்நபாது குமறந்த எண்ணிக்மகயிலான நொதமனக் கருவிகள் மற்றும் ரியாதஜண்டுகமை
வாங்குவதற்கு உலக வங்கி மூலம் நிதியளிக்கப்படுகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டு வமர குமறந்த
எண்ணிக்மகயிலான நொதமனக் கருவிகமை வாங்குவதற்கு உலக வங்கி நிதியுதவி உள்ைது.
2022 முதல் நொதமனக் கருவிகமை வாங்குவதற்கு அரொங்க நிதிமயப் பயன்படுத்த சுகாதார
அமமச்சு அங்கீகாரம் அளித்துள்ைது.

நீண்ட கலந்துமரயாடல்களுக்குப் பிறகு, 2020 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் புதிய HPV DNA
இயந்திரத்மத நிறுவ முடிவு தெய்யப்பட்டது, தபப்ரவரி 2021 இல் வட மத்திய மாகாணத்தில்
உள்ை அனுராதபுரம் நபாதனா மருத்துவமமனயில் ( ன்றி-தராட்டரி கழகம்) நிறுவப்பட்டது.
தபண்களின் ஆநராக்கியம் ஒரு நதெத்தின் தெல்வம்' என்பதால் HPV A DNA திட்டத்மத
முன்னுரிமமயாகக் கருத நவண்டியுள்ைது
.

2021 இல் திட்ைமிைப்பட்ை விநசை அபிவிருத்தி ைவடிக்லககள்

35 வயதான இலக்குக் குழுமவ மமயப்படுத்திய HPV DNA இயந்திரத்மதப்; பயன்படுத்தி
முதன்மம கர்ப்பப்மப வாய்ப் புற்றுந ாய் ஸ்கிரீனிங் நொதமனமய படிப்படியாக
நமற்தகாைைத் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இந்த ந ாக்கத்மத அமடவதற்காக அரொங்கம்
வருடாந்தம் 280 மில்லியன் ரூபாமவ முதலீடு தெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதற்கு நமலதிகமாக 'திரவ அடிப்பமடயிலான மெட்டாலஜி' நொதமனயாக (கருப்மப வாயில்
தெல்லுலார் மாற்றங்கமைப் பார்க்க) அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ொய் மற்றும் புதி ொகப் பிறந் குழந்ல பைொமரிப்பு திட்ைம்
தாய் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதகளின் ந ாயுற்ற தன்மம மற்றும் இறப்மபக் குமறக்கும்
ந ாக்கத்துடன் பிரெவம் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதமயப் பராமரிப்பின் நபாது சுகாதார
நெமவகமை நமம்படுத்துவதற்கு குடும்ப சுகாதார பணியகத்தின் பிறப்பு மற்றும் புதிதாகப்
பிறந்த பராமரிப்பு பிரிவு தபாறுப்பாகவுள்ைது. புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதகளுக்கான நதசிய
வழிகாட்டி (மூன்று ததாகுதிகள்) புதுப்பிக்கப்பட்டு, அச்சிடப்பட்டு சுகாதார நிறுவனங்களுக்கு
விநிநயாகிகப்பட்டுள்ைது.
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நகாவிட் 19 ததாற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ெந்நதகத்திற்குரிய தாய்மார்கள் மற்றும்
புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதகளுக்கான பராமரிப்புச் நெமவகமை வலுப்படுத்துவநத இப்பிரிவின்
இந்த ஆண்டிற்கான முக்கிய ந ாக்கமாக இருந்தது
 மருத்துவமமனகளில் தாய் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதகளுக்கான தனிமமப்படுத்தல்
பிரிவுகமை நிறுவுவதற்கு டவடிக்மககள் நமற்தகாள்ைப்பட்டதுடன் இது ததாடர்பிலான
வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட்டு, இலங்மக மகப்நபறு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும்
இலங்மக குழந்மத மருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவற்றுடன் இமணந்து தவளியிடப்பட்டது.
 தகாழும்பு கிழக்கு ஆதார மருத்துவமமன மற்றும் நொமாகம ஆதார மருத்துவமமன
என்பன தாய் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதகளுக்கான பிரத்திநயக மருத்துவமமனயாக
மாற்றப்பட்டது.
 சிறப்பானநதார் தாய். நெய் தீவிர சிகிச்மெ பிரிவு (NICU) தகாழும்பு கிழக்கு ஆதார
மவத்தியொமலயில் (முல்நலரியா) நிறுவப்பட்டது

நகொவிட் -19 உைன் கர்ப்பிணித் ொய்மொர்களுக்கொக அலமக்கப்பட்ை தகொழும்பு கிழக்கு
ஆ ொை லவத்தியசொலையின் ொய்.நசய் தீவிை சிகிச்லச பிரிவு (NICU) மனி வைம் மற்றும்
உட்கட்ைலமப்பு வசதிகலை நமம்படுத் ப்பட்ைன.
• மவத்தியொமலகளிலுள்ை ததாழிலாைர் அமறகள், தனிமமப்படுத்தும் பிரிவுகள் மற்றும்
பிறந்த குழந்மதகளுக்கான அத்தியாவசிய உபகரணங்கள் விநிநயாகிகக்கப்ட்டதுடன் இவ்
அத்தியாவசிய உபகரணங்கள் தகாள்வனவுகள் சுகாதார அமமச்சின் பநயா தமடிக்கல்
இன்ஜினியரிங் பிரிவு மூலம் நமற்தகாள்ைப்பட்டது.
• கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதகளுக்கான அத்தியாவசிய
மருத்துவ
உபகரணங்கையும்
ஏமனய
தபாருட்கமையும்
தபற்றுக்தகாள்ை
ன்தகாமடயாைர்கள் மூலம் நிதி திரட்டப்பட்டது UNICEF - பிறந்த குழந்மதகளுக்கான
தவன்டிநலட்டர்கள், HSEP இயந்திரங்கள், குழந்மத காப்பகங்கள், குழந்மத சூடாக்கிகள்,
ததாழிலாைர் அமற படுக்மககள், உட்தெலுத்துதல் பம்புகள், சிரிஞ்ச் பம்புகள், CTG
மல்டிபாரா-தமானிட்டர்கள், மகப்நபறு கருவிகள் குழந்மத வமலகள், CTG - 20 குழந்மத
HSEP சூடாக்கிகள், 20 வயதுவந்தவர்களுக்கான உறிஞ்சிகள், 10 ஒளிச்நெர்க்மக அலகுகள்,
பிறந்த குழந்மதகளுக்கான 20 CTG இயந்திரங்கள், UNFPA -குழந்மத தவப்பமமடதல், பிரெவ
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படுக்மககள், கண்ணியம் கருவிகள், PPE கள், COVID-19 தபண்களுக்கான ஆமட அங்கிகள்,
நகாவிட் -19 கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கான முகமூடிகள், உட்தெலுத்துதல் பம்புகள், பிற
ன்தகாமடகள் தவன்டிநலட்டர், மகயில் மவத்திருக்கும் டாப்ைர்கள், CTG,
உட்தெலுத்துதல் பம்புகள் என்பன கிமடக்கப்தபற்றன.

• மருத்துவமமனகளில் சிக்கல்கமை அமடயாைம் காணவும், சுகாதார ஊழியர்கமை
ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் நெமவகமை ஒழுங்கமமக்க உதவுவதற்காகவும் கண்காணிப்பு
விஜயங்கள் நமற்தகாள்ைப்பட்டன.
• தரமான நெமவகமைப் நபணுவதற்காக மாவட்ட தபாது சுகாதாரக் குழுக்கள்,
மருத்துவமமனகள் மற்றும் பிற நிபுணர்களுடன் ததாடர்ச்சியான உமரயாடல்;
நமற்தகாள்ைப்பட்டது.
குழந்மத மருத்துவத்தில் தாய்ப்பால் ஆநலாெமன மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மதப்
பராமரிப்பு ததாடர்பில் பயிற்சியாைர்கமைப் பயிற்றுவிக்கும் இரண்டு பயிற்சித் திட்டங்கள்
டத்தப்பட்டதுடன்; 55 நபர் பயிற்சி தபற்றனர்.

அவெர மகப்நபறியல் பராமரிப்பு மற்றும் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மத பராமரிப்பு ததாடர்பில்
மருத்துவமமன ஊழியர்களுக்களுக்கும் ,தபாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கான பயிற்சிகள் குடும்ப
சுகாதார பணியகத்தில் டத்தப்பட்ட நபாது.

தபாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கான பயிற்சிகள் புதிதாகப் பிறந்த குழந்மத பராமரிப்பு
ததாடர்பில் டத்தப்பட்ட பயிற்சியின் நபாது.
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குழந்ல பைொமரிப்பு, நமம்பொடு மற்றும் சிறப்பு ந லவகள் நிகழ்ச்சி திட்ைம்
தகாழும்மப உள்ைடக்கி' திட்டத்தின் ஆரம்பம் மற்றும் மாளிகாவத்மத பிராந்திய சிறுவர்
அபிவிருத்தி தமலயீட்டு நிமலயத்தின் (CDICreg) திறப்பு விழா.
2002 ஆம் ஆண்டில் குழந்மத நமம்பாட்டுத் திட்டமானது ாட்டின் குழந்மதப் பராமரிப்புத்
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் ஒன்றிமனக்கப்பட்டிருந்த நபாதிலும் 5 வயதுக்குட்பட்ட அமனத்து
குழந்மதகளின் நமம்பாட்டு டவடிக்மககள் ததாடர்பிநலநய கூடிய கவனம் தெலுத்தப்பட்டது.
குழந்மதகளின் ஆரம்ப பருவ நமம்பாட்டுத் திட்டமானது 5 வயதுக்குட்பட்ட அமனத்து
குழந்மதகளின் வைர்ச்சிமய நமம்படுத்துதல், வைர்ச்சி தாமதங்கள் மற்றும் குமறபாடுகள்
ஆகியவற்மறக் கண்டறிந்து, சிறப்புத் நதமவகள் உள்ை குழந்மதகளுக்கு விரிவான நெமவகமை
வழங்குவதற்காக வடிவமமக்கப்பட்டுள்ைது. . இத்திட்டத்தின் முதல் முன்நனாடித் திட்டம் 2020
ஜூமல 31 அன்று தகாழும்பு மாவட்டத்திலுள்ை பிராந்திய சுகாதாரப் பணிப்பாைர்களின்
ஒத்துமழப்புடன் ததாடங்கப்பட்டது
CDICreg என்பது பல ஒழுங்குமுமறக் குழுவால் (MDT) இவ்வாரான குழந்மதகமைப்
பராமரிக்கும் கிளினிக் ஆகும், இது தற்நபாமதய உலகைாவிய ொன்றுகளின்படி
குழந்மதகளுக்கான கவனிப்மப வழங்கும் மிகச் சிறந்த மாதிரியாக உள்ைது. தகாழும்பு
மாவட்டத்திற்கான CDICreg மாளிகாவத்மத பிரநதெ மவத்தியொமலயின் வைாகத்தினுள்
அபிவிருத்தி தெய்யப்பட்டு, குமறந்தபட்ெ தபௌதீக மற்றும் மனித வைங்களுடன் ஜூமல 31
ஆம் திகதி ெம்பிரதாயபூர்வமாக திறந்து மவக்கப்பட்டது.
மாவட்டத்திலுள்;ை பிராந்திய மருத்துவர்கள் (PHMs) ஆகஸ்ட் 2020 இல் 68% குழந்மதகமைக்
கண்காணிக்க
முடிந்தது.
அமடயாைம்
காணப்பட்ட
விநெட
குழந்மதகளுக்கான
மருத்துவர்களினால் கண்காணிப்பு பணிகளும் முன்தனடுக்கப்படுவதுடன் தவளி மருத்துவ
நிமலயங்கள் மற்றும் பிராந்திய நிமலயங்கை என்பவவற்றிலும் இப் பணிகமை ததாடர்ந்தனர்.

தகொழும்பு மொளிகொவத்ல CDIC திறப்பு விழொவின் நபொது

மொளிகொவத்ல CDIC யின் ற்நபொல ய நிலை
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அங்கம்பிட்டிய தவளிக்கை கிளினிக்

நெொமொகம தவளிக்கை கிளினிக்

2021 இல் திட்ைமிைப்பட்ை சிறப்பு அபிவிருத்தி ைவடிக்லககள்


“IncluDe” திட்டத்தின் இரண்டாவது பரீட்ொர்த்த திட்டத்மத கண்டி மாவட்டத்தில்
ஆரம்பித்தல்.



2030 SGD இலக்கின் 4.2.1 வது குறிக்நகாள்கமை வகுப்பதற்கான மனதைவில்
வைரச்சியமடயும் குழந்மதகளின் விகிதத்மத அமடயாைம் காண ECDI2030 முமறயிமனப
பயன்படுத்தி ஆரம்பக் கணக்தகடுப்மப டாத்துதல்



வைர்ச்சித் தாமதங்கள் மற்றும் குமறபாடுகள் உள்ை குழந்மதகமை முன்கூட்டிநய
கண்டறிந்து அதற்கான பரகாரங்கமை தெய்வதற்கான விருத்தியமடந்த பராமரிப்பு
வழிகமை முன்தனடுப்பதுடன் தபருமூமை வாதம், ஆட்டிெம் ஸ்தபக்ட்ரம் நகாைாறுகள்
மற்றும் கற்றல் நகாைாறுகளுக்கான நதசிய முகாமமத்துவ வழிகாட்டுதல்கமை வழங்குதல்.

பொைசொலை சுகொ ொை நிகழ்ச்சித் திட்ைம்
பாடொமலச் சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ந ாக்கம் 'ஆநராக்கியமானதும் மகிழ்ச்சியானதும்
பாதுகாப்பானதும் சுறுசுறுப்பானதுமான இைம் தமலமுமற'. என்பதாகும். எவ்வாறாயினும்,
பாடொமலப் பிள்மைகளுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி வாய்ப்புகளிலிருந்து சிறந்த முமறயில்
பயன்கமைப் தபற்று தங்கைது குடும்பங்கள் மற்றும் ெமூகத்தினரிமடநய ஆநராக்கியமான
வாழ்க்மக முமறமய நமம்படுத்துவதற்கான சுய-திறனுடன் அவர்கமை நமம்படுத்தி
நிமலயானததாரு பாடொமலச் சுகாதாரத் திட்டத்மத உருவாக்குவநத இந்த
நிகழ்ச்சித்
திட்டத்தின் குறிக்நகாைாகும்.

 பொைசொலை மொணவர்களிலைநய உைவியல்-சமூக ஆநைொக்கியத்ல நமம்படுத்து ல்
பூநகாைப் பாடொமல சுகாதார கணக்தகடுப்பில்; பதிவாகியுள்ைதன் பிரகாரம் இைம்
பருவத்தினருக்கு ஆபத்தான டத்மத மாற்றத்திமனக் கருத்தில் தகாண்டு பாடொமல
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பிள்மைகள்; மற்றும் இைம் பருவத்தினரின் மநனா-ெமூக ஆநராக்கியத்மத நமம்படுத்தும்
ந ாக்கில் 2019-2021 காலப்பகுதியில் இரண்டு தவவ்நவறு இலக்கு குழுக்கமை மமயப்படுத்திய
வித்தியாெமான இரண்டு திட்டங்கள் ஒழுங்கமமக்கப்பட்டன
1. பாடொமலயில்
உறுதிதெய்தல்

சுகாதார மற்றும் கல்வி அதிகாரிகளின் இயலுமம விருத்திமய

2. வீட்டில் உள்ை தபற்நறாமர இலக்குமவத்து தபற்நறாருக்குரிய மடமுமறகள் குறித்த
வழிகாட்டிமய உருவாக்குவதன் மூலம் அவர்களுக்கான அறிவூட்டல்கமை பல்நவறு
உத்திகமைப் பயன்படுத்தி நமற்தகாள்ைல்
குடும்ப லப் பணியகத்தின் பாடொமல சுகாதாரப் பிரிவானது பாடொமல மாணவர்களின்
உைவியல் ல்வாழ்மவ நமம்படுத்தும் வமகயில், பல்நவறு துமறகமைச் நெர்ந்த நிபுணர்களின்
பங்களிப்நபாடு 'பாடொமல மாணவர்களின் உைவியல் ெமூக ல நமம்பாட்டிற்கான ஆசிரியர்
மகநயடு;' மற்றும் 'உைவியல் பயிற்சிக் மகநயடு' ஆகியவற்மற உருவாக்கியுள்ைது. இது
இலங்மகயில் பாடொமல மாணவர்களின் சுகாதார நமம்பாட்டிற்கான குமறந்த தெலவில்
ததாகுக்கப்பட்டுள்ைதுடன் இந்த ததாகுப்பின் மூலம் அன்றாட வாழ்க்மகயில் ஏற்படும்
ெவால்கமை ெமாளிக்க மாணவர்களுக்கு நபாதுமான அறிவு மற்றும் திறன்கள்
வழங்கப்படுகின்றன.
2020 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு 3 ாள்; பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் டாத்தப்பட்ட இப்பயிற்சிகளில் 80
தபாது சுகாதார முகாமமயாைர்கள் பங்குபற்றினர். 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் ாடு முழுவதும் 300
நபர் முதன்மம பயிற்சியாைர்கைாக பயிற்றப்பட்டுள்ைனர். இந்த பயிற்சியாைர்கைால்
ஆசிரியர்களுக்காக அவர்களுக்குரித்தான விடயங்கள் மமயப்படுத்திய 3 பயிற்சித் திட்டங்கமை
டத்த முடிந்தது.
நகாவிட் -19 பரவல் மற்றும் அதன் பாதிப்புக்களின் காரணமாக, வழக்கமாக டாத்தப்படுகின்ற
ந ரடிப் பயிற்சிகமை
டாத்த முடியமால் நபானது. பாடொமலச் சுகாதார பிரிவு,
பியிற்சியாைர்கமைப்
பயிற்றுவிக்கும்
(TOT)
திட்டங்கமை எளிதாக்குவதற்காக அது ததாடர்பான
மாகாண மற்றும் பிராந்திய பயிற்சியாைர்களுடன்
ததாடர்பு தகாண்ட இமனயவழி பயிற்சித் ததாடர்
ஒன்மற டத்துவதற்கும் முடிவு தெய்யப்பட்டது.
பாடொமல சுகாதாரப் பிரிவு குழந்மத வைர்ப்பு
மகநயட்மட உருவாக்கியுள்ைதுடன் சுகாதாரம்
மற்றும் கல்வி முமறகமை ெமூக வமலயத்
தைங்களின்
ஊடாக
வழங்குவதற்கும்,
காணப்படுகின்ற
வைங்கமையும்
வாய்ப்புகமையும்;
பயன்படுத்தி
நமம்படுத்துவதற்காக பல்நவறு உத்திகமை ஆராய்ந்தும் வருகின்றது.

தபற்நறாமர

இது ததாடர்பிலான ஆரம்ப கலந்துமரயாடல்கள்
மடதபற்றன, நமலும் இைம்
பருவத்தினரின் தபற்நறாமர நமம்படுத்தும் ந ாக்கில் இமணயதைத்மத வடிவமமத்து
இமனய வழிக் கற்றல் (eLearning) ததாகுதிமய உருவாக்குவதற்கான அடிப்பமட
டவடிக்மககளும் நமற்தகாள்ைப்பட்டுள்ைன.
பயிற்சியாைர்கமைப் பயிற்றுவித்தல் திட்டத்தின் கீழ் மூன்று பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்
முன்தனடுக்கப்பட்டதுடன், பாடொமல மாணவர்களுடன் ந ரடியாகத் ததாடர்புபட்டு
பணியாற்றும் சுமார் 150 தபாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கு பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டது.
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பொைசொலை மொணவர்களிலைநய ஊட்ைச்சத்து பிைச்சிலனகலை முகொலமத்துவம் தசய் ல்

ஊட்டச்ெத்து குமறபாடனது இலங்மகயில் பாடொமல மாணவர்களிமடநய காணப்படுகின்ற
ஆநராக்கியம் ததாடர்பான முக்கிய பிரச்ெமனயாகும். இரும்பு மற்றும் அயடின் குமறபாடு
நபான்ற நுண்ணூட்டச்ெத்து குமறபாடுகளுடன் குமறந்த எமட, வைர்ச்சி குன்றுவது, நபான்ற
பிரச்சிமனகள் கண்டறிந்த நபாதிலும், இப் பிரச்சிமனகமை குமறக்கும் வழிவமககள்
திருப்திகரமாக இல்லாமலுள்ைது. மறுபுறம், அதிக எமட மற்றும் உடல் பருமன் அதிகரித்தல்
நபான்ற பிரச்சிமனகள் கர்ப்புறங்களில் மட்டுமல்லாது கிராமப்புற மக்கமையும் பாதிக்கிறது.
எனநவ, உடல் பருமன் பாதிக்கும் காரணிகமை கருத்தில் தகாண்டு, பாடொமல
மாணவர்களிமடநய ஊட்டச்ெத்து பிரச்ெமனகமை ெமாளிக்கக் கூடிய விதத்திலான பாடொமலச்
சூழமல உருவாக்குவதில் கவனம் தெலுத்தப்படுகின்றது.
ந ர விமரயத்மதக் குமறக்கும் முகமாக தபாது சுகாதார ஊழியர்கள் மூலம் வீடுகளுக்கு
மருந்துகமை வழங்குவதன் மூலம் நகாவிட் -19 பரவல் காரணமாக பாடொமலகள் மூடப்பட்ட
நிமலயிலும்; 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான வாராந்த
இரும்புச் ெத்து நெர்க்மக வழங்கும் தெயற்திட்டம்
முன்தனடுக்கப்பட்டது.
ாடு முழுவதிலும் உள்ை மாணவர்கள் 100%
பயனமடயும்
விதத்தில்
பாடொமல
மாணவர்களிமடநய ஊட்டச்ெத்து பிரச்சிமனகமை
நிர்வகிப்பது குறித்து சுகாதார மற்றும் கல்வி
ஊழியர்களுக்கு இரண்டு பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான
பயிற்சித் திட்டங்கள் டத்தப்பட்டன

 பொைசொலைப் பிள்லைகளின் ஆநைொக்கியம் மற்றும்
சொ கமொன தகொள்லக முடிவுகளுக்கொன பரிந்துலை

ல்வொழ்லவ நமம்படுத்துவ ற்கு

உணவு மற்றும் பானங்கள் ததாடர்பான விைம்பரங்களில் குழந்மதகள் நதான்றுவதற்கான
குமறந்தபட்ெ வயததல்மல குறித்து ஆராய்வதற்கான கூட்டம் அது ததாடர்பிலான முக்கிய
பங்குதாரர்களின் பங்நகற்புடன் மடதபற்றது. 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு உணவு
மற்றும் மது அல்லாத பானங்களின் விைம்பரங்களில் நதான்றுவது ததாடர்பாக உணவுச்
ெட்டத்தில் வரவிருக்கும் திருத்தங்கமை பங்நகற்பாைர்கள் ஒப்புக்தகாண்டனர். பங்நகற்ற
அமனவரும்; உணவு ெட்டத்தில் எதிர்கால திருத்தங்களில் குமறந்தபட்ெ வயமத 12 முதல் 18 ஆக
அதிகரிக்க பரிந்துமரத்தனர், ஏதனனில் மது அரசியலமமப்பு தபாதுமக்களின் பாதுகாப்மப
உறுதிப்படுத்துகிறது. நதசிய கல்வி நிறுவனம் மற்றும் கல்வி அமமச்சும் க.நபா.தா ொதரன
தரத்திற்கு
கட்டாய பாடமாக சுகாதாரம் மற்றும் உடற்கல்வி பாடத்மத மவத்திருக்க
பரிந்துமரத்தன.

 ந சிய மட்ைத்திைொன மீைொய்வுகளும் கூட்ைங்களும்
நதசிய அைவிலான பாடொமல சுகாதார ஆய்வு
கூட்டம் ெகல மாவட்டங்களின் பிரதிநிதிகளின்
பங்நகற்புடன் மடதபற்றது. வருடாந்த பாடொமல
சுகாதார தெயல்திறன் மாவட்ட ரீதியில்; மதிப்பீடு
தெய்யப்பட்டது. சுகாதார அமமச்சின் முக்கிய
நிர்வாக அமமப்பாக இருக்கும் இரண்டு நதசிய
ஒருங்கிமணப்புக்
குழுக்கைால்
பாடொமல
சுகாதாரம்
குறித்தும்
பாடொமல
சுகாதார
டவடிக்மககள் குறித்தும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்ட
இக் கூட்டம் சுகாதார நெமவப் பணிப்பாைர்; ாயகம்
தமலமமயில் டாத்தப்பட்டது.
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 பொைசொலை மொணவர்களுக்கொன நகொவிட் -19 எதிர்ப்பு ைவடிக்லககள்;
ாட்டில் முதல் ததாற்றாலர் கண்டறியப்பட்ட உடநனநய பாடொமலகளில் நகாவிட்-19
ந ாமயத் தடுப்பது ததாடர்பில் பாடொமல சுகாதாரப் பிரிவின் ஊடாக கல்வித் துமறக்கு
நதமவயான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்பட்டன. பாடொமலகளில் நகாவிட்-19 பரவமல
தடுத்தல், முன்னாயத்தம், தயார்நிமல மற்றும் , பாடொமலகளில் விமையாட்டு டவடிக்மககள்,
பாடொமலகமை;
மீண்டும்
திறப்பதற்கான
வழிகாட்டுதல்
நபான்றவற்றிற்கான
சுற்றறிக்மககளும் தவளியிடப்பட்டன.
நகாவிட் -19 ததாற்றுக்குள்ைான மாணவர்களுக்காக தனித்தனி நதர்வு மமயங்கமை ஏற்பாடு
தெய்து நகாவிட் -19 பரவிலுக்குள்ைான மத்தியில், க.தபா.தா.ொதரண பரீட்ச்மெமய
தவற்றிகரமாக டத்தி முடிப்பதற்கான முழு ஒத்துமழப்மபயும் பாடொமல சுகாதாரப் பிரிவு
வழங்கியது.
ாடு முடக்கப்பட்டிருந்த காலப்பகுதிமய பயனுள்ை விதத்தில் கழிப்பதற்கான ஆநலாெமனகள்
வழங்கப்பட்டதுடன் தபற்நறார்கள் மற்றும் இைம் பருவத்தினருக்கான வீடிநயாக்கள்
உருவாக்கப்பட்டு கல்வி அமமச்சிடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது

 ஊட்ைச்சத்து மதிப்பீட்டிற்கொன உபகைணங்களின் தகொள்வனவு
ஊட்டச்ெத்து நிமலமய அைவிடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ை தபாது சுகாதார ஆய்வாைர்களுக்கு
ானூறு தராசுகளும், 400 உயரம் அைவிடும் ாடாக்களும் விநிநயாகிக்கப்பட்டன. நகாவிட் -19
ததாற்றுந ாய் காரணமாக பள்ளி மூடப்பட்ட நபாதிலும், தவயிக்கை சுகாதார ஊழியர்கள் 53%
பாடொமல மருத்துவ பரிநொதமனகமை (SMI) முன்தனடுத்தனர், இது முந்மதய ஐந்து
ஆண்டுகளில் இது 90% க்கும் அதிகமாக காணப்பட்டது.

2015-2020 வலையிைொன கொைப் பகுதியில் பொைசொலை மருத்துவ பரிநசொ லனகளின்
எண்ணிக்லக
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Total number of schools

2015 முதல் 2019 வமரயிலான காலப் பகுதியில் பாடொமல மருத்துவப் பரிநொதமனகள் (SMI)
டத்தப்பட்ட பாடொமலகளின் எண்ணிக்மக
மூலம் FHBeRHMIS, 2019

* 2018 தரவுகளில் அரொங்கப் பாடொமலகள், அறத றிப் பள்ளிகள் மற்றும் சில ெர்வநதெ
பாடொமலகளும் அடங்கும்.
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மாதாந்த ஊட்டச்ெத்து தரவுகளின்படி 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களிமடநய குமறந்த உடல்
நிமற குறியீடு; (BMI) கீழ்ந ாக்கிய நபாக்கு இருந்தாலும், உடல் பருமன் மற்றும் அதிக எமட
அதிகரிப்பு நபான்ற குறிகாட்டிகள் சுhதகமான நபாக்மகக் காட்டியது.

2019 இல் பொைசொலை மொணவர்களிலைநய ஊட்ைச்சத்து குலறபொடு பைம்பல்

2021 இல் திட்ைமிைப்பட்ை சிறப்பு அபிவிருத்தி ைவடிக்லககள்
 இைம்
பருவத்தினரின்
தபற்நறாருக்காக
இமனயவழி
கற்றல்
ொதனத்
ததாகுதிதயான்மறயும்; இமணயத்தைதமான்மறயும்
கற்றல்
முகாமமத்துவ
அமமப்புடன் இமணந்து ததாடங்கப்பட்டது.
 இைம் பருவ குழந்மதகளுள்ை தபற்நறாருக்கான சிறு புத்தகத்மத அச்சிடுதல்
 சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி ஊழியர்களுக்கு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உைவியல்-ெமூக சுகாதார
நமம்பாடு குறித்த இமனயவழி பயிற்சிமய டத்துதல்
 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வாராந்திர இரும்புச்ெத்து மற்றும் நபாலிக் விநிநயாகத் திட்டத்மத
தெயற்படுத்துதல்
 ஆநராக்கியத்மத ஊக்குவிக்கும் பாடொமல குறிகாட்டிகமை மறுபரிசீலமன தெய்து, தரத்மத
நமம்படுத்தவும், ஆநராக்கியத்மத ஊக்குவிக்கும் பாடொமல திட்டத்தின் பரப்மப
நமம்படுத்தவும் ஒரு பரீட்ொர்த்த திட்டத்மத டத்துதல்.
 பாடொமலப் பிள்மைகளின் ஊட்டச்ெத்து நிமல மற்றும் உை-ெமூக லமன நமம்படுத்துவது
குறித்து IEC ொதனங்களின் நமம்பாடு.

கண்கொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு

தெயற்திறன் மிக்க தெயற்பாடுகளுக்குத் நதமவயான வழிகாட்டுதமல வழிகாட்டுதமலயும்
வழங்கி ாட்டிற்குள் உள்ை ெகல தாய் மற்றும் குழந்மத சுகாதார (MCH) திட்டத்மத கண்காணித்து
மதிப்பிடும் பணிகளுக்கு இந்த அலகு தபாறுப்பாகவுள்ைது


நதசிய தாய் மற்றும் குழந்மத சுகாதார(MCH) மதிப்புமரகள் - நகாவிட்-19 ததாற்றுந ாய்
சூழ்நிமலக்கு மத்தியில், அமனத்து கீழ்மட்ட சுகாதார நெமவ வழங்கு ர்களின் பரந்த
பங்நகற்புடன் சூம் ததாழில் நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி 26 சுகாதார மாவட்டங்கமையும்
உள்ைடக்கியதாக
தாய் மற்றும் குழந்மத சுகாதார (MCH)
மதிப்பாய்வுகள்
நமற்தகாள்ைப்பட்டன.
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பயணக் கட்டுப்பாடுகள் தைர்த்தப்பட்டவுடன் பல மாவட்டங்களில் தபாது சுகாதார
மருத்துவச்சிகளுக்கான இயலுமம நமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் நமற்தகாள்ைப்பட்டன.
அமனத்து தபாது சுகாதார மாதுகளுக்கான ஊட்டச்ெத்து மாதத் தரவுகமை வழங்குவதற்காக
மின்னணு தகவல் முமறதயான்றும் உருவாக்கப்பட்டது

ாட்டில் உள்ை அமனத்து பாடொமலப் பல் சிகிச்மெயாைர்களிடமிருந்தும் தரவுகமை
தபற்றுக்தகாள்வதற்கு மின்னணு தகவல் முமறதயான்றும் உருவாக்கப்பட்டது

நகொவிட்-19 ைவடிக்லககள்
தாய் மற்றும் குழந்மத லப் பணிகளில் ஈடுபடுகின்ற தவளிக்கை சுகாதார பணியாைர்களுக்கான
நகாவிட் -19 மகநயடானது அவர்கைது வழக்கமான பணிகளின் நபாது அவர்கள் எடுக்க
நவண்டிய முன்தனச்ெரிக்மக டவடிக்மககமை உள்ைடக்கியதாக உருவாக்கப்பட்டது.

WHO மற்றும் UNICEF ஆகியமவ நகாவிட் 19 ஐ எதிர்த்துப் நபாராடுவதற்கான பாதுகாப்பு
டவடிக்மகயாக மக களுவுதல் வெதிகமை எல்ல மாவட்டங்களிலும் அமமப்பதற்கான
உதவிகமை வழங்கியது. கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் தபாதுச் சுகாதார அதிகாரிப் பிரிவுகள்
மற்றும் பிரநதெ காதார் அதிகாரிப் பிரிவுகள் என முழ ாட்மடயும் உள்ைடக்கியதாக வை
ஒதுக்கீடுகள் நமற்தகாள்ைப்பட்டன.
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 'நகாவிட் -19 இன் தயார்நிமலக்கு உதவும் வமகயில் பதுமை மாவட்டத்தின் தவளிக்கை
மருத்துவமமன மமயங்களில் மகச் சுகாதார வெதிகளின் நபாதுமான அைவு பற்றிய ஆய்வு'
'என்ற தமலப்பிலான ஆய்வு அறிக்மகதயான்று ெமூக மருத்துவர்கள் கல்லூரியின் - 25 வது
வருடாந்த கல்வி அமர்வின் நபாது தவளியிடப்பட்டது.


'இலங்மகயில் தாய் மற்றும் பிறந்த குழந்மதகளின் சுகாதார தரவுகளுக்கான தனியார்
சுகாதாரத் துமறயின் பங்களிப்மப நிறுவுதல்' என்ற தமலப்பிலான ஆய்வுக்கட்டுமர
இலங்மக விஞ்ஞான காங்கிரஸினால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

2021 இல் திட்ைமிைப்பட்ை சிறப்பு அபிவிருத்தி ைவடிக்லககள்
 குடும்பச் சுகாதரப் பணியகத்தின் ததாமலக்கல்வி தைம் ஒன்மற [e Bridge] ஆரம்பித்தல்
 நகாவிட் -19 கர்ப்பிணித் தாய்மார்களின் தவளிக்கை தகவல் முமறமமதயான்மறத்
ஆரம்பித்தல்
 குழந்மத சுகாதார நமம்பாட்டு பதிவு வைர்ச்சியின் மின்னணு பதிப்பு

ஆய்வுகள்
தாய் மற்றும் குழந்மத ஊட்டச்ெத்து குறித்த நதசிய ஆய்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கணக்தகடுப்பின்
த றிமுமற தயாரிக்கப்பட்டது, நிபுணத்துவ ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டது, தரவு நெகரிப்பு
கருவி தயாரிக்கப்பட்டது. நகாவிட்-19 ததாற்றுந ாய் காரணமாக கைத் தரவு நெகரிப்பு
தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ைது. குடும்ப சுகாதார பணியகத்திற்கான தரவுக் தகாள்மக
உருவாக்கப்பட்டது.

2021 இல் திட்ைமிைப்பட்ை விநசை அபிவிருத்தி ைவடிக்லககள்


தாய் மற்றும் குழந்மத ஊட்டச்ெத்து குறித்த நதசிய கணக்தகடுப்மப நிமறவு தெய்தல்.



தாய் உை வை ஆநராக்கியத்தின் உைவியல் ெமூக பரிநொதமன கருவியிமன விருத்தி
தெய்தல் மற்றும் ெரிபார்ப்மப உறுதிதெய்தல்.
2030 உலகைாவிய மிநலனியம் இலக்குகமை அமடவதற்கான முதலீட்டு நதமவகமை
மதிப்பிடுதல்.



4.2.3 சுகொ ொை நமம்பொட்டுப் பணியகம்
அறிமுகம்

சுகாதார நமம்பாடானது ஆநராக்கியத்தின் ொரமாக கருதப்படுகிறது எனநவதான்
அது
தவறுமநன சுகாதாரத் துமறயின் தபாறுப்பு மாத்திரமன்றி ஒவ்தவாரு தனி பர், குடும்பம்
மற்றும் ெமூகத்தின் கூட்டுப் தபாறுப்பாக ந ாக்கப்படுகிறது. எனநவ அதற்காக நவண்டி
ெமூகத்தின் ெகல பங்குதாரர்களுக்கிமடநய கூட்டாண்மம கட்டிதயழுப்பப்படல் நவண்டும்
என்ற உண்மமமய இது உணர்த்துகிறது. எனநவ அரெ,தனியார் மற்றும் அரசு ொரா நிறுவனங்கள்,
சிவில் ெமூகங்கள் மற்றும் தபாது மக்கள் ஆநராக்கியமான வாழ்வுக்கு ஏற்ற ஆநராக்கியமான
தகாள்மககமை மற்றும் சூழல்கமை உருவாக்க ஒத்துமழத்தல் நவண்டும். சுகாதார நமம்பாடு
ததாடர்பிலான ஒட்டாவா ொெனமானது (2016) சுகாதார நமம்பாட்டுக்காக ஐந்து முக்கிய
பகுதிகமை அமடயாைம் காட்டியுள்ைது. அமவ : தனிமனித திறன் அபிவிருத்தி, ெமூக
டவடிக்மகமை வலுப்படுத்தல், ஆநராக்கியமான தபாதுக் தகாள்மகமய உருவாக்குதல்,
ஆதரவான சூழமல உருவாக்குதல் மற்றும் சுகாதார நெமவகமை மறுசீரமமத்தல் என்பனவாகும்.
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அதுமாத்திரமன்றி நமற்படி ொெனமானது மூன்று உத்திகமை அமடயாைம் காட்டியுள்ைது. அமவ
:தபாது ஆதரவு, மத்தியஸ்தம் மற்றும் மடமுமறப்படுத்தக்கூடிய முக்கிய பகுதிகமை
தெயற்படுத்தல் என்பனவாகும். இந்த மூன்று உத்திகளின் அடிப்பமடயிநலநய சுகாதார
நமம்பாட்டுப் பணியகமானது அதன் தெயற்பாடுகமைத் திட்டமிட்டு தெயற்படுத்துகின்றது.

2020 ஆம் ஆண்டின் மிகமுக்கியமொன அலைவுகள்
 முதல்
காலாண்டுப்
பகுதியில்
பணியகத்தின்
வழக்கமான
தெயற்பாடுகள்
மடமுமறப்படுத்தப்படவில்மல. எனினும் 2020 ஜூன் மாதம் அமவ இமணயவழி
நிகழ்ச்சிகைாக ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
 பணியகத்தின்
ெகல
ததாழில்நுட்பக்
குழுக்களும்
நகாவிட்-19
பரவமலக்
கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதற்தகதிராகப் நபாராடக்கூடிய தெயற்திட்டங்கமை திட்டமிடுவதில்
தனது கவனத்மத குவித்திருந்தது. எனநவ அதன் மிகமுக்கிய அமடவுகள் பின்வருமாறு:
 எதிர்ந ாக்கும் நகாவிட்-19 ததாற்றுக்கு முகங்தகாடுக்க தயார் படுத்தும் வமகயிலும்,
அதற்கான ஆரம்பகட்ட எதிர் டவடிக்மகயாகவும் அமமயும் வமகயில் இடர் கால
ததாடர்பாடல் திட்டதமான்று உருவாக்கப்பட்டது. இதனடிப்மடயில் தபாதுமக்கள், அதிக
ஆபத்மத எதிர்ந ாக்கியுள்ை குழுக்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாைர்கமை இலக்காகக்
தகாண்ட தகவல்கைாவனசுவர் விைக்கப்படங்கைாக, சுவதராட்டிகைாக, துண்டுப்
பிரசுரங்கைாக, வீடிநயாக்கைாக, ஸ்டிக்கர்கைாக, ெமூக ஊடக பதிவுகைாக மற்றும்
ஒலிப்பதிவுகைாகவும்உருவாக்கப்பட்டன.
 நமற்படி உத்திகள் மூலம் ெமூக மற்றும் தபௌதீக இமடதவளிமய நபனுதல், மககமை
சுத்தமாக மவத்திருத்தல், சுவாெ மற்றும் தும்மல் ஒழுங்குகள், சுய தனிமமப்படுத்தல்
தெயல்முமற மற்றும் முகக்கவெங்களின் பயன்பாடு நபான்ற மிக முக்கியமான விடயங்கள்
ெமூகமயப்படுத்தப்பட்டன.
 இவ்வாறான முக்கியமான தகவல்கமை மக்கள் மயப்படுத்துவதில் இலத்திரனியல்
ஊடகங்களின்
கூட்டாண்மமயுடன்ததாமலக்காட்சி
ஊடாகசுகாதார
நமம்பாட்டு
பணியகத்தினது அமடயாைம் காணப்பட்ட நபச்ொைர்கள் பங்நகற்கும் ததாமலக்காட்சி
கலந்துமரயாடல் நிகழ்ச்சிகள் டாத்தப்பட்டமம,பாதுகாப்பான டத்மதகள் ததாடர்பான
முக்கியமான விடயங்கள் அடங்கிய வீடிநயாக்கள்காட்சிப்படுத்தப்பட்டமம, முக்கியமான
தகவல்மை உள்ைடக்கிய குரல் பதிவுகள் , ஒலிப்பதிவுகள் என்பன வாதனாலி
அமலவரிமெகள் மூலம் ஒலிபரப்பப்பட்டமம மற்றும் ததாற்றுந ாய் ததாடர்பான
முக்கியமான தகவல்கள் பதிப்பு ஊடகங்கள் மூலம் தவளியிடப்பட்டமம என்பன குறித்த
காலப்பகுதியில் முன்தனடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான தெயற்பாடுகைாகும்.
 அத்நதாடு பணியகத்தின் உத்திநயாகபூர்வ நபஸ்புக்பக்கம், இன்ஸ்டாக்ரம், டுவிட்டர்,
உத்தநயாகபூர்வ மவபர் குழுமம் என்பவற்றுக்காகதெய்யப்பட்ட ெமூக ஊடக
பதிவுகளூடாகவும் தகவல்கள் ததாடரச்சியாக மக்கள்மயப்படுத்தப்பட்டன.
 இதன்நபாது வழங்கப்படும் தெய்திகள் மற்றும் தகவல்கள்தினெரி நமற்தகாள்ைப்படும் ெமூக
ஊடக பகுப்பாய்வின்படிெமூக உைவியல் நகாட்பாடுகமைப் பின்பற்றி மிகச்ெரியாகவும்,
உன்னிப்பாகவும் வடிவமமக்கப்பட்டன.எனநவ இவ்வாறான துல்லியமான திட்டமிடலின்
முடிவாக எமது இந்தநபஸ்புக் நபான்ற ெமூக ஊடக தைங்கமைப் பின்ததாடர்பவர்களின்
எண்ணிக்மகயானது50,000 இலிருந்து 500,000 க்கு நமல் அதிகரித்தது. இதனடிப்மடயில்
குறுகிய ஒரு காலகட்டத்தில்அதிக எண்ணிக்மகயான பின்ததாடர்பவர்கமைக் தகாண்ட ஒரு
அரெ நிறுவனத்தின் நபஸ்புக் பக்கமாக இது மாறியநதாடு அதனது தற்நபாமதய
பார்மவயாைர்ததாமகயானது 6.0 மில்லியமனகடந்துள்ைது.
 சுகாதார நமம்பாட்டுப் பணியகத்தின் புதிய ஒரு இமனயதைமானது மாரச் மாதம்
உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் இப்நபாது நகாவிட் -19 ந ாய் குறித்த உள் ாட்டு மற்றும்
உலகைாவிய நிகழ்ந ர சூழ்நிமல அறிக்மககள் பற்றிய தகவல்கள் வழங்கப்படுகிறது,
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இவற்றில் ந ாய் அறிகுறிகள், தடுப்புமுமறகள், தனிமமப்படுத்தல் டவடிக்மக, அவெர
அமழப்புக்கான ததாமலநபசி இலக்கங்கள், வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளிட்ட COVID-19 ந ாய்
பற்றிய பல தகவல்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
 அத்நதாடு தரவு பகுப்பாய்வுகளுடன் கூடிய நகாவிட்-19 பற்றிய அமனத்து
புள்ளிவிவரங்கமையும் காட்சிப்படுத்துவதாகவும்பிற இமணயதைங்கள்,ஊடக முகவர்கள்
மற்றும்
மகயடக்க
ததாமலநபசிகளுக்கான
தமாமபல்
தெயலிகமை
உருவாக்குபவர்களுக்குத் நதமவயான நகாவிட் -19 பற்றிய உள் ாட்டு மற்றும் உலகைாவிய
புள்ளிவிவரங்கமை வழங்கும் ஒரு தமன்தபாருள் நிரலாக்க இமடமுகமாகவும் (API)
இதுதெயற்படுகிறது. இதற்கு நமலதிகமாகஇது பணியகத்தின்ததாழில்நுட்பப் பிரிவுகளின்
அன்றாட தெயற்பாடுகள் பற்றிய தகவல்கமையும் வழங்குகிறது.

2021ம் ஆண்டின் மிக முக்கிய அலைவுகள்













ஊடக கூட்டாண்மமமய வலுப்படுத்திக் தகாண்டதுடன் வாரத்தில் மூன்று ாட்கள்
வழக்கமாக ஊடக ெந்திப்புகமை டாத்துவதன் மூலம் நகாவிட்-19 உடன் ததாடர்புபட்ட
சுகாதார தகவல்கமை மக்கள் மயப்படுத்துவதற்கான வழக்கமான தபாறிமுமற ஒன்று
உருவாக்கப்பட்டது.
COVID-19 தடுப்பு குறித்த ஒரு ஊடக பிரச்ொரம் உருவாக்கப்பட்டது: குறுகிய வீடிநயாக்கள்,
கரும் காட்சிப் பதாமககள் மற்றும் தெய்தி விழிப்பூட்டல்கள் என்பன இவற்றில்
உள்ைடங்கின
உலக வங்கி, யுனிதெஃப் மற்றும் உலக சுகாதார அமமப்புநபான்ற நிதி வழங்கும்
நிறுவனங்களுடன் வலுவான கூட்டாண்மமமய கட்டிதயழுப்பியது: இதனூடாக அதிக
ஆபத்மத எதிர்ந ாக்கியுள்ை குழுக்கள்ததாடர்பில் அதிகம் கவனம் தெலுத்திதடுப்பூசி
ததாடர்பான பிரச்ொரம், தடுப்பூசி தபறுவது ததாடர்பில் காணப்படும் தயக்கம், தடுப்பூசிக்குப்
பிந்மதய டத்மத ஆகியமவ பற்றிய ததளிவுகமை வழங்கும் விதமாக துண்டுப் பிரசுரங்கள்,
சுவதராட்டிகள், ஒலிப்பதிவுகள் மற்றும் வீடிநயாக்கள்நபான்றதகவல், கல்வி மற்றும் தகவல்
ததாடர்பு ஆணங்கமை(IEC) தயாரித்து தவளியிட்டது.
COVID-19 தடுப்பு மற்றும் புதிய இயல்பான மடமுமறகள் குறித்து தவளிப்புற LED
திமரகளில் விைம்பரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
மாகாண மற்றும் மாவட்ட ரீதியான சுகாதார நிர்வாகிகள், ததாழில்நுட்ப ஊழியர்கள் மற்றும்
ததாடர்புமடய பங்குதாரர்களுடன்இமடத்ததாடர்மபநபனும் வமகயில் WhatsApp, Viber
நபான்ற ததாடர்பாடல் தைங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அமவ நமலும் பலப்படுத்தப்பட்டன
சுகாதார நமம்பாட்டுப் பணியகத்தின் உத்திநயாகபூர்வFB page, Viber, Twitter,You Tubeநபான்ற
ெமூக வமைதைங்கைாவன புதிய இயல்பான வாழ்க்மக முமற ததாடர்பாகவும், தடுப்பூசி
வழங்கும் திட்டம், நகாவிட் மூலம் கடுமமயாக்கப்பட்ட வாழ்க்மக முமறயிலிருந்து
படிப்படியாக தவளிநயறும் உத்திகள் மற்றும் 1999 அவெர இலக்கம் மூலம் சுவதெரிய
முதழுதவி நெமவக்குக் கிமடத்த தபாது மக்களுடன் ததாடர்பான தெய்திகள், வதந்தி
கண்காணிப்பு வழிமுமறகள்ததாடர்பான தகவல்கமைமக்கள் மயப்படுத்துவதற்காக நவண்டி
பயன்படுத்தப்பட்டன.
ெகலவித பயிற்சித் திட்டங்கள், ஆநலாெமனக் கூட்டங்கள் மற்றும் ஆநலாெமனக் குழுக்
கூட்டங்கள் என்பன இமணயவழி தமய்நிகர் நிகழ்வுகைாகமுன்தனடுக்கப்பட்டன.

தசயற்திட்ைங்கலை
பயனுள்ை ொகவும்
முன்தனடுப்பதில் உள்ை லைகள்

விலனதிறன்

மிக்க ொகவும்

1. மாவட்டங்களில்(ததாற்றுந ாய் நிலமம உச்ெத்மதத் ததாட்டிருந்த கால கட்டத்தில்)
முன்தனடுக்கப்படும்
சுகாதார
அறிவூட்டல்
மற்றும்
சுகாதார
நமம்பாட்டு
டவடிக்மககமை கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு தெய்யவதற்காகவும் நீண்ட தூர
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2.
3.
4.
5.

பயணங்கமை நமற்தகாள்வதற்குத் நதமவயான ம்பகமான நபாக்குவரத்து வெதிகள்
இல்லாமம.
திட்டமிட்ட தெயற்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமைஅமுல்படுத்துவதற்கான
ஒப்புதமல தபறுவதில் காணப்படும் நிர்வாகரீதியான தாமதம்
பணியகத்திற்கான கணக்காைர் இதுவமர நியமிக்கப்படாமம – இதன் மூலம்
முற்பணங்கமைப்
தபறுவதிலும்
நிதிகளுக்கான
ஒப்புதமலப்
தபறுவதிலும்
தாமதநமற்படுகின்றது.
புதிய கட்டிடத் ததாகுதியின் 2ம் கட்ட நவமலகமை ஆரம்பிப்பதில் காணப்படும்
நிர்வாகரீதியான தாமதம்
ததாழில்நுட்பப் பணிகளுக்கு உதவியாக அமமயும் வமகயில் நபாதுமான மற்றும்
தபாருத்தமான மனித வைங்கள் இல்லாமம
தகவல் ததாடர்பு ததாழில்நுட்ப அதிகாரி
தமாழிதபயர்ப்பாைர் –
ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ் மற்றும் சிங்கைம்
சிங்கைத்திலிருந்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்

6. ததாற்றுந ாய் காரணமாக வழக்கமாக
மடதபறும் நிறுவனரீதியான உள்ைக
பயிற்சிகமைநயா, வருடாந்தம் முன்தனடுக்கப்படும் சுகாதாரக் கல்வி மற்றும் சுகாதார
நமம்பாடு பற்றிய மதிப்பீட்டாய்வு,குழு நிமல ொதமனயாைர்களுக்கு ஆதரவாக
இருக்கும் தாய்மார்கள் பற்றிய மதிப்பீடு மற்றும் விருது வழங்கும் நிகழ்வுகமைநயா
டாத்த முடியாமம
7. ாட்டில் காணப்படும் பயணக்கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஊரடங்கு நிமல காரணமாக
மாவட்டங்களுக்குச் தென்று அங்கு முன்தனடுக்கப்படும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும்
தெயற்பாடுகளின் முன்நனற்றத்மத கண்காணிக்க முடியாமம

4.2.4 மன ை ஆநைொக்கிய நிகழ்ச்சித்திட்ைம்
அறிமுகம்
சுகாதார அமமச்சின் நதசிய மன ல நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்குப் தபாறுப்பான நதசிய
தெயற்பாட்டு மமயமாக மன ல சுகாதார பணியகம் காணப்படுகின்றது. குறித்த இந்த அலகானது
தகாள்மக வகுப்பு, மூநலாபாய திட்டமிடல் மற்றும் நமம்படுத்தப்பட்ட உட்கட்டமமப்பு வெதி,
மனித வைங்கள் மற்றும் நதசிய மன லத் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு
ஊடாக மன லச் நெமவகமை வலுப்படுத்தல் நபான்ற தபாறுப்புகமைச் சுமந்துள்ைது.

த ொலை ந ொக்கு
மன ல்வாழ்வு மற்றும் மனித உரிமமகள் மதிக்கப்பட்டு, அமவ ஊக்குவிக்கப்படக்கூடிய,
மன ல நகாைாறுகள் உள்ைவர்களுக்கு ெரியான ந ரத்தில் மலிவான முமறயில் எவ்வித
கைங்கநமா பாகுபாநடா இன்றி விரிவான, ஒன்றிமனந்த, பயனுள்ை மற்றும் கலாச்ொர ரீதியாக
தபாருத்தமான மன ஆநராக்கிய மற்றும் உைவியல் ெமூகப் பராமரிப்பிமனப் வழங்கக்கூடிய ஒரு
ெமூகம்.

பணிக்கூற்று
மன ல நமம்பாடு, ந ாய் தடுப்புமமறகள், சிகிச்மெ வழங்குதல்,மறுவாழ்வளிப்பு, மற்றும்
உைவியல் ெமூக பராமரிப்பு, மனித உரிமமகமை பாதுகாத்தல் நபான்ற அம்ெங்கள் ஊடாக
அமனவருக்கும் தத்தமது மன ல்வாழ்மவ நமம்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயனுள்ை சூழமல
ஏற்படுத்தல்.
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குறிக்நகொள்கள்
1. பராமரிப்பின் ெகல கட்டங்களிலும் மன ஆநராக்கியம் நபணப்படும் வமகயில்
தமலமமத்துவத்மதயும் ல்லாட்சிமயயும் வலுப்படுத்தல்.
2. விரிவான, ஒருங்கிமணந்த மற்றும் விமனதிறன் மிக்க மன ஆநராக்கியம் மற்றும் உைவியல்
ெமூக பராமரிப்பிமன வழங்குதல்
3. மன ல ஆநராக்கியத்மத ஊக்குவித்தல் மற்றும் தடுப்பு உத்திகமை தெயற்படுத்தல்
4. மன ந ாய் மற்றும் மன ல குமறபாடுகளுடன் கூடிய மக்கைது மனித உரிமமகமை
பாதுகாத்தல்
5. நெமவகமை வழங்குவதற்குத் நதமவயான வைங்கமை வலுப்படுத்தல்
6. 6.கண்காணிப்பு, மதிப்பீட்டு தெயன்முமற மற்றும் தகவல் அமமப்பு ஆகியவற்மற
வலுப்படுத்தல்
7. 7.மன ல ஆநராக்கியத்தில் ஆராய்ச்சிரீதியான மற்றும் ொன்றுகள் அடிப்பமடயிலான
மடமுமறகமை ஊக்குவித்தல்
8. மன ல சிகிச்மெ தபறுவதில் காணப்படும் இமடதவளிமய குமறக்கும் வமகயிலும்,
அவர்கள் மீது எற்படுத்தப்படும்கைங்கம் மற்றும் அவர்களிடத்தில் காட்டப்படும் பாகுபாடு
ஆகியவற்மறக் குமறக்கும் வமகயிலும் தபாதுமக்களின் ஆதரமவ ஊக்குவித்தல்.

3. 2020ம்ஆண்டில் மற்றும்2021ம் ஆண்டு வலையொன கொைப்பகுதியில் கண்ை பொரிய
அபிவிருத்திகள் மற்றும் அலைவுகள்
சுகொ ொைத் துலற மனி வைம் மற்றும் மனி வை நமம்பொடு







அரெ நிறுவனங்களுக்காக மருத்துவ உைவியலாைர்கமை ஆட்நெர்ப்புச் தெய்யும்
தெயன்முமற டதபற்றுவருகின்றது.
ெமூக ஆதரவு மமயங்களில் கடமமயாற்றும் முதல் நிமல சுகாதார பணியாைர்களுக்கு
குழந்மத மன ல ஆநராக்கியம் ததாடர்பில் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது - ெமூக ஆதரவு மமயம்,
மீரிகம
மன ல ஆநராக்கியத்திற்கான மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கானதிறன் வைர்ப்புப் பட்டமறகள்
டாத்தப்பட்டன
முதன்மம பராமரிப்பு நிறுவனங்களில்தபாதுவான மன ல நகாைாறுகள் குறித்து
கடமமயாற்றும் மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டது
ெமூக மன ல தாதிமார்கமை ஆட்நெர்ப்புச் தெய்யும் தெயற்பாடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு
முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றது



நபாமதப் தபாருள் பாவமனயால் ஏற்படும் மன ல நகாைாறுகமை முதன்மம பராமரிப்பு
மமயங்களில் மவத்து பராமரிக்கும் வமகயில் மருத்துவ அதிகாரிகளுக்காக மாவட்ட
அைவிலான பயிற்சிகள் டாத்தப்பட்டன



மன ல/மருத்துவ அதிகாரிகளின் கடமம விவரம் மற்றும் கடமமப் பட்டியல் என்பவற்றில்
திருத்தங்கமை தமற்தகாள்ளும் டவடிக்மகயானது ததாடங்கப்பட்டுள்ைது.
மன ல்வாழ்வு ஊக்குவிப்பு ததாடர்பில் திறன் நமம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் டாத்தப்பட்டன



சமூக மன ை நசலவகள் முன்தனடுக்கப்பட்ைலம


மாரவில மற்றும் முல்மலத்தீவில் மன ல நமம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் டத்தப்பட்டன –
ாடகமுமற சிகிச்மெ
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மன ை டுப்பு பைொமரிப்புச் நசலவகள் மற்றும் மன ை ஆநைொக்கிய நமம்பொடு த ொைர்பொன
முன்நனற்றம்










சுகாதார அமமச்சின் ஊழியர்களுக்காகபணியிட மன ல ல்வாழ்மவ நமம்படுத்துவது
ததாடர்பில்நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டன
பாடொமல
சூழலிள்மன ல
ல்வாழ்மவ
நமம்படுத்துவது
ததாடர்பில்நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டன - மகிழ்ச்சியான பாடொமலகள்
என்ற எண்ணக்கருவானது ஆரம்பிக்கப்பட்டு மடமுமறப் படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
பாடொமலகளுக்கான மன ல நமம்பாட்டுத் ததாகுப்பிமன உருவாக்குவதற்கான
முயற்சிகள் ததாடங்கிமவக்கப்பட்டுள்ைன.
குழந்மத மன ல ஆநராக்கியம் மற்றும் மன ல நமம்பாடு ததாடர்பிலான தகவல்,
அறிவூட்டல் மற்றும் ததாடர்பாடல் ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அச்சுப்பதிப்புச்
தெய்யப்பட்டுள்ைன.
மன ல ஆநராக்கியம் ததாடர்பிலானமீைாய்வுக் கூட்டங்கமை நதசிய, மாகாண மற்றும்
மாவட்ட ரீதியாக டாத்தியது
முதன்மம பராமரிப்பு அமமப்புகளில் மன ல ஆநராக்கிய நமம்பாடு மற்றும் நெமவகமை
நமலும் பலப்படுத்தியமம - மீரிகம ெமூக ஆதரவு மமயம்
நபாமதவஸ்துகளுக்கு
அடிமமயானவர்ளுக்கு
புனர்வாழ்வளித்தல்
ததாடர்பில்
மினுவங்தகாட நபாமத மறுவாழ்வு மமயத்தின் ஊழியர்களுக்காக பயிற்சிப் பட்மறயானது
டாத்தப்பட்டது.

மன ை நகொைொறுகலை லகயொள்வது த ொைர்பிலும் அவற்லற முகொலம தசய்வது
த ொைர்பிலும் எடுக்கப்பட்ை ைவடிக்லககள்












ஆரம்ப நிமல மருத்துவ பராமரிப்பு நிமலயங்களில்மன ல குமறபாடுமடயவர்கமை
மதிப்பீடுதெய்தல்,
அவர்கைது
குமறபாடுகமைகண்டறிதல்
மற்றும்
அவர்கமை
முகாமமதெய்தல் ததாடர்பிலான நிமலயான வழிகாட்டியானது தயாரிக்கப்பட்டு
அச்சிடப்பட்டுள்ைது.
மன ல மறுவாழ்வுமமயங்களில் டுத்தர அைவு காலம் தங்கி சிகிச்மெ தபறுபவர்கள்
ததாடர்பிலானநிமலயான வழிகாட்டியானது தயாரிக்கப்பட்டு அச்சிடப்பட்டுள்ைது.
கடுமமயாக மன லம் பாதிக்கப்பட்ட ந ாயாளிகளுக்கு வழங்கும் மறுவாழ்வளிக்கும்
நெமவகமை நமம்படுத்தும் விதமாக மன லம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீண்ட ாட்கள்
தங்கி சிகிச்மெ தபறும் வெதிகளுக்கான வமரவு தயார் தெய்யப்பட்டுள்ைது.
கம்பொ
மாவட்டத்தில்
உைவியல்
பரிநொதமனக்கான
ஒரு
கருவியானது
பரீட்ொத்தமாகஅறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைதுடன் மடதபறும் தற்தகாமைகள் ததாடர்பில்
ஒரு பதிவு முமறயும் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
தபாருட்கள் மற்றும் மருத்துவ தைபாடங்கமை தகாள்வனவு தெய்து விநிநயாகித்தல்
1.திருநகாணமமல மாவட்ட தபாது மவத்தியொமலக்குECTஇயந்திரதமான்மற
தகாள்வனவுதெய்தமம
2.மினுவங்தகாட நபாமத மறுவாழ்வு மமயம் / மாவட்ட மவத்தியெமலக்குத் நதமவயான
அத்தியவசிய உபகரணங்கமை தகாள்வனவுதெய்தமம
நபாமத மறுவாழ்வு பிரிவுகளுக்காக மன லம் பாதிக்கப்பட்வர்கமை அனுமதிப்பது
ததாடர்பில்அைவுநகால்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ைன
ாடைாவியரீதியில்
அமமந்துள்ை
மறுவாழ்வு
மமயங்களுக்கான
அத்தியவசிய
உபகரணங்கமை தகாள்வனவு தெய்துவழங்குதல்
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2020ம் ஆண்டில் உட்கட்ைலமப்பு வசதிகலை அபிவிருத்தி தசய் ல்
மினுவங்தகாட மாவட்ட மவத்தியொமலயில்நபாமத மறுவாழ்வு மமயமானது
நிறுவப்பட்டது
ராகம, அம்பலன்ததாட்ட,நககாமல, உப்புநவலி மற்றும் மீரிகம ஆகிய பிரநதெங்களில்
உள்ை ெமூக ஆதரவு மமயங்கள் மறுசீரமமக்கப்பட்டன
ததல்நதாட்மடயில் அமமந்துள்ை டுத்தர அைவு காலம் தங்கி சிகிச்மெ தபறும் மமயம்
மற்றும் ரம்புக்கன மாவட்ட மவத்தியொமலயில் அமமந்துை மதுநபாமதக்கு
அடிமமயானவர்ளுக்கான புனர்வாழ்வு மமயம் என்பன மறுசீரமமக்கப்பட்டன
ஏறாவூர் தை மவத்தியொமல மற்றும் திவுலபிடிய மாவட்ட மவத்தியொமலகளில்
அமமந்துள்ை மன ல சிகிச்மெப் பிரிவுகள் என்பனமறுசீரமமக்கப்பட்டன







புதிய தகொள்லக அமுைொக்கம்
 மன ல ஆநராக்கியம் ததாடர்பான புதிய தகாள்மகயானது உருவாக்கப்பட்டு அதற்கான
அமமச்ெரமவ அங்கீகாரமும் கிமடக்கப்தபற்றுள்ைது
 பாடொமலத் துமறக்கானவன்முமற ததாடர்பான சுருக்கமான தகாள்மக வமரதபான்று
உருவாக்கப்பட்டுள்ைது

சுகொ ொைத் துலறயில் நகொவிட்-19 பைவலின் ொக்கம்
எதிர்பாராத ததாற்று ந ாய் பரவலானது மன லம் பாதிக்கப்பட்டவர்கமை, அவர்கைது
குடும்பத்தினமர மற்றும் அவர்களுடன் ந ரடியாக ததாடர்பு படும் உடனடி உதவி
வழங்குனர்கமை மன அலுத்தத்திற்கு இட்டுச்தென்றது. இதன் விமைவாக, இது நபான்ற
எதிர்பாராத சூழ்நிமலகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நெமவகமை
வலுப்படுத்தும் விதமாக பின்வரும் டவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டன.
 நகாவிட்-19 த ருக்கடிமயத் ததாடர்ந்து மன லம் பாதிக்கப்பட்வர்களுக்கான மருத்துவ
சிகிச்மெகமை
ததாடர்ந்தும்
முன்தனடுக்கும்
வமகயில்
ஒரு
சுற்றறிக்மக
தவளியிடப்பட்டதுடன்
மவத்தியொமலயினால்
அவர்களுக்கு
வழங்கப்படுகின்ற
மருந்துகமை அவர்கைது வீட்டிற்நக தகாண்டு நெர்க்கும் திட்டமும் அமுல்படுத்தப்பட்டது









ாட்டில் ஏற்பட்டCOVID-19 த ருக்கடிமயத் ததாடர்ந்து நிலமமக்கு ஏற்ற வமகயில் மன ல
நிபுணர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன.
நகாவிட் தடுப்பிற்காக முன் முன்னணியில் நின்று நவமல தெய்யும் சுகாதார ஊழியர்களின்
மன ல ல்வாழ்விமன இலக்காகக் தகாண்டு மன ல ஆநராக்கியம் ததாடர்பில் ஒரு
வழிகாட்டல் முன்மவக்கப்பட்டது
சுகாதார நமம்பாட்டுப் பணியகத்தின் ஒத்துமழப்புடன் தபாது மக்கைதும் முன்
முன்னணியில் நின்று நவமல தெய்யும் சுகாதார ஊழியர்கமையும் இலக்காகக் தகாண்டு
மன ல ல்வாழ்வு ததாடர்பில் வீடிநயா பதிவுகள் உருவாக்கப்பட்டன.
சுகாதாரத் துமறயில் முன்னணியில் நின்று நவமல தெய்யும் ஊழியர்கைதும் நகாவிட்
சிகிச்மெ மமயங்களில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்மெ தபறும் ந ாயாளிகளினதும் மன ல
ஆநராக்கியத்மத மதிப்பீடு தெய்யும் வமகயில் ஒரு மதிப்பீட்டு அைவுநகாைானது
உருவாக்கப்பட்டது.
குழந்மதகளிமடநய மன ல ஆநராக்கியத்மத உருவாக்கும் வமகயில் முன்தனடுக்கப்படும்
ாடக சிகிச்மெ ததாடர்பில் சிகிச்மெ வழங்குவதற்கு முன்னதாகவும்,சிகிச்மெ வழங்கப்பட்ட
பின்னருமாகஅவர்கைது ஆநராக்கியத்மத மதிப்பீடு தெய்யும் வமகயில் மதிப்பீட்டு
அைவுகள் உருவாக்கப்பட்டன.
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 நகாவிட் சிகிச்மெ மற்றும் தனிமமப்படுத்தல் மமயங்களில் தங்கியிருப்பவர்கைது மன ல
சிக்கல்கமை அமடயாைம் கண்டு அவர்கைது மன ல ல்வாழ்மவ நமம்படுத்தும்
விதமாகவும், முன்னணியில்நின்று உமழக்கும் சுகாதார ஊழியர்களின் மன ல ஆநராக்கியம்
ததாடர்பில் ஆராய்ந்து பார்க்கும் விதமாகவும் குறித்த சிகிச்மெ மமயங்களுக்கு ந ரடியான
விஜயங்கள் நமற்தகாள்ைப்பட்டன.
 நகாவிட்-19 ததாடர்பில் கடமமயாற்றும் நபாது ஏற்படுத்தப்படும் கைங்கங்கள்,
அவமானங்கள் ததாடர்பில் இமணயவழி ஆய்தவான்று நமற்தகாள்ைப்பட்டது
நகாவிட் -19 தாக்கத்தின் பிற்பாடுபாடொமலகள் மீை திறக்கப்படுவதுததாடர்பில் சுவர்
விைக்கப்படங்களும்,
சுகாதாரம்
ததாடர்பானதகவல்களும்
உருவாக்கப்பட்டு
ெமூகமயப்படுத்தப்பட்டன

கண்கொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு ைவடிக்லககள்
 மன லஆநராக்கியம் ததாடர்பில் மீள்மதிப்பீடுகமை தெய்தமம
 மன லஆநராக்கிய முகாமம தகவல் அமமப்பு (MHMIS) பற்றி மதிப்பாய்வு தெய்து
திருத்தங்கமை தெய்தமம
 மன ல ஆநராக்கியம் ததாடர்பில் வருடாந்த தகவல் அறிக்மகயிமன தவளியிட்டது

ற்நபொது முன்தனடுக்கப்பட்டுவரும் அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள்













முதல் நிமல மருத்துவ பராமரிப்பு நிமலயங்களில் மன ல குமறபாடுமடயவர்கமை
மதிப்பீடுதெய்தல்,
அவர்கைது
குமறபாடுகமைகண்டறிதல்
மற்றும்
அவர்கமை
முகாமமதெய்தல் ததாடர்பிலான வழிகாட்டுதல்கமை வழங்குவதுடன் மாவட்ட ரீதியாக
பயிற்சிகமை ஏற்பாடுதெய்தல்
மன ல மருத்துவ அதிகாரிகளினதும் ெமூக மன ல தாதிமார்களினதும் திறன்கமை
நமம்படுத்தல்
1926 ததாமலநபசி உதவி ஆநலாெமன நெமவமய மாவட்ட அைவில் விஸ்தரித்தல்
மன ல ல்வாழ்மவ இலக்காகக் தகான்ட திறன் நமம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள்
2020-2030 காலப்பகுதிக்கான மன ல ஆநராக்கியம் ததாடர்பான தகாள்மகப் பிரகடனத்மத
வர்த்தமானியில் தவளியிடல் மற்றும் அச்சுப்பதிப்பு தெய்தல்.
ஆரம்ப நிமல சுகாதார நிமலயங்களில் மன ல நகாைாறுகமை நிர்வகிப்பதற்கான இமணய
வழி-கற்றல் ததாகுதிமை உருவாக்குதல
மன ல ெமூக பணியாைர்கமை (PSW) ஆட்நெர்ப்புச் தெய்தல்
ெமூக ஆதரவு மமயங்கமை(CSC)நிறுவுதல்
மன ல ஆநராக்கியத்மத ஊக்குவிக்கும் விதமாக Facebook page ஒன்மற உருவாக்குதல்
தற்தகாமல முயற்சி தடுப்பு உத்திகள் மற்றும் தெயற்திட்டங்கமைஉருவாக்குதல்
மன ல ஆநராக்கியத்மத ஊக்குவிக்கும் விதமாக வீடிநயாக்கமை தயாரித்தல்
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கைந் 5 வருைகொைத்தின் தசயற்திறன் நபொக்கு
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இைங்லகயில் 2014 ம் ஆண்டுத ொைக்கம் 2019 வலையொனகொைங்களில் பொலின அடிப்பலையில்
ற்தகொலைகளின் எண்ணிக்லக

2018த ொைக்கம் – 2020 ஜூன் வலையொன கொைப்பகுதியில் ஒபியொயிடுகள் எனப்படும்
தசயற்லக வலக மற்றும் கன்னொபினொய்டுகள் எனப்படும் இயற்லக வலக நபொல
வஸ்துப்பொவலன கொைணமொநவொ அல்ைதுமயக்க மருந்துகள் பொவலன கொைணமொகநவொ
ஏற்படும் மன ை மற்றும் ைத்ல நகொைொறுகளுக்கொக சிகிச்லசயளிக்கப்பட்ை புதிய
ந ொயொளிகள்
சிகிச்மெ
தபற்றவர்கைது
ததாமக

ஒபியாயிடுகள்

கன்னாபினாய்டுகள்

மயக்க
மருந்துகள்

தமாத்தம்

(புதிய)
2020 (ஜூன்
வமர)

2218

541

142

2901

2019

6908

1930

349

9187

2018

6242

1121

127

7490

2021ம் ஆண்டிற்கொன விநேை அபிவிருத்திச் தசயற்திட்ைங்கள்
 எட்டு ெமூக ஆதரவு மமயங்கமை நிர்மாணித்தல்/புனர்நிர்மாணம் தெய்தல்/ நமம்படுத்தல்
 2020-2030காலப்பகுதிக்கான
மன ல
ஆநராக்கியம்
ததாடர்பான
தகாள்மகப்
பிரகடனத்மதமாகாண மட்டத்தில் தெயற்படுத்தல்
 விரிவான மன ல ததாகுப்தபான்மற உருவாக்குதல் மற்றும் அதுததாடர்பான
வழிகாட்டுதல்களில் திருத்தம் நமற்தகாள்ைல்.
114

115

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

 மன லஆநராக்கியம் ததாடர்பான விடயங்கமை கற்பதற்கான இமணய வழி-கற்றல்
தைதமான்றிமன உருவாக்குதல்
 கண்டியுல் உள்ை ெமூக மன ல வை மமயத்திலும் ாவலபிடிய தை மவத்தியொமலயிலும்
உணர்திறன் ஒருங்கிமணப்பு அலகுகமை நிர்மாணித்தல்
 கந்தான மாவட்ட மவத்தியொமலயில் உள்ை மன ல ஆநராக்கிய நிமலயத்மத
புனர்நிர்மாணம் தெய்தல்

4.2.5

ொட்பட்ை த ொற்றொ ந ொய்கள் த ொைர்பொன நிகழ்ச்சித்திட்ைம்

தசயல்ந ொக்கு

ததாற்றா ந ாய்கள், இறப்புகள் மற்றும் உடல் உபாமதகள்
அதெௌகரிகமமடயாத ஒரு ாட்மட கட்டிதயழுப்புதல்

நபான்ற

காரணிகைால்

பணிக்கூற்று
தடுக்க மற்றும் தவிர்க்கக்கூடிய ாட்பட்ட மற்றும் கடுமமயான ததாற்றாத ந ாய்கள் (NCD)
காரணமாகஏற்படக்கூடிய ந ாயுற்ற தன்மம, இறப்பு மற்றும் உடல் உபாமத ஆகியவற்றின்
சுமமமய குமறப்பதற்கான பங்களிப்பிமன வழங்குதல் மற்றும் குடிமக்கள் ஆநராக்கியமான
ல்வாழ்வின் மிக உயர்ந்த தரநிமல மற்றும் உற்பத்தித்திறமன அமடவமத உறுதிதெய்வநதாடு
ததாற்றாத ந ாய்கள் நமலும்
ாட்டின் ெமூக தபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு தமடயாக
அமமயாதிருப்பமதயும் உறுதி தெய்தல்.

அறிமுகம்

சுகாதார அமமச்சின்கீழ் இயங்கும் ததாற்று அல்லாத பரவாத ந ாய்களுக்கான (NCD)
பணியகமானது இலங்மகயில் அதிகரித்து வரும் ததாற்றாத ந ாய்களுக்கு எதிரான நதசிய தடுப்பு
மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்மததிட்டமிடல், தெயற்படுத்தல், கண்காணித்தல்
மற்றும் மதிப்பீடு தெய்தல் நபான்ற ந ாக்கங்கமை அமடயும் வமகயில் 1998ம் ஆண்டு
நிறுவப்பட்டது
பரவாத ந ாய்களுக்கான (NCD) பணியகமானது ாட்டில் ாட்பட்ட மற்றும்கடுமமயான
ததாற்றாத ந ாய்கமை தடுக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் தபாறுப்மபக் தகாண்ட பிரதானமான
அமமப்பாக தெயற்படுவநதாடு அது மாகாண மற்றும் பிராந்திய சுகாதார அதிகாரிகள் ஊடாக
அதன்தெயற்பாடுகமை ஒருங்கிமணத்து தெயற்படுத்துகின்றது.
பணியகமானது பல்நவறுபட்ட துமறொர்ந்தவர்களினதும், ெகல மட்டங்கமை ொர்ந்தவர்கைதும்
ஒத்துமழப்புடன்தடுக்க மற்றும் தவிர்க்கக்கூடிய ாட்பட்ட மற்றும்கடுமமயான ததாற்றாத
ந ாய்கள் (NCD) காரணமாகஏற்படக்கூடிய ந ாயுற்ற தன்மம, இறப்பு மற்றும் உடல் உபாமத
ஆகியவற்றின் சுமமமய குமறப்பதமன இலக்காகக் தகாண்டு அதனது உத்திகள் மற்றும்
தெயற்பாடுகமை ஒழுங்மமத்துள்ைது.
இதன் நதசிய மற்றும் பிராந்திய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கான நிதி உதவிகள் குறிப்பாக இலங்மக
அரசினாலும் ஏமனய அபிவிருத்திப் பங்காளிகைாலும் வழங்கப்படுவநதாடு நமலும் உலக
சுகாதார அமமப்பு,உலக வங்கி நபான்ற ெர்வநதெ ன்தகாமட நிறுவனங்களும் இதற்கான நிதி
உதவிகமை வழங்குகின்றன.
2020 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட COVID-19 ததாற்றுந ாய் பரம்பல் காரணமாக சுகாதார
அமமப்பானது முன்னுரிமம வழங்கிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டு அதன்மூலம்
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ததாற்றாத ந ாய்கள் ததாடர்பில் குவிக்கப்பட்டிருந்த கவனமானது ததாற்றுந ாய்கள் பக்கமாக
திமெ திரும்பியது.நகாவிட் -19 மக்களின்தபாதுவான இயல்பு வாழ்க்மக நிமலமமகமையும்
ாட்டின் ெமூக-தபாருைாதார நிலமமமயயும் தவகுவாக பாதித்தது.
ததாற்றாத ந ாய்கமை தடுக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வமகயில் 2020ம் ஆண்டு தெயற்படுத்த
திட்டமிடப்பட்டிருந்த அந கமான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமை ாட்டில் நிலவியநகாவிட் பரம்பல்
காரணமாக பூர்த்தியாக தெய்துமுடிக்க இயலாமல் நபானது. அதுமட்டுமன்றி குறித்த
காலகட்டத்தில் பணியகமானது ததாற்றாத ந ாய்கைால் பாதிக்கப்பட்டவர்கைது பாதுகாப்மய
உறுதி தெய்வநதாடு அவர்களுக்குத் நதமவயான அத்தியவசிய நெமவகமை தங்குதமடயின்றி
வழங்குவதில் புதிய ெவால்கமையும் எதிர்ந ாக்கியது
ததாற்றாத ந ாய்கமைத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்குமான நதசியக் தகாள்மக மற்றும்
மூநலாபாயக் கட்டமமப்பானது 2010ம்ஆண்டில் நதசிய சுகாதார தகாள்மகயின் அடிப்பமடயில்
ததாற்றாத ந ாய்கள் (NCD) காரணமாகஏற்படக்கூடிய ந ாயுற்ற தன்மம, இறப்பு மற்றும் உடல்
உபாமத ஆகியவற்றின் சுமமமய குமறப்பதற்கான பங்களிப்பிமன வழங்கும்ந ாக்கில்
உருவாக்கப்பட்டது.
‘2016-2020ததற்றாத ந ாய்கமை தடுப்பதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்குமான நதசிய பல்துமறொர்
தெயற்திட்டமானது’ சுகாதாரத்துமற மற்றும் சுகாதாரத்துமறொராத பங்குதாரர்களின்
ததாழில்நுட்ப ஆதரவுடன் வடிவமமக்கப்பட்டது.
‘உபாமத தடுப்பு மற்றும் முகாமம குறித்த நதசிய தகாள்மக மற்றும் மூநலாபாய
கட்டமமப்ப்பானது’
2016ம்
ஆண்டில்‘
உபாமதகைற்ற
இலங்மக’
என்ற
ந ாக்குடன்முன்மவக்கப்பட்டது.நதசிய தகாள்மகயின் அடிப்பமடயிலான ‘2021- 2025
உபாமதகள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்கான நதசிய பல்துமற தெயற்திட்டமானது’
ததாழில்நுட்ப அமமப்புகள், சுகாதாரத்துமற ொராதவர்கள், அரெொர்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும்
ஐக்கிய ாடுகள் அமமப்பின் பங்களிப்புடன் உருவாக்கப்பட்டது.
ததாற்றா ந ாய்கமை தடுப்பதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்குமான நதசிய பல்துமறொர்
தெயற்திட்டமானது ததாற்றாத ந ாய்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆபத்துக்கமை கருத்தில் தகாண்டு
ஒன்பது நதசிய இலக்குகமை வகுத்துள்ைது.குறித்த இந்த இலக்குகைாவன ான்கு மூநலாபாய
பகுதிகள் மூலம் அமடயப்படும்:
1 தபாது ஆதரவு, கூட்டாண்மம மற்றும் தமலமமத்துவம்
2 சுகாதார நமம்பாடு மற்றும் இடர் குமறப்பு
3 ததாற்றா ந ாய்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆபத்துக்கமைமுன்கூட்டிநய கண்டறிந்து
நமலாண்மம தெய்யும் வமகயில் சுகாதார அமமப்மப வலுப்படுத்துதல்
4 கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் ஆராய்ச்சி
உபாமத தடுப்பு மற்றும் முகாமம ததாடர்பான பிரதான அமமப்பாக தெயற்படும் ததாற்றா
ந ாய் தடுப்புப் பணியகமானது 2016ம் ஆண்டின் நதசியஉபாமத தடுப்பு மற்றும் முகாமம குறித்த
நதசிய தகாள்மக மற்றும் மூநலாபாய கட்டமமப்பினூடாக
அமடயாைப்படுத்தப்பட்ட
கீழ்வரும் ஆறு உத்திகமை பின்பற்றுகின்றது.
1. உபாமத தடுப்புக்கான ஒருங்கிமணந்த டவடிக்மககமை வலுப்படுத்துதல்
2. உபாமதகைால் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் மற்றும் உபாமதகமை தடுத்தல் பற்றிய
விழிப்புணர்மவ அதிகரிக்கச் தெய்தல்
3. உபாமதகமைத் தடுக்கும் ெட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுமறகமை பராமரித்தல் மற்றும்
வழிமுமறகமை பரிந்துமரத்தல்
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4. பாதுகாப்பான ஒரு சூழமல வடிவமமத்து நமம்படுத்தும் வமகயில்ெமூகம் மற்றும் இதர

பங்குதாரர்கமை ஊக்குவித்தல்
5. உபாமதக்குள்ைானவர்களுக்கு
உகந்த
கவனிப்மப
வழங்கவும்
அவர்களுக்கு
புனர்வாழ்வளித்து ெமூகமயப்படுத்தும் வமகயிலும் நிறுவனத்தின் திறமன அதிகரிக்கச்
தெய்தல்
6. உபாமதகள்
ததாடர்பான தகவல் அமமப்பிமன வலுப்படுத்துதல் மற்றும்
அதுததாடர்பான ஆராய்ச்சிமய நமம்படுத்துதல்

2020ம் ஆண்டின் அலைவுகள் / விநேை நிகழ்வுகளும்
த ொற்றொ ந ொய்கலை டுப்ப ற்கும், கட்டுப்படுத்துவ ற்குமொன ந சிய நவலைத்திட்ைம்

தபொது ஆ ைவு, கூட்ைொண்லம மற்றும் லைலமத்துவம்











ாட்டில் ததாற்றா ந ாய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் ததாடர்பில் அவசியமாகவுள்ை
நவமலத்திட்டத்மத நமலும் விரிவு படுத்தும் ந ாக்கில் புதிய கருத்தாடல்கள்
மற்றும்ொன்றுகள் அடிப்பமடயிலான தகாள்மக வழிகாட்டுதல்கமை இமணக்கும்
வமகயில் தற்நபாதுல்ல ததாற்றா ந ாய்கமை தடுப்பதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்குமான
நதசிய நவமலத்திட்டத்தில் மாற்றங்கள் நமற்தகாள்ைப்பட நவண்டியதன் அவசியத்மத
பணியகமானது உணர்ந்துள்ைது. இதனடிப்பமடயில் 2020 - ததாற்றா ந ாய்கமை
தடுப்பதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்குமான நதசிய தகாள்மகத்திட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட
இறுதி வமரவானது தயாரிக்கப்பட்டுஅதுததாடர்பில் ெம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களின்
கருத்துக்கமையும் பின்னூட்டல்கமையும் தபறும் வமகயில்விநிநயாகிக்கப்பட்டுள்ைது.
2016-2020ததற்றாத ந ாய்கமை தடுப்பதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்குமான நதசிய
பல்துமறொர் தெயற்திட்டத்தின் முன்நனற்ற அறிக்மகயானது மதிப்பீடு தெய்யப்பட்டு
பங்குதார்ர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ைது
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட இலக்மகஒன்றாக அமடயும் வமகயில் நதசிய NCD ெமப, நதசிய
NCD வழி டாத்தல் குழு மற்றும் நதசிய ஆநலாெமனக் குழு ஆகியவற்றின் பகிரப்பட்ட
குறிப்பு விதிமுமறகள் (TOR) உருவாக்கப்பட்டன. அத்நதாடு ெம்பந்தப்பட்ட அமமச்சுக்கள்
மற்றும் அமமப்புகளின் சுகாதாரத் துமற மற்றும் சுகாதாரத் துமற ொராபங்குதாரர்களின்
பங்நகற்புடன் கூட்டங்கள் டாத்தப்பட்டதன.
NCDதடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்கான மாவட்ட குழுக்களுக்கான குறிப்பு விதிமுமறகள்
(TOR) உருவாக்கப்பட்டன. அமவ ெகல பிராந்திய சுகாதார நெமவ பணிப்பாைர்
அலுவலகங்கள், மாகாண சுகாதார நெமவ பணிப்பாைர் அலுவலகங்கள் மற்றும்
NCDததாடர்பான மாவட்ட மருத்துவ அதிகாரிகளுடன் பகிர்ந்து தகாள்ைப்பட்டது
NCDததாடர்பான மருத்துவ அதிகாரிகளினது கடமமகமை நமற்தகாள்வதற்கான வழிகாட்டி
உருவாக்கப்பட்டு தவளியிடப்பட்டது
விநஷட ாட்கமை நிமனவூட்டுதல் / தகாண்டாடுதல்:
உைக புலகயிலை எதிர்ப்பு ொள்–நம 31:
o குடும்ப அங்கத்தவர்கள், தபற்நறார்கள், ண்பர்கள், பாடொமல ஆசிரியர்கள் மத்தியில்
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவமத இலக்காகவும் புமகபிடிப்புக்கு எதிராகஇமைஞர்கள்
குரல் தகாடுக்க நவண்டும் என்ற ந ாக்கிலும் "பல்நதெ கம்பனிகளின்
மகயாளுதலிலிருந்து இமைஞர்கமைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் புமகயிமல மற்றும்
நிக்நகாடின்
பயன்பாட்டிலிருந்து
அவர்கமைத்
தடுத்தல்",“விட்டுவிடுவதற்கு
உறுதிபூணுநவாம்’’ ஆகிய ததானிப்தபாருள்களில் முமறநய 2020 மற்றும் 2021ம்
ஆண்டுகளில் ஊடக மா ாடு டத்தப்பட்டது.
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o

உைக இரு ய தினம்–தசப்ைம்பர் 29:
தெப்டம்பர் மாதம் "இருதய ந ாமய தவல்ல இதயத்மதப் பயன்படுத்துநவாம்" என்ற
தமலப்பில் குறித்த தினமானது தகாண்டாடப்பட்டது.இருதய ந ாய்கள் மற்றும்
அதற்கான முக்கிய காரணங்கைான உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் ஆநராக்கியமற்ற
வாழ்க்மக முமறத் நதர்வுகள் பற்றி தபாதுமக்கமை அறிவூட்டுவதுடன் அதனால்
ஏற்படும்இறப்பு மற்றும் ந ாயுற்ற தன்மமகமைக் கட்டுப்படுத்தும் விதமாக இருதய
ந ாமய முன்கூட்டிநய கண்டறிவதன்
ன்மமகள் குறித்தும் தபாதுமக்களுக்கு
விழிப்புணர்வூட்டுவநத குறித்த தினம் தகாண்டாடப்படுவதின் ந ாக்கமாகும்.
புமகயிரத நிமலயங்கள், மத்திய நபருந்து நிமலயங்கள், அரசுப்பணியிடங்கைான
காவல் நிமலயங்கள், பிரநதெ தெயலகங்கள் நபான்ற தபாது இடங்கள் மற்றும்
மருத்துவமமன ஊழியர்கள் மத்தியில் உயர் இரத்த அழுத்த பரிநொதமனகமை
நமற்தகாள்ளும்
நிகழ்ச்சித்திட்டமானது
மாவட்ட
அைவில்
நமற்தகாள்ைப்பட்டதுடன்இருதய ந ாய் நிபுணத்துவ கல்லூரியுடன் இமணந்து
ஊடகவியலாைர் ெந்திப்தபான்றும் டத்தப்பட்டது
NCD பிரிவானது உயர் இரத்த அழுத்தமுமடய பகர்கமை கண்டறியும் ந ாக்கில்
ெமூகப் பரிநொதமனமய டாத்துவதற்கு இலங்மகயின் நதசிய மருத்துவமமனக்குத்
நதமவயான வெதிகமை ஏற்படுத்திக் தகாடுத்ததுடன் அதற்குறிய ஒருங்கிமணப்மபயும்
தெய்தது.

o

உப்பு வொைம்:
தவகுஜன ஊடகங்கள், ெமூக ஊடகங்கள் மற்றும் அச்சு ஊடகங்கமைப் பயன்படுத்தி
தபாதுமக்களிமடநய விழிப்புணர்மவ அதிகரிக்கும் வமகயில்நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு
தெய்யப்பட்டதின் மூலம் குறித்த இந்த வாரமானது தகாண்டாடப்பட்டது. இதன் நபாது
அதிகமான நிகழ்ச்சிகள் நதசிய மட்டத்தில் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டிருந்த நிமலயில்
NCDமவத்திய அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட குழுக்களின் உதவியுடன் சுகாதார
நமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மாவட்ட அைவில் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டிருந்தது.

o

உைக நீரிழிவு தினம்– வம்பர் 14:
குறித்த தினத்மத தகாண்டாடும் வமகயில் உட்சுரப்பியல் நிபுணர்கள் கல்லூரியுடன்
இமணந்து சுகாதாரப் பணியாைர் மற்றும் தபாது மக்கைால் புரிந்து தகாள்ைப்படும்
வமகயில் நீரிழிவு ந ாய்த் தடுப்பு, பரிநொதமன மற்றும் அதற்கான சிகிச்மெயின்
முக்கியத்துவம் குறித்த இமணயவழி விழிப்புணர்வு கருத்தரங்தகான்று ஏற்பாடு
தெய்யப்பட்டிருந்தது.

o

சர்வந ச உைலியல் இயக்க தினம்–ஏப்ைல் 6 மற்றும் ந சிய ‘அதிக கர்வுக்கொன மொ ம்’
ஏப்ைல் 2021:
குறித்த தினத்மத தகாண்டாடும் வமகயில் இலங்மக விமையாட்டு மருத்துவ
ெங்கத்துடன் இமணந்து“அதிகம் கர்நவாம், ஒவ்தவாரு அடியும் கணக்கிடப்படுகிறது”
என்ற ததானிப்தபாருளில் ஆநராக்கியமான வாழ்க்மகக்கு உடலியல்/உடற்பயிற்சி
தெயற்பாடுகளின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்மவ ெமூகத்தில் அதிகரிக்கும்
வமகயில் நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டன.

தபொது ஆ ைலவ தபறும் வலகயில் பின்வரும் சந்திப்புகள் ைதபற்றன;
 சூப்பர் மார்க்கட்கள் மற்றும் வங்கிகளில் சுயமாக இரத்த அழுத்தத்மத அைவிடுவதற்கான

வெதிகமை ஏற்படுத்துவது ததாடர்பில் தனியார் துமற பங்குதாரர்களுடன் ஆரம்ப
கலந்துமரயாடல்கள் டாத்தப்பட்டன
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 ததாற்றா ந ாய்கள்மற்றும் அதமன ஏற்படுத்தும் ஆபத்தான காரணிகள் ததாடர்பில்

முன்கூட்டிநய கண்டறிந்து சிகிச்மெ ததாடர்பில் பரிந்துமறக்கும் வமகயில் “ஆநராக்கிய
மமயங்கமை” முன்னணி அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் அமமச்ெகங்களில் உருவாக்குதல்.
இதன் ஆரம்ப கட்டமாக ஐந்து நிறுவனங்களில் குறித்த ஆநராக்கிய மமயங்கள்
ஸ்தாபிக்கப்படவுள்ைன

 ந ாமய கண்டறிதல், பின்ததாடர்தல் மற்றும் அது ததாடர்பில் கவனதமடுத்தல் ததாடர்பில்

ெமூகத்மத அணிதிரட்டுதல் மற்றும் நதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சி நிறுவனம், இங்கிலாந்தின்
உலகைாவிய சுகாதார ஆராய்ச்சி அலகு,கைனி பல்கமலக் கழகத்தின் ததாற்று மற்றும்
ததாற்றா ந ாய்களுக்கானசிறப்பு மமயம் ஆகியவற்றின் கூட்டாண்மமயுடன் பரிநொதமன,
சிகிச்மெ வெதிகமை விரிவுபடுத்தல்.

 சுதந்திர முதலீட்டு வலயங்களில் கடமமயாற்றும் பணியாைர்களிடத்தில் காலத்திற்கு காலம்

ததாற்றா ந ாய் கண்டறியும் பரிநொதமனகமை நமற்தகாள்வது ததாடர்பில் சுற்றுச்சூழல்
மற்றும்
ததாழில்
ஆநராக்கியம்
ததாடர்பான
பணியகத்துடன்
ஆரம்பகட்ட
கலந்துமரயாடல்கள் மடதபற்றுள்ைன.

 உணவு

உற்பத்திப் தபாருட்களில் உப்பு,தகாழுப்பு மற்றும் ெர்க்கமரயின் அைமவ
குமறக்கும் வமகயில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ததாழில் ஆநராக்கியம் மற்றும் உணவு
பாதுகாப்பிற்கான பணியகம் மற்றும் தபரிய, டுத்தர மற்றும் சிறிய அைவிலான உணவு
உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கிமடயில் கூட்டான கலந்துமரயாடல்கள் மடதபற்றன.

சுகொ ொை நமம்பொடு மற்றும் அபொயக் குலறப்பு
மாற்றியமமக்கக்கூடிய பிரதானமான ந ாய் ஏற்பட்டுத்தும் அபாயக் காரணிகள் (புமகப்பிடிப்பு,
மது, ஆநராக்கியமற்ற உணவு முமற மற்றும் உடலியல்இயக்கமற்ற தன்மம) வைர்சிமத
மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடி (உயர் இரத்த அழுத்தம், உயர் இரத்த ெர்க்கமர, அதிக
தகாழுப்பு)நபான்ற அபாயக் காரணிகமை குமறப்பதுததாடர்பில் 2020ம் ஆண்ட்டில் பின்வரும்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்முன்தனடுக்கப்பட்டன.


ஆநைொக்கியமொன அலமப்புகலை உருவொக்கு ல்
பணியாைர்கள் மத்தியில் ததாற்றா ந ாய்கமை கண்டறியும் பரிநொதமனகமை
ஊக்குவிக்கும் விதமாக சுகாதார அமமச்சின் வைாகத்தில் ஆநராக்கிய மமயதமான்று
ஆரமப்பித்து மவக்கப்பட்டதுடன் அதன் மூலம் சுகாதார அமமச்சின் கீழ்
கடமமயாற்றும் சுமார் 700 பணியாைர்கள் பரிநொதமனகமை தெய்து தகாண்டுள்ைனர்.
o உடற்பயிற்சி மற்றும் உடலியல் தெயற்பாட்மட ஊக்குவிப்புச் தெய்யும் திட்டமானது
ஆரம்பமாக சுகாதார அமமச்சின் வைாகத்தில் அதன் ஊழியர்கள் மத்தியில்
முன்தனடுக்கப்பட்டது
o ஒவ்தவாறு தபாதுச் சுகாதார பரிநொதகர் பிரிவிலும் குமறந்தபட்ெம் புமகத்தலற்ற ஒரு
வலயத்மதயாவது உருவாக்கும் நதசிய ரீதியான பயிற்சிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன
o



சமூக விழிப்புணர்வு
o தபாதி தெய்யப்படும் உணவுப் தபாருட்கைது தபாதியின்
முன்பகத்தில்
பதிக்கப்பட்டுள்ை அதில் உள்ைடங்கியுள்ை உப்பு, ெர்க்கமர மற்றும் தகாழுப்பின் அைவு
ததாடர்பான அறிவித்தல்கள் பற்றி மக்களிமடநய விழிப்புணர்மவ அதிகரிக்கும்
வமகயில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ததாழில் ஆநராக்கியம் ததாடர்பான பணியகம் மற்றும்
சுகாதார நமம்பாட்டுப் பணியகம் ஆகியவற்றுடன் இமணந்து தகவல்கள் மற்றும்
தெய்திகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ைன.
o ஆநராக்கியமான வாழ்க்மக முமற ஊக்குவிப்பு மமயங்கள் மற்றும் அவற்றால்
வழங்கப்படும் நெமவகள்ததாடர்பில் ஒரு ஆவனப்படமானது தயாரிக்கப்பட்டுள்ைது
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o ததாற்றா ந ாய்களுக்கான பணியகத்தின் உத்திநயாகபூர்வ இமணயத்தைத்மத
உருவாக்கும் முயற்சியானது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது.
o பாடொமல மாணவர்கள் மத்தியில் விநிநயாகிக்கப்படவுள்ை “அபி நிநராகி தவமு”
என்ற மகநயட்டின் மீள் திருத்த நவமலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது
o ததாற்றா
ந ாய்கைால்
ஏற்படும்அதெௌகரியங்கமை
குமறக்கும்
ந ாக்கில்
தபாதுமக்களிமடநய ஊட்டச்ெத்துததாடர்பான ஊக்குவிப்மப இலக்காகக் தகாண்டு
முதன்மம பராமரிப்பு வழங்கு ர்களுக்கான ஊட்டச்ெத்து ஊக்குவிப்புக்கான பயிற்சி
மகநயட்தடான்மறஉருவாக்கும் பணியானதுஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது.
•

•

•

உலக சுகாதார அமமப்பினால் முன்தனடுக்கப்பட்ட ததாற்றா ந ாய் ததாடர்பான
பகுப்பாய்வானது தற்நபாது தவளியியடப்பட்டுள்ைது. உலக சுகாதார அமமப்பு
மற்றும் SEARO அமமப்பின் ததாழில்நுட்ப உதவியுடன் ட்ரான்ஸ் தபட் என
அறியப்படும் ஆபத்தான மாறுபக்க தகாழுப்மப இல்லாமல் ஒழிப்பதற்கான நதசிய
மூநலாபாய
வியூகம்
ஒன்றிமன
தயாரிப்பதற்கான
கலந்துமரயாடல்கள்
ஆரம்பமாகியுள்ைன.
ததாற்றாந ாய்கமை கண்டறிதல், பின்ததாடர்தல் மற்றும் அது ததாடர்பில்
கவனதமடுத்தல் ததாடர்பில் ெமூகத்மத அணிதிரட்டுதல் மற்றும் பரிநொதமன,
சிகிச்மெ வெதிகமை விரிவுபடுத்தல்
ததாற்றா ந ாய்களின் அபாயத்மதக் குமறப்பதற்கான திறன் அபிவிருத்தித்
திட்டமான உலகைாவிய RECAP நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பங்குதாரர்களுக்கான
கூட்டமானது2021ல் தகாழும்பில் மடதபற்றது. விமனதிறன் மிக்க ஒழுங்குவிதிகள்
மற்றும் நிதிொர் தமலயீடுகள்ததாடர்பில் அதிக கவனம்தெலுத்துவதன் மூலம்
ததாற்றா ந ாய்கமை தடுக்கும் விதமாக ஆநராக்கியமான உணவுமுமறகமை
ஊக்குவிக்கவும், உடலியல்/உடற்பயிற்சி தெயற்பாடுகமை அதிகரிக்கச் தெய்யும்
வமகயிலும் ாட்டின் திறமன வலுப்படுத்துவநத குறித்த நிகழ்வின் ஒட்டுதமாத்த
இலக்காக அமமந்திருந்தது.

 சுகொ ொைத் துலறலய வலுப்படுத் ல்
உட்கட்டமமப்பு நமம்பாடு


உபகரணங்கள், அத்தியாவசிய ததாழில்நுட்பங்கள் தகாள்வனவு தெய்தல் மற்றும்
விநிநயாகம் தெய்தல். அதாவது இதனடிப்மடயில் நிமலயான உபகரணங்கள் பட்டியலில்
அடங்கும்குளுக்நகாமீட்டர்கள், தகாலஸ்ட்ரால் மீட்டர், தகாலஸ்ட்ரால் கீற்றுகள், இரத்த
அழுத்த கருவி, எமட/உயர அைவீடு, அைவிடும் ாடா, டியூனிங் ஃநபாக், ஸ்தனல்லன்
பட்டியல் நபான்ற உபகரணங்கள் ஆநராக்கியமான வாழ்க்மக முமறததாடர்பில்
வழிகாட்டும் மமயங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்நதாடு HLC பதிநவடுகள் (H 1236 A-650, H
1236B-1050) மற்றும் அறிக்மக ததாடர்பான பதிநவடுகள் (H1239-1100, H1240-100), PMR
ஆண்தபண் ஒவ்தவாறுக்குமான PMR,ததாற்றா ந ாய்கமை கண்டறியும் மகநயடுகள்
என்பனவும்அச்சுப்பதிப்பு தெய்து விநிநயாகிக்கப்பட்டுள்ைன.
o

ாட்டிநலற்படும் நபரிடர்களின் நபாது பயன்படுத்தும் வமகயில் அவெர
பாவமனக்கான NCD கருவிகமைப் தபற்றுத் தரும்படி உலக சுகாதார அமமப்பிடம்
நகாரிக்மக முன்மவக்கப்பட்டுள்ைது

சிலாபம் மற்றும் நககாமல மாவட்ட தபாது மவத்தியொமலகளில் மருத்துவ ஊட்டச்ெத்து
அலகுகமை நிறுவுதல் நபான்ற பல திட்டங்களுக்கும் பல்நவறு அமமப்புகளில் உடல் இயக்க
தெயற்பாடுகளுக்கான
உபகரணங்கமை
தகாள்வனவுதெய்வதற்குமானநிதியானது
ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது
120

121

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

திறன் விருத்தி


2020ம் ஆண்டில் பல பயிற்சித் திட்டங்கள் வடிவமமக்கப்பட்டன. நீரிழிவு ந ாயால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கைது
கால்கமை
பராமரித்தல்
ததாடர்பில்
தபாதுச்
சுகாதாரதெவிலியர்களுக்காக வீடிநயா உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்ட பயிற்சி, ாட்பட்ட
சுவாெ ந ாய்கள் மற்றும் டிஸ்லிபிதடமியா எனப்படும் குருதியில் தகாழுப்பின் அைவு
அதிகரித்தல் நபான்ற ந ாய்கமை முகாமம தெய்வது ததாடர்பில்முதன்மம நிமல
சுகாதார மமயங்கள் மட்டத்தில் வழிகாட்டுதல், விமையாட்டு மருத்துவ ெங்கத்துடன்
இமணந்துசுகாதார உதவியாைருக்கான பயிற்சி பாடத்திட்டத்திமன (ஜிம்னாசியம்)
தயாரித்தமம என்பன அவற்றில் சிலவாகும்.
அதற்கு நமலதிகமாக தபாது மக்களிமடநய உடலியல்/உடற்பயிற்சி தெயற்பாடுகமை
ஊக்குவிக்கும் விதமாக முதன்மம நிமல சுகாதார மமயங்களின் ஊழியர்களுக்கான
பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான பயிற்சித் ததாகுதியானது இலங்மக மருத்துவ ஊட்டச்ெத்து
ெங்கம் மற்றும் விமையாட்டு மருத்துவ ெங்கத்துடன் இமணந்து உருவாக்கப்பட்டது.



ததரிவுதெய்யப்பட்ட ததாற்றாத ந ாய்களுக்கான நதசிய உணவுமுமற மற்றும்
உடலியல்/உடற்பயிற்சி
தெயற்பாடு
ததாடர்பான
வழிகாட்டுதல்கமை"
உருவாக்குவதற்கான ஆநலாெமனக் கூட்டங்கள் டாத்தப்பட்டன. அத்நதாடு ‘ முதன்மம
நிமல
சுகாதார
மமயங்களூடாக
புமகயிமலபாவமனமய
/புமகத்தமல
தடுத்தல்’ததாடர்பிலான பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான பயிற்சியானது டாத்தப்பட்டது
புமகபிடிப்பிற்கு அடிமமயானவர்களுக்கு அதன் பாவமனமய நிறுத்துவதற்கு உதவும்
வமகயில்சிகிச்மெ நிமலயங்கமை நிறுவுவதற்கான தெயன்முமற ததாடங்கப்பட்டது.
"உலகைாவிய
ஒழுங்குமுமற
மற்றும்
நிதித்
திறமன
வைர்ப்பதற்கான
RECAPதிட்டத்தின்"நதசிய அைவிலான திட்ட முகாமமயாைர்கள் மற்றும் ெட்ட
அதிகாரிகளுக்கான திறன் உருவாக்க நிகழ்ச்சித்திட்டமானது உலக சுகாதார அமமப்பு
மற்றும் ெர்வநதெ அபிவிருத்தி ெட்ட அமமப்பு ஆகியவற்றின் ஒத்துமழப்புடன்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது.
நமலும்
அந்தந்த
மாவட்டங்களில்
காணப்படும்
சுகாதாரத்
நதமவகளின்
முன்னுரிமமப்படுத்தல்
அடிப்மடயில்
மாவட்டரீதியான
தெயற்திட்டங்கமை
உருவாக்குதல் ததாடர்பில் ததாற்றா ந ாய்கள் ததாடர்பான மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு
இரண்டு ாள் பயிற்சிப் பட்டமறதயான்று டாத்தப்பட்டது. நீரிழிவு, ொர்நமான்
சிகிச்மெ, அதிக எமட மற்றும் உடல் பருமன், இருதய ந ாய் ஆபத்து, சுவாெ ந ாய்கள்
மற்றும் புற்றுந ாய் மற்றும் மன ல மவத்திய பிரிவுகைால் உருவாக்கப்பட்ட பிற
வழிகாட்டுதல்கள் என்பவற்மற உள்ைடக்கிய வமகயில் ததாற்றா ந ாய்கமை முகாமம
தெய்வதற்கான வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சிகள் பணியகத்தின் வைவாைர்கமைக் தகாண்டு 6
மாவட்டங்களில்
டாத்தப்பட்டது.நகாவிட்
பரம்பமலத்
ததாடர்ந்து
சில
மாவட்டங்களில் குறித்த பயிற்சி நிகழ்வானது இமணயவழி மூலம் டாத்தப்பட்டது.
உலக சுகாதார அமமப்பின் ஒத்துமழப்புடன் ததாற்றா ந ாய்த்தடுப்பு மற்றும் முகாமம
ததாடர்பில் https://ncdlearn.health.gov.lk/ என்ற இமணயவழி முகவரிமயக்தகாண்ட
இமணயவழி தமய்நிகர் கற்றல் முகாமம அமமப்தபான்று (VLMS) உருவாக்கப்பட்டது
ததாற்றா ந ாய் தடுப்பு மற்றும் அதுெம்பந்தப்பட்ட பராமரிப்புச் நெமவகமை
வழங்குவது ததாடர்பில் முதன்மம நிமல பராமரிப்பு மமயங்களில் கடமமயாற்றும்
தாதி ஊழியர்களுக்கு முதன்மம நிமல பராமரிப்பு மமயங்கமை வலுப்படுத்தும்
திட்டத்தின் ஒத்துமழப்புடன் வதிவிட மற்றும் இமணயவழி தமய்நிகர் பயிற்சிகள்
டாத்தப்பட்டன
தபாது மக்களிமடநய உடலியல்/உடற்பயிற்சி தெயற்பாடுகமை ஊக்குவிக்கும் விதமாக
தயாரிக்கப்பட்ட
பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான
பயிற்சித்
ததாகுதியிமன
பயன்படுத்திஇலங்மக விமையாட்டு மருத்துவ ெங்கத்துடன் இமணந்து 10
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மாவட்டங்களின்ஆநராக்கியமான வாழ்க்மக மமயங்கள்மற்றும் தபாது சுகாதார
ஊழியர்களிமடநய
பயிற்சிகள்
டாத்தப்பட்டதன.தபாது
மக்களிமடநய
உடலியல்/உடற்பயிற்சி தெயற்பாடுகமை ஊக்குவிக்கும் விதமாக தயாரிக்கப்பட்ட
பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான பயிற்சித் ததாகுதி ததாடர்பில் ததாற்றா ந ாய்கள்
ததாடர்பான மவத்திய அதிகாரிகமை நதர்ச்சி தபற்ற பயிற்றுவிப்பாைர்கைாக மாற்றும்
வமகயில் இரண்டு ாள் வதிவிட பயிற்சியானது முன்தனடுக்கப்பட்டது.
விமையாட்டு அமமச்சின் கீழ் உள்ை நதசிய விமையாட்டு அறிவியல் நிறுவனத்தின்
ஒத்துமழப்புடன் உடற்பயிற்சி கூடங்கள்தகாண்ட சுகாதார நிறுவனங்களிலிருந்து
நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு உடற்பயிற்சி உபகரணங்கமை பராமரிப்பது
ததாடர்பில் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.

கண்கொணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் ஆைொய்ச்சி


பணியகமானது உலக சுகாதார அமமப்பின் இலங்மகக்கான அலுவலகத்துடன்
இமணந்துததாற்றா ந ாய்த் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்கான நதசிய திட்டம்
ததாடர்பில் ஒரு சுயாதீன மீள் மதிப்பாய்மவ ஆரம்பித்துள்ைது. ாட்டில் காணப்படும்
ாட்பட்ட ததாற்றா ந ாய்கமை தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்குமான தற்நபாது
தெயற்பாட்டிலுள்ை திட்டத்தின் எல்மலகள் மற்றும் இமணப்புகமை விமர்ெனரீதியாக
மதிப்பிடுவநத முன்தமாழியப்பட்டுள்ை குறித்த மீைாய்வின் ந ாக்கமாகும்.
நமற்படி மீள் மதிப்பாய்வின் முடிவுகைாவன நதசிய ததாற்றா ந ாய் பணியகமானது
2025ம் ஆண்டைவில் அமடய உத்நதசித்துள்ை இலக்குகமை அமடயும் வமகயிலும்
2030ம் ஆண்டைவில் நிமலயான அபிவிருத்தி இலக்குகள் மூலம் ததாற்றா ந ாய் தடுப்பு
மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் ததாடர்பில் அமடய எதிர்பார்க்கப்படும் இலக்குகமை
அமடயும் வமகயிலும் இலங்மகயின் ததாற்றாந ாய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு
உத்திகமை நமலும் வலுப்படுத்த உதவியாக அமமயும்.



சுகாதார அமமப்பு அறிமுகம் தெய்துள்ை STEPS கணக்தகடுப்பு ஆய்வானது
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எனினும் நகாவிட் பரம்பல் காரணமாக தகவல் நெகரிக்கும்
முயற்சியானது இமட டுநவ மகவிடப்பட்டது.
2019ம் ஆண்டிற்கான ஆநராக்கிய வாழ்வு மமயங்கைது (HLC) வருடாந்த தெயற்றிறன்
மதிப்பீடானது நமற்தகாள்ைப்பட்டதுடன் அதற்கான நதசிய பரிெளிப்பு மவபவமும்
டாத்தப்பட்டது
மாவட்டரீதியான வருடாந்த தெயற்றிறன் மதிப்பீட்டு டவடிக்மகயானது நகாவிட்
பரவல் காரணமாக சிலநபாது ந ரடியாகவும் சிலநபாது இமணயவழியாகவும்
நமற்தகாள்ைப்பட்டது.
ஆநராக்கிய வாழ்வு மமயங்கைது ததாற்றாந ாய்கமை கண்டறிதல், பின்ததாடர்தல்
மற்றும் அது ததாடர்பில் கவனதமடுத்தல் பற்றிய வழிகாட்டி,பதிநவடுகள், அறிக்மக
தெய்தல் ததாடர்பான பதிநவடுகள், மற்றும் மதிப்பீட்டுப் படிவங்கள் என்பவற்றில்
திருத்தங்கமை
நமற்தகாள்வதற்கான
ததாடரான
ஆநலாெமனக்
கூட்டங்கள்
டாத்தப்பட்டன.
ஆநராக்கிய வாழ்வு மமயங்களுக்காக சுகாதார முகாமமத்துவ தகவல் அமமப்மப (HMIS)
நிறுவுவது மற்றும் பராமரிப்பது ததாடர்பில்ததாடரான ஆநலாெமனக் கூட்டங்கள்
டாத்தப்பட்டன.
முதன்மமநிமல பராமரிப்புநிமலயங்கமை வலுப்படுத்தும்PSSP திட்டத்திற்காக
நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ை முதன்மம நிமல பராமரிப்பு மமயங்களின் ஊழியர்களுக்கு
ஆநராக்கிய வாழ்வு மமயங்களுக்கான சுகாதார முகாமமத்துவ தகவல் அமமப்பு (HMIS)
ததாடர்பான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டது. அத்நதாடு PSSP திட்டத்திற்காக இது வமரயில்
ஆட்நெர்ப்புச் தெய்யப்படாத 5 மாவட்டங்களில் இமணயவழி நிகர்நிமல முமறயில்
பயிற்சிகள் டாத்தப்பட்டன
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மருத்துவ புள்ளியியல் பிரிவின் eIMMR குறியீடுகளிலிருந்து வமரயருக்கப்பட்ட ததாற்றா
ந ாய்களினால் ந ாயுற்ற தன்மம மற்றும் இறப்புகள் பற்றிய தரவுகமைப்
பிரித்ததடுப்பதற்கானதெயன்முமறயானது தயார்படுத்தப்பட்டு மகயளிக்கப்பட்டுள்ைது
NCD பணியகத்தின் காலாண்டு அறிக்மக மற்றும் 2019-2020க்கான வருடாந்த அறிக்மக
தவளியிடப்பட்டது
ஆநராக்கிய வாழ்வு மமயங்களுக்கானகலப்பின தரவு அமமப்புக்கான பயனர்
மகநயட்டிமன வடிவமமக்கும் பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது.
தபாது மக்களிமடநய உடலியல்/உடற்பயிற்சி தெயற்பாடுகமை ஊக்குவிக்கும் விதமாக
தயாரிக்கப்பட்டு டாத்தப்பட்ட பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான பயிற்சித் ததாகுதி பற்றிய
மீள் மதிப்பீடானது 2021 ஜூன் மாதம் நமற்தகாள்ைப்பட்டது.

நகொவிட்-19
வழங்கு ல்

த ொற்று

கொைத்தில்

அத்தியவசிய

நசலவகலை

இலைவிைொது

நகாவிட்-19 ததாற்று நிலவும் காலகட்டத்தில் ததாற்றா ந ாய்கள் ததாடர்பில் வழங்கப்படும்
நெமவகளுக்கு முன்னுரிமம வழங்கி அவற்றின் நெமவகமை நமலும் வலுப்படுத்த நவண்டும்
என்ற நிமலப்பாட்மட NCD பணியகம் மற்றும் சுகாதார அமமச்ொனது தகாண்டிருந்தது. எனநவ
2020ல்
ததாடர்ச்சியான
நெமவ
வழங்கள்,
இடர்
குமறப்பு
மற்றும்
சுகாதார
நமம்பாடுஆகியவற்மற ததாடரச்சியாக முன்தனடுக்கும் வமகயில் பின்வரும் டவடிக்மககள்
முன்தனடுக்கப்பட்டன.


ந ாயாளிகளுக்கான மருந்து வமககமை அரசின் நீண்ட கால கண்காணிப்புடன் அவர்கைது
வீடுகளுக்நக தகாண்டு நெர்க்கும் வெதியானது தபால் நெமவ, கிராமீய மட்டத்தில்
நெமவயாற்றும் சுகாதார மற்றும் சுகாதார நெமவ தவிர்ந்த ஏமனய அரெ
உத்திநயாகத்தர்கள், ெமூக தமலவர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கைது பூரண ஒத்துமழப்புடன்
முன்தனடுக்கப்பட்டது.



தபாதுவாக மவத்தியொமல தவிர்ந்த மருந்தகங்களில் தமக்குத் நதமவயான மருந்து
வமககமை வாங்குநவாரின் வீடுகளுக்கு நதமவயான மருந்துகமை தகாண்டு நெர்க்கும்
வமகயில் மருந்தக உரிமமயாைர்கள் ெங்கம், அரெ மற்றும் தனியார் மருந்தகங்களுடன்
இமணந்து மருந்துகமை விநிநயாகிப்பதற்கு இமணய வழி தபாறிமுமறதயான்று
நிறுவப்பட்டது.



நமற்படி திட்டத்தில் ாடுபூராகவுமுள்ை சுமார் 1800 மருந்தகங்கள் இமணந்துதகாண்டன.
தனியார் சிகிச்மெ நிமலயங்களில் கண்காணிக்கப்படும் ந ாயாளிகளுக்கு அவர்களிடத்தில்
கடந்த ஆறு மாத காலத்திற்குள் இலங்மக மருத்துவ ெங்கத்தில் பதியப்பட்ட
மருத்துவர்கைால் வழங்கப்பட்ட மருந்துச் சீட்டு இறுப்பின் அவற்மற அரெ
மவத்தியொமலதயான்றின் தவளி ந ாயாைர் பிரிவில் காட்டி அதிகபட்ெம் 2
வாரங்களுக்குத் நதமவயான மருந்துகமைப் தபற்றுக் தகாள்ளும்படி அறிவுருத்தப்பட்டது.



நகாவிட்- 19 பரவலின் நபாது NCD ந ாயால் பாதிக்கப்பட்ட ந ாயாளிகமை
நிர்வகிப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட்டதுடன் அதன் மூலம் ந ாயாளிகள்
மற்றும் சுகாதாரப் பணியாைர்கள்
ஆகிய இருபிரிவினரதும் நகாவிட் ததாற்று
அபாயங்கமைக் குமறத்த வண்ணம் ந ாயாளிகளுக்கு தங்குதமடயின்றி நெமவகமை
வழங்கப்படுவது உறுதி தெய்யப்பட்டது.



சுய தனிமமப்படுத்தளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தனிமமப்படுத்தப்பட்ட
பிரநதெங்களில் வசிக்கும் NCD ந ாயாளிகளுக்கு வழிகாட்டுதல்கமை வழங்கும் வமகயில்
100,000
துண்டுப்
பிரசுரங்களும்
5,000
சுவதராட்டிகளும்
அச்சிடப்பட்டு
விநிநயாகிக்கப்பட்டன.
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நகாவிட்- 19 பரவலின் நபாதுNCDந ாயாளிகளுக்கு தபால் மூலம் வழங்கப்பட்ட மருந்துப்
தபாதிகளுடன் அவெர நதமவக்கான மருந்துகளின் மாற்றீடுகள் மற்றும் மருத்துவ
உபநதெங்கள் அடங்கிய ஒரு மில்லியன் துண்டுப் பிரசுரங்களும் அனுப்பிமவக்கப்பட்டன.



நகாவிட்-19 ததாற்று பரவலின்நபாது ஆநராக்கியமான வாழ்க்மக முமறமய
நமம்படுத்தும் வமகயில் சுறுசுறுப்பாக இருத்தல், புமகபிடிப்பமத நிறுத்துதல், மது
அருந்துவமதத் தவிர்த்தல் மற்றும்ஆநராக்கியமான உணவு முமறகமைததரிவு தெய்தல்
நபான்ற விடயங்கள் ததாடர்பில்மக்கைது கவனத்மததிருப்பும் வமகயில் Facebook,
WhatsApp/Viber , YouTubeநபான்ற ெமூக வமலதை மற்றும் தவகுஜன ஊடகங்கள் மூலம்
பிரச்ொரங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டன. அத்நதாடு NCDததாடர்பானஅவெர ஆபத்து
அறிகுறிகமை கண்டறிவது ததாடர்பிலும் ஆபத்துக்கள் ததாடர்பில் ெந்நதகங்கள்
ஏற்பட்டால் மருத்துவ நெமவகமை அணுகுவது ததாடர்பிலும் தவகுஜன மற்றும் ெமூக
ஊடகங்கள் மூலமாகவும் சுகாதார தெய்திகள் பரப்பப்பட்டன



ந ாயாளிகளுக்கு மருந்து விநிநயாகம், சிகிச்மெ ததாடர்பான நெமவகள் மற்றும் நகாவிட்
ததாடர்பான தகவல்கமைப் தபறுவதற்கு வெதியாக NCD பணியகத்தில் மும்தமாழி மூல
அவெர ததாமலநபசி அமழப்புச் நெமவயிமன வழங்கியது. மவத்தியொமலகளுலும்
அவெர ததாமலநபசி அமழப்புச் நெமவயிமன ஆரம்பிக்கும்படி அறிவுருத்தப்பட்டதுடன்
ததாமலநபசி இலக்கங்கள் சுகாதார அமமச்சின் இமணயதைம் மற்றும் தவகுஜன
ஊடகங்கள் மூலம் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டன.



அரெ மருத்துமமனகளில் இயங்கிவரும் 16 சிறுநீரக சிகிச்மெப் பிரிவுகளில் அதிக
ஆபத்துமடய ந ாதயதிர்ப்புகுமறபாடுமடய (சிறுநீரக மாற்று அறுமவ சிகிச்மெ
தெய்தவர்கள் அல்லது டயாலிசிஸ்-சிறுநீர்க் கலமவப் பிரிப்பு தெய்யும்)ந ாயாளிகமையும்
அவர்களுக்கு சிமகச்மெ வழங்கும் மருத்துவர்கமையும் ததாமலவிலிருந்து இமணக்கும்
வமகயில் ததாமல ததாடர்பு சிகிச்மெ முமறதயான்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம்
ந ாயாளிகளுக்கு அவர்கைது மருத்துவர்கமை ஆடிநயா வீடிநயா மற்றும் மின் அரட்மட
மூலம் ததாடர்பு தகாள்ை முடியுமாகவிருந்தது.



நகாவிட் -19 ததாற்றுந ாய் பரவலின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது அமலகளின்
நபாதுதபால் மூலம் மருந்துகமை வீட்டுக்நக விநிநயாகம் தெய்வமத ஒருங்கிமணப்பு
தெய்ததுடன் இலங்மக காவல்துமறயுடன் ஒத்துமழத்து ந ாயாளிகள் பற்றிய விபரங்கமை
விொரித்து கண்டறிந்து மருந்து வமககள் அவர்கைது வீடுகளுக்கு தகாண்டு நெர்க்கப்படுவது
உறுதி தெய்யப்பட்டது.



தகாழும்பு மா கர ெமப எல்மலக்குள் தனிமமப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் வாழும்
பாதிப்புக்குள்ைான மக்களுக்கான
டமாடும் மவத்திய சிகிச்மெ மமயங்களுக்குத்
நதமவயான மனித வைங்கள் அப்பகுதிக்கு நெமவ வழங்கும் மருத்துவமமனகளின்
ஆதரவுடன் வழங்கப்பட்டன.



ஆதாரங்களின் திரட்டுக்கு பங்களிக்கும்வமகயில் பல ஆய்வுகள் டாத்தப்பட்டு அதன்
மூலம்தபறப்பட்ட அனுபவங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகமை பிரசித்தம்
தெய்யும் வமகயில் அமவ அறிவியல் மன்றங்களில் தவளியிடப்பட்டன.



நகாவிட் பரவலின்நபாது ததாற்றா ந ாய்களுக்கான அத்தியவசிய மருந்து வமககமைப்
தபற்றுக் தகாள்வதற்கான வாய்ப்புகள் ததாடர்பில் ததாமலநபசி அமழப்புகள் மூலம் ஒரு
ஆய்வு முன்தனடுக்கப்பட்டது
மருந்தக உரிமமயாைர்களிமடநய நெமவ வழங்கலில் காணப்படும் திருப்திமய
மதிப்பிடும் வமகயில் ஒரு இமணயவழி ஆய்வு முன்தனடுக்கப்பட்டது.
தனிமமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட NCD ந ாய்களுக்காக நெமவ வழங்கும்
பணியாைர்கள் மத்தியில் ஆய்தவான்று முன்தனடுக்கப்பட்டது.




124

125

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021



தகாழும்பு மா கர ெமப எல்மலக்குள் தனிமமப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் வாழும்
பாதிப்புக்குள்ைான மக்களுக்காக ஏற்பாடு தெய்யப்படும் டமாடும் மவத்திய சிகிச்மெ
மமயங்களின் விமனதிறன் ததாடர்பில் ஆய்தவான்று முன்தனடுக்கப்பட்டது.

ற்நபொது முன்தனடுக்கப்பட்டுவரும் அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள்
முதன்மமநிமலபராமரிப்புநிமலயங்கள் மட்டத்தில் அத்தியவசிய மருந்து பட்டியல்கள்
மற்றும் அத்தியாவசியந ாய் விொரமணகளின் பட்டியமல திருத்துவதற்கான தெயற்பாடுகள்
முன்தனடுக்கப்பட்டுள்ைன.
 முதன்மமநிமலபராமரிப்புநிமலயங்களில் சிகிச்மெ தபறும் ந ாயாளிகளுக்கான வருடாந்த
மருத்துவ
நொதமனகளுக்கான
வழிகாட்டுதல்களும்
அவர்களுக்கான
மருத்துவ
பரிநொமனக்கான தடமவகள் ததாடர்பான வழிகாட்டுதல்களும் தயாரிக்கப்படுகின்றது.




இரண்டாம் நிமல மற்றும் மூன்றாம் நிமல NCDந ாய் பராமரிப்பு நிமலயங்களில்(இருதய
ந ாய்ஆபத்து, நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம், டிஸ்லிபிதடமியா, ாட்பட்ட சுவாெ
ந ாய்கள்) நபான்ற ந ாய் முகாமமமய தரப்படுத்தும் வமகயில் வழிகாட்டுதல்கமை
உருவாக்குதல்



முமறயான பரிந்துமரகள் மற்றும் மீள் பரிந்துமரகள் மூலம் ெகல நெமவ நிமலகளிலும்
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட நெமவமய வழங்குவதற்காக 'ந ாயாளிமய மமயமாகக் தகாண்ட
முதன்மம பராமரிப்பு' என்ற எண்ணக்கருமவஆரம்பித்துமவத்தல்



உலக உணவு திட்டத்துடன் இமணந்து
தயாரித்தல்

டத்மத மாற்றம் ததாடர்பாடல் ததாகுப்மப

பாடொமல மாணவர்களுக்கான ‘அபி நிநராகி தவமு’ புத்தக மகநயடில் திருத்தங்கமை
நமற்தகாள்ைல் மற்றும் மீள்பதிப்பு தெய்தல்
 சுகாதார ஊழியார்களுக்காக தமய்நிகர் பயிற்சிகமை ஏற்பாடு தெய்யும் வமகயில் கீழ்
காணும் 14 இமணயவழி கற்றல் ததாகுதிகமை தயாரித்தல் :
o இரண்டாம்
நிமல
மற்றும்
மூன்றாம்
நிமல
NCDந ாய்
பராமரிப்பு
நிமலயங்களில்(இருதய
ந ாய்ஆபத்து,
நீரிழிவு,
உயர்
இரத்த
அழுத்தம்,
டிஸ்லிபிதடமியா, ாட்பட்ட சுவாெ ந ாய்கள்) நபான்ற ந ாய் முகாமமக்கான
வழிகாட்டுதல்கமை
உருவாக்குதல் மற்றும் ஆரம்ப நிமல பராமரிப்பு
நிமலயங்களுக்கான உயர் இரத்த அழுத்தம் குறித்த வழிகாட்டுதல்கமை தயாரித்தல்
o முதன்மம நிமல சுகாதாரப் பணியாைர்களுக்கு நீரிழிவு ந ாயைர்கைது கால் மற்றும்
கண் பராமரிப்பு பற்றியததாகுப்பு
o ஆரம்ப சுகாதார ஊழியர்களுக்கு புமகயிமல/புமகத்தல்பாவமனமய விட்டும்
o அடிமமப்பட்டவர்கமை நீக்குவதற்கான தமலயீடு ததாடர்பிலானததாகுப்பு
o ெமூகமட்டத்தில் உடலியல்/உடற்பயிற்சி தெயற்பாடுகமைஊக்குவித்தல்
முதன்மமபராமரிப்பாைர்களுக்கானபுற்றுந ாய்பரிநொதமனமற்றும்
சிகிச்மெக்காக
பரிந்துமரத்தல்
மற்றும்
ந ாய்த்தடுப்பு
சிகிச்மெ
குறித்த
வழிகாட்டுதல்
o முதன்மம நிமல சுகாதாரப் பணியாைர்களுக்கானமன ல
குமறபாடுகளுடன்கூடியவர்கமை மதிப்பீடு தெய்தல், ந ாய் பரிநொதமனமற்றும்
முகாமம
தெய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்


o மருத்துவமமன
நிர்வகித்தல்

அமமப்பில்NCD

ந ாய்களுக்கான
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ொட்பட்ை த ொற்றொ ந ொய்கலை கண்ைறிவ ற்கொன பரிநசொ லன தசயற்பொட்டின் கைந் 5
வருைகொை தசயற்திறன் நபொக்கு
ஆநராக்கிய வாழ்வு
மமயங்களின் ததாமக
தமாத்த இலக்கில்
பரிநொதிக்கப்பட்டவர்கைது %
வருடாந்த பரிநொதமனயின்
பரப்பு
தகுதியான மக்கள் ததாமகயில்
ஆண்டுநதாறும்
பரிநொதிக்கப்பட்டவர்கள் %
பரிநொதிக்கப்பட்டவர்களில்
ஆண்,தபண் %

2015
814

2016
826

2017
871

2018
922

2019
1000

2020
1002

23.1

25.5

42.7

58.8

40.6

44.2

391,260

540,535

493,965

511,438

605,148

321,055

7.7

10.6

9.7

10.0

6.9

3.7%

1: 2.6

1: 2.7

1: 2.3

1:2.2

1:2.6

1:2.4

2021ஆண்டிற்கொக திட்ைமிைப்பட்ை விநேை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்ைங்கள்
த ொற்றொ ந ொய் த ொைர்பொன தகொள்லக வலைலப யொரித் ல் (2021-2030)
 2021-2025
காலப்பகுதிக்கான
மருத்துவ
மாணவர்
உதவித்
திட்டமானது
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது. சுகாதாரத் துமறமயச் ொர்ந்தஅதிகமான பங்குதாரர்களிடமிருந்து
ஆநலாெமனகள் தபறப்பட்டதுடன் சுகாதாரத் துமறொரா பங்குதாரர்களிடம் நவண்டுநகாள்
விடுக்கப்பட்டுள்ைது.
 மாவட்ட தெயலாைர் மற்றும் சுகாதார நெமவகளின் பிராந்திய இயக்குனர் ஆகியவர்கைது
இமணத் தமலமமயில் NCD ததாடர்பில் மாவட்ட அைவிலான வழி டாத்தல் குழுமவ
நிறுவுதல்.
 அரெத்துமற நிறுவனங்களில் நிறுவப்பட்டுள்ை ஆநராக்கிய மமயங்கள் ஊடாக காலத்திற்கு
காலம் பணியாைர்கமை NCD ததாடர்பில் பரிநொதிக்கும் திட்டத்மத நமலும் விரிவுபடுத்தல்
 சூப்பர் மார்க்கட்நபான்றதபாது இடங்களில் குருதி அழுத்தத்மத அைவிடும் தானியங்கி
உபகரணங்கமை தபாறுத்துவதற்மன வெதிகமை ஏற்படுத்துவது ததாடர்பில் தனியார்
துமறயினமர ஊக்குவித்தல்
 ஆரம்ப நிமல சுகாதாரப் பணியாைர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான பயிற்சித்திட்ட
ததாகுதிகள்
அடிப்பமடயில்
பயிற்சிகமை
வழங்குதல்:
இதனடிப்மடயில்
விமையாட்டுத்துமற அமமச்சின் ததாழில்நுட்ப ஆதரவுடன் உடலியல்/ உடற்பயிற்சி
தெயற்பாட்டுடன் கூடிய மற்றும் அதிக உடலியல் இயக்கமற்ற வாழ்க்மகமுமறகளுக்கான
வழிகாட்டி மற்றும் நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ததாற்றா ந ாய்களுக்கான நதசிய உணவு மற்றும்
உடலியல் தெயற்பாட்டு வழிகாட்டி ததாடர்பில் பயிற்றுவித்தல்
 ‘2018-2030உடலியல் தெயற்பாடு குறித்த உலகைாவிய தெயற்திட்டத்துடன்’’ இலங்மகயின்
உடலியல் தெயற்பாடுகள் / உடற்பயிற்சி முமறகள் இமணந்து தெல்லும் வமகயில்
அவற்மற சீரமமப்பதற்காக நவண்டி சூழ்நிமல பகுப்பாய்தவான்றிமன நமற்தகாள்ைல்
 உலகைாவிய ஒழுங்குமுமற மற்றும் நிதித் திறமன வைர்ப்பதற்கான RECAPதிட்டம், உலக
சுகாதார அமமப்பு மற்றும் ெர்வநதெ ெட்ட நமம்பாட்டு அமமப்பு ஆகியவற்றின்
அனுெரமனயுடன் பாடொமலகள் மற்றும் அரசுத் துமறகளில் உடலியல் தெயற்பாடு /
உடற்பயிற்சி ஊக்குவிப்புக்கான ெட்ட மற்றும் நிதி டவடிக்மககள் குறித்த
வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் கருவிகமைஉருவாக்குதல்
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ததரிவு தெய்யப்பட்ட ஆநராக்கிய மமயங்களில் முன்தனடுக்கப்படும் உடற்பயிற்சி
நிகழ்ச்சிகளுக்கான அடிப்பமட உடற்பயிற்சி ொதனங்கமை தகாள்வனவு தெய்தல் மற்றும்
விநிநயாகித்தல்



உைல் உபொல கலை
விர்த் ல் மற்றும்
நிகழ்ச்சித்திட்ைம் பற்றிய கண்நணொட்ைம்

முகொலம

தசய்வ ற்கொன

ந சிய

இலங்மக சுகாதார அமமச்சின் உடல் உபாமதகமை தவிர்த்தல் மற்றும் முகாமம தெய்யும்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நதசிய தெயற்பாட்டு மமயமாக ததாற்றா ந ாய்களுக்கான (NCD)
பணியகம் காணப்படுகின்றது.NCD பணியகமானது உடல் உபாமதகமை தவிர்த்தல் மற்றும்
முகாமம தெய்வதற்கான நதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்மத முன்தனடுக்கும் வமகயில் சுகாதார
அமமச்சு, பிற அமமச்சுகள், திமணக்கைங்கள், அதிகாரெமபகள், தனியார் துமற மற்றும் பல அரெ
ொர்பற்ற நிறுவனங்களுடன் மிகவும் த ருக்கமாக தெயற்படுகின்றது.

த ொலை ந ொக்கு

உபாமதகைற்ற ஒரு ாடு

பணிக்கூற்று

மக்கைது அன்றாட வாழ்வுடன் காயங்கள், உபாமதகள் தடுப்பு உத்திகமைதெயற்பாட்டுரீதியாக
இமணப்பதன் மூலம் உபாமதகள் ஏற்படக்கூடிய ொத்தியப்பாமடயும் அதன் தீவிரத்
தன்மமமயயும் குமறத்தல்.
பின்வரும் முன்னுரிமமப்படுத்தப்பட்ட முக்கிய பகுதிகளுக்கு தீர்வு காணும் ந ாக்கில் உடல்
உபாமதகமை தவிர்த்தல் மற்றும் முகாமம தெய்வதற்கான நதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டமானது ஐந்து
மூநலாபாய திட்டங்களின் கீழ் தெயற்படுத்தப்படுகிறது.
1. நபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு
2. வாழ்விட பாதுகாப்பு
3. நீரில் மூழ்குதல் ததாடர்பான பாதுகாப்பு
4. நவமலத்தை பாதுகாப்பு
5. சிறுவர் மற்றும் முதிநயார் பாதுகாப்பு

கீழ்
காணும்
மூநலாபாய
திட்டங்களின்
ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு டாத்தப்பட்டு வருகின்றன

கீழ்

பல

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைாவன

தபொது ஆ ைவு, கூட்ைொண்லம மற்றும் லைலமத்துவம்






2021 – 2025ஆண்டுகளுக்கான இலங்மகயின்உபாமத தடுப்பு மற்றும் முகாமமத்துவம்
ததாடர்பான பல்துமறொர் மூநலாபாய தெயற்திட்டத்திமன உருவாக்குவதற்கான
டவடிக்மககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைன.
உபாமதகள் தடுப்புக்கான நதசிய குழுவின் குறிப்பு விதிமுமறகள் (TOR)
உருவாக்கப்பட்டன.
உபாமதகள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டிற்கான மாவட்ட பல்பிரிவு வழிகாட்டல்
குழுவிற்கான குறிப்பு விதிமுமறகள் (TOR) உருவாக்கப்பட்டன.
சுகாதாரமருத்துவ அலுவலர் பிரிவு(MOH) மட்டத்தில் உபாமதகள் தடுப்பு மற்றும்
கட்டுப்பாட்டிற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்மத முன்தனடுப்பதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட
அதிகாரிகள் இல்லாத காரணத்தால்தபாது சுகாதார ஆய்வாைர்கைால் (PHI)தற்நபாது
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டாத்தப்பட்டு
வரும்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில்
உபாமதகள்
தடுப்பு
மற்றும்
கட்டுப்பாட்டிற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்மதயும் ஒருங்கிமணப்பதற்கான ொத்தியப்பாடு
குறித்து ஆராயும் வமகயில்2020 ஆண்டில் பல கலந்துமரயாடல்கள் டாத்தப்பட்டன.




உபாமதகள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டிற்கான மாவட்ட வழிகாட்டல் குழுக்கள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ைன
மாவட்ட அைவில் பாதுகாப்பான ெமூக வழி டாத்தலுக்கான பல குழுக்கள்
நிறுவப்பட்டுள்ைன
ொமலப் பாதுகாப்பு, நீர் பாதுகாப்பு, குழந்மத/ வீடு/ முதிநயார் பாதுகாப்பு மற்றும்
முதலுதவி ததாடர்பில் கடமமயாற்றும் பணிக்குழுக்களுடன் பல ெந்திப்புகள்
டாத்தப்பட்டன.

சுகொ ொை நமம்பொடு மற்றும் அபொயக் குலறப்பு










5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்மத அல்லது கர்ப்பிணித் தாய் உள்ை வீடுகளில் குறித்த வீட்டின்
பாதுகாப்மப
ெரிபார்க்கும்
வமகயில்
தயாரிக்கப்பட்ட
பட்டியல்கள்
விநிநயாகிக்கப்பட்டன.
முன்பள்ளிகள் மற்றும் தினப்பராமரிப்பு நிமலயங்களின் பாதுகாப்மப ெரிபார்க்கும்
வமகயில் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியல்கள் விநிநயாகிக்கப்பட்டன.
பாதுகாப்பான ெமூகம் குறித்த எண்ணக்கரு குறிப்பானது தயாரிக்கப்பட்டுள்ைதுடன்
ததரிவு
தெய்யப்பட்ட
சுகாதாரமருத்துவஅலுவலர்பிரிவுகளில்(MOH)புதிய
பாதுகாப்பான ெமூகங்கமை நிறுவுவதற்கான ததாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கமை
வழங்கியுள்ைது.
2020-நதசிய உபாமத தடுப்பு வாரம் மற்றும் 2020 – ச்சுப் தபாருட்கள் தடுப்பு வாரம்
என்பவற்மற
முன்தனடுப்பதற்கான
ததாழில்நுட்ப
வழிகாட்டுதல்கள்
வழங்கப்பட்டன
தபாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கான குழந்மத உபாமத தடுப்பு
மடமுமற
வழிகாட்டியின் சிங்கைதமாழி மூல பதிப்பானது தயாரிக்கப்பட்டது
2020 நதசிய உபாமத தடுப்பு வாரத்மத விநஷடமாகக் தகாண்டு நகாவிட்-19
ததாற்றுந ாய்களின் நபாது உபாமதகமை தடுப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து
தபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும் வமகயில் ஊடக கருத்தரங்குகள்,
ததாமலக்காட்சி ந ர்காணல்கள் ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டதுடன்ஊடக அறிக்மககளும்
தவளியிடப்பட்டன.

உபொல களின் பின்னைொன பைொமரிப்பு






மாவட்ட மற்றும் சுகாதாரமருத்துவஅலுவலர்பிரிவுகளில் ததாற்றா ந ாய் ததாடர்பான
மருத்துவஅதிகாரிகள்
மற்றும்
சுகாதாரமருத்துவஅலுவலர்களினால்
ெமூக
குழுக்களுக்கான (தாய்மார்கள் ஆசிரியர்கள்) முதலுதவி பயிற்சிகள்வழங்கப்பட்டது
அடிப்பமட முதலுதவி ததாடர்பான பாடத்திட்டதமான்மற உருவாக்குவதற்கான
நவமலத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைநதாடு மருத்துவமமனகளில் அனுமதிக்க
முன்பதாக வழங்கப்படும் முதலுதவிகமை ாடுபூராகவும் தரப்படுத்தும் வமகயில்
முதலுதவிக்கான நதசிய வழிகாட்டிதயான்மற தயாரிப்பதற்கான நவமலத்திட்டமும்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது.
முதன்மம நிமல பராமரிப்பு நிமலயங்களுக்கு அதிர்ச்சி,பயம் மற்றும்நகாபத்மத
முகாமம தெய்வதுததாடர்பான வழிகாட்டல் திட்டம் ஒன்மற தயாரிக்கும்
டவடிக்மககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைன. ( ச்நெற்றம், ENT, கண், பற்களில் ஏற்படும்
உபாமதகள் மற்றும் தபாதுவான அதிர்ச்சி ததாடர்பிலான வழிகாட்டல்)
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திறன் விருத்தி


மாகாண மற்றும் மாவட்ட ாட்பட்டந ாய் பராமரிப்பு நிபுணர்கள் மற்றும் ததாற்றா
ந ாய்கள்
ததாடர்பான மவத்திய அதிகாரிகளுக்குமாக காயம் தடுப்பு மற்றும்
நமலாண்மம குறித்த நதசிய பல்துமற தெயற்திட்டத்தில் வமரயறுக்கப்பட்ட
மூநலாபாய பகுதிகளின் அடிப்பமடயில் நதசிய உபாமத தடுப்பு மற்றும் முகாமமத்
திட்டம் பற்றிய திறன் வைர்க்கும் பயிற்சித் திட்டங்கள் டாத்தப்பட்டன



அமனத்து மாவட்டங்களிலும் ததாடர்புமடய மாகாண, மாவட்ட மருத்துவமமன
ஊழியர்களுக்கான நதசிய உபாமத கண்காணிப்பு அமமப்பின் தரவு முகாமம குறித்த
பயிற்சி அமர்வுகள் டாத்தப்பட்டன.கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும்
நதசிய உபாமத கண்காணிப்பு தெயற்திறன் மதிப்பாய்வு என்பன NCDபணியகத்தினால்
ஏற்பாடுதெய்யப்பட்டு 2020 மார்ச் மாதம் பண்டார ாயக்க ெர்வநதெ ஞபாகர்த்த மா ாட்டு
மண்டபத்தில் மடதபற்றது. இதன்நபாது 2ஆவது முமறயாகவும் சிறந்த தெயற்றிறன்
மிக்க மருத்துவமமனகள் பரிெளித்து தகௌரவிக்கப்பட்டன.
பல அரெ மற்றும் அரெ ொரா நிறுவனங்களின் உதவியுடன் ததன்கிழக்கு ஆசியா மற்றும்
நமற்கு பசிபிக் பிராந்தியங்களில் மக்கள் நீரில் மூழ்குவமதத் தடுப்பதற்கான உலக
சுகாதார அமமப்பின்இரு பிராந்திய நிமல அறிக்மகயிமன தயாரித்து உலக சுகாதார
அமமப்பிடம் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
உபாமதகைால் ஏற்படும் மரணங்கமை விொரமண தெய்யும் வழிமுமறமய அறிமுகம்
தெய்வதற்கும் நதசிய உபாமத கண்காணிப்பு அமமப்மப மதிப்பாய்வு தெய்வதற்கும்
டவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டன.
கண்காணிப்பு நமற்பார்மவ அறிக்மக படிவம், ெரிபார்ப்புப் பட்டியல் மற்றும் காலாண்டு
அறிக்மக படிவம் என்பன தயாரிக்கப்பட்டன.
நதசிய உபாமத கண்காணிப்பு அமமப்பின் தெயற்திறனானது மாகாண மட்டத்தில்
மதிப்பாய்வு தெய்யப்பட்டது








ற்நபொது முன்தனடுக்கப்பட்டுவரும் அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள்


சுகாதார மருத்துவ அலுவலர் பிரிவில் ஒரு கிராமத்மத உருவாக்குவதற்கான
பாதுகாப்பான ெமூக நிகழ்ச்சித் திட்டம்ததாடர்பில் பிரநதெ தெயலாைர்களுடன் மீைாய்வு
கூட்டங்கமை டாத்துதல்



கம்பொ மாவட்டத்தில் நிறுவப்பட்ட மாதிரி பாதுகாப்பான கிராமத்மத தரிசிப்பதற்கான
அவகாெத்மத ஏற்பாடு தெய்து அதன் மூலம் ததாற்றா ந ாய் ததாடர்பான மருத்துவ
அதிகாரிகளுக்கு பாதுகாப்பான ெமூகத் திட்டம் ததாடர்பில் அனுபவ பகிர்வு
அமர்தவான்று ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டது. குரு ாகல் மாவட்டத்திலும் களுத்துமற நதசிய
சுகாதார அறிவியல் நிறுனத்திலும் பாதுகாப்பான கிராமத்மத / ெமூகத்மத
உருவாக்குவதற்கான உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. நமலும் உள் ாட்டலுவல்கள்
அமமச்சின் ஊடாக ாடு முழுவதிலும் பாதுகாப்பான ெமூக நவமலத்திட்டத்மத
ஏற்படுத்துவதற்கு டவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ைது.



சுகாதார ஊழியர்கள் மற்றும்தபாது மக்களுக்கான அடிப்பமட முதலுதவி ததாடர்பான
நதசிய பாடத்திட்டம் மற்றும் வழிகாட்டிமய உருவாக்குநதாடு மாவட்ட அைவிலான
குழுக்களுக்கு பயிற்சிகமை டாத்துதல்
முதன்மம நிமல பராமரிப்பு நிமலயங்களுக்கு அதிர்ச்சி, பயம் மற்றும் நகாபத்மத
முகாமம தெய்வது ததாடர்பான வழிகாட்டல் திட்டம் ஒன்மற தயாரிக்கும்
டவடிக்மககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைன. ( ஞ்சூட்டல், ENT, கண், பற்களில் ஏற்படும்
உபாமதகள் மற்றும்தபாதுவான அதிர்ச்சி ததாடர்பிலான வழிகாட்டல்)
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உபாமதகைால் ஏற்படும் மரணங்கள் ததாடர்பில் விொரமண தெய்வது குறித்த
சுற்றறிக்மகமய உருவாக்குவதன் மூலம் உபாமதகைால் ஏற்படும் இறப்புகமை
விொரமண மற்றும் மதிப்பாய்வு தெய்யும் வழிமுமறமய அறிமுகப்படுத்துதல்
உபாமதகள் ததாடர்பில் மவத்தியொமலகைால் தெய்யப்படும் மவத்தியொமல
இடமாற்றங்கள்
ததாடர்பில்
தரவுகமைமுகாமமதெய்யும்அமமப்தபான்மற
அறிமுகப்படுத்துதல்

கடந்த 5 வருடகால தெயற்திறன் நபாக்கு (முக்கிய தெயற்திறன் குறிகாட்டிகள் மற்றும்
இலக்குகளுக்கு எதிரான முன்நனற்றம்)
தெயற்திறன் குறிகாட்டிகள்
இலக்கு
2016
2017
2018
2019
1 மருத்துவமமன வார்டுகளில்
100%
68%
85%
89%
கண்காணிக்கும் தைங்களின்
எண்ணிக்மக
2 தவளிவாரி ந ாயாளிகமை
100%
49%
62%
65%
கண்காணிக்கும் தைங்களின்
எண்ணிக்மக
3 இறப்புகள் ததாடர்பில்
100%
40%
அறிவிக்கும் தைங்களின்
எண்ணிக்மக

2020
91%
67%
56%

2021ம் ஆண்டிற்கொக திட்ைமிைப்பட்ை விநேை அபிவிருத்தித் திட்ைங்கள்
 2021 – 2025 இலங்மகக்கான உபாமத தடுப்பு மற்றும் முகாமம குறித்த பல்துமற மூநலாபாய
தெயற் திட்டத்மத துவக்கி தெயற்படுத்துதல்.
 அடிப்பமட முதலுதவிப் பயிற்சி மற்றும் அடிப்பமட முதலுதவி குறித்த நதசிய
வழிகாட்டிததாடர்பான நதசிய பாடத்திட்டத்மத பூர்த்தி தெய்தல்
 மாவட்ட அைவில் உபாமதகைால் ஏற்படும் இறப்புகள் ததாடர்பில் விொரமண
நமற்தகாள்ைல் மற்றும் மீயாைய்வு தெய்யும் வழி முமறமய அறிமுகம் தெய்தல்
 முன்பள்ளிகள் மற்றும் சிறுவர் தினப்பராமரிப்பு மமயங்களின் பாதுகாப்பு உறுதிதெய்யும்
வமகயில் பாதுகாப்மப ெரிபார்க்கும் பட்டியமல அறிமுகம் தெய்தல்

2020ம் ஆண்டில் முன்தனடுக்கப்பட்ை விநேை நிகழ்ச்சித் திட்ைங்களின் தபௌதீக மற்றும்
நிதிசொர் முன்நனற்ற அறிக்லக
நிகழ்ச்சித்திட்டம் பற்றிய விபரமும் 31.12.2020ம் திகதியில்
அதன் தபௌதீக முன்நனற்றமும்

1 2020ொட்பட்ை த ொற்றொ ந ொய்கலைத்
டுத் ல்,
கட்டுப்படுத்துவ ற்கொன
திருத் ப்பட்ை
ந சியக்
தகொள்லகயின்
வலைவு
இறுதி
தசய்யப்பட்டு,
சம்பந் ப்பட்ை பங்கு ொைர்களின் கருத்துக்கலை தபறும்
வலகயில் பைப்பப்பட்ைது.
2 நதசிய NCD ெமப, நதசியNCD வழி டாத்தல் குழு
மற்றும் நதசிய ஆநலாெமனக் குழு ஆகியவற்றின்
பகிரப்பட்ட குறிப்பு விதிமுமறகள் (TOR)
உருவாக்கப்பட்டன. அத்நதாடு ெம்பந்தப்பட்ட
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நிதிொர்
முன்நனற்றம்
31.12.2020ம்
திகதியில்
(Rs. Mn)
0.03

தமாத்த
தெலவு
மதிப்பீடு(Rs.
Mn)

0.014

1.2

1.5
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அமமச்சுக்கள் மற்றும் அமமப்புகளின் சுகாதாரத் துமற
மற்றும் சுகாதாரத் துமற ொரா பங்குதாரர்களின்
பங்நகற்புடன் கூட்டங்கள் டாத்தப்பட்டதன.
3 3.NCD டுப்பு மற்றும் கட்டுப்பொட்டுக்கொன மொவட்ை
குழுக்களுக்கொன
குறிப்பு
விதிமுலறகள்
(TOR)
உருவொக்கப்பட்ைன. அலவ சகை பிைொந்திய சுகொ ொை
நசலவ பணிப்பொைர் அலுவைகங்கள், மொகொண சுகொ ொை
நசலவ பணிப்பொைர் அலுவைகங்கள் மற்றும்
NCD
த ொைர்பொன மொவட்ை மருத்துவ அதிகொரிகளுைன்
பகிர்ந்து தகொள்ைப்பட்ைது

NA

NA

0.9

4 கீழ்
கண்ைவொறுதபொது
ஆ ைவு
கூட்ைங்கள்
ைொத் ப்பட்ைன. ந ொய் ஆைொய்ச்சி, பின்த ொைர் ல்,
பைொமரிப்பு மற்றும்
தவளிக்கைச் கிச்லசகலை
ைொத்துவல ஊக்குவிப்ப ன் மூைம் NCD பைொமரிப்லப
நமம்படுத்
சிவில் சமூகத்ல
அணிதிைட்டுவற்கொன
திட்ைம் நமற்தகொள்ைப்பட்ைது
NCD
லவத்திய அதிகொரிகளுைன் தெொைன
ை
லவத்தியசொலையில் அலமந்துள்ை தவளிக்கை சிகிச்லச
நிலையத்திற்கு
கை
விஜயதமொன்று
நமற்தகொள்ைப்பட்ைது.
NHDC கூட்ைத்தில் மொகொண சுகொ ொை நசலவகள்
இயக்குனர்களுக்கொக ஒரு விைக்கக்கொட்சி முன்லவப்பு
தசய்யப்பட்ைது.
5 சூப்பர் மொர்க்கட்கள் மற்றும் வங்கிகளில் சுயமொக இைத்
அழுத் த்ல
அைவிடுவ ற்கொன
வசதிகலை
ஏற்படுத்துவது
த ொைர்பில்
னியொர்
துலற
பங்கு ொைர்களுைன்
ஆைம்பகட்ைகைந்துலையொைல்கள்
ைொத் ப்பட்ைன
6 சு ந்திை
மு லீட்டு
வையங்கள்,
வங்கிகளில்
கைலமயொற்றும் பணியொைர்களிைத்தில் கொைத்திற்கு
கொைம் த ொற்றொ ந ொய் கண்ைறியும் பரிநசொ லனகள்
ஆைம்பிக்கப்பட்ைது
7 உணவு உற்பத்திப் தபொருட்களில் உப்பு,தகொழுப்பு
மற்றும் சர்க்கலையின் அைலவ குலறக்கும் வலகயில்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் த ொழில் ஆநைொக்கியம் மற்றும்
உணவு பொதுகொப்பிற்கொன பணியகம் மற்றும் தபரிய,
டுத் ை மற்றும் சிறிய அைவிைொன உணவு உற்பத்தி
நிறுவனங்களுக்கிலையில் கூட்ைொன கைந்துலையொைல்கள்
லைதபற்றன
8 TOT பயிற்சி த ொகுதிகலை வடி வலமத் ல் – ந சிய
புலகயிலை மற்றும் மதுசொை அதிகொை சலபயுைன்
இலணந்து புலகயிலை பயன்பொட்லை முன்கூட்டிநய
கண்ைறி ல் மற்றும் நிறுத்துவ ற்கொன ஆநைொசலன
வழங்கும் 'TOT த ொகுதி மற்றும் இைங்லக மருத்துவ
ஊட்ைச்சத்து சங்கம், இைங்லக விலையொட்டு மருத்துவ
சங்கம் என்பவற்றுைன் இலணந்து மருத்துவமலனகளில்
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உைற்பயிற்சி
மற்றும்
ந ொய்
சொர்ந்
உணவு
வழிகொட்டு ல்கள் த ொைர்பொன 'TOT த ொகுதி யொரித் ல்
9 நமலும் அந் ந் மொவட்ைங்களில் கொணப்படும் சுகொ ொைத்
ந லவகளின் முன்னுரிலமப்படுத் ல் அடிப்லையில்
மொவட்ைரீதியொன தசயற்திட்ைங்கலை உருவொக்கு ல்
த ொைர்பில் த ொற்றொ ந ொய்கள் த ொைர்பொன மருத்துவ
அதிகொரிகளுக்கு
இைண்டு
ொள்
பயிற்சிப்
பட்ைலறதயொன்று ைொத் ப்பட்ைது. நீரிழிவு, ெொர்நமொன்
சிகிச்லச, அதிக எலை மற்றும் உைல் பருமன், இரு ய
ந ொய் ஆபத்து, சுவொச ந ொய்கள் மற்றும் புற்றுந ொய்
மற்றும் மன ை லவத்திய பிரிவுகைொல் உருவொக்கப்பட்ை
பிற வழிகொட்டு ல்கள் என்பவற்லற உள்ைைக்கிய
வலகயில் த ொற்றொ ந ொய்கலை முகொலம தசய்வ ற்கொன
வழிகொட்ைல்
நிகழ்ச்சிகள்
பணியகத்தின்
வைவொைர்கலைக்
தகொண்டு
6
மொவட்ைங்களில்
(கம்பெொ, குரு ொகல் கொலி...) ைொத் ப்பட்ைது. நகொவிட்
பைம்பலைத் த ொைர்ந்து சிை மொவட்ைங்களில் குறித்
பயிற்சி நிகழ்வொனது இலணயவழி மூைம் மொத் லை
மொவட்ைத்தில் ைொத் ப்பட்ைது.
NCD அைகின் த ொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் - உள்ளூர்
மொ ொடுகளில் பங்நகற்றதுைன், "RECAP: உைகைொவிய
ஒழுங்குமுலற மற்றும் நிதி திறன் நமம்பொட்டு திட்ைம்"
பற்றிய பயிற்சியொனது த ொைங்கப்பட்ைது.
10 உபகைணங்கள்,
அத்தியொவசிய
த ொழில்நுட்பங்கள்
தசய் ல். அ ொவது இ னடிப்லையில் நிலையொன
உபகைணங்கள்
பட்டியலில்
அைங்கும்
குளுக்நகொமீட்ைர்கள்,
தகொைஸ்ட்ைொல்
மீட்ைர்,
தகொைஸ்ட்ைொல் கீற்றுகள், இைத்
அழுத்
கருவி,
எலை/உயை அைவீடு, அைவிடும் ொைொ, டியூனிங் ஃநபொக்,
ஸ்தனல்ைன்
பட்டியல்
நபொன்ற
உபகைணங்கள்
தகொள்வனவு தசய்யப்பட்டு ஆநைொக்கியமொன வொழ்க்லக
முலறத ொைர்பில்
வழிகொட்டும்
லமயங்களுக்கு
வழங்கப்பட்ைன
11 நிதி ஒதுக்கீடுகள்: நபொல
மறுவொழ்வு லமயத்ல
நிறுவு ல் – மினுவொங்தகொை, சிைொபம்,நககொலை
மொவட்ை லவத்தியசொலைகளில் மருத்துவ ஊட்ைச்சத்து
பிரிவுகலை
நிறுவு ல்,
நமம்பட்ை
புற்றுந ொய்
நமைொண்லம லமயத்திற்கொன உபகைணங்கள் வொங்கு ல்
மற்றும் பணியிைங்கள், மருத்துவமலனகள் மற்றும்
பொைசொலைகள் நபொன்ற பல்நவறு அலமப்புகளில்
உைல்பயிற்சிகலை எளி ொக்குவ ற்கொன உபகைணங்கலை
வொங்கு ல் நபொன்றலவ முன்தனடுக்கப்பட்ைன
12 NCD பிரிவின் இலணயத் ைமொனது உருவொக்கப்பட்ைது
13 HLC லமயங்களின் தசயற்திறன் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டு
விருது வழங்கும் விழொவும் ைொத் ப்பட்ைது
14 ந சிய NCD மீைொய்வுத் திட்ைம் (வருைொந் ம் 4ந சிய
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மீைொய்வுகள்)
15 தபொது சுகொ ொை ொதி அதிகொரிகளுக்கொன நீரிழிவு பொ
பைொமரிப்புக்கொன பயிற்சித் திட்ைத்தின் வீடிநயொ பதிவு
மற்றும் த ொகுப்பு
16 HLC லமயங்களுக்கொன ந ொய் அறி ல், பின்த ொைர் ல்
வழிகொட்டி மற்றும்PMR, பதிவுகள், அறிக்லககள்,
மற்றும்மதிப்பீட்டுப் படிவங்கள் என்பவற்லறதிருத் ல்
17 (2021 – 2025) 5 ஆண்டு உபொல டுப்பு மற்றும் முகொலம
குறித்
பல்துலற
மூநைொபொய
தசயற்திட்ைத்ல
உருவொக்கத்திற்கொக பங்கு ொைர் கூட்ைங்கலை ைொத்து ல்
18 (NCPI)-உபொல கள்
டுப்பு
ந சிய
பணிக்குழு
கூட்ைங்கலை
ைத்து ல் (சொலைப் பொதுகொப்பு, நீர்
பொதுகொப்பு, குழந்ல / வீடு/ முதிநயொர் பொதுகொப்பு)
19 .உபொல
டுப்புக்கொன வழிகொட்டு ல்கள் மற்றும்
சரிபொர்ப்புப் பட்டியல் என்பவற்லற யொரிப்ப ற்கொன
ஆநைொசலனக் கூட்ைங்கலை ைத்து ல்
20 .வருைொந் ந சிய உபொல கண்கொணிப்பு மதிப்பொய்வு
மற்றும் உபொல கைொல் ஏற்படும் மைணங்கள் பற்றிய
மதிப்பொய்வு உட்பை மொகொண உபொல கள் பற்றிய
மதிப்பொய்லவ ைொத்து ல்.

0.43
0.01
0.018
N/A
0.015
0.85

4.2.6 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் த ொழில்சொர் ஆநைொக்கியம்
அறிமுகம்

சுற்றுச்சூழல், ததாழில்ொர் சுகாதாரம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்புப் பணியகத்தின் கீழ் இயங்கும்
உணவுக் கட்டுப்பாட்டு நிர்வாகப் பிரிவானது நுகர்நவாருக்கு பாதுகாப்பான மற்றும்
ஆநராக்கியமான உணவு கிமடப்பமத உறுதி தெய்யும் வமகயில் அது ததாடர்பான
ஒழுங்குமுமறகமை ஒருங்கிமணத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்கு
ததாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கமை வழங்குதல் நபான்ற தபாறுப்புக்கமை தன்னகத்நத
தகாண்டுள்ைது

த ொலை ந ொக்கு

சுற்றுச்சூழல் ொர்ந்த சுகாதார அபாயங்கள் அற்ற ஆநராக்கியமான இலங்மக

பணிக்கூற்று

பங்குதாரர்களின்தபாது ஆதரவு,ஒத்துமழப்பு மற்றும் பங்குதாரர்களுடனான கூட்டாண்மமமய
நபனுதல்,சுகாதார ஊழியர்கமை ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஆதரித்தநலாடு தபாது மக்கமை
அவர்கைது ெமூகங்களின் தமலவர்கைாக ஆக்குவதற்காக ஊக்கமளித்தல் நபான்ற
தெயற்பாடுகமை முன்தனடுப்பதினூடாக சுற்றுச்சூழல் சுகாதார நெமவகமை வழங்கி
ஆநராக்கியமான சூழமல உருவாக்குவதன் மூலம் ெகல இலங்மகயர்களினதும் சுகாதார
நிமலமய நமம்படுத்தல்.
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குறிக்நகொள்கள்
 சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் ததாடர்பான தபாறுப்புகமைக் தகாண்ட பல்நவறு துமறகள்
மற்றும் பங்குதாரர்களின் திறமமயான ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் ஒத்துமழப்புக்கு உதவும் ஒரு
நிறுவன கட்டமமப்மப உருவாக்குதல்
 சுற்றுச்சூழல் சுகாதார நெமவகமை வழங்குவதற்காக விமணதிறன் மிக்க நிறுவன திறன்
கட்டமமப்மப உறுதிதெய்தல்
 சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் ததாடர்பில் பணிபுரியும் சுகாதார ஊழியர்களின் திறமன
வலுப்படுத்துவதன்
மூலம்
அவர்கமை
எதிர்பார்க்கப்படும்
மாற்றத்திற்கான
முகவர்கைாகவும் ஊக்குவிப்பாைர்கைாகவும் மாற்றுதல்
 சுற்றுச்சூழல் ஆநராக்கியம் ததாடர்பான முழுமமயான மற்றும் ஒருங்கிமணந்த
திட்டமிடமலநமலும் எளிதாக்கும் ந ாக்கில் கூட்டாண்மம அணுகுமுமறமய பின்பற்றல்
 பயனுள்ை
சுற்றுச்சூழல்
சுகாதார
நமலாண்மம
தகவல்
அமமப்தபான்மறஉருவாக்குவதற்கும், பராமரிப்பதற்கும் நதமவயான வெதிகமை
ஏற்படுத்திக் தகாடுத்தல்
 தனிப்பட்ட தொந்த ஆநராக்கியத்மத நமம்படுத்த பங்களிப்புச் தெய்யும் விதத்தில்
சுற்றுச்சூழல் ஆநராக்கியத்மத நமம்படுத்துவதன் மூலம்ெமூக பங்நகற்பு மற்றும்
நமம்பாட்மட ஊக்குவித்தல்

2020ம் ஆண்டின் அலைவுகள் / முக்கிய நிகழ்வுகள்
 ஐக்கிய ாடுகள் அபிவிருத்தி நிதியத்தின் அனுெரமனயில் சுகாதார அமமப்புகளில்
மடமுமறயில் உள்ை சுகாதார/ மருத்துவ கழிவு முகாமமத்திட்டம் ததாடர்பில் துரித
மதிப்பீதடான்று நமற்தகாள்ைப்பட்டது
 WHO, UNICEF ஆகிய அமமப்புகளின் அனுெரமனயின் கீழ் சுகாதார / மருத்துவ கழிவுகமை
முகாமமதெய்தல் மற்றும் கிருமித் ததாற்றுகமை தடுத்தல் ததாடர்பில் சுகாதார
ஊழியர்களுக்கான திறமன வைர்க்கும் பட்டமறகள் பின்வரும் நிறுவனங்களில்
டாத்தப்பட்டன.

மொவட்ை தபொது லவத்திய சொலை – அம்பொலை

ஆ ொை லவத்திய சொலை –த ல்த னிய

மொவட்ை தபொது லவத்திய சொலை– களுத்துலற

மொவட்ை தபொது லவத்திய சொலை - வவுனியொ
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நபொ னொ லவத்திய சொலை– அநுைொ புைம்

ஆ ொை லவத்திய சொலை– த ல்லிப்பலை

ஆ ொை லவத்திய சொலை– குளியொபிடிய



UNICEF நிதியுதவியின் கீழ் மருத்துவ கழிவுகமைக் மகயாளும் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு
மருத்துவ கழிவுகமை மகயாளுதல் ததாடர்பில் ஒரு பயிற்சித் ததாகுதி உருவாக்கப்பட்டு
அச்சிடப்பட்டது.



COVID-19 ததாற்றுந ாய் பரவலின் நபாது மருத்துவ கழிவு முகாமம ததாடர்பான
வழிகாட்டுதல் உருவாக்கப்பட்டது
சுகாதார நிறுவனங்களுக்கு அடிப்பமட தைவாட மற்றும் உட்கட்டமமப்பு வெதிகள்
வழங்கப்பட்டன
WHO நிதியுதவியின் கீழ் சிலாபம் மாவட்ட தபாது மவத்தியொமலக்கு எரியூட்டிதயான்று
வழங்கப்பட்டது
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மினுவாங்தகாமட,
நொமாகம,
நபருவமை
மற்றும்
ததலிப்பமை
ஆதார
மவத்தியொமலகளுக்கு UNICEF நிதியின் கீழ் கழிவுத் ததாட்டிகள் மற்றும் கழிவு வண்டிகள்
வழங்கிமவக்கப்பட்டன.

2020ம் ஆண்டின் அலைவுகள் / முக்கிய நிகழ்வுகள் (2021ஜூன் 30 வலை)


யுனிதெப் நிதியத்தின் கீழ் சுகாதார நிறுவனங்களுக்கு கழிவுத் ததாட்டிகள் மற்றும் கழிவு
வண்டிகள் நபான்ற அடிப்பமட தைவாட வெதிகள் வழங்கிமவக்கப்பட்டது - மாவட்ட
தபாது மவத்தியொமல சிலாபம், மாகாண தபாது மவத்தியொமல பதுமை மற்றும்
பாணந்துமற ஆதார மவத்தியொமல



2020ல் ைொத்தி முடிக்கப்பட்ை நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் விபரம்

1. WHO நிதியுதவியின் கீழ்
மருத்துவ கழிவுகமை
நிர்வகிப்பதற்கும் கிருமித்
ததாற்றுகமைத் தடுப்பதற்குமான
சுகாதார ஊழியர்களின்
திறன்ஊக்குவிப்புப் பட்டமற
2. UNICEF நிதியுதவியின் கீழ்
நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சுகாதார
நிறுவனங்களில் சுகாதாரக்
கழிவுகமைக் மகயாளும்
பணியாைர்களுக்கான திறன்வைர்ப்புப் பட்டமறகள்
3. UNICEF நிதியுதவியின்கீழ்
மருத்துவ கழிவுகமைக்
மகயாளும் சுகாதார
ஊழியர்களுக்கு மருத்துவ
கழிவுகமை மகயாளுதல்
ததாடர்பில் ஒரு பயிற்சித்
ததாகுதி உருவாக்கப்பட்டு
அச்சிடப்பட்டது.

தமாத்த
தெலவு
மதிப்பீடு
(LKR)
1,842,295.86

தபௌதீக
முன்நனற்றம்
31.12.2020

நிதிொர்
முன்நனற்றம்31.12.2020

100%

100%

636,851.00

100%

100%

374, 422.57

100%

100%
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4. UNICEF நிதியத்தின் நிதி
உதவியுடன் சுகாதார
நிறுவனங்களுக்கு கழிவுத்
ததாட்டிகள் மற்றும் கழிவு
வண்டிகள் நபான்ற அடிப்பமட
தைவாட வெதிகள்
வழங்கிமவக்கப்பட்டது
5. UNICEF நிதியத்தின் நிதி
உதவியுடன் சுகாதார நெமவமய
நமம்படுத்தும் வமகயில்COVID19 ததாற்றுந ாய்
பரவலின்நபாதுமருத்துவ கழிவு
முகாமமமய வலுப்படுத்தல்

1,875,400.00

100%

100%

1,818,100. 00

100%

100%

2021ல் ைொத்திமுடிக்கப்பட்ை நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள் (2021ஜூன் 30 வலை)
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
விபரம்

தமாத்த தெலவு
மதிப்பீடு(LKR)

1. UNICEFநிதியத்தின் நிதி
உதவியுடன் சுகாதார
நெமவமய
நமம்படுத்தும்
வமகயில்COVID-19
ததாற்றுந ாய்
பரவலின்நபாதுமருத்துவ
கழிவு முகாமமமய
வலுப்படுத்தல்

4,000,100.00

தபௌதீக
முன்நனற்றம்
31.06.2021
100%

நிதிொர் முன்நனற்றம்
31.06.2021
100%

2021ல் ைொத் திட்ைமிைப்பட்ை விநேை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்
 சுகாதார/மருத்துவ கழிவு முகாமம ததாடர்பான மாகாண திட்டங்கமை உருவாக்குதல்
 சுகாதார, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிமல மாற்றம் குறித்த நதசிய மூநலாபாயத் திட்டத்மத
உருவாக்குதல்

த ொழில்சொர் சுகொ ொை நிகழ்ச்சித் திட்ைம்
த ொலை ந ொக்கு

இலங்மகயின் நிமலயான அபிவிருத்திக்கு பங்களிக்கும் வமகயில் ஆநராக்கியமான
ததாழிலாைர் பமடமய உருவாக்குதல்

பணிக்கூற்று

எந்த ஒரு ததாழிலாளிமயயும் புறந்தள்ைாதவண்ணம் ததாழிலாைர்களுடன் ட்பான ஆதரவான
முமறயில் விரிவான, நிமலயான, ெமமான மற்றும் தரமான ததாழில்ொர் சுகாதார நெமவகமை
வழங்குதன் மூலம் ெகல ததாழிலாைர்களுக்கும் மிகச்ொத்தியமான உயர்ந்த அைவிலான
ஆநராக்கியத்மத அமடவதற்கு பங்களிப்புச் தெய்தல்.
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குறிக்நகொள்கள்






ெகலவித ததாழில்துமறொர் ஊழியர்களிடத்திலும் மிக உயரந்த அைவிைான
ஆநராக்கியத்மத ஊக்குவித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்
ததாழில்ொர் பணியிட சூழல் மற்றும் ததாழில் நிலமமகைால் ததாழிலாைர்கைது
ஆநராக்கியத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான விமைவுகமைத் தடுத்தல்
ஆநராக்கியத்திற்கு குந்தகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதகமான காரணிகளின் விமைவாக
ததாழிலாைர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ததாழில்ொர் அபாயங்களிலிருந்து அவர்கமைப்
பாதுகாத்தல்
நவமலகளுக்கு ஏற்ற வமகயில்ததாழிலாைர்கமை மாற்றுதல் மற்றும் ததாழிலாைர்களுக்கு
ஏற்ற வமகயில் நவமலகமை மாற்றியமமத்தல்

2020ம் ஆண்டின் அலைவுகள்/ விநேை நிகழ்வுகள்
1.வழிகொட்டிகள் யொரிக்கப்பட்ைலம


நகாவிட் -19 பரவலின் நபாது அதற்கான தயார் நிமல மற்றும் அதமன முகாமமதெய்வது
ததாடர்பில்
நவமலத்தை
அமமப்புகளுக்கான
தபாது
வழிகாட்டியானது
உருவாக்கப்பட்டது
‘நவமலத்தை அமமப்புகளுக்கான COVID-19 பரவலுக்கான தயார்நிமல
மற்றும் அதமன முகாமம தெய்தல்குறித்த தெயற்பாட்டு
வழிகாட்டுதல்கள்' என்ற புத்தகத்தின் முன் அட்மட (ஆங்கில, சிங்கை
மற்றும் தமிழ் பதிப்புகள்)



நகாவிட் -19 பரவலின்நபாது அதற்கான தயார் நிமல மற்றும்
அதமன முகாமமதெய்வது ததாடர்பில்பல்நவறுபட்ட நவமலத்தை அமமப்புகளுக்கான
பிரத்திநயகமான வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட்டன-ஆமடத் ததாழில், உற்பத்தித்
ததாழில், அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள், அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகள்,
முடிதிருத்தும் மற்றும் அழகுக்கமல நிமலயங்கள், பல்தபாருள் அங்காடிகள், தபாருைாதார
மமயங்கள், திறந்த ெந்மதகள், மளிமக மற்றும் சிறிய கமடகள், புத்தகக் கமடகள் மற்றும்
தகவல் ததாடர்பாடல் கமடகள்,
டமாடும் உணவு விற்பமனயாைர்கள், ததரு
விற்பமனயாைர்கள், திடக்கழிவுகமை மகயாளுபவர்கள் , உணவகங்கள்,
மதயல்
கமடகள், ஜவுளி கமடகள், தபால் நெமவகள், பல்கமலக்கழகங்கள் மற்றும் விலங்குப்
பண்மணகள்



நகாவிட் -19 பரவலின் நபாது அதற்கான தயார் நிமல மற்றும் அதமன முகாமம தெய்வது
ததாடர்பில்பல்நவறுபட்ட
நவமலத்தை
அமமப்புகளுக்கான
விரிவான
வழிகாட்டுதல்கமை உருவாக்குதல் -உற்பத்தித் ததாழில், ஆமடத் ததாழில், அரசு மற்றும்
தனியார் வங்கிகள், அமமச்சுக்கள், திமணக்கைங்கள் மற்றும் சுகாதார அமமச்சு
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விரிவான வழிகாட்டுதல் ததாகுப்புக்களின் முன் அட்மடப்படங்கள்

நகாவிட்-19 பரம்பலின் நபாது நதயிமல ததாழிற்ொமலகள் ,ஏற்றுமதி பதப்படுத்துதல்
மற்றும் உற்பத்தி ததாழில்களில் முன்தனடுக்கப்பட நவண்டிய தெயற்பாடுகள் குறித்து
தபாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கு வழிகாட்டும் வமகயில் சுற்றறிக்மககமை தயாரித்தல்
ஊழியர்களுக்கான நகாவிட்-19 ததாற்று பற்றிய பரிநொதமன மற்றும் ஆய்வுகூட
பரிநொதமனகளுக்கான வழிகாட்டுதமல தயாரித்தல்





2. (IEC)- கவல், கற்றல், த ொைர்பொைல் ஆவணங்கலை யொரித் ல்
COVID-19 தடுப்பு மற்றும் முகாமம ததாடர்பாக பணியிடங்களுக்கான IEC-தகவல், கற்றல்,
ததாடர்பாடல் ஆவணங்கமைத் தயாரித்தல்



3.பணியிை கண்கொணிப்பு வழிமுலறகலை நிறுவு ல்
‘பணியிட தினெரி COVID-19 விழிப்பூட்டல்’ முமற மற்றும் முதலீட்டு வலயங்களின் உள்நை
மற்றும் தவளிநய அமமந்துள்ை நிறுவனங்களுக்கான Google எச்ெரிக்மக படிவம்
என்பனஅறிமுகம்தெய்யப்பட்டன.
COVID-19 பரவமல முன்கூட்டிநய அமடயாைம் காணும் வமகயில் முதலீட்டு
வலயங்களின் கீழ் உள்ை நிறுவனங்கமை ததாடர்ச்சியாக கண்காணித்தல்
முதலீட்டு வலயங்களில்அமமந்துள்ை நிறுவனங்கள் மத்தியில் நகாவிட்-19 பரவலுக்கான
தயார் நிமல மற்றும் முகாமம ததாடர்பில் மதீப்பிடு தெய்யும் வமகயில் மதிப்பாய்வு
கூட்டங்கமை
டாத்துதல்(இவ்வாறு முதலீட்டு வலயங்களில் 14 மதிப்பாய்வு
கூட்டங்களும் 5 மாவட்டங்களில் முமறநய 5 கூட்டங்களும் மடதபற்றன.






4.விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்து ல்






நகாவிட் -19 ததாற்று பரவலின் நபாது சுகாதாரப் பணியாைர்கள் ததாழில்ொர் சுகாதாரம்
மற்றும் பாதுகாப்பு
டவடிக்மககளில் ஈடுபடுவதற்கான திறன் நமம்பாட்டுப்
பட்டமறகள் டாத்தப்பட்டன
ததாழிற்ொமலகமை நிர்வாகிகள், ஊழியர்கள்மற்றும் நகாவிட் பரம்பலின் நபாது
அதற்கான தயார் நிமலயிலுள்ை பிரதாணிகளுக்கான திறன் நமம்பாட்டு பட்டமறகள்
டாத்தப்பட்டன
நகாவிட்-19 பரவலுக்கான தயார் நிமல மற்றும் முகாமம ததாடர்பில் ஊழியர்களுக்கான
திறன் நமம்பாட்டு பட்டமறகள் டாத்தப்பட்டன
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தவகுஜன ஊடகங்கள் மூலம்நகாவிட்-19 பரவலுக்கான தயார் நிமல மற்றும் முகாமம
ததாடர்பில் பணியிடங்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது



அலைவுகள்/முக்கிய நிகழ்வுகள் (2021ஜூன் 30 வலை)
1.வழிகொட்டிகள் யொரிக்கப்பட்ைலம


நகாவிட் -19 பரவலின்நபாது அதற்கான தயார் நிமல மற்றும் அதமன முகாமம தெய்வது
ததாடர்பில்பல்நவறுபட்ட நவமலத்தை அமமப்புகளுக்கான திருத்தப்பட்டகுறிப்பான
வழிகாட்டுதல்கள் தயாரிக்கப்பட்டன



ஊழியர்களுக்கான நகாவிட்-19 ததாற்று பற்றிய பரிநொதமன மற்றும் ஆய்வுகூட
பரிநொதமனகளுக்கான திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டுதல் தயாரிக்கப்பட்டது

2.(IEC)- கவல், கற்றல், த ொைர்பொைல் ஆவணங்கலை யொரித் ல்


COVID-19 தடுப்பு மற்றும் முகாமம ததாடர்பாக பணியிடங்களுக்கான IEC-தகவல்,
கற்றல்,ததாடர்பாடல் ஆவணங்கமைதயாரித்தல்

3. பணியிை கண்கொணிப்பு வழிமுலறகலை நிறுவு ல்
 நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பணியிட அமமப்புகளில்COVID-19க்கான தயார்நிமல மற்றும்
அதமன முகாமம தெய்தல் ததாடர்பில் ஒரு கண்காணிப்பு தபாறிமுமறமய நிறுவுதல்
o முதலீட்டுவலயங்களின் உட்புறமாகவும் தவளிப்புறமாகவும் அமமந்துள்ை
நிறுவனங்கள்
o வங்கிகள் மற்றும் பிற வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள்
o அமமச்சுகள் மற்றும் இராஜாங்க அமமச்சுகள்
 COVID-19 பரவமல முன்கூட்டிநய அமடயாைம் காணும் வமகயில்
வலயங்களின் கீழ் உள்ை நிறுவனங்கமை ததாடர்ச்சியாக கண்காணித்தல்

முதலீட்டு

4.விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்து ல்




நகாவிட்-19 பரவலுக்கான தயார் நிமல மற்றும் முகாமம ததாடர்பில்ததாழிற்ொமல
நிர்வாகிகள்,நகாவிட் முகாமம ததாடர்பான முக்கியஸ்தர்கள்,நதாட்டத் துமற, வங்கிகள்
மற்றும் பிற வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள்என்பவற்றுக்காக திறன் நமம்பாட்டுப்
பட்டமறகள் டாத்தப்பட்டன
தவகுஜன ஊடகங்கள் மூலம்நகாவிட்-19 பரவலுக்கான தயார் நிமல மற்றும் முகாமம
ததாடர்பில் பணியிடங்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது
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5.2021ல் ைொத்துவ ற்கொக திட்ைமிைப்பட்ை விநேை அபிவிருத்தித் திட்ைங்கள்


சுகாதாரப் பணியாைர்களுக்கான நதசிய ததாழில்ொர் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும்
ல்வாழ்வு நிகழ்ச்சித்திட்டத்மதஉருவாக்குதல்

உணவுக் கட்டுப்பொட்டு நிர்வொக அைகு
அறிமுகம்
சுகாதார நெமவகள் பணிப்பாைர் ாயகம், 1980 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க உணவுச் ெட்டத்தின்
கீழ் இலங்மகயின் பிரதான உணவு அதிகாரியாக (CFA) விைங்குகின்றார். சுற்றாடல் சுகாதாரம்,
ததாழில்ொர் சுகாதாரம், உணவுப் பாதுகாப்பு பணிப்பாைரின் கீழ் உள்ை உணவுக் கட்டுப்பாட்டு
நிர்வாக அலகு, இறக்குமதி தெய்யப்படும், உற்பத்தி தெய்யப்படும், ெந்மதப்படுத்தப்படும்,
விநிநயாகிக்கப்படும், நுகரப்படும் உணவுகள் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான
அதியுயர் தரநியமங்கமைப் பூர்த்தி தெய்வமத உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் நுகர்நவாரின்
சுகாதாரத்மதப் பாதுகாப்பதற்குப் தபாறுப்பாகவுள்ைது. அது ஒழுங்குபடுத்தல் நெமவகமை
ஒருங்கிமணப்புச் தெய்து நமற்பார்மவ தெய்வதுடன் நுகர்நவாருக்கு பாதுகாப்பானதும்
முழுமமயானதுமான உணவுப் தபாருட்கள் கிமடப்பமத உறுதிப்படுத்துவதற்காக உள்ளூர்
அதிகார ெமபகளுக்கு ததாழில்நுட்ப வழிகாட்டல்கமையும் வழங்குகின்றது.

த ொலை ந ொக்கு:
அமனவருக்கும் பாதுகாப்பான உணமவ வழங்குவதன் மூலம் ஓர் ஆநராக்கியமான நதெம்

எமது பணி
நுகரப்படும், விநிநயாகிக்கப்படும், ெந்மதப்படுத்தப்படும் அல்லது உற்பத்தி தெய்யப்படும்
உணவுகள் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்தின் உயர் தரநியமங்கமைப் பூர்த்தி தெய்வமத
உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் நுகர்நவாரின் சுகாதாரத்மதப் பாதுகாத்து நுகர்நவாரின் ம்பிக்மக
தவன்தறடுப்பதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் தெயற்படுதலும், விஞ்ஞான அடிப்பமடமயப்
நபணுதலும்

குறிக்நகொள்கள்
 தவிர்க்க முடியுமான சுகாதார இடர்களிலிருந்து நுகர்நவாமரப் பாதுகாத்தல்
 சிறந்த நுகர்நவார் ததரிவுகமைச் ொத்தியப்படுத்துவதற்காக நுகர்நவாருக்குத் தகவல்கமை

வழங்குதல்
 ஒப்பீட்டுச் ெந்மதகளுக்கு உதவியாக அமமயும் ஒரு நியாயமான, பயனுறுதி வாய்ந்த
விஞ்ஞானத்மத அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட உணவு ஒழுங்குவிதிகளின் ஊடாக
நுகர்நவாமரப் பாதுகாத்தல்
 நதசிய உணவுக் கண்காணிப்மப ஒருங்கிமணப்புச் தெய்ததல், அமுலாக்குதல், உணவுகமை
மீைமழத்தல்
 உள்ைவரும் துமறமுகங்களில் உணவுப் பாதுகாப்புக்கு உதவி வழங்குதல்
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2020 இல் அலைவுகள்/ விநசை நிகழ்வுகள்
i. 2020 ஆம் ஆண்டில் நதசிய உணவு மதிப்பாய்தவான்று டாத்தப்பட்டது.
ii. உணவு (நகாதுமம மா) ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் உணவு (மாற்றல் தகாழுப்புக்கள்)
ஒழுங்குவிதிகள் என்பன உணவுச் ெட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டன.
iii. உணவு (நலபலிடல் மற்றும் விைம்பரம் தெய்தல்) ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் உணவு
(மமதடாக்சின்)
ஒழுங்குவிதிகள்
என்பவற்றின்
இற்மறப்படுத்தல்கள்
பூர்த்தி
தெய்யப்பட்டன.
iv. முதற் தடமவயான உணவுகளுடன் ததாடர்புமடய தெயற்பாடுகளுக்கான சுகாதார
மவத்திய
அதிகாரி
மற்றும்
தபாதுச்
சுகாதாரப்
பரிநொதகர்
மீைாய்வுகள்

நமற்தகாள்ைப்பட்டன.

த ொைரும் அபிவிருத்திச் தசயற்திட்ைங்களின் விபைங்கள்
தசயற்திட்ை விபைம்

NIHS ஆய்வுகூடத்மதப்
பலப்படுத்துதல்

மதிப்பிைப்பட்
ை
தமொத் ச்
தசைவு
2.1 மில்

2020.12.31 இல்
தபௌதிக
முன்நனற்றம்
100%

2020.12.31 இல் நிதி
முன்நனற்றம்
100%

கைந் 5 வருை தசயைொற்றுலகப் நபொக்கு
1. இறக்குமதிக் கட்டுப்பொடு
விமான நிலையத்திலும் துலைமுகத்திலும்
இைக்குமதிக் கட்டுப்பாட்டுச் செயற்பாடுகள்

4500
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Number of consignments received and inspected at airport (Katunayake)
Number of consignments registered at seaports
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ரா ங்க சகா ள் க ைன் முலன யத் தி ல் ( R C T )
உ ணவுப் ப ரி சொ த லன ச் செயற்பா டுக ள்
Number of consignments inspected
Number of consignments rejected

11,637

31,851

36,911

33

3

163

76

78

6,494

6,809

1

10,314

40,459

36,520
8,349

35,096

41,135

Total number of samples sent for analysis

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2. ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பொட்டுச் தசயற்பொடுகள்
அைகின் ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பொட்டுச் தசயற்பொடுகள்
தசயற்பொடு
வழங்கப்பட்ட சுகாதாரச்
ொன்றிதழ்களின் எண்ணிக்மக
புதிதாகப் பதிவு தெய்யப்பட்ட
உணவுக் ததாழிற்ொமலகளின்
எண்ணிக்மக
FCAU இல் ஏற்றுமதி உணவுத்
ததாழிற்ொமலகளின் எண்ணிக்மக

விஜயம் தெய்த ததாழிற்ொமலகளின்
எண்ணிக்மக

2016
9868

2017
11320

2018
10848

2019
12, 334

2020
11566

76

49

55

6

39

748

797

853

859

960

35

17

31

31

58

3. உள் ொட்டுக் கட்டுப்பொடு
பபொது உப்புக்கொன அனுமதிப்பத்திரங்கள்
வழங்குதல்
40
35
30
25
20
15
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5
0

2015
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Number of new permits issued
Number of factories visited
Number of factories newly registered
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4. ந சிய நீர்த் ை நமற்பொர்லவ
நீர்த் ை நமற்பொர்லவ - 2018 -2020

வருை
ம்

மொதிரியொக எடுக்கப்பட்ை தபொது நீர்
வழங்கல்கள்

பக்டீரியாவியல்

மொதிரியொக எடுக்கப்பட்ை னியொர் நீர்
வழங்கல்கள்

இரொயன

பக்டீரியாவியல்

எடுக்கப்
பட்ட
மாதிரிக
ளின்
எண்ணிக்
மக

திருப்திகர
மான
மாதரிகளி
ன்
எண்ணிக்
மக

எடுக்கப்ப
ட்ட
மாதிரிகளி
ன்
எண்ணிக்
மக

திருப்தி எடுக்கப்
கரமா
பட்ட
ன
மாதிரிக
மாதரிக
ளின்
ளின்
எண்ணி
எண்
க்மக
ணிக்
மக

2018

10488

3307

825

849

2019

16730

6800

2945

2020 *

7111

3296

1344

இரொயன

திருப்
திகர
மான
மாதரி
களின்
எண்
ணிக்
மக

எடுக்க
ப்பட்
ட
மாதிரி
களின்
எண்
ணிக்
மக

திருப்தி
கரமான
மாதரிக
ளின்
எண்ணி
க்மக

3615

3805

606

216

3328

5137

2451

609

309

1757

2682

3231

428

177

* சில மாவட்டங்கள் 2020 1ஆம் காலாண்டுக்கான தரவுகமை மாத்திரநம அனுப்பியுள்ைன.

2022 ஆம் ஆண்டுக்கொகத் திட்ைமிைப்பட்டுள்ை விநசை அபிவிருத்தி தசயற்பொடுகள்
1. உட்கட்டமமப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் உணவு மாதிரிதயடுத்தல் மற்றும் பகுப்பாய்மவப்
பலப்படுத்தல்
2. நதசிய உணவு மதிப்பாய்மவ டாத்துதல்
3. அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உத்திநயாகத்தருக்கும் சுகாதார பராமரிப்பு ஊழியர்களுக்குமான
ஆற்றல் விருத்தி
4. இணமயதைத்மதயும் உணவுடன் ததாடர்புமடய தெயற்பபாடுகளுக்கு இமணய
வழிப்பயன்பாட்மடயும் பலப்படுத்துதல்

4.2.7 ந ொட்ை மற்றும் கர்ப்புற சுகொ ொைம்
அறிமுகம்

நதாட்டமற்றும்
கர்ப்புற
குடிநயற்றத்திட்குட்பட்ட
ெனத்ததாமகயானது
இலங்மக
ெனத்ததாமகயில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இரு பிரிவுகைாக அமடயாைப்படுத்தப்படுகின்றன.
நமாெமான வீட்டுவெதி, சுகாதாரம், மற்றும் நமாெமான ஆநராக்கியத்மத உண்டுபன்னக்கூடிய
டத்மதகள் மற்றும் மடமுமறகள் என்பன உள்ைடங்கைான நமாெமான ெமூக-தபாருைாதார
காரணிகைால் அவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கைாக கருதப்படுகின்றனர். எனநவ நதாட்ட
மற்றும் கர்ப்புற சுகாதாரப் பிரிவானது பாதிக்கப்படக்கூடிய இரண்டு ெமூகங்களின் சுகாதார
நிலமமமய நமம்படுத்துவதற்கான மமயப் புள்ளியாக காணப்படுகின்றது.

த ொலை ந ொக்கு

ஆநராக்கியமான, உற்பத்தித்திறன் மிக்க மற்றும் வலுப்தபற்ற நதாட்ட மற்றும்

மக்கள்ததாமக தகாண்ட இலங்மக
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பணிக்கூற்று

நதாட்ட மற்றும் கர்ப்புற ெமூகங்களிடநய உள்ை சுகாதார ஏற்றத்தாழ்வுகமைக் குமறப்பதற்கான
விரிவான திட்டத்மதத் திட்டமிட்டு தெயற்படுத்துதல், அவர்களுக்கான சுகாதார நெமவகமை
நமம்படுத்துதல் மற்றும் நதாட்ட மற்றும் கர்ப்புற மக்களிமடநய அவற்மறப் பிரநயாகிப்பதன்
மூலம் உட்கட்டமமப்பு வெதிகள், மனித வைங்கள் மற்றும் ெமமான நெமவ வழங்கல்
ஆகியவற்றினூடாக நதசிய குறிகாட்டிகளுடன் ஒப்பிடத்தக்க ஆநராக்கிய நிமலமய அமடதல்.

இைக்கு

ஒட்டுதமாத்த சுகாதாரநெமவமய நமம்படுத்துவதன் மூலம்நதாட்ட மற்றும் கர்ப்புற குடிநயற்ற
மக்களின் வாழ்க்மகத் தரத்மத நமம்படுத்துதல்

குறிக்நகொள்கள்
ந ொட்ைப்புற சுகொ ொைம்
 அடிப்பமட சுகாதார நெமவகமை வழங்குவதில்சுகாதார மற்றும் சுகாதாரத் துமற ொரா
பங்குதாரர்களுடன் இமணந்து பணியாற்றுதல் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட தமலயீடுகமை
நமற்தகாள்வதின் மூலம் தபருந்நதாட்ட ெமூகத்திற்கும் ஏமனய ெமூகங்களுக்கும்
இமடயில் நிலவும் சுகாதார இமடதவளிகமை குமறத்து நதாட்ட ெமூகத்தின் சுகாதார
நிமலமய நமம்படுத்துதல்,
 ெகல
நதசிய
சுகாதார
திட்டங்கமையும்
நதாட்டப்புறங்களில்
மடமுமறப்படுத்துவதற்கான ஆதரமவ தபற்றுக்தகாடுப்பதன் மூலம் நதாட்ட
ெமூகங்களுக்கு அரசினால் வழங்கப்படக்கூடிய ந ாய்த்தடுப்பு மற்றும் சிகிச்மெசுகாதார
நெமவகமைப் தபறுவதற்கான வாய்ப்மப ஏற்படுத்திக்தகாடுத்தல் மற்றும் நதாட்ட
நிர்வாகம் மற்றும் பிராந்திய தபாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கிமடயில் ஒரு ல்ல தகவல்
ததாடர்பு முமறமய உருவாக்குவதன் மூலம், தபருந்நதாட்ட ெமூகத்தின் சுகாதாரத்மத
நமம்படுத்தி அவர்கமை வலுப்படுத்தல்.
 ெகல நதாட்டத்துமற சுகாதார நிலயங்கமையும் சுகாதார அமமச்சின் கீழ் வரும்படி
மகயகப்படுத்துதல் மற்றும் நதசிய சுகாதார தகாள்மகயின் படி அவற்றின் நெமவகமை
நமம்படுத்தல்

கர்ப்புற சுகொ ொைம்

1. சுகாதாரத்துமற ொர்ந்த மற்றும் சுகாதாரத் துமற ொரா அமனத்து பங்குதாரர்களுடனான
ஒத்துமழப்பு மற்றும் கூட்டுறமவ வலுப்படுத்துவதனூடாக குறித்த பிரிவுகளுக்குள் உள்ை
ஏற்றத்தாழ்வுகமை நிவர்த்தி தெய்வதன் மூலம் கர்ப்புற குடிநயற்றத்திற்கு உட்பட்ட (உ+ம்நெரி மற்றும் குடிமெப் பகுதிகள்) ெமூகங்களின் சுகாதார நிமலமய நமம்படுத்தல்
2. ஏமனய துமறகளுடன் ஒருங்கிமணப்மப ஏற்படுத்தி ஒத்துமழப்மப வைர்ப்பதன் மூலம்
மடமுமறப்படுத்தப்படும் ெகல தகாள்மககளிலும் (உ+ம் – கர திட்டமிடல் மற்றும்
அபிவிருத்தி)சுகாதாரம் ொர்ந்த விடயதானங்கமை ஒருங்கிமணத்தல்
3. வலுவான கர்ப்புற நிர்வாகத்மத கட்டிதயழுப்பும் வமகயில் கர்ப்புற சுகாதாரத்துடன்
ததாடர்புமடய ெட்டதிட்டங்கமை ஒழுங்குபடுத்துதல்
4.

கர்ப்புறத்தில் குடிநயறிய மக்களுக்கு ஆநராக்கியமான வாழ்க்மகக்கான அடிப்பமட
வெதிகமை வழங்குதல் (பாதுகாப்பான உணவு, குடிநீர் மற்றும் தங்குமிடம்)
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2020ம் ஆண்டின் அலைவுகள்/ முக்கிய நிகழ்வுகள்

1. 2018 நம மாத்தில் 450நதாட்டப்புற சுகாதார நிறுவனங்கமை அரசுத் துமறக்குக் கட்டம்

கட்டமாக உள்வாங்குவதற்காக முன்மவக்கப்பட்ட அமமச்ெரமவ முன்தமாழிவானது
அதனுடன் ததாடர்புமடய ெகல பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலுடன் உருவாக்கப்பட்டது.
2. கரபிதாக்கள், ஆமணயாைர்கள், தவிொைர்கள் மற்றும் தெயலாைர்கள் நபான்ற உள்ளூர்
அதிகாரிகளுடன் கூட்டிமணந்து ஒருங்கிமணந்த கர்ப்புற சுகாதார நமம்பாட்டிற்கான
கூட்டான்மமயானது உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.

லைமுலறப்படுத் ப்பட்டுள்ை அபிவிருத்தித்திட்ைங்களின் விபைம்
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
விபரம்

தமாத்த தெலவு
மதிப்பீடு

நதாட்டத்தமற சுகாதார
நிறுவனங்கமை
மகயகப்படுத்துதல்

925 மில்லியன்

தகாழும்பு மாவட்டத்தில்
உள்ை
நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
கர்ப்புற
குடிநயற்றங்களில்
ஆநராக்கியமான
வாழ்க்மக முமறக்கான
20நிமலயங்கள் நிறுவுதல்

3மில்லியன்

நுவதரலியா, பதுமை
மற்றும் இரத்தினபுரி
மாவட்டங்களில் உள்ை
நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
நதாட்டங்களில்
காணப்படும் குழந்மத
வைர்ச்சி மமயங்களில்
தாய்ப்பால் ஊட்டுவதற்கு
வெதியான 60 மமயங்கமை
நிறுவுதல்

3 மில்லியன்

தபௌதீகரீதியான
முன்நனற்றம்
31/12/2020

ெம்பந்தப்பட்ட
அமமச்சுக்கள் மற்றும்
ததாடர்புமடய
மாவட்டங்களில் உள்ை
அமனத்து
பங்குதாரர்களுடனும்
ஆநலாெமன கூட்டங்கள்
டாத்தப்பட்டு,
முன்தமாழிவுகள்
தயாரிக்கப்பட்டுள்ைன.
தெயற்பாடுகமை
முன்தனடுப்பதற்கான
அமமப்புகள் மற்றும்
மனித வைங்கள்
அமடயாைம்
காணப்பட்டன.

நதாட்டங்கள் மற்றும்
குழந்மதகள் நமம்பாட்டு
மமயங்கள்
அமடயாைம்
காணப்பட்டன
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கைந் 5 வருைகொை தசயற்திறன் நபொக்கு
தெலவுத் தமலப்பு இலக்கம்

2020

ஒதுக்கீடு ரூபா

111-02-15-009-2509(11)
111-2-14-0-2509(11)
111-02-13-3-2509(12)
UNICEF –யுனிதெப்
உலகவங்கி

400,000.00

முன்நனற்றம்
ரூபா
390,798.68

1,100,000.00

632,474.40

500,000.00
3,600,000.00
75,000.00

2,189,797.16
74,444.00

சில்லமற தெலவுகளுக்கான பணம்
2019

2018
2017

2016

33,053.00

111-02-14-0-2509 (11) மூலதன தெலவுகள்
உலக சுகாதார அமமப்பின் ந ரடி நிதி
வழங்கள். திட்டம்
முன்தனடுக்கப்படுகின்றது. தரவு
நெகரிப்பு 25.07.2019ம் திகதி
நிமறவமடந்துள்ைது
111-02-14-35-2509-0-11
சுகாதார நமம்பாடு, தடுப்பு கட்டுப்பாடு
மற்றும் ததாற்றா ந ாய்கள்
111-02-15-9-2509-(11) சுகாதார
நமம்பாடுமற்றும் இதர
11-02-13-41-2104(11) கட்டட நிர்மாணம்
111-02-15-9-2502 (11)
நதாட்டப்பகுதிகளில் ந ாய்தடுப்பு
சுகாதார நெமவகளின் அபிவிருத்தி
19-41-2014(11)
குணப்படுத்தல்மருத்துவ நெமவகமை
நமம்படுத்தல்

2
2

154,701.52

5

2,121,969.84

20

15,001,779.00

20
20
150

221.53 M
6,913,459.80
18,149,958.17

2021ல் ைொத் திட்ைமிைப்பட்ை விநேை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்






நதாட்ட மருத்துவமமனகமை மகயகப்படுத்தும் டவடிக்மககளின் ததாடர்ச்சி
அமமச்சின் கீழ் உள்ை பிற ந ாய் தடுப்பு சுகாதார திட்டங்களுடன் இமணந்து சுகாதார
நமம்பாட்டுக்கான நிகழ்ச்சிகமை டாத்துதல்
சுகாதார அமமச்சின் குழுக்களுடனும் ெகல மாகாணங்களிலும் உள்ை தபருந்நதாட்ட
முகாமமயாைர்களுடனும் ததாடர்மப நபனும் வமகயில் ஒரு ததாடர்பு தைத்மத
அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் அதமன முன்தனடுத்தல்
நதசிய கர்ப்புறசுகாதாரவழிகாட்டுதல்குழுமவநிறுவுதல்மற்றும்ஒருங்கிமணந்த கர்ப்புற
சுகாதார நமம்பாட்மட இலக்காக் தகாண்டு உள்ளூர் அதிகாரிகள், குடிநயற்ற அபிவிருத்தி
ஆமணயகத்தின்குடிநயற்றங்கள் மற்றும் திட்ட முன்தனடுப்புப் பிரிவு மற்றும் கர்ப்புற
குடிநயற்ற அபிவிருத்தி ஆமணயகம் ஆகியவற்றுடன் கூட்டுப் பங்காளித்துவத்மத
நமம்படுத்துதல்
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தனிமமப்படுத்தல் /ததாற்று ந ாய் தடுப்புப்பிரிவின் குடிவரவு சுகாதார அலகானது
ததாற்றுகமை
கண்டறியும்
பரநொதமனயில்
ததாற்றுக்கு
இலக்கானவராக
கண்டறியப்படுபவர்கமை சுகாதார அமமச்சின் அதற்குறிய தபாது சுகாதார பிரிவுகளுக்கு
பரிந்துமரப்பநதாடு மற்றும் அவர்களுக்கான சிகிச்மெ ததாடர்பில் ததாடர்ந்தும் கண்காணிப்புச்
தெய்கின்றது.
எமது ாட்டில் ததாற்றுந ாய்கள் குறித்த அறிவிப்பு முமறமய மடமுமறப்படுத்துவதற்காக
நவண்டி 1897 ஆம் ஆண்டு தனிமமப்படுத்தல் மற்றும்ததாற்றுந ாய் தடுப்புக்
கட்டமைச்ெட்டமானது
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
எனநவதான்
இலங்மகயில்
ததாற்றுந ாய்கள் பற்றிய அறிவிப்பு தெய்யும் வரலாறானது 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி
வமர நீண்டுதெல்கிறது.
2005- (IHR) ெர்வநதெ சுகாதார ஒழுங்குமுமறகளுக்கு இணங்கி டப்பது ததாடர்பில் இலங்மக
அரசு ெட்டபூர்வமாக கடமமப்பட்டுள்ைது. இலங்மகயில் 2005- (IHR) ெர்வநதெ சுகாதார
ஒழுங்குமுமறகமை முன்தனடுப்பதில் தனிமமப்படுத்தல்/ ததாற்று ந ாய் தடுப்புப்பிரிவானது
மமயப் புள்ளியாக காணப்படுகின்றது.

த ொலைந ொக்கு

ெர்வநதெ அைவில் பரவும் ததற்றுந ாய்கைற்ற ாடு

பணிக்கூற்று

ெர்வநதெ நபாக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க இமடயூறு ஏற்படாத வமகயில்
ாட்டிற்குள் நுமழயும் ொத்தியப்பாடு தகாண்ட ததாற்றுந ாய்கள் அல்லது இலங்மகயின்
தபாதுச் சுகாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தல்கமை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகமை திறம்பட தடுத்தல்,
பாதுகாத்தல், மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்

இைக்கு

ெர்வநதெ நபாக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தகத்தில் குமறந்தபட்ெ தமலயீட்டுடன், ந ாய்களின்
ெர்வநதெ பரவலுக்கு எதிராக அதிகபட்ெ பாதுகாப்மப உறுதி தெய்தல்.ெர்வநதெ அைவிலான
தபாதுச் சுகாதார அவெரநிமலயின் நபாது(PHEIC)
அல்லது குறித்த அவெர நிமலக்கு
வழிவகுக்கக்கூடிய சூழ்நிமலகளின் நபாது அவற்றுக்கான தயார்நிமல மற்றும் குறித்த
நிலமமமய முகாமம தெய்வதற்காக நமற்தகாள்ைப்பட நவண்டிய டவடிக்மககள் என்பன
இதில் அடங்கும்.

குறிக்நகொள்கள்

1. 2005- (IHR) ெர்வநதெ சுகாதார ஒழுங்குமுமறகளுக்கு அமமவாக ெர்வநதெ பரவலுடன்
2.
3.
4.
5.

ததாடர்பான
ந ாய்களின்
ொத்தியமான
நுமழமவத்
தடுக்கும்
வமகயில்
நுமழவுத்தைங்கமை (PoE)வலுப்படுத்தல்
(PoE)நுமழவுத் தைங்களில் அமமக்கப்பட்டுள்ை ந ாய் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் பிற
சுகாதார அபாயங்கமைக் கண்டறியும் கண்காணிப்பு அமமப்மப வலுப்படுத்துதல்
நதசிய
கண்காணிப்பு
அமமப்புடன்
இமணக்கப்படும்
வமகயில்
(PoE)
நுமழவுத்தைங்களில் சுகாதார அறிவிப்பு மற்றும் தகவல் அமமப்மப நிறுவுதல் மற்றும்
அவற்மற நமம்படுத்துதல்
தனிமமப்படுத்தல்/ ததாற்று ந ாய் தடுப்புக் கட்டமைச்ெட்டதில் ெர்வநதெ அைவிலான
தபாது சுகாதார அவெரநிமல(PHEIC) ததாடர்பான விடயங்கமை உள்ைடக்குவதன் மூலம்
ெட்டரீதியான கட்டமமப்மப வலுப்படுத்தல்.
எல்மல சுகாதார பாதுகாப்பு குறித்தும் 2005- (IHR) ெர்வநதெ சுகாதார ஒழுங்குமுமறகள்
குறித்தும் தபாதுச் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு பயிற்சியளித்தல்
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6. 2005- (IHR) ெர்வநதெ சுகாதார ஒழுங்குமுமறகள் ததாடர்பான தெயற்பாட்டு ரீதியான
ஆராய்ச்சிமய டாத்துதல்
7. உலக சுகாதார அமமப்புமற்றும் அதன் உறுப்பு
ஒத்துமழப்மப நமம்படுத்துதல்

ாடுகளுடனான ததாடர்பு மற்றும்

2020 மற்றும் 2021 முற்பகுதியின் அலைவுகளும், விநேை நிகழ்வுகளும்
 பண்டார ாயக்க ெர்வநதெ விமான நிமலயத்தில் அமமந்துள்ை விமான நிமலய சுகாதார
அலுவலகத்திற்கும் தகாழும்பு துமறமுகத்தில் அமமந்துள்ை துமறமுக சுகாதார
அலுவலகத்திற்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் அனுெரமனயில் தைா ஒவ்தவாரு
வாகனம்
கிமடக்கப்தபற்றது(2005-ெர்வநதெ
சுகாதார
விதிமுமறகமை
வலுப்படுத்துவதற்காக இவ்வாகனங்களின் நதமவ காணப்பட்டது)
 COVID-19 ததாற்றுந ாய் பரவலின் நபாது கடல்மற்றும் விமானவழிப் நபாக்குவரத்மத
எளிதாக்கும் வமகயில் (PoE) நுமழவுத்தைங்களில் கடமமயாற்றும் சுகாதாரத்துமற மற்றும்
சுகாதாரத்துமற ொரா ஊழியர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர்.
 IHR 2005-ெர்வநதெ சுகாதார ஒழுங்குமுமறகள் ததாடர்பிலான பூர்த்திதெய்யப்பட்ட
வருடாந்த நதசிய அறிக்மகயிடல் கருவிமய உலக சுகாதார அமமப்பிடம் ெமர்ப்பித்துள்ைது
 தகாழும்பு துமறமுக சுகாதார அலுவலகத்தில் தனிமமப்படுத்தல் மமயதமான்று
நிறுவப்பட்டுள்ைது
 தனிமமப்படுத்தல் / ததாற்றுத் தடுப்புப் பிரிவின் விமான நிமலய சுகாதார அலுவலக
ஊழியர்கள் மற்றும் துமறமுக சுகாதார அலுவலக ஊழியர்கைால் (PoE)
நுமழவுத்தைங்களில் கடமமயாற்றும் பணியாைர்களுக்கான COVID-19 தடுப்பூசி வழங்கும்
திட்டம் முன்தனடுக்கப்பட்டது
 தனிமமப்படுத்தல் / ததாற்றுத் தடுப்புப் பிரிவின்விமான நிமலய சுகாதார அலுவலக
ஊழியர்கள் மற்றும் துமறமுக சுகாதார அலுவலக ஊழியர்கைால் (PoE)
நுமழவுத்தைங்களில் கடமமயாற்றும் பணியாைர்கள் மற்றும் பயணிகளின் PCR
மாதிரிகள் நெகரிக்கப்பட்டன
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லைமுலறப்படுத் ப்பட்டுள்ை அபிவிருத்தித்திட்ைங்களின் விபைம்
(இைங்லக அைசின் நிதியளிப்பு)
நிகழ்ச்சித்திட்ைத்தின்
விபைம்
1. சுகொ ொைத்
துலற
மற்றும்
சுகொ ொைத்துலற சொைொ
ஊழியர்களுக்கு
சுகொ ொைக்
கல்வித்
திட்ைங்கள் மற்றும்
உருவகப்படுத்து ல்
பயிற்சிகலை
ைொத்து ல்

2. நிலையொன
தசயற்பொட்டு
லைமுலறகள் குறித்
புத் கங்கலை
வடிவலமத் ல்,
அச்சிடு ல்
3. மீைொய்வுக்

கூட்ைங்கள்

4. IHR

–
2005
வழி ைொத் ல் குழுக்
கூட்ைம்

தமொத்
தசைவு
மதிப்பீடு(Rs.
Mn)
1

தபௌதீக ரீதியொன
31.12.2020

முன்நனற்றம்

1 IHR 2005-ெர்வநதெ
சுகாதாரஒழுங்குமுமறகள்
ததாடர்பிலும் தனிமமப்படுத்தல்
பிரிவு மற்றும் விமான நிமலய/
துமறமுக சுகாதார
அலுவலகங்களின் தெயற்பாடுகள்
ததாடர்பில் மருத்துவர்களுக்கான
பயிற்சிகமை வழங்கல்
2. PCR மாதிரி நகெரிப்பு ததாடர்பில்
பணியாைர்கமை பயிற்றுவித்தல்
3. நகாவிட்
19
தடுப்பு
குறித்துவிமான நிமலயம் மற்றும்
துமறமுக
சுகாதார
அலுவலகங்கள், குடிவரவு, சுங்கம்,
SLPA
மற்றும்
AASL
ஊழியர்களுக்கான விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சிகமை ஏற்பாடு தெய்தல்
உலக சுகாதார அமமப்பினால்
முன்தனடுக்கப்படும்

01.
விமான நிமலய/துமறமுக
சுகாதார அலுவலகங்களின்
ஊழியர்களுக்கு தகாநரானா
மவரஸின் நிலமம குறித்து
கூட்டங்கள் டாத்தப்பட்டது.
02.
காலாண்டு மீைாய்வுக்
கூட்டம் டாத்தப்பட்டது
நகாவிட்
பரவல்
காரணமாக
டாத்தப்படவில்மல
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நிதிசொர்
முன்நன
ற்றம்
31.12.2020

0.05
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நிகழ்ச்சித்திட்ைத்தின்
விபைம்

தமாத்த தெலவு
மதிப்பீடு

தபௌதீகரீதியான
30.06.2021

முன்நனற்றம் நிதிொர்

01. IHR - 2005 இன்
முக்கிய திறன்கலை
நிறுவுவ ற்கொன
உபகைணங்கலை
தகொள்வனவு
தசய் ல்

0.5

மத்தை MRIAவிமான நிமலயத்திற்கு
வழங்குவதற்காக
சுகாதார
அமமச்சின் விநிநயாகப் பிரிவிடம்
ஏற்கனநவ
உபகரணங்கள்
நகாரப்பட்டுள்ைன.
அதற்குறிய
தெயற்பாடுகள் மடதபறுகின்றன

02. சுகொ ொைத் துலற
மற்றும் சுகொ ொைத்துலற
சொைொ ஊழியர்களுக்கும்
சுகொ ொைக்
கல்வித்
திட்ைங்கள்
மற்றும்
உருவகப்படுத்து ல்
பயிற்சிகலை
ைொத்து ல்

0.1

நுமழவுத்தைங்களில்
உள்ை
ததாழிலாைர்களுக்கும்,
விவொய
திமணக்கைத்தின்
தாவரததாற்று
நீக்கல்
கடமமயில்
ஈடுபடும்
ஊழியர்களுக்கும்
எவ்வித
தெலவுகளுமின்றி
சுகாதாரக்
கல்விநிகழ்ச்சிகள்
முன்தனடுக்கப்பட்டன.

முன்நனற்றம்

30.06.2 021

உைக சுகொ ொை அலமப்பின் இரு ஆண்டுகளுக்கொன நிதிகள்2020 - 2021
நிகழ்ச்சித்திட்ைத்தின் விபைம்

தமொத்
தசைவு
மதிப்பீடு

தபௌதீகரீதியொன
முன்நனற்றம்
30.06.2021

1. 2020 இைங்லகயின் சுகொ ொைப்
பொதுகொப்பிற்கொன ந சிய
தசயற்திட்ைத்தின் தசயற்பொடுகளின்
இலைக்கொை மதிப்பீடு

600,000.00

நகாவிட்
பரவல்
காரணமாக
டாத்தப்படவில்மல

2. 2021இைங்லகயின் சுகொ ொைப்
பொதுகொப்பிற்கொன ந சிய
தசயற்திட்ைத்தின் தசயற்பொடுகளின்
இலைக்கொை மதிப்பீடு

600,000.00

நகாவிட்
பரவல்
காரணமாக
டாத்தப்படவில்மல

3. சர்வந ச சுகொ ொை
ஒழுங்குமுலறகளின் முக்கிய
திறன்கள்த ொைர்பொன வருைொந்
நகள்வித் ொள் பற்றிய
ஆநைொசலனக் கூட்ைங்கள்

நிதிசொர்
முன்நனற்றம்
30.06.2021

டாத்தப்பட்டு
115,400.00
பூர்த்தி தெய்யப்பட்ட
படிவம் WHO விற்கு
அனுப்பப்பட்டது
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4. சிவில் விமொனப்நபொக்குவைத்துத்
துலறயில் தபொது சுகொ ொை
நிகழ்வுகலைத் டுப்பது மற்றும்
நிர்வகிப்ப ற்கொன கூட்டு ஏற்பொட்டில்
லைதபறும் வருைொந் ஆசிய பசிபிக்
CAPSCA 2020 - பட்ைலறயில்
கைந்துதகொள்ை ந லவயொன
த ொழில்நுட்ப மற்றும் பயண வசதி
5. 5. சிவில் விமொனப்நபொக்குவைத்துத்
துலறயில் தபொது சுகொ ொை
நிகழ்வுகலைத் டுப்பது மற்றும்
நிர்வகிப்ப ற்கொன கூட்டு
ஏற்பொட்டில் லைதபறும் வருைொந்
ஆசிய பசிபிக் CAPSCA 2021 பட்ைலறயில் கைந்துதகொள்ை
ந லவயொன த ொழில்நுட்ப மற்றும்
பயண வசதி

1300,000.00

நகாவிட்
பரவல்
காரணமாக
டாத்தப்படவில்
மல

1300,000.00

நகாவிட்
பரவல்
காரணமாக
டாத்தப்படவில்
மல

தசயற்திறன் நபொக்கு

உ வி துலறமுக சுகொ ொை அலுவைகம்/ மருத்துவ ஆைொய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஊைொக மஞ்சள்
கொய்ச்சல் டுப்பூசி வழங்கல் 2009-2020
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தகொழும்பு துலறமுக சுகொ ொை அலுவைகத் ொல் 2009-2020 துலறமுகத்துைன்
தசயற்பை அனுமதியளிக்கப்பட்ை கப்பல்கள்
POE-நுமழவுத்தைங்களில் உள்ை தனிமமப்படுத்தல் பிரிவு மற்றும் தபாது சுகாதார
அலுவலகங்களின் டவடிக்மககமை வலுப்படுத்துவதற்கான ADB நிதியில் உபகரணங்கமை
தகாள்வனவு தெய்வதற்கான விநெட அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ைன.
சுகாதார மற்றும் சுகாதாரத் துமறொரா பங்குதாரர்களின் பங்களிப்புடன்உலக சுகாதார
அமமப்பின்IHR 2005-ெர்வநதெ சுகாதார ஒழுங்குமுமறகள் ததாடர்பிலான வருடாந்த நதசிய
அறிக்மகயிடல் கருவிமய பூர்த்திதெய்து உலக சுகாதார அமமப்பிடம் ெமர்ப்பித்துள்ைது

4.2.9

இலைஞர்கள், முதியவர்கள், இைம்தபயர்ந் வர்கள்
மொற்றுத்திறன் தகொண்ை பர்களுக்கொன பைொமரிப்பு

த ொலை ந ொக்கு

இமைஞர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்க்மகத்
நமம்படுத்துவதன் மூலம் ஆநராக்கியமான வநயாதிப மக்கள் ததாமக தகாண்ட ாடு

மற்றும்

தரத்மத

பணிக்கூற்று

இலங்மகயில் சுகாதார மூலதிட்டத்தின் படி சுகாதார மருத்துவ வெதிகமை நமம்படுத்துதல்,
ந ாய் தடுப்பு மற்றும் சுகாதார நமம்பாடு ஆகியவற்றின் மூலம் இமைஞர்கள், முதியவர்கள்
மற்றும் ஊனமுற்றவர்களின் வாழ்க்மகத் தரத்மத நமம்படுத்துதல்
முதிநயார் சுகாதார பராமரிப்பு

தசயல் ந ொக்கு

ஆநராக்கியமான, சுறுசுறுப்பான மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மிக்க முதிநயார் மக்கள் ததாமக

தபொதுக் குறிக்நகொள்கள்
1. இன்மறய முதியவர் ெமுதாயத்தின் உடல், மன மற்றும் ெமூக லமன நமம்படுத்துதல்
2. எதிர்காலத்தில் ஆநராக்கியமான, அதிக சுறுசுறுப்பான மற்றும் அதிக உற்பத்தித்திறன்
தகாண்ட முதிநயார் மக்கமை அமடதல்
மாற்றுத்திறனாளிகளின் சுகாதார பராமரிப்பு

த ொலை ந ொக்கு

மாற்றுத்திறனாளிகளின்

வாழ்க்மகத்

தரத்மத

நமம்படுத்தல்

தபொதுக் குறிக்நகொள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சுகாதார நெமவகமை நமம்படுத்தல்
இமைஞர்களுக்கு ஏற்ற சுகாதார நெமவகள்

த ொலை ந ொக்கு

ஆநராக்கியமான மற்றும் உற்பத்தித்திறன் தகாண்ட இைம் பருவத்தினர் மற்றும் இமைஞர்கள்
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தபொதுக் குறிக்நகொள்

1. இமைஞர்களிமடநய அறிவு, மனப்பான்மம மற்றும் வாழ்க்மகத் திறன்கமை
நமம்படுத்துவதன் மூலம் இமைஞர்களின் பிரச்சிமனகமைக் குமறத்து அவர்களிமடநய
ல்வாழ்மவ நமம்படுத்துதல்

2020 மற்றும் 2021 முற்பகுதியின் அலைவுகளும், விநேை நிகழ்வுகளும்
தமொத்
தசைவு
மதிப்பீடு
(ரூபொ)

நிகழ்ச்சித்திட்ைத்தின் விபைம்

தபௌதீகரீதியொ
ன
முன்நனற்றம்
2021ஜூன் 30

நிதிசொர்
முன்நனற்
றம்
June 2021

வநயொதிபர்
பொதிக்கப்பைக்கூடிய மக்களுக்கொன (முதிநயொர்,
மொற்றுத்திறனொளி) நகொவிட்-19
டுப்புக்கொன
அறிவுறுத் ல்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு
01.
உைல்
ஊனமுற்ற/பைொமரிக்கப்படும்
வநயொதிபர்களுக்கு
தவகுஜன
ஊைகங்கள் உலக
100%
மற்றும் அச்சிைப்பட்ை ஊைகங்கள் மூைம் சுகாதார
விழிப்புணர்வு வழங்கள்
அமமப்பின்
நிதி
02.
நகொவிட்-19
இன்
நபொது வழங்கள்
பொதிக்கப்பைக்கூடிய
குழுக்களுக்கு
டுப்பு
மற்றும் சுகொ ொை நசலவகலை வழங்குவ ற்கொக
பல்நவறுபட்ை பங்கு ொைர்களுைன் இலணந்து
தசயல்படு ல் (முதிநயொர்களுக்கொன ந சிய
தசயைகம் மற்றும் தெல்ப் ஏஜ் நிறுவனம்)
03.நகொவிட்-19 த ொற்றுக்குப் பிறகு புதிய
இயல்பொன வொழ்க்லகக்கொன வழிகொட்டு லை
உருவொக்குவ ற்கு
அலமச்சுக்களுைனும்,திலணக்கைங்களுைனும்ஒ
த்துலழத் ல்
04.
அதுருகிரிய மொவட்ைலவத்தியசொலையில்
உள்ை மொதிரி முதிநயொர் பைொமரிப்புப் பிரிலவ
நமம்படுத்து ல்
Total

5
மில்லியன்
5
மில்லியன்

100%

3.5 மில்லியன்
மிகுதி
–
1.5 மில்லியன்

80%

ற்நபொது முன்தனடுக்கப்பட்டுவரும் அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் 2020 - 2021
விபைம்

வநயொதிபம்
01.
ஆநைொக்கியமொன முதுலமக்கொன
ந சிய மூநைொபொயத் திட்ைத்திலன
உவொக்கு ல், தசயற்படுத் ல் மற்றும்
வய ொனவர்களுக்குக்
கிலைக்கும்
நசலவகலை வலுப்படுத்து ல்.

ஒதுக்கீடு
ரூபொ.மில்லி
யன்

தசைவு
முன்நனற்றம்
ரூபொ.மில்லிய ன்

1,875,006.00

1,111,798.58
மிகுதி
763207.42
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59%
(முன்தனடுக்
கப்படுகிறது)
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மொற்றுத் திறன்
02. புனர்வொழ்வுக்கொன ந சிய
மூநைொபொயத் திட்ைத்ல உருவொக்கு ல்,
தசயற்படுத்து ல் மற்றும்
புனர்வொழ்வுக்கொன திருத் ப்பட்ை ந சிய
வழிகொட்டு ல்கலை தசயல்படுத்து ல்
தமொத் ம்

1,869,867.00

3,744,873.00

643,169.13
மிகுதி1,226,697.87
1,754,967.71

முன்தனடுக்கப்பட்டுவரும் அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள்- 2021
விபைம்

தெ
ஒதுக்கீடு
ரூபா.மில்லி யன்

03. உைபுஸல்ைொவ, பல்நைதபத் மொவட்ை
லவத்தியசொலைகளில்
முதிநயொர்
பைொமரிப்பு பிரிவுகலை நிறுவு ல்

10

04.
YED-பணியகத்திற்குத்ந லவயொன
உபகைணங்கலை தகொள்வனவு தசய் ல்

1.5(முன்

05. 2021ஒக்நைொபர் 3ம் திகதிசர்வந ச
முதிநயொர் தினத்ல க் தகொண்ைொடு ல்

0.5(முன்

06. அதுருகிரிய
மொவட்ைலவத்தியசொலையில் உள்ை மொதிரி
முதிநயொர்
பைொமரிப்புப்
பிரிலவ
நமம்படுத்து ல்
தமொத் ம்

02 (முன்

34.4%
(முன்தனடுக்
கப்படுகிறது)

ரூபா.மில்
லியன்

முன்நனற்றம்

(முன்தனடுக் (முன்தனடுக்க
கப்படுகிறது ப்படுகிறது)
)
(முன்தனடுக்
(முன்தனடுக்க கப்படுகிறது)
ப்படுகிறது)
(முன்தனடுக்
(முன்தனடுக்க கப்படுகிறது)
ப்படுகிறது)
(முன்தனடுக்
(முன்தனடுக்க கப்படுகிறது)
ப்படுகிறது)

14

4.2.10 புலகயிலை மற்றும் மதுபொனங்கள் மீ ொன ந சிய அதிகொை
சலப
த ொலை ந ொக்கு

புமகயிமல மற்றும் மதுப்பாவமன அற்ற ாடும் மக்களும்

பணிக்கூற்று

புமகயிமல மற்றும் மதுப்பாவமனயினால் ஏற்படும் தீங்கிலிருந்து மது ெமூகத்மத விடுவிக்க
அமனத்து ெமூகத் துமறகமையும் அணிதிரட்டுதல்

குறிக்நகொள்கள்
 தபாது சுகாதாரத்மதப் பாதுகாப்பதற்காக புமகயிமல மற்றும் மதுபானம் (மற்றும் பிற
நபாமதப் தபாருட்கள்) ததாடர்பான பரந்த மற்றும் குறிப்பான தகாள்மககமை
அமடயாைம் காணுதல்
 புமகயிமல மற்றும் மதுபானப் தபாருட்களின் உற்பத்தி, ெந்மதப்படுத்தல், விைம்பரம்
மற்றும் நுகர்வு ஆகியவற்றின் மதிப்பீடு மற்றும் கண்காணிப்பு டவடிக்மககளின் ஊடாக
புமகயிமல மற்றும் மது ததாடர்பான தீங்குகமை இல்லாததாழித்தல்
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 புமகயிமல தபாருட்கள் மற்றும் மதுபானப் தபாருட்களுக்கான அணுகமலக் குமறப்பதன்
மூலம் மக்கமை குறிப்பாக பிள்மைகமை புமகபிடித்தல் அல்லது மது அருந்தும்
பழக்கத்திற்கு உட்படாமல் தடுத்தல்
 தூய்மமயான காற்று ெட்டங்கமை நமம்படுத்தி அவற்மற ஏற்றுக்தகாள்ைல் மற்றும்
மடமுமறப்படுத்துதலின் ஊடாக புமகயிமல மற்றும் மதுபானப் பாவமனயிளிருந்து
ெமூகத்மதப் பாதுகாப்பதற்காக அமவ கிமடக்கக்கூடிய வழிகமை கட்டுப்படுத்துதல்
 புமகயிமல மற்றும் மதுபானப் பாவமனயால் மக்கைது தெயற்பாடுகளுக்கு தீங்குகள்
ஏற்படுவமதத் தடுக்க
நதமவயான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமையும் டவடிக்மககமையும்;
முன்தமாழிதலும் நமம்படுத்துதலும்.
 புமகயிமல மற்றும் மதுபானம் மீதான நதசியக் தகாள்மகமய அமல்படுத்துவது குறித்து
அரசுக்கு ஆநலாெமன வழங்குதல்
 ஊடக அனுெரமனகமை வழங்கி ெமூகம் ொர்ந்த திட்டங்கள் மூலம் சுகாதார நமம்பாட்மட
ஊக்குவித்தல்
மற்றும் உதவுதல்
 புமகயிமல தபாருட்கள் மற்றும் மதுபானப் தபாருட்கமை உட்தகாள்வதால் ஏற்படும்
தீங்மகக் குமறப்பதற்கான
டவடிக்மககமை பரிந்துமரத்தல்
 ெட்டவிநராத நபாமதப்தபாருள் பயன்பாட்மட ஒழிப்பதற்கு அல்லது குமறப்பதற்கு நதசிய
ஆபத்தான
மருந்துகள்
கட்டுப்பாட்டு
ெமபயுடன்
கலந்தாநலாசித்து
டவடிக்மககமை பரிந்துமரக்க
 புமகயிமல மற்றும் மதுபானம் மீதான நதசியக் தகாள்மகமயச் தெயற்படுத்துவதற்குத்
நதமவயான ெட்ட,
வரிவிதிப்பு, நிர்வாக மற்றும் பிற
டவடிக்மககமைப்
பரிந்துமரக்கமை முன்மவத்தல்
 அத்தமகய தகாள்மகமய தெயல்பாடுகமை கண்காணித்து மதிப்பீடு தெய்தல்
 தகாள்மக டவடிக்மககளின் தாக்கத்மத மதிப்பிடுவதற்கும், தகாள்மகயில் நதமவப்படும்
மாற்றங்கள் குறித்து
அரசுக்கு ஆநலாெமன வழங்குதல்
 புமகயிமல மற்றும் மதுபானம் ததாடர்பான பிரச்சிமனகள் குறித்த ஆராய்ச்சிமய
நமம்படுத்த உதவவும்
 புமகயிமல தபாருட்கள் மற்றும் மதுபானப் தபாருட்களின் உற்பத்தி, நுகர்வு மற்றும்
ெந்மதப்படுத்தல் ததாடர்பான தபாருைாதார, சுகாதாரம் மற்றும் பிற சிக்கல்கமை
கண்காணித்தல்
 புமகயிமல மற்றும் மதுவின் பயன்பாடு ததாடர்பான ஆராய்ச்சிகமை டத்துதல்,
ஊக்குவித்தல் மற்றும்
ஒருங்கிமணத்தல்
 புமகயிமல மற்றும் மதுபானம் ததாடர்பான நதசியக் தகாள்மகமய தெயற்படுத்துவதில்
நதமவயான
அமனத்து அரசு அல்லது அரசு ொரா நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துமற
நிறுவனங்களின் பங்களிப்மப
உறுதி தெய்தல்
 புமகயிமல மற்றும் மதுபானம் மீதான நதசியக் தகாள்மகமய தெயற்படுத்துதல் மற்றும்
கண்காணிப்பதில் தெயலில் ெமூகப் பங்நகற்மப ஊக்குவித்தல்
 புமகயிமல மற்றும் மதுபானம் ததாடர்பான பிரச்ெமனகளில் தபாதுமக்களிடமிருந்து
தகவல்ததாடர்புகமைப் தபறுதல்
மற்றும்
தெயற்படுத்தும்
நிறுவனங்களுக்குத்
நதமவயான டவடிக்மககமை பரிந்துமரத்தல்
 அரசு மற்றும் அரசு ொரா நிறுவனங்கள் மற்றும் அமமப்புகைால் நமற்தகாள்ைப்படும்
அமனத்து டவடிக்மககளுக்கும் ஒருங்கிமணப்பு முகவராக தெயற்படல்
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2020 -2021 கொைப் பகுதியில் அலையப்தபற்ற சொ லனகள் மற்றும் விநசை நிகழ்வுகள்
புமகயிமல மற்றும் மதுவினால் ஏற்படும் தீங்குகளில் இருந்து எமது ெமூகத்மதப் பாதுகாக்க
அமனத்து ெமூகத் துமறகமையும் அணிதிரட்டும் ந ாக்கத்துடன், புமகயிமல மற்றும் மது மீதான
நதசிய அதிகாரெமப பின்வரும் புதிய உப குழுக்கமை நியமித்துள்ைது.
01. NATA ெட்டத்தில் திருத்தங்களுக்கான உப குழு
02. புமகயிமல மற்றும் மதுபானம் உப குழுவிற்கான வரிவிதிப்பு சூத்திரத்மத உருவாக்குதல்
03. புமகயிமல மற்றும் மதுபானப் பாவமன நிறுத்தம் மற்றும் தடுப்புக்கான உபகுழு
04. புமகயில்லா புமகயிமல ததாடர்பான உப குழு
05. புமகயிமல பயிர்ச்தெய்மகக்கான மாற்றுப் பயிர்கள் ததாடர்பான உப குழு
06. புமகயிமல மற்றும் மதுமவத் தடுப்பதற்கான பாடத்திட்டத்மத உருவாக்குதல்
ததாடர்பான மருத்துவப் பட்டதாரி மாணவர்கமைக் தகாண்ட உப குழு
07. NATA தகாள்மகயிமன தெயல்படுத்துதல் மற்றும் வலுப்படுத்துதல் ததாடர்பான ஊடகக்
துமணக்குழு
உப குழுவின் தபயர்
அல்ைது
தசயல்படுத் ப்பட்ை
தசயல்பொடு
NATA சட்ைத்தில்
திருத் ங்களுக்கொன
உப குழு

புலகயிலை மற்றும்
மதுபொனம் உப

உப குழுவின் குறிக்நகொள்

முக்கிய அலைவுகள்

NATA ெட்டத்தின் பயனுள்ை
தெயல்பாட்டிற்கு நதமவயான
திருத்தங்கமை முன்தமாழிந்து
ெட்டத்தின் ந ாக்கத்மத
நமம்படுத்துதல, அபராதங்கமை
அதிகரிப்பது, குழந்மதகளின்
நவமலவாய்ப்மபக்
கட்டுப்படுத்துவது,
உணர்ச்சிகரமான பகுதிகளில்
புமகயிமல மற்றும்
மதுபானங்கமை விற்பமன
தெய்வமதக் கட்டுப்படுத்துவது
மற்றும் மாஜிஸ்திநரட்
நீதிமன்றங்களின் அதிகாரங்கமை
அதிகரிப்பது ஆகியமவ இதில்
அடங்கும்.

• NATA ெட்டத்தில் திருத்தம்
தெய்ய நவண்டிய முக்கிய
பகுதிகள் அமடயாைம்
காணப்பட்டுள்ைன.
4 முதல் 13 வமரயிலான
பிரிவுகள் தவிர்ந்த மற்ற எல்லா
பிரிவுகளும் திருத்தங்களுக்கு
முன்தமாழியப்பட்டது.
• ெட்டம் இயற்றும்
தெயன்முமறமயத்
ததாடங்குவதற்கு, NATA
ெட்டத்தில் திருத்தம் தெய்ய
அமடயாைம் காணப்பட்ட
முக்கிய பகுதிகமை
உள்ைடக்கும் வமகயில்
ஏற்கனநவ சிங்கை தமாழியில்
ஒரு முன்தமாழிவு
வமரயப்பட்டுள்ைது. (இது
எந்தப் பிரிவுகளில் திருத்தம்
தெய்ய நவண்டும், எப்படி
திருத்தம் தெய்ய நவண்டும்
என்பமத விரிவாக
விைக்குகிறது.)
• ' NATA ெட்டத்தில் திருத்த
துமணக் குழு அமமச்ெரமவப்
பத்திரத்மத எழுதத்
ததாடங்கியுள்ைது.
• குமறந்த வருமானம் உள்ை
ாடுகள், நமல்- டுத்தர

புமகயிமல மற்றும் மதுவிற்கான
எளியதும்
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குழுவிற்கொன
வரிவிதிப்பு
சூத்திைத்ல
உருவொக்கு ல்;

தவளிப்பமடயானதுமான
வரிவிதிப்பு சூத்திரத்மத
உருவாக்குதல். இந்த
ந ாக்கங்கமை அமடய, நதசிய
அைவிலான தெயல்முமற
தெயல்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
உலக சுகாதார அமமப்பு (WHO)
நிதி அமமச்சு; மற்றும் தகாள்மக
ஆய்வுகள் நிறுவனம் நபான்ற
அரசு ொரா நிறுவனங்கள்
வரிவிதிப்பு சூத்திரங்கமை
உருவாக்குவது ததாடர்புமடய
பிற அமமச்சுக்கள் மற்றும் அரசு
நிறுவனங்கள் ஒன்றிமணந்து
இது ததாடர்பில் பணியாற்றி
வருகின்றன

புலகயிலை மற்றும்
தபாதுமக்களில் நிமலயான
மதுபொனப் பொவலன
மாற்றத்திற்காக இலக்கு குழுநிறுத் ம் மற்றும்
ொர்ந்த முமறயில் புமகயிமல
டுப்புக்கொன உப குழு மற்றும் மதுபானங்கமை
நிறுத்துதல் மற்றும் தடுப்பது
பற்றிய விழிப்புணர்வு
திட்டங்கமை உருவாக்குதல்.
இலக்குகமை
அமடந்துதகாள்வதற்காக, நதசிய
அைவிலான திட்டங்கள் சுகாதார
அமமச்சு;, உலக சுகாதார
அமமப்பு (WHO)), கல்வி அமமச்சு
ஏமனய ததாடர்புமடய
அமமச்சுக்கள்; மற்றும் அரசு
நிறுவனங்களுடன் ஒன்றிமணந்து
இமணந்து தெயல்படுதல்.
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வருமானம் உள்ை ாடுகள்,
குமறந்த டுத்தர வருமானம்
உள்ை ாடுகள் மற்றும் உயர்
வருமானம் உள்ை ாடுகளில்
வரிக் குறியீட்டு முமற பற்றிய
தகவல்கமைச் நெகரித்து,
வரிவிதிப்புச் சூத்திரத்மத
உருவாக்க UCT இலிருந்து
நிபுணத்துவத்மதப் தபற்று,
எளிமமயான மற்றும் சீரான
வரி விதிப்புச் சூத்திரத்மத
உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
புமகயிமலக்கான,
நமம்படுத்தப்பட்ட
புமகயிமல வரி குறியீட்டு
சூத்திரம், சுகாதார
அமமச்ெருக்கு
வழங்கப்பட்டது.
உருவாக்கப்பட்ட வரி விதிப்பு
சூத்திரம் நிமறவமடயும்
கட்டத்தில் உள்ைது.
• NATA மற்றும் கல்வி
அமமச்சுடன் இமணந்து
கல்வித் துமறயில் முதன்மம
பயிற்சியாைர்களுக்கான
பாடத்திட்டத்மத
தபாருத்தமான
நிபுணத்துவத்தின் உதவியுடன்
தயாரித்துள்ைது.
புமகயிமல மற்றும் மதுபானம்
ஆகியவற்மறத் தடுப்பது
மற்றும் கட்டுப்படுத்துவமத
இலக்காகக் தகாண்டு அறிவு,
மனப்பான்மம மற்றும்
அறிவுத்திறமன வைர்ப்பதற்
விநைட ஆநலாெமன வகுப்பு
டத்தப்பட்டது. புமகயிமல
மற்றும் மதுமவத்
தடுப்பதற்கும்
கட்டுப்படுத்துவதற்கும்
தவௌ;நவறு இலக்குக்
குழுக்களுக்கான ஆநலாெமனத்
திறன் தெயல்முமறகளில்
திறம்படப் பங்களிப்பதற்காக
இந்த ஆநலாெமனப் பாடத றி
உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
• தபாதுச் சுகாதார
பரிநொதகர்கள்;, கலால்
அதிகாரிகள், காவல்துமற
அதிகாரிகள், இமைஞர்
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புலகயிலை ஓழிப்பு
த ொைர்பொன உப குழு

புலகயிலை
பயிர்ச்தசய்லகக்கொன
மொற்றுப் பயிர்கள்
த ொைர்பொன உப குழு

கூட்டுறவு அதிகாரிகள் மற்றும்
Nயுவுயு பணியாைர்கமை என
32 நபருக்கான பாடத றி மார்ச்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதில்
எட்டு அமர்வுகள்
நிமறவமடந்துள்ைன, நமலும்
இரண்டு அமர்வுகள் மட்டுநம
மீதமுள்ைன.
.
• புமகயிமல மற்றும்
மதுபானம் ததாடர்பான தபாது
மக்களின் கருத்துக்கமை
பகுப்பாய்வு தெய்வதற்கான
தபாது கருத்துக் கணிப்பு
டத்தப்பட்டது. பதில்கள்
இமணயத்தைத்தில்
நெகரிக்கப்பட்டு, பிரதிகள்
மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வுகள்
ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
தபாதுமக்களிமடநய
இலங்மகயின் பழங்குடி
புமகயிமலயின் பயன்பாட்மடக்
ெமூகத்தினரிமடநய வாய்
குமறத்து, அதமன
புற்றுந ாய் மற்றும்
பயன்படுத்துவமத நிறுத்துவமத
புமகயிமல நுகர்வு அபாயம்
ஊக்குவிக்கவும். (இலக்குகமை
குறித்து NATA வினால் ஆய்வு
அமடவதற்காக, சுகாதார
ஒன்று டத்தப்பட்டது.
அமமச்சு, உலக சுகாதார
• அரொங்க நிறுவனங்கள்
அமமப்பு (WHO) கல்வி அமமச்சு, மற்றும் இலங்மக ஆயுர்நவத
புத்தொெனம், ெமய மற்றும்
மருந்து கூட்டுத்தாபனம்
கலாச்ொர அலுவல்கள் அமமச்சு,
(SLMA) மூலம் அபிவிருத்தி
இலங்மக அரெ
தெய்யப்பட்ட (தமல்லக்கூடிய
பல்கமலக்கழகங்கள் மற்றும்
ஆயுர்நவத தயாரிப்பு)
ஏமனய ததாடர்புமடய
ெந்மதக்கு
அமமச்சுக்கள் மற்றும்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
அரொங்கத்துடன் இமணந்து
• அபிவிருத்தி தெய்யப்பட்ட
நதசிய அைவிலான
தயாரிப்பு தபாதுமக்களுக்கு
நவமலத்திட்டங்கள்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
மடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ை
26 2021மார்ச் 26 அன்று
ன.)
"scientific magazine” BMICH இல்
தவளியிடப்பட்டது.
இலங்மகயில் இருந்து
'பரீட்ொர்த்தமாக புமகயிமல
புமகயிமல பயிர்ச்தெய்மகமய
ொகுபடி இல்லாத
அகற்றி, புமகயிமல
மாவட்டங்கமை
விவொயிகளுக்கு மாற்று
உருவாக்குதல்' என்பது
வாழ்வாதாரத்மத
புமகயிமல
அறிமுகப்படுத்துதல்.
விவொயிகளுக்கான
இலக்குகமை அமடய, நதசிய
தபாருைாதார ரீதியாக
அைவிலான திட்டங்கமை
ொத்தியமான மாற்று
சுகாதார அமமச்சு உலக சுகாதார
வழிகளில் ஈடுபடுவதற்கு
அமமப்பு (WHO) மற்றும் ஏமனய
உதவுவதற்காக
அமமப்புக்கலான
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ைது.
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தெயல்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
விவொயம், விவொயத் துமற,
பல்கமலக்கழகங்கள் மற்றும் பிற
ததாடர்புமடய அமமச்ெகங்கள்
மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள்.
இலக்கு குழுக்களில் விவொய
குடும்பங்கள், ெமூகத்தில்
பாதிக்கப்படக்கூடிய
குழந்மதகள் குழுக்கள்
ஆகியவற்றுடன் இமணந்து
தெயல்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

புலகயிலை மற்றும்
மதுலவத்

மருத்துவ துமற பட்டதாரி
மாணவர்களுக்கு புமகயிமல
161
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அனுராதபுரம் மற்றும்
தமானராகமல ஆகிய
மாவட்டங்களில் இரண்டு
மாவட்டங்களில்
நமற்தகாள்ைப்பட்ட
கணக்தகடுப்பின் முடிவுகமை
ஆராய்ந்த பின்னர் இந்த
நொதமன முயற்சியானது
அமுல்படுத்தப்பட்டது.
ஆய்வின் ஆரம்ப முடிவுகமை
ஆய்வு தெய்த பிறகு, இரண்டு
மாவட்டங்களுக்குள்
பாதிக்கப்படக்கூடிய
குழுக்கள் அமடயாைம்
காணப்பட்டன.
தெயல்முமறமய
எளிதாக்குவதற்கு இரண்டு
மாவட்டங்களில் உள்ை
ததாடர்புமடய
அதிகாரிகளுடன் வலுவான
இமணப்மப NATA
உருவாக்கியுள்ைது.
விவொய குடும்பங்களுக்கு
விநிநயாகிக்கவும், விவொய
அதிகாரிகளுக்கு
விநிநயாகிக்கவும் ொதனங்கள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ைன.
•நபராதமனப்
பல்கமலக்கழகம் விவொய
பீடம், அனுராதபுரப்
பிரநதெத்தில் நொைத்மத
மாற்றுப் பயிராகப்
பயன்படுத்துவதற்கான
தபாருைாதார
ொத்தியக்கூறுகமைக்
ஆராய்வதற்பான மதிப்பீடு
தெய்யப்பட்டது
• புமகயிமல தெய்மக
இல்லாத இரண்டு
மாவட்டங்கமை உருவாக்கும்
தெயன்முமறமய NATA
எளிதாக்குகிறது.
• இந்தத் திட்டத்மத
ாடைாவிய ரீதியில்
விரிவுபடுத்துவதற்கு இவ்
ஆய்வின் முடிவுகள்
பயன்படுத்தப்படும்
• இந்த உபகுழு இலங்மகயில்
உள்ை அமனத்து அரெ
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டுப்ப ற்கொன
பொைத்திட்ைத்ல
உருவொக்கு ல்
த ொைர்பொன
மருத்துவப் பட்ை ொரி
மொணவர்கலைக்
தகொண்ை உப குழு

மற்றும் மதுபானம் தடுப்பு
பற்றிய பாடத்திட்டத்மத
உருவாக்கி இலங்மகயிலுள்ை
அமனத்து அரெ மருத்துவ
பீடங்களிலும் அதமன
மடமுமறப்படுத்துதல்.

மருத்துவப்
பாடொமலகளிலிருந்தும்
நபராசிரியர்கள்,
மவத்தியர்கள், சிநரஷ்ட
விரிவுமரகள் மற்றும்
விரிவுமரகள் நபான்ற
தகௌரவமான
கல்வியாைர்கமைக்
தகாண்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இன்றுவமர, இலங்மகயில்
உள்ை அமனத்து அரெ
மருத்துவப் பள்ளிகமையும்
உள்ைடக்கிய
கல்வியாைர்களின் 14 குழு
உறுப்பினர்களுடன் இக்
குழு
நமம்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
•

NATA தகொள்லகயிலன
தசயல்படுத்து ல்
மற்றும்
வலுப்படுத்து ல்
த ொைர்பொன ஊைகக்
துலணக்குழு

இலங்மகயில் அமனத்து
ஊடகங்கைாலும்
நமற்தகாள்ைப்படும்
புமகயிமல மற்றும் மதுபான
விைம்பரங்கமை நிறுத்த
டவடிக்மக எடுத்தல். இது
முதன்மமயாக
ததாமலக்காட்சி
அமலவரிமெகளில்
ஒளிபரப்பப்படும்
ததாமலகாட்சி மற்றும்
திமரப்படங்கமை
மமறமுகமாகவும்
ந ரடியாகவும்
விைம்பரப்படுத்துவமதயும்,
ெமூக ஊடகங்கள் உட்பட
இமணயத்தில்
விைம்பரங்கமையும்
தடுப்பமதயும், எதிர்கால
ெந்ததியினமர புமகயிமல
மற்றும் மது
162
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வமரவுக் குழுவால்
பாடத்திட்டக் கட்டமமப்பு
தயாரிக்கப்பட்டுள்ைது.
• பாடத்திட்டம் பல்கமலக்
கழக ஆமனக்குழுவிற்கு
UGC முன்தமாழியப்பட்டு,
ததாடர்புமடய
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தரப்பினரிடமிருந்து
ஒப்புதல் தபறப்பட்டுள்ைது.
 சிகதரட் பாக்தகட்டுகளில்
காணப்படுகின்ற சுகாதார
எச்ெரிக்மக
புமகப்படத்தமதப்
புதுப்பித்தல்
 உப குழு இந்த
ந ாக்கத்திற்காக
புமகப்படங்களின்
ததாகுப்புகமை
உருவாக்குகிறது.
 அமனத்து ஊடகங்களிலும்
புமகயிமல மற்றும்
மதுபான விைம்பரங்கமை
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு
ஊடகக் தகாள்மகயின்
மூலம் பணியாற்ற
நதமவயான அமனத்து
டவடிக்மககமையும்
நமற்தகாள்வதற்கு உப குழு
தெயல்படுகிறது.
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புலகயிலை மற்றும்
மதுபொனத் டுப்பு
ந சிய ஆய்வைங்கு
(NSTAP 2021)

பயன்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்க
ஊடக தகாள்மக
கட்டமமப்மப
ெமூகமயமாக்குவமதயும்
ந ாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது..
புமகயிமல மற்றும்

மதுொரத்துடன் ததாடர்புமடய
ஆராய்ச்சிகமை ஊக்குவித்தலும்
உதவுதலும்

WHO FCTC த ொைர்பில்
முன்தமொழிவு
சமர்ப்பிப்பு
தசய்திப் பத்திரிலகயில்
கட்டுலைகள்
தவளியிடு ல்

புமகயிமல மற்றும் மதுவினால்
ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து
தபாதுமக்களுக்கு
ததளிவுபடுத்துதல்

நகொவிட்-19 த ொற்று கொைம்
இைங்லக
ாட்டில் புமகயிமல மற்றும்
ஊைகவியைொைர்களுக்
மதுப்பாவமனமயத் தடுப்பதில்
கொன ஆநைொசலன
பங்காற்றும்
நிகழ்ச்சி
ஊடகவியலாைர்களின்
பங்களிப்மப பாராட்டுதல்.
புமகயிமல மற்றும்
மதுப்பாவமனமயத் தடுபக்கும்
தெயற்பாடுகளில்
ஊடகவியலாைர்கமை
ஊக்குவித்தல்.

மட்ைக்கைப்பு,
யொழ்ப்பொணம் மற்றும்
கொலி மொகொண சுகொ ொை
பயிற்சி நிலையத்தில்
பயிலுனர் தபொது
சுகொ ொை
பரிநசொ கர்களுக்கொன
தசயைமர்வு

புமகயிமல மற்றும்
மதுப்பாவமனமயத்
தடுப்பதற்காக
ஊடகவியலாைர்கள் மற்றும்
பங்குதாரர்களுக்கு ஒத்தமழப்பு
வாங்குதல்.
NATA ெட்டத்மத
தெயல்படுத்துவதில்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு ஆநலாெமன
வழங்குதல்

163

164

ஆய்வரங்கு 2021டிெம்பர்
17ஆம் திகதி
மடதபறவுள்ைது.
• NATA இது ெம்பந்தமாக
வழிகாட்டுதல்கமை
உருவாக்கி, நிகழ்மவ
ஒருங்கிமணத்து வருகிறது.
WHO FCTC இனது 5.3 ஆம்
ெர்த்மத ததாடங்க FCTC
தெயலகத்திற்கான
முன்தமாழிவு ெமர்ப்பிப்பு.
• நகாவிட்-19 ததாற்றுந ாய்
காலத்தில் புமகயிமல மற்றும்
மதுமவ ஒழிப்பதற்காக
பதிதனாரு தெய்தித்தாள்
கட்டுமரகள்
தவளியிடப்பட்டன
 விழாவிலாவிற்கு
மாண்புமிகு சுகாதார
அமமச்ெர் திருமதி
பவித்ராநதவி
வன்னியாராச்சி அவர்கள்
பிரதம அதிதியாகக்
கலந்துதகாண்டதுடன், ஐந்து
டிஜிட்டல் ஊடக நெனல்கள்,
ான்கு ஊடகவியலாைர்கள்
மற்றும் இலங்மக ஒலிபரப்பு
ஒத்துமழப்பு (SLBC)
ஆகிநயார் புமகயிமல
மற்றும் மதுபானம்
தடுப்புக்கான அவர்களின்
பங்களிப்பின் ொர்பாக
தகௌரவிக்கப்பட்டனர்.
விழாவில்.
150 நமற்பட்ட தபாது
சுகாதாரப்
பயிலுனர்களுக்கான மூன்று
அமர்வுகளில் பயிற்சிகள்
டாத்துவதற்கு
பரிந்துமரக்கப்பட்டது
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புலகயிலை மற்றும் மதுலவ ஒழிக்க
பொைசொலை மட்ை மற்றுத் ந சிய
அைவிைொன தசயல் திட்ைத்ல
உருவொக்கு ல்

மாணவர்கள் மத்தியில்
புமகயிமல மற்றும் மது
பாவமனமய ஒழித்தல்



1948 அவசை அலழப்பு
நசலவ

GATS கணக்தகடுப்பு
(உைகைொவிய வயது
வந்ந ொர் புலகயிலை
ஆய்வு)

ஆநலாெமன
தபற்றுக்தகாள்வதற்காக
தகௌரவ. சுகாதார அமமச்ெர்
அவர்களுக்கும் திட்டம்
குறித்து விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்த கல்வி
அமமச்சின்
அமமச்ெருக்கும் தெயல்
திட்டம்
ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
• 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான
தமன்தபாருள் ததாடர்பான
ஒப்பந்தத்தில்
மகதயழுத்திடப்பட்டுள்ைது.
• இம் முமறமமமய
இற்மறப்படுத்துவதற்காக
நெமவ வழங்குனருடன்
கலந்துமரயாடல் கூட்டம்
ஒன்று டத்தப்பட்டது.
இன்றுவமர, அமனத்து
தரவுகளும் பகுப்பாய்வு
தெய்யப்பட்டு, WHO, DCS
மற்றும் CDC உடனான இறுதி
வமரமப (GATS) நிமறவு
தெய்வதற்கான
ஆநலாெமனக் கூட்டங்களில்
பங்நகற்றுள்ைன.
இறுதி வமரமப இறுதி
கட்டத்தில் உள்ைது. அமத
பரிசீலமன தெய்து நிமறவு
தெய்ய நவண்டியுள்ைது.

ற்நபொது முன்தனடுக்கப்பட்டுவரும் அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள்

நிகழ்ச்சித் திட்ை
விபைம்

தமொத் மதிப்பீடு

1

NATA ெட்டத்மத
அமுல்படுத்துதல்

1,115,000.00

2

கல்வி மற்றும்
பயிற்சி

2,000,000.00

2020.12.31இல்
உள்ைவொைொன தபௌதீக
முன்நனற்றம்.
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அங்கீகராரம் தபற்ற
அதிகாரிகளுக்கான
வழக்காடல் நிகழ்சித்
திட்டங்கள் NATA
ெட்டத்மத
திருத்தியமமத்தல்
ததாடர்பான உப
குழுவால்
டாத்தப்பட்டது.
புமகயிமலப்
165

2020.12.31.
இல்
உள்ைவொைொன
நிதி
முன்நனற்றம்.
304,425.00

133,290.00
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3

விழிப்புணர்வு
மற்றும்
ெட்டவிவகார
ததளிவூட்டல்
நிகழ்ச்சித் திட்டம்;

4

ஆராய்வு மற்றும்
தகவல் முமறமம

இை

பாவமனமயத் நிறுத்தல்
மற்றும் தடுப்பு துமணக்
குழுக்களின்
தெயல்பாடுகள்
இரண்டு கண்காட்சிகள்
டாத்தப்பட்டன
புமகயிமல வரிவிதிப்பு
சூத்திரத்மத
திட்டமிடுவதற்காக
வரிவிதிப்பு உப குழுக்
கூட்டம் டாத்தப்பட்டது.

1,500,000.00

1,500,000.00
6,115,000.00

திட்ை விபைம்

1948 அவெர அமழப்பு
நெமவ அமுலாக்கம்

தமொத் மதிப்பீடு

1

NATA
ெட்டத்மத
அமுல்படுத்துதல்

4,000,000.00

2

கல்வி மற்றும் பயிற்சி

2,200,000.00

3 விழிப்புணர்வு
மற்றும் ெட்டவிவகார
ததளிவூட்டல்
நிகழ்ச்சித் திட்டம்

12,500,000.00
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2020.12.31இல்
உள்ைவொைொன
தபௌதீக
முன்நனற்றம்
ஊடகக்
தகாள்மகயின்
மீறமலக்
கண்டறிந்து,
நதமவயான
திருத்தங்கமை
உருவாக்கியது
மற்றும்
NATA
ெட்டத்திற்கு
அமமவாக
வரிவிதிப்மப
உருவாக்கியது.
அங்கீகாரம்
அதிகாரிகளிமடநய
NATA ெட்டம் பற்றிய
அறிமவ வைர்த்து,
ெம்பந்தப்பட்ட
தரப்பினருக்கு
அறிவுமர
வழங்க
உைவை
ஆநலாெமன
வகுப்புகமை
டத்தியமம
ெமூகத்தின்
ஆநராக்கியத்மத
நமம்படுத்த ெமூக
அடிப்பமடயிலான
மது
மற்றும்
புமகயிமல தடுப்பு

410,712.00

676,150.00
1,524,577.00
2020.12.31. இல்
உள்ைவொைொன
நிதி
முன்நனற்றம்
20,694.00

42,638.00

42,267.00
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3

ஆராய்வு மற்றும்
தகவல் முமறமம

3,000,000.00

4

கண்காணிப்பு மற்றும்
மதிப்பீடு
NATA
அலுவலகச்
தெயற்பாடுகமை
வலுப்படுத்துதல்

2,000,000.00

5

திட்டங்களுக்கு
உதவியமம
"scientific magazine”,
ததாடங்கப்பட்டது,
1948
அவெர
அமழப்பு
நெமவமய
வலுப்படுத்தியது
மற்றும்
அறிக்மககமை
உருவாக்கியது.

1,300,000.00

NATA
அலுவலகத்திற்கு
அலுவலக
உபகரணங்கமை
வாங்கியது மற்றும்
அதிகாரிகளுக்கு
இயலுமம விருத்திப்
பயிற்சிகள்
டத்தப்பட்டன

25,000,000.00

1,739,857.79

6,500.00

1,851,956.79

2021ல் ைொத் திட்ைமிைப்பட்ை விநேை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்
1. புமகயிமல இல்லாத வலயங்கமை உருவாக்கி நமம்படுத்துதல்
2. தவகுென ஊடகம் மற்றும் கல்வி அமமச்சின் உயர் அதிகாரிகளுக்கான ஆநலாெமன

தெயலமர்வுகமை டாத்துதல்
3. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கான வழக்காடல் ததாடர்பலானதெயலமர்வுகமை
டாத்துதல்
4. புமகயிமலயின் ெட்டவிநராத வர்த்தகத்மதக் கண்காணிக்க ஒரு அமமப்மப உருவாக்குதல்

5. புமகயிமலக்கான மாற்றுப் பயிர்கமை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக அநுராதபும் மற்றும்
தமானராகமல மாவட்டங்களில் முன்நனாடிெ தெயங்திட்டங்களின நபாது ஆதரவு
திரட்டும் நிகழ்ச்சிகள்
வருைம்

ஆண்

தபண்

உசொத்துலணகள்:

2008

26.8

1.2

இலங்மகயின்
இரண்டு
மாவட்டங்களில் ஆண்கள் மத்தியில்
மதுபான
மற்றும்
புமகயிமலப்
பாவமன

2012

2014

39.6

48.1

2.4

2009; டி சில்வா et al
இலங்மகயின்
நதசிய
மதுொரப்
பாவமனப் பரம்பல் மதிப்பாய்வு 2014

1.2

நொமதுங்க, et al
வயதுவந்த இலங்மகயர்கள் மத்தியில்
மதுொர நுகர்வின் பரம்பல், முமறகள்
மற்றும் இமடத்ததாடர்புகள் மற்றும்
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அதற்கு
ததாடர்பு

புமகத்தலுடன்

2015

34.8

0.5

STEP மதிப்பாய்வு

2016
(கடுலமயொகக்
குடிப்பவர்கள்)

16.6

2.4

WHO - தகவல் படிவம்

2019

40.89

0.26

NDDCB நதசிய மதிப்பாய்வு

நபொல ப் தபொருள் பொவலன பற்றி ந சிய பைம்பல் மதிப்பொய்வு 2019
வைர்ந்ந ொர் மத்தியில் புலகயிலைப் பொவலனப் பைம்பல் (WHO அறிக்லககள்)
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உள்ைத
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4.2.11 சுகொ

ொைப் பைொமரிப்புத் ைம் மற்றும் பொதுகொப்பு

அறிமுகம்
சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலகமானது இலங்மகக்கான
சுகாதார பராமரிப்பு தர உத்தரவாத நிகழ்ச்சிமய மடமுமறப்படுத்துவதற்கான நதசிய கவனக்
குவிப்புப் புள்ளியாக 2012 ஆம் ஆண்டில் தாபிக்கப்பட்டது. சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும்
பாதுகாப்புப்
பணிப்பாைர்
அலுவலகமானது,
தர
உத்தரவாத
நிகழ்ச்சிமய
மடமுமறப்படுத்துவதற்காக ாடு முழுவதிலும் பி வமக ஆதார மவத்தியொமலகளுக்கு
நமற்பட்ட அமனத்து மவத்தியொமலகளிலும் தாபிக்கப்பட்டுள்ை தர முகாமம அலகுகளின்
வமலயமமப்பு ஒன்மறயும் பிராந்திய சுகாதார நெமவகள் பணிப்பாைர் அலுவலகங்கமையும்
தகாண்டுள்ைது.
த ொலை ந ொக்கு:
இலங்மகயில் பாதுகாப்பான, தரம் வாய்ந்த சுகாதார பராமரிப்புச் நெமவகள் வழங்கப்படுவமத
உறுதிப்படுத்துவதற்கான சிறப்புத் நதர்ச்சிய நிமலயமாக விைங்குதல்.
எமது பணி
அமனத்துப் பங்காைர்களினதும் பங்நகற்புடன் வாடிக்மகயாைர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கமை
நிமறநவற்றும் அநதநவமை ததாடர்ச்சியான நமம்பாட்டின் ஊடாக மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பான
மற்றும் தரம் வாய்ந்த சுகாதார பராமரிப்புச் நெமவகமை வழங்குவதற்கு சுகாதார பராமரிப்பு
நிறுவனங்களுக்கு வெதி ஏற்பாடுகமைச் தெய்து தகாடுத்தல்.
குறிக்நகொள்கள்
1. வாடிக்கயாைர்களின் விருப்பங்கள், எதிர்பார்ப்புக்கள், தபறுமானங்கள், ந ாயாைர் மமயப்
பராமரிப்பு என்பவற்றுக்கு ஏற்பத் துலங்கக் கூடிய வாடிக்மகயாைமர மமயமாகக்
தகாண்டதாக நிறுவனக் கட்டமமப்புக்கமைப் பலப்படுத்துதல்.
2. சுகாதார பராமரிப்புத் தர நமம்பாட்டுக்கும் ந ாயாைர் பாதுகாப்புக்குமான வெதி ஏற்பாடுகள்
தெய்து தகாடுப்பதற்காக பயனுறுதி வாய்ந்த தமலமமத்துவத்மதயும் நிர்வாக
முமறகமையும் தாபித்தல்.
3. ந ாயாளிகளுக்கு
ொத்தியமான
மிகச்
சிறந்த
தபறுநபறுகள்
கிமடப்பமத
உறுதிப்படுத்துவதற்காக ொன்றுகமை அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட, த றிமுமறயில்
ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்ட மருத்து மடமுமறகமை ஊக்குவித்தல்.
4. ந ாயாளிகளினதும் ஊழியர்களினதும் பாதுகாப்மப உறுதிப்படுத்துவதற்காக மருந்துகள்,
மடமுமறகள், பாதகமான நிகழ்வுகள் மூலம் ஏற்படக் கூடிய இடர்பாடுகமைக் குமறத்தல்.
5. சுகாதாரத்மத ஊக்குவிக்கும், சூழல் ட்புறவான சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்கமை
உருவாக்குவதில் தபாதுப் தபறுமானங்களுக்கு உத்தரவாதமளிப்பதற்காக தரநமம்பாட்டு
உபாயங்கமை உள்ைகமயப்படுத்தல்.
6. சுகாதார
பராமரிப்பில்
உற்பத்தித்திறமனயும்
தரத்மதயும்,
பாதுகாப்மபயும்
நமம்படுத்துவதற்காக நதர்ச்சிமிக்க, ஆநராக்கியமான,
திருப்தியமடந்த நவமலப்
பமடதயான்மற உருவாக்குதல்.
7. தர நமம்பாட்டு மற்றும் ந ாயாைர் பாதுகாப்புத் துமறயில் ஆராய்ச்சிகமை ஊக்குவித்தல்.
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2020 இல் அலைவுகள் மற்றும் விநசை நிகழ்வுகள்
தகாவிட்19 ததாற்றுந ாய்ப் பரவலுக்கு மத்தியிலும், சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும்
பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலகத்தினால், அதன் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த
தெயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் பட்டியல்படுத்தப்பட்டுள்ை தபரும்பாலான தெயற்பாடுகமைப்
பூர்த்தி தெய்ய முடிந்தது. வருடாந்த தெயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் நிதி முன்நனற்றம் 63% ஆகக்
காணப்பட்ட நபாதிலும், சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர்
அலுவலகமானது, “புதிய வழமம”மயப் பின்பற்றி பயிற்சி நிகழ்ச்சிகமையும் மீைாய்வுக்
கூட்டங்கமையும் இமணயவழியில டாத்தியதனால் தபைதீக முன்நனற்றம் அதமனவி அதிக
முன்நனற்றத்மத தவளிப்படுத்தியது.
2020 இல் அலைவுகள்/ விநசை நிகழ்வுகள் பின்வருமொறு கொணப்பட்ைன,
1. 2020 உைக ந ொயொைர் பொதுகொப்புத் தினக் தகொண்ைொட்ைம்
சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலகம், உலக ந ாயாைர்
பாதுகாப்புத் தினத்மத தெப்டம்பர் 17ஆம் திகதி “சுகாதாரம் ஊழியர் பாதுகாப்பு: ந ாயாைர்
பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமம” என்ற ததானிப் தபாருளின் பணிப்பாைர் அலுவலகத்தின்
நகட்நபார் கூடத்தில் தகாண்டாடியது. இந்த நிகழ்வில் தகைரவ சுகாதார அமமச்ெர் திருமதி.
பவித்ரா வன்னிஆரச்சிகள் அவர்கள் பிரதம அதிதியாகக் கலந்து சிறப்பித்ததுனட் சுகாதார
அமமச்சின் உயர் அதிகாரிகளும் பங்நகற்றனர்.
நதசிய நிகழ்ச்சியுடன் இமணந்த வமகயில் சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் மத்தியில்
தங்கைது சிறந்த
மடமுமறகமைப் பகிர்ந்து தகாள்வதற்கான நிகழ்ச்சிதயான்றும்
டாத்தப்பட்டது. ததாற்றுந ாய்ப் பரவல் காலத்தில் தாங்கள் மடமுமறப்படுத்திய புத்தாக்கச்
தெயற்திட்டங்கமையும் மிகச் சிறந்த மடமுமறகமையும் பகிர்ந்துதகாள்வதற்கு அமனத்து
சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வின் ஒரு முக்கிய
தெயற்பாடாக, நிபுணர் குழுதவான்றினால் மிகச் சிறந்த தெயற்திட்டங்கள் ததரிவுதெய்யப்பட்டு
இந்த மிகச் சிறந்த மடமுமறகமை முன்மவத்தல் இடம்தபற்றது.
நதசிய நிகழ்ச்சியுடன் இமணந்த வமகயில், பல சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்கள், ந ாயாைர்
பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்மவ அதிகரிக்கும் ந ாக்கில் ந ாயாைர்
பாதுகாப்புத் தினத்மதக் தகாண்டாடின. அதமனத் ததாடர்ந்து மடதபற்ற தெயலாற்றுமக
மீைாய்வுக் கூட்டத்தில் அவர்கள் தங்கைது அனுபவங்கமைப் பகிர்ந்துதகாண்டதுடன் நிகழ்வின்
புமகப்படங்களும் எடுக்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வுடன் இமணந்த வமகயில் ததாற்றுக் ந ாய்க் காலத்தில் சுகாதார பராமரிப்பு
ஊழியர்களின் நெமவமயப் பாராட்டும் வமகயில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாமமரக் நகாபுரம்
தெம்மஞ்ெள் நிறத்தில் விைக்குகைால் அலங்கரிக்கப்பட்டது.
2. சுகொ ொை பைொமரிப்புத் ைம் மற்றும் பொதுகொப்பு பணிப்பொைர் அலுவைகத்தின் இலணய ைத்ல
ஆைம்பித் ல்
சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுகத்தின் உத்திநயாகபூர்வ
இமணய தைம் 2020 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது 2020 ந ாயாைர் பாதுகாப்புத்
தினத்திற்கான நதசிய நிகழ்வின் ஒரு பிரதான தெயற்பாடாக அமமந்தது. இந்த இமணய
தைமானது சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலகத்தினால்
டாத்தப்படும் தெயற்பாடுகமைப் பகிர்ந்துதகாள்வமத ந ாக்காகக் தகாண்டுள்ைதுடன்
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அமனத்து நிறுவனங்களும் தங்கைது மிகச் சிறந்த
ஒரு தைத்மதயும் வழங்குகின்றது.

மடமுமறகமை பகிர்ந்துதகாள்வதற்கான

3. இைங்லகயிலுள்ன ஆைம்ப மருத்துப் பைொமரிப்பு நிறுவனங்களுக்கொன ை நமற்பொர்லவ
கருலவலய தவளியிடு ல்
ஆரம்பச் சுகாதாரப் பராமரிப்பு முமறமயப் பலப்படுத்துச் தெயற்திட்டத்துடன் இமணந்த
வமகயில், சுகாதாரப் பராமரிப்பு தர மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலகத்தினால் 2020
ஆம் ஆண்டில் தர நமற்பார்மவக் கருவிதயான்று உருவாக்கப்பட்டு தவளியிடப்பட்டது. அது
இலங்மகயிலுள்ை
ஆரம்பச்
சுகாதாரப்
பராமரிப்பு
நிறுவனங்களின்
தரத்மத
உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஒரு முற்நதமவப்பாடாக உருவாக்கப்பட்டது.
இது
ாடு முழுவதிலும் உள்ை பிராந்தியப் பணிப்பாைர் அலுவலகங்கைால் அவற்றின் கீழ்
உள்ை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய மவத்தியொமலகளின் தரத்மத முகாமம தெய்வதற்காகப்
பயன்படுத்தப்படும்.
4. சத்திை சிகிச்லசப் பொதுகொப்பு சரிப்பொர்ப்புப் பட்டியலை மீை அச்சிடு ல்
ெத்திர சிகிச்மெப் பாதுகாப்புச் ெரிபார்ப்புப் பட்டியலானது சுகாதாரப் பராமரிப்புத் தர மற்றும்
பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலகத்தினால் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் சிபாரிசுகமை
ஏற்றுத் தயாரிக்கப்பட்டது 2013 ஆம் ஆண்டில் அமனத்து மவத்தியொமலகளிலும்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த டவடிக்மகயானது ெத்திர சிகிச்மெச் தெயன்முமறயின் நபாது
நிகழும் தவறுகள் குமறக்கப்படுவமத உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஒரு அத்தியவசிய
முற்நதமவப்பாடாக உள்ைது. ததாடர்பாடல் நதால்விகைால் பல்நவறு தவறுகள் நிகழ முடியும்
என்பதனால், ெத்திர சிகிச்மெப் பாதுகாப்மப உறுதிப்படுத்துவதற்காக இந்தத் தவறுமகைத்
தவிர்ப்பதற்காக இது படிவம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ைது. ாட்டு முழுவதிலும் உள்ை அமனத்து
மவத்தியொமலகளுக்கும் இந்த படிவம் அச்சிடப்பட்டு நபாதுமானைவில் வழங்கப்படுமவமத
சுகாதாரப் பராமரிப்புத் தர மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலகம் உறுதிதெய்கின்றது.
இந்த நிகழ்சி ததாடர்ெசியாக மடமுமறப்படுத்தப்படுவமத உறுதிப்படுத்துவதற்காக இந்தச்
ெரிபார்ப்புப் பட்டியலின் 300,000 பிரதிகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் மீை அச்சிடப்பட்டன.

ஒதுக்கீடு
(ரூபொ.மில்)

தசயற்பொடுகள்

1

2

வாடிக்மகயாைர்/ ந ாயாைர்
நதமவ மதிப்பீட்டுக்
கருவிமய உருவாக்குதல்
பல்நவறு மட்டங்களில்
முன்நனாடியாக
மடமுமறப்படுத்துதலும்
45 நிரல் அமமச்சு
நிறுவனங்களின் தர முகாமம
அலகுகளின் காலாண்டுச்
தெயலாற்றுமக மீைாய்வுக்
கூட்டம் (03 ாட்கள்)**

2020/12/31 இல்
உள்ைவொறொன
தசைவினம்

2020 த ொைைப்பட்ை அபிவிருத்திச் தசயற்திட்ைங்களின் விபைங்கள்
2020/12/31 இல்
உள்ைவொறொன தபௌதிக
முன்நனற்றம்

%

தசொற்களில்

0.05

0.0

வாடிக்மகயாைர்/ ந ாயாைர்
நதமவ மதிப்பீட்டுக்
கருவியின் கல் வமர
தயாரிக்கும் பணி
ஆரம்பிக்கப்பட்டது

50

0.4

0.133

2019 ஆம் ஆண்டுக்கான
வருடாந்த தெயலாற்றுமக
மீைாய்வு கூட்டம் 2020
மார்ச் மாதத்தில்
டாத்தப்பட்டது 1ஆம்,
2ஆம், 3ஆம் காலாண்டு

100

171

172
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மீைாய்வுகள் இமணயவழிக்
கூட்டங்களின் மூலம்
டாத்தப்பட்டன.
3

26 மாவட்ட/RDHS பிரநதெ
மவத்தியொமலகளின் (ஆதார
மவத்தியொமல வமக ‘பி’
க்கு நமல்) தர முகாமம
அலகுகளின் மாவட்டச்
தெயலாற்றுமக மீைாய்வுக்
கூட்டங்கள் **

0.2

0.031

4

இமணய தை உருவாக்கம்
மற்று பராமரிப்பு

0.65

0.248

5

தரநியமங்களின் உருவாக்கம்
மற்றும் சுகாதார பராமரிப்புத்
தர மற்றும் பாதகாப்புக்
குறிகாட்டிகளுக்கான
திருத்தங்கள்

0.2

6

நதசிய சுகாதார பராமரிப்புத்
தரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்
தகாள்மகமயத்
திருத்தியமமத்தலும் சுகாதார
பராமரிப்புத் தரம் மற்றும்
பாதுகாப்புக்கான ஐந்து வருட
உபாயமுமறத் திட்டத்மத
உருவாக்குதலும்

0.5

0.007

7

மருத்துவக் கணக்காய்வுகள்
பற்றிய தெயலமர் (02
ாட்கள்) **

0.185

0.07

8

நதசிய மருத்துவ
வழிகாட்டல்கமை/
த றிமுமறக் நகாமவகமை/
மகநயடுகமை/ மதிப்பாய்வு
வடிவமமப்புக்கமை

0.1

0.032

172

173

2019 ஆம் ஆண்டுக்கான
வருடாந்த மாவட்ட
தெயலாற்றுமக மீைாய்வு
கூட்டம் 2020 மார்ச்
மாதத்தில் டாத்தப்பட்டது
1ஆம், 2ஆம்
காலாண்டுகளுக்கான
தெயலாற்றுமக மீைாய்வுக்
கூட்டங்கள் டிெம்பர்
மாதத்தில் இமணயவழியில்
டாத்தப்பட்டன.
இமணய தை
உருவாக்கப்பட்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
(தமாழிதபயர்ப்புக்களின்
பதிநவற்றம்
பூர்த்தியமடயவில்மல)
4 முக்கிய நிபுணத்துவத்
துமறகளுக்கான கிளினிக்
குறிகாட்டிகளில்
திருத்தங்கள்
தெய்யப்பட்டன. இறுதிக்
கட்டத்தில் உள்ைது
உலக சுகாதார
அமமப்பினதும் ஏமனய
பங்காைர்களினதும்
ஆநலாெமனயுடன்
மீைாய்வுக் கூட்டங்கள்
டாத்தப்பட்டன. நதசிய
சுகாதார பராமரிப்புத் தரம்
மற்றும் பாதுகாப்புக்
தகாள்மகயும் உபாமுமறத்
திட்டமும்
உருவாக்கப்பட்டன. இறுதிக்
கட்டத்தில் உள்ைது
1ஆமுு் தெயலமர்வு
டாத்தப்பட்டது. 2020
மார்ச் மாதத்திு்ல் 50
பங்குபற்று ர்களுக்குப்
பயிற்சியளிக்கப்பட்டதுடன்
இரண்டாவது நிகழ்ச்சி
இமணயவழியில்
டாத்தப்பட்டது
ெத்திர சிகிச்மெ
மடமுமறகளுக்கான
தகவலறிந்த ஒப்புதல்
படிவத்மத
உருவாக்குவதற்கான மூன்று

100

80

70

80

100

75
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உருவாக்குதலும் அவற்றில்
திருத்ங்கள் தெய்தலும்

9

நியமங்கள்/வழிகாட்டல்கள்
அச்சிடப்படுகின்றன

4

10

ெம்பவ அறிக்மகப்படுத்தல்
முமறமயப் பலப்படுத்தல்
(கருவியில் திருத்தங்கள்
தெய்தல்)
மருத்துவக்
குறிகாட்டிகளுக்கான தரவு
நெகரிப்புக் கருவி தயாரித்தல்
குணப்படுத்தல் துமறக்கான
சுகாதார பராமரிப்புத் தரம்
மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய
பயிற்சி நிகழ்ச்சி (05
ாட்கள்)**

0.1

0.49

0.165

ஆரம்பச் சுகாதார பராமரிப்பு
நிறுவனங்கமை நமற்பார்மவ
தெய்வதற்கான ெரிபார்ப்புப்
பட்டியலில் திருத்தங்கள்
தெய்தமும் 3 மாகாணங்களில்
முன்நனாடி நிகழ்ச்சிகமை
டாத்துதலும்
DHQS இல் வை நிமலயத்மத
அபிவிருத்தி தெய்தல்

0.05

0.021

சுகாதார பராமரிப்பு
நிறுவனங்களில்
நமற்தகாள்ைப்படும் சுகாதார

0.3

11

12

13

14

15

2.601

ஆநலாெமனக் கூட்டங்கள்
டாத்தப்பட்டன. அது
இறுதிநிமலப்படுத்தப்பட்டு
மூன்று தமாழிகளிலும்
தமாழிதபயர்க்கப்பட்டது.
CSSD வழிகாட்டல்கமை
உருவாக்குவதற்காக ான்கு
நவமலக் குழுக் கூட்டங்கள்
டாத்தப்பட்டன.
சுவாெக் ந ாய்கள் பற்றிய
நதசிய சிறுவர் மருத்துவம்
வழிகாட்டல்கள் என்று
நூலின் அச்சிடல்
கட்டணங்களின் இறுதிக்
தகாடுப்பனவு 2020 மார்ச்
மாதத்தில்
தெலுத்தப்பட்டதுடன் 1
மில்லியன் ெத்திர சிகிச்மெ
ெரிபார்ப்புப் பட்டியல்கள்
அச்சிடப்பட்டன

75

0

0.05

0.05

173

174

கருவிக்கான ஆரம் கல்
வமரவு தயாரிக்கப்பட்டது.

10

1ஆம் நிகழ்ச்சி
தெப்டம்பரில்
டாத்தப்பட்டதுடன் அதில்
44 நபருக்குப்
பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.
2ஆம் நிகழ்ச்சி டெம்பரில்
டாத்தப்பட்டதுடன் அதில்
81 நபருக்குப்
பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.
ஆரம்பப் பராமரிப்பு
நிறுவனங்களின்
நமற்பார்மவக்கான
ெரிபார்ப்புப் பட்டியல்
திருத்தப்பட்டு, முன்நனாடி
நிகழ்ச்சி டாத்தப்பட்டு
தவளியிடப்பட்டது
தகாள்வனவு தெய்யப்பட
நவண்டிய தபாருட்களின்
நதமவப்பாடுகள் மதிப்பீடு
தெய்யப்பட்டு
பட்டியல்படுத்தப்பட்டன
சுகாதார பராமரிப்பு
நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி
டாத்தப்பட்டு சுகாதார

60

100

10

50

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

16

17

18

19

பராமரிப்புத் தரம் மற்றும்
பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சிகளுக்கான
காப்பகதமான்மற அமமத்தல்
2020 ந ாயாைர் பாதுகாப்புத்
தினம் தகாண்டாடப்பட்டது

DHQS ஆல் டாத்தப்படும்
நெமவக்காலப் பயிற்சிக்கான
ததாமலக்கல்வி
முமறதயான்மற
உருவாக்குதல்
சுகாதார பராமரிப்பு தர
மற்றும் பாதுகாப்புப்
பணிப்பாைர்
அலுவலகத்மதப்
பலப்படுத்துதல்
நிரல் அமமச்சு
நிறுவனங்களிலுள்ை தர
முகாமம அலகுகளின்
டிஜிட்டல் உட்கட்டமமப்மப்
பலப்படுத்தல்

பராமரிப்புத் தரம் மற்றும்
பாதுகாப்புடன்
ததாடர்புமடய தரவுகள்
நெகரிக்கப்பட்டன
சுகாதார பராமரிப்புத் தரம்
மற்றும் பாதுகாப்புப்
பணிப்பாைர் அலுவலகம்,
உலக ந ாயாைர்
பாதுகாப்புத் தினத்மத 2020
தெப்டம்பர் 17ஆம் திகதி
“சுகாதாரம் ஊழியர்
பாதுகாப்பு: ந ாயாைர்
பாதுகாப்புக்கு
முன்னுரிமம” என்ற
ததானிப் தபாருளின் கீழ்
தகாண்டாடியது. தகாவிட்
19 ததாற்றுந ாய்க்
காலப்பகுதியில் தாங்கள்
பின்பற்றிய சிறந்த
மடமுமறகமை
மவத்தியொமலகள்
பகிர்ந்துதகாண்டன DHQS
அவர்களுமடய புத்தாக்க
மடமுமறகமைப்
பாராட்டியது.
பிநரரமண உலக சுகாதாரத்
ஸ்தாபனத்திற்கு
அனுப்பப்பட்டது

3.2

0.1

0.059

நிற அச்சுப்தபாறி
தகாள்வனவு
தெய்யப்பட்டது

100

25

100

தபறுமகச் தெயன்முமற
ஆரம்பிக்கப்பட்டு 17
அச்சுப்தபாறிகள்
தபறப்பட்டன.

கைந் 5 வருைங்களுக்கொன நிதி தசயைொற்றுலகப் நபொக்கு
இை.

குறிகொட்டி

1.

டாத்தப்பட்ட தரச் தெயலாற்றுமக
மீைாய்வுவுக் கூட்டங்கள்

2.

அமரயாண்டுச்
தெயலாற்றுமக
மீைாய்வு
கூட்டங்கள்/
மாவட்ட
தெயலாற்றுமக
மீைாய்வுக்
கூட்டங்கள் டாத்தப்பட்டன.

வருைம்

2016
75%

2017
75%

2018
75%

2019
50%

2020
100%

50%

50%

100%

100%

100%
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3.

5S , CQI & TQM, ந ாயாைர் 255/380
பாதுகாப்பு
மற்றும்
மருத்துவக் (67%)
கணக்காய்வு ததாடர்பான பிரதான
பயிற்சியாைர் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட
ஊழியர்களின் எண்ணிக்மக (ெதவீதம்)

329/380 369/380
(86.5%)
(97%)

262/300 209/300
(87%)
(70%)

2021 ஆம் ஆண்டுக்கொகத் திட்ைமிைப்பட்டுள்ை விநசை அபிவிருத்தி தசயற்பொடுகள்
1. சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலத்திற்கான
உபாயமுமறத் திட்ட உருவாக்கம் 2021 -2025
2. சிறந்த
மடமுமறகமை அமனத்து சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்களுடனும்
பகிர்ந்துதகாள்ளுதல்
3. மாகாண மட்டங்களில் DHQS ஆல் பயிற்சிகமையும் நமற்பார்மவகமையும் டாத்துதல்.
4. ததாமலாமா ாட்டு அலமகயும் இமணயவழிப் பயிற்சிமயயும் உருவாக்குதல்.
5. 2021 ந ாயாைர் பாதுகாப்புத் தினம் தகாண்டாடுதல்.
6. தகவலறிந்த ஒப்புதல் படிவத்மத மீைாய்வு தெய்து அச்சிடுதல்
7. நதசிய சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புக் தகாள்மக, சுகாதார பராமரிப்புத்
தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய உபாயமுமறத் திட்டம் என்பவற்மற அச்சிடுதல்
8. “மத்திய ததாற்றுநீக்க வழங்கு ர் திமணக்கை வழிகாட்டல்கமை” அச்சிடுதல்
9. SLMA ஊடாக மருத்து ததாழில்நிபுணர்களிடம் ஆதரவு திரட்டல்
10. தமன்தபாருள்/இமணய தை உருவாக்கம் மற்று பராமரிப்பு.
11. வாடிக்மகயாைர்/ ந ாயார் நதமவ மதிப்பீட்டுக் கருவிமயயும் தவளிநயறல் ந ர்காணல்
வடிவமமப்மபயும் உருவாக்குதல்.
12. PGIM பயிலு ர்கைால் சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சிகளுக்கான
காப்பகதமான்று அமமக்கப்பட்டமம
13. தகவல் ததாழில்நுட்பம் உபகரணங்கமையும் தைபாடங்கமையும் வழங்குவதன் மூலம்
சுகாதாரப் பராமரிப்பு தர மற்றும் பாதுகாப்பு பணிப்பாைர் அலுவலகத்மதப்
பலப்படுத்துதல்
14. சுகாதார பராமரிப்புத் தரம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிப்பாைர் அலுவலத்தில் வல நிமலய
உருவாக்கம்
15. எதிர்காலப் பயிற்சிகளுக்காக தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ததாடர்பில் ந ாய்த்தடுப்பு
ஊழியர்களின் நதமவ மதிப்பீடு டாத்தப்பட்டது.
16. சிற்றூழியர்களுக்கான சுகாதாரப் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றி பயிற்சி நிகழ்ச்சி
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4.2.12 அனர்த் ங்களுக்கொன
(DPRD)

யொர்நிலை மற்றும் பதில்

ைவடிக்லகப் பிரிவு

அனர்த்த தயார்நிமல மற்றும் பதில் டவடிக்மகப் பிரிவானது, தயார்நிமல மற்றும் பதில்
டவடிக்மகத் ததாழிற்பாடுகளின் ஊடாக உபாயமுமற, ொன்றுகமை அடிப்பமடயாகக்
தகாண்ட வழிகாட்டல்மகை வழங்குவதன் மூலம் அனர்த்தங்களின் நபாது மரண வீதத்மத,
ந ாய்வாய்ப்படுதமல, சுகாதாரத் தாக்கங்கமைக் குமறப்பமத ந ாக்காகக் தகாண்டு
தெயற்படுகின்ற நதசிய அனர்த்த முகாமமக் கட்டமமப்புக்கான சுகாதார அமமச்சின் கவனக்
குவிப்புப் புள்ளியாக விைங்குகின்றது.
த ொலை ந ொக்கு:
ெமுதாயங்கமைப் பாதுகாப்பான தாக்குப்பிடிக்கும் திறனுள்ை சுகாதாரத் துமற
எமது பணி
அனர்த்த இடர் குமறப்மப சுகாதாரத் துமறயுடன் ஒருங்கிமணப்பதன் மூலமும் சுகாதாரத்
துமறயின் அனர்த்தப் பதில்
டவடிக்மககளுக்கான ஆதரவாைர்கைாக ெமுதாயத்துக்கு
வலுவூட்டுவதன் மூலமும் அனர்த்தங்களுடன் ததாடர்புமடய வமகயில் சுகாதாரத் துமறயின்
தெயற்பாடுகமை நமம்படுத்துவதன் ஊடாக பாதுகாப்பான இலங்மகக்குப் பங்களிப்புச்
தெய்தல்.
குறிக்நகொள்கள்
1. பாதுகாப்பான மவத்தியொமல முன்தனடுப்பின் ஊாக சுகாதார வெதிகளின் கட்டமமப்பு

ொர்ந்த, கட்டமமப்பு ொராத, ததாழிற்பாட்டு ஆற்றல்கமை நமம்படுத்துதல்.
2. சுகாதாரத் துமற அனர்த்த முகாமமக்காக மனித வைங்கமை நமம்படுத்துதல்.
3. சுகாதாரத் துமற அனர்த்த முகாமமக்காக பங்காைர்களின் ஒருங்கிமணப்மப ஊக்குவித்தல்.
4. சுகாதாரத் துமற அனர்த்த முகாமமக்கான தகவல் ஆதரவு, அறிவு முகாமம, ஆராய்ச்சி
என்பவற்மற நமம்படுத்துதல்.
5. சுகாதாரத் துமற அனர்த்த முகாமமக்காக ெமுதாயப் பங்நகற்மப நமம்படுத்துதல்.
6. சுகாதாரத் துமற அனர்த்த முகாமமயில் தபறுநபற்மற அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட
கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்மட ஒருங்கிமணத்தல்.
2020– 2021 இல் அலைவுகள் மற்றும் விநசை நிகழ்வுகள்

1. அனர்த் பதில் ைவடிக்லகச் தசயற்பொடுகள்
 COVID த ொற்றுந ொய்
சுகாதார அமமச்சில் உள்ை DPRD அலுவலகம் ஒரு அமழப்பு நிமலயம் உள்ைடங்கலாக 24/7
தெயற்படும் ஒரு சுகாதார அவெர தெயற்பாட்டு நிமலயமாக மாற்றப்பட்டது. தகாவிட்19
பரவமல தடுப்பதற்கான நதசிய மத்திய நிமலயத்தின் (NOCPCO) சுகாதார கருமபீடம்
சுகாதாரத் துமறயில் உள்ை பல்நவறு முகவர் அமமப்புகளுடன் இமயந்து தெல்வதற்கு
நிமலயத்துக்கு உதவுவதற்காக 2020 இல் தாபிக்கப்பட்டது முதல் DPRD ஆல்
பராமரிக்கப்பட்டது. HEOC சுகாதார அமமச்சு தகாவிட்19 நிமலமம அறிக்மகமயத் ததாகுத்து
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விநிநயாகித்தது, இறப்புகளின் கண்காணிப்பு, கூட்டுறவுத் துமற மற்றும் உள்ளூர்
ன்தகாமடயாைர்களிடமிருந்து தகாவிட்19 சிகிச்மெ மமயங்கள் மற்றும் இமடநிமல
மமயங்களுக்கு அவெரகால உதவிகமைத் திரட்டுதல், இந்த மமயங்களின் தரத்மத
நமம்படுத்துவதற்காக, பல ஒருங்கிமணப்புகமை டத்தியது. HEOC இல் உள்ைக பங்காைர்
ததாடர்பு தைங்கள் மூலம் பிராந்திய மட்டத்தில் ஒருங்கணப்பு கூட்டம் மற்றும் HEOC மூலம்
பல அவெரகால பதில் தெயற்பாடுகள் டத்தப்பட்டன.
உலக சுகாதார தாபனம் (WHO) மற்றும் ஆசிய முகாமமத்துவ ஆயத்தநிமல நிமலயம்(ADPC)
ஆகியவற்றின் உதவியுடன் HEOC நிமலயத்தில் தகவல் முகாமமத்துவ கருவிகள்
நமம்படுத்தப்பட்டன. அமனத்து 26 மாவட்டங்களிலும் உள்ை HEOC/RDHS அலுவலகத்தில்
தகவல் முகாமமத்துவ முமறமமக்கான ஏற்பாடுகளில் DPRD உலக சுகாதார தாபனத்தின்
ஆதரவுடன் நதமவயான உபகரணங்கமை வழங்கியது. DPRD HEOC பண்டார ாயக்க
ெர்வநதெ விமான நிமலயத்தில் 24/7 தெயற்பாடுகளுடன் ஏற்பாடுகளுக்கு உதவியது. சுகாதார
அமமச்சின் அனர்த்த பதிலளிப்பு வாக்தகடுப்பில் இருந்து DPRD HEOC விமரவாக
திரட்டப்பட்ட அவெரகால நிதியின் மூலம் ஆரம்ப த ருக்கடியின் நபாது சுகாதார
ஊழியர்களுக்கு சிற்றுண்டி மற்றும் நபாக்குவரத்து வெதிகள் வழங்கப்பட்டது. அனர்த்த
முகாமமத்துவத்துக்கான விநெட பயிற்சி தபற்ற மருத்துவ அலுவலர்கள் மூலம் நமலதிக
இயல்திறமன வழங்கும் த ருக்கடியின் நபாது சுகாதாரத் துமறயில் பல்நவறு துமறகளுக்கு
மனித வைங்களுடன் DPRD உதவியது.
2020 ஆம் ஆண்டில் பதிமனந்து மூநலாபாயப் பகுதிகளின் கீழ் COVID19 இன் ஒவ்தவாரு
கட்டத்திலும் மடமுமறப்படுத்தப்பட்ட முக்கிய உத்திகள், அவற்றின் விமைவு, பலம் மற்றும்
ெவால்கள் ஆகியவற்மறக் கண்டறிந்து சுயமாகப் பிரதிபலிக்க, நகாவிட்19க்கான சுகாதாரப்
பதிலளிப்பு குறித்த உள்ைக இமடக்கால மீைாய்வு DPRD ஆல் டத்தப்பட்டது. சுகாதார
அமமச்சின் இடர் தயார்நிமல மற்றும் பதிலளிப்புப் பிரிவு, மதிப்பாய்வுக்கான வழிமுமறமய
உருவாக்கியது, மீைாய்வு தெயன்முமறமய ஒருங்கிமணத்து, மதிப்பாய்வுக்கான தரவுகமை
நெகரித்து, பகுப்பாய்வு தெய்து, முக்நகாணமாக்கி, மருத்துவ நெமவகள் நமலதிக தெயலரின்
வழிகாட்டுதலின் கீழ் மீைாய்மவ டத்தியது. பரிந்துமரகள் இறுதி தெய்யப்பட்டு, பதிமனந்து
மூநலாபாயப்
பகுதிகமைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
அமனத்துப்
பிரிவுகளுக்கும்
அனுப்பப்பட்டு, கூட்டு டவடிக்மகக்காக சுகாதாரச் தெயலாைர் மற்றும் சுகாதார நெமவகள்
பணிப்பாைர் ாயகத்திடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டது.
 சுகொ ொை பைொமரிப்பு நிலையங்களில் தகொவிட்19 பைவலுக்கொன லவத்தியசொலை ஆயத் நிலை
பற்றிய கண்கொணிப்பு
சுகாதார பராமரிப்பு நிமலயங்களில் தகாவிட்19 பரவலுக்கான தவிர்ப்பு டவடிக்மககளின்
ஆயத்தநிமல
மற்றும்
மடமுமறப்படுத்தல்
தகாவிட்19
பரவமல
தடுப்பதற்கு
முதன்மமயானதாகும். எனநவ, மவத்தியொமல ஆயத்த நிமல கண்காணிப்பு தகாவிட்19 முதல்
அமலயிலிருந்து ஊடாக நமற்தகாள்ைப்பட்டதுடன், இச்தெயன்முமற இரண்டாவது அமலயின்
நபாது நமலும் பலப்படுத்தப்பட்டது. ஆரம்ப கட்டமாக ஒவ்தவாரு மாவட்டத்மதயும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி
அமனத்து
மட்டத்திலும்
எழுமாறாக
ததரிவுதெய்யப்பட்ட
மவத்தியொமலகளில் மவத்தியொமல கண்காணிப்பு ஆய்வு நமற்தகாள்ைப்பட்டது.
படிப்படியாக அது ாடைாவிய ரீதியில் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. ஒநர ெரிபார்ப்புப் பட்டியலில்
உள்ை பதினாறு முக்கிய கூறுகள், கூகுள் படிவத்துடன் வெதியளிக்கப்பட்டு, டாஷ்நபார்ட்
முமறமமமயப் பயன்படுத்தி மத்திய அைவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது, சுகாதார அமமச்சின்
வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பமடயில் “தகாவிட் – 19 உலகைாவிய ததாற்றுந ாய்க்கான
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மருத்துவமமன தயார்நிமல” மற்றும் “வைர்ந்து வரும்தகாவிட் 19 நிமலக்கு மருத்துவமமன
பதில்” ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் உருவாக்கப்பட்டு முமறநய 12.04.2020 மற்றும்
20.10.2020 திகதிகளில் தவளியிடப்பட்டது. கணக்தகடுப்பு விவரங்களின் அடிப்பமடயில்
மருத்துவமமன அமமப்புகளுக்கான திருத்தம் மற்றும் ஆதரவு டவடிக்மககள் பிரதி சுகாதார
நெமவகள் பணிப்பாைர் ாயகத்தின் மூலம் எடுக்கப்பட்டது.
 தகொவிட்19 த ொற்றுந ொய்ப் பைவலின நபொது சமு ொயத்தின் ொக்குப்பிடிக்கும் திறன்
புத்தாக்க அணுகுமுமறகள் மற்றும் தபாதுச் சுகாதார
டவடிக்மககள் மூலம் புதிய
இயல்புநிமலக்கு தவற்றிகரமாக தகவமமத்து தங்கள் தபாருைாதார டவடிக்மககமை மீள்
ஆரம்பம் தெய்த/ததாடர்ந்த தபாது மக்களிமடநய தவற்றி வீரர்கள்" அமடயாைம் கண்டு
விைம்பரப்படுத்த DPRD ஆல் ஒரு திட்டம் முன்னடுக்கப்பட்டது. நகாவிட்19 ஐ எதிர்த்துப்
நபாராடுவதற்கு புதிய இயல்புநிமலக்கு ன்கு தகவமமக்கப்பட்ட பர்கள் மற்றும் ததாழில்ொர்
அமமப்புகள்
ாட்டின் பல்நவறு பகுதிகளின் தவவ்நவறு ததாழில் அமமப்புகமைக்
கவனிப்பதன் மூலம் எழுமாறாகத் நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. இலங்மக ரூபவாஹினி
கூட்டுத்தாபனத்தின் ஒத்துமழப்புடன் (SLRC) இமணந்து "புதிய இயல்புநிமலயின் வீர்ர்கமை"
அறிமுகம் தெய்வதற்காக இரண்டு மாதங்களுக்கும் நமலாக ஒரு தெய்திப் பிரிவு
வடிவமமக்கப்பட்டு ததாடர்ந்து ஒளிபரப்பப்பட்டது. இது மக்கள் அவர்களின் ‘தவற்றிகரமான
மாற்றம்’ பற்றிய உண்மமயான அனுபவங்கமையும் தபாது மக்களுடனான அதன்
ன்மமகமையும் பகிர்ந்துதகாள்வதற்கு மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பாகும் இது
ாட்டின் தபாருைாதாரத்மதப் பாதுகாக்கும் அநத நவமையில் தகாவிட்19 ஐ எதிர்த்துப்
நபாராடுவதற்கான புதுமமயான தகவல் ததாடர்பு அணுகுமுமறகமைப் பயன்படுத்தி ெமூகம்
தமலமமயிலான, பல்துமற ஒருங்கிமணந்த முயற்சியாகும். "மீண்தடழுநவாம் 2021
ம்பிக்மகயுடன் முன்நனறுநவாம்" ("யலி த கிடிமு 2021, விஸ்வாெதயன் தபரட") என
தெய்திப் பிரிவு தவளியிடப்பட்டது.
 தகொவிட்19 பைவலை
டுத் ல் மற்றும் கட்டுப்படுத் லுக்கொக தபொதுச் சுகொ ொை
ைவடிக்லககலை லைமுலறப்படுத்துவது த ொைர்பொன ஆ ைவு
தகாவிட்19 பரவமல தடுத்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் ததாடர்பாக ததாடர்ச்சியான ஊடக
ஆதரவு
மற்றும்
தபாதுமக்கள்
ததாடர்பாடலின்
ஊடாக
ெமூக
மீட்தடழுச்சி
முன்தனடுக்கப்பட்டது. ததாழில் அமமப்புகளில் ந ாய் பரவுவமதக் குமறத்து ததாடர்ச்சியான
நெமவமய உறுதிப்படுத்துவதற்கு பாராளுமன்ற ஊழியர்கள், பிரதமர் அலுவலக ஊழியர்கள்,
ஏமனய அரொங்க மற்றும் தனியார் துமற முக்கிய நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கான ஆதரவு

2. யொர்நிலைச் தசயற்பொடுகள்

முகாம் முகாமமத்துவ வழிகாட்டல்களின் உருவாக்கம் மற்றும் மாவட்ட மட்டத்தில் அனர்த்த
முகாமமத்துவ அதிகாரிகளின் பயிற்சி பருவ காலத்திற்கான ஆயத்த நிமலமய
உறுதிதெய்வதற்கு அனர்த்த முகாமமத்துவ நிமலயத்துடன் இமணந்து நமற்தகாள்ைப்பட்டது.
நரடிநயா அணுெக்தி அவெரத் தயார்நிமல மற்றும் முதல் பதிலளிப்பவர்களுக்கான பதிலளிப்பு
குறித்த நதசியப் பயிற்சிப் பாடத்தின் திறன் நமம்பாட்டு தெயலமர்வு நதசிய அணுெக்தி
ஒழுங்குமுமற
நபரமவயுடன்
இமணந்து
தமய்நிகர்
பாடமாக
டத்தப்பட்டது.
அவெரநிமலமமயில் மருத்துவமமன தயார்நிமல (HOPE) பற்றிய பாடத்திட்ட மீைாய்வு
இலங்மகக்கு ஏற்ப பலதுமற பங்குதாரர்களுடன்
டத்தப்பட்டது. தகாழும்பு கடல்
துமறமுகத்தில் தபய்ரூடில் இடமதபற்றது நபான்ற தவடிப்புக்கு சுகாதார பதிலளிப்பு குறித்த
ஒரு- பயிற்சி, இநதநபான்ற நிகழ்வுக்கான ஆயத்த டவடிக்மகயாக, அனர்த்த முகாமமத்துவ
மமயம் உள்ளிட்ட பல துமற பங்குதாரர்களுடன் DPRD இல் டத்தப்பட்டது. DPRD- சுகாதார
அமமச்ெகத்மத
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்,
ஐக்கிய
ாடுகளின்
ஆயுதக்
குமறப்பு
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விவகாரங்களுக்கான அலுவலகம் (UNODA) உயிரியல் ஆயுத மா ாட்டில் (BWC)
நீட்டிக்கப்பட்ட உதவித் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்தது. பிற ாடுகமைச் நெர்ந்த பல நபாட்டி
விண்ணப்பதாரர்களிமடநய, BWC ஐ மடமுமறப்படுத்துவதற்கான நீட்டிக்கப்பட்ட உதவித்
திட்டத்திற்கான
உயிரியல்
ஆயுத
மா ாட்டிற்கான
மமயப்
புள்ளியாக
DPRD
நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. முதல் கட்டமாக, ஜூன் 2021 இல் 100 பல்துமற பங்குதாரர்களின்
பங்நகற்புடன் UNODA மற்றும் ஐநராப்பிய ஒன்றியத்துடன் இமணந்து DPRD ஆல் உயிரியல்
ஆயுத மா ாடு மற்றும் அதன் ம்பிக்மகமய கட்டிதயழுப்பும் டவடிக்மககள் குறித்த ெர்வநதெ
தமய்நிகர் பயிற்சி ஏற்பாடு தெய்யப்பட்டது. 2020-2021க்குள் எதிர்பார்க்கப்படும் அமனத்து
அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல டவடிக்மககளுக்காக சுகாதாரத் துமறயின் தயார்நிமல
குறித்து அனர்த்த முகாமமத்துவ மமயத்துடன் DPRD ஒத்துமழப்மப
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செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை - 2021

4.3 ன ாஷாக்கு

ன ாஷாக்கு விடயமாேது ல்னேறு ட்ட அகமச்சுைளின் சதாழிற் ாடுைளுடன் சதாடர்புகடயதாை
உள்ளதுடன் ஒருங்கிகைந்த அணுகுமுகறசயான்கற னேண்டி நிற்கின்றது.

4.3.1 ப ோஷோக்குப் பிரிவு

அறிமுகம்

நாடு முழுேதிலும் னமற்சைாள்ளப் டும் ன ாஷாக்குத் தகலயீடுைகள சுைாதார அகமச்சின் ொர்பில்
ஒருங்கிகைப்புச் செய்யும் ைேேக் குவிப்புப் புள்ளியாை ன ாஷாக்குப் பிரிவு விளங்குகின்றது.
னமலும் நாங்ைள் ன ாஷாக்குச் செயற் ாடுைகள னமற்சைாள்ேதற்ைாை ஏகேய சதாடர்புகடய
அகமச்சுக்ைளுடனும், அபிவிருத்திப் ங்ைாளர்ைளுடனும் அரெ ொர் ற்ற நிறுேேங்ைளுடோே
ஒருங்கிகைப்புக்ைகளயும் னமற்சைாள்கின்னறாம்.
எமது முக்கிய ச ாறுப்பு னதசிய ன ாஷாக்குக் சைாள்கை, சதாடர்புகடய உ ாயங்ைள் மற்றும்
ேழிைாட்டல்ைள் உள்ளிட்ட ன ாஷாக்குடன் சதாடர்புகடய சைாள்கைைகள உருோக்கி
நகடமுகறப் டுத்துேதாகும். அேற்றுக்கு னமலதிைமாை, சுைாதார மற்றும் சுைாதாரமல்லாத
தவியணியிேருக்ைாே னெகேக் ைாலப் யிற்சி நிைழ்ச்சிைளகயும், விழிப்பு நிைழ்ச்சிைகளயும்
ஏகேய ஆற்றல் விருத்தி நிைழ்ச்சிைகளயும் ன ாஷாக்குப் பிரிவு நடாத்துகின்றது.
ன ாஷாக்குப் பிரிவு ன ாஷாக்கு ரீதியில் ெக்திமிக்ை னதெசமான்கற உருோக்குேதற்ைாை இலங்கை
மக்ைளுக்குச் னெகேைகள ேழங்குேதற்ைாை ைடுகமயாை உகழத்துள்ளது.

த ோலை ப ோக்கு:

இலங்கை ன ாஷக்கு நிரம்பிய ஒரு னதெமாை.

எமது ணி

அகேேகரயும் உள்ளடக்கிய, நியாயமாே, தரமாே, நிகலன றாே னெகே ேழங்ைல் மற்றும்
ஒருங்கிகைக்ைப் ட்ட ங்குடகம என் ேற்றின் ஊடாை இலங்கையர்ைள் அகேேரிேதும் உச்ெ
அளவிலாே ன ாஷாக்கை உறுதிப் டுத்தல்

குறிக்பகோள்கள்

 னமம் ட்ட னெகே ேழங்ைலுக்ைாை ல்துகறொர் ங்குடகமைளுடன் இகைந்து ன ாஷாக்கு
உைர்திறன் சைாண்ட வினெட தகலயீடுைகளத் திட்டமிடுதல், நகடமுகறப் டுத்துதல்,
ைண்ைாணித்தல், மதிப்பீடு செய்தல் ஆகிய ணிைளில் ஒரு மத்திய ேகி ாைத்த நிகறனேற்றுதல்
 சுைாதார அகமச்சின் உள்னள உள்ள சதாடர்புகடய
ணியைங்ைளுடன்/
ணிப் ாளர்
அலுேலைங்ைளுடன் ஒருங்கிகைப்புச் செய்ததல்.
 னதசிய ன ாஷாக்குக் சைாள்கைகயயும், உைகே அடிப் கடயாைக் சைாண்ட உைவுமுகற
ேழிைாட்டல்ைள் மற்றும் ன ாஷாக்குப் ராமரிப்புச் னெகேைளுக்குத் னதகேயாே தரநியமங்ைள்
உள்ளிட்ட ேழிைாட்டல்ைகளயும் உருோக்குதல்.
 சதாடர்புகடய மனித ேளங்ைளுக்ைாே ஆற்றல் விருத்தி நிைழ்ச்சிைகளத் திட்டமிட்டு
நகடமுகறப் டுத்துதல்
 அகேத்து இலங்கையர்ைகளயும் உச்ெளவிலாே ன ாஷாக்கைப் ச றச் செய்ய னேண்டுடம் என்ற
னநாக்கில் ஒரு ோழ்க்கை சுழற்சி முகறகயப் பின் ற்றுமா பிரொரம் செய்தல்
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2020 மற்றும் 2021 ஆரம் த்தில் முக்கிய அலைவுகள்/ விபேை நிகழ்வுகள்
 திருத்தப் ட்ட உைகே அடிப் கடயாைக் சைாண்ட உைவுத் திட்ட ேழிைாட்டல்ைளின்
அங்குரார்ப் ைம்
 ச ாருளாதார மறுமலர்ச்சிக்கும் ேறுகம ஒழிப்புக்குமாே ெோதி திச் செயலணியின்
ஒத்துகழப்புடன் வீட்டுத் னதாட்டச் செயற்திட்டம் நகடமுகறப் டுத்தப் ட்டது.
 ெப்ரைமுே மாைாைத்தில் சைாவிட் 19 தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப் ாட்டுச் செயற் ாடுைகள
ஒருங்கிகைப்புச் செய்தகம.
த ோைரும் அபிவிருத்திச் தேயற்திட்ைங்களின் வி ரங்கள்
தமோத் ம்
மதிப்பிை
ப் ட்ை
தேைவு

2020.12.31 இல் த ௌதிக முன்பேற்றம்

2020.12.31 இல்
நிதி
முன்பேற்றம்

1. மாேட்ட ன ாஷாக்குச்
செயற் ாட்டுத் திட்டத்துடன்
(DNAP) செயற் ாடுைளின்
அமுலாக்ைம்

13.5 மில்

5.617 மில்
(51.4%)

2. குடும் ச் சுைாதாரப் ணியைம்
3. சுைாதார னமம் ாட்டுப்
ணியைம்

15 மில்
2.500Mn

4. மருத்துே ஆராய்ச்சி நிறுேேம்

1.600Mn

5. னதசிய ன ாஷாக்கு மாதம்

2.100Mn

பின்ேரும் மாேட்டங்ைளுக்கு நிதிைள்
விடுவிக்ைப் ட்டே:
ைம் ஹா, சைாழும்பு மாநைர ெக ,
ைண்டி, மாத்தகள,
நுேசரலியா, ைாலி, மாத்தகற,
அம் ாந்னதாட்கட, அநுராதபுரம்,
ச ாலேறுகே, யாழ்ப் ாைம்,
மன்ோர், ேவுனியா,
முல்கலத்தீவு, கிளிசநாச்சி,
மட்டக்ைளப்பு,
அம் ாகற, திருனைாைமகல,
ைல்முகே,
குருநாைல், புத்தளம், துகள,
சமாேராைகல, இரத்திேபுரி,
னைைாகல
CHDR ைள் அச்சிடுதல்
ஆராய்ச்சி - 1 இல் ங்ைாளர்
ேகர டமாக்ைல் மற்றிய ஆராய்ச்சி
அறிக்கை பூர்த்தி செய்யப்டப்டது.
ஆராய்ச்சி-2 உைவூட்டல்
நகடமுகறைகள மதிப்பீடு செய்தல்
பூர்த்தியகடந்துள்ளது.
இரொயேங்ைள் மற்றும்
துகைப் ாைங்ைளின் ச றுகைக்ைாே
சைாள்ேேவுக் ைட்டகளைள்
அனுப் ப் ட்ட ன ாதிலும் இது
ேகரயில் அகேத்து ேழங்ைல்ைளும்
கிகடக்ைவில்கல.
இலங்கையில் சைாவிட்-19
சதாற்றுனநாய் ரேலின் ைாரைமாை
னதசிய ன ாஷாக்கு மாதம் 2020
நடாத்தப் டவில்கல

தேயற்திட்ை வி ரம்
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6. ஏகேய
செயற் ாடுைள் 0.400Mn
(ஆனலாெகேக்
கூட்டங்ைள்/
ஆதரவுதிரட்டல் கூட்டம்)

இலங்கையில் சைாவிட்-19
சதாற்றுனநாய் ரேலின் ைாரைமாை
இந்தச் செயற் ாடுைகள நடாத்த
முடியவில்கல.
விகலப் ட்டியல்ைள்
செலுத்தப் ட்டே.

0.027Mn

சைாவிட்-19 சதாற்றுனநாய்
நிகலகமயின் ைாரைமாை 2020 ஆம்
ஆண்டுக்ைாே திட்டமிடப் ட்ட
செயற் ாடுைள் அகேத்தும்
நடாத்தப் டவில்கல
நாடு முழுேதிலும் விஸ்தரிக்கும்
னநாக்குடன் ாடொகல
ைலுைவுக்ைாே அரிசிப் ாதுைாப்பு
நிைழ்ச்சி மதிப்பீடு செய்யப் ட்டது.
இந்த நிைழ்ச்சியின் சதாழிற் ாட்டுச்
ொத்தியம் சதாடர் ாே அறிக்கை TAG
இல் ைலந்துகரயாடலுக்குச்
ெமர்ப்பிக்ைப் ட்டது. செலவு
எதிர்வுகூறல்ைளுடன் செலவுத்
ொத்தியம் ற்றிய அறிக்கை கிகடக்ை
னேண்டியுள்ளது.
னைாதுகமப் ாதுைாப்பு நியமங்ைள்
உருோக்ைப் ட்டு
அமுலாக்ைத்திற்ைாே ெோல்ைள்
ஆராயப் ட்டே.

0.002Mn

10. இலங்கைக்ைாே உைகே
அடிப் கடயாைக் சைாண்ட
உைவுத் திட்டம் மீளாய்வு
செய்யப் ட்டது.

2020 டிெம் ரில் உைவு, விேொய
ஸ்தா ேத்தின் ஆதவுடன்
ேழிைாட்டல்ைள்
சேளியிடப் ட்டதுடன்
செயற் ாட்டாளருக்ைாே கைநூல்
உருோக்ைம் ணி நகடச ற்று
ேருகின்றது.

11. இலங்கையில் நுண்
ன ாஷகேக் குகற ாட்கடத்
தடுப் தற்கும்
ைட்டுப் டுத்துேதற்குமாே
னதசிய உ ாயமுகற

சைாவிட்-19 சதாற்றுனநாய்
நிகலகமயின் ைாரைமாை 2020 ஆம்
ஆண்டுக்ைாே திட்டமிடப் ட்ட
செயற் ாடுைள் அகேத்தும்
நடாத்தப் டவில்கல.

0.03 மில்
மற்றும்
ஏகேய
செலவுைளுக்ை
ு உைவு,
விேொய
ஸ்தா ேம்
அனுெரகை
ேழங்குகின்ற
து
0.008Mn

7. ேட சைாழும்பு ன ாதோ
4.400Mn
கேத்தியொகலயில்
ன ாஷாக்குப் பிரிவு நிர்மாைம்
8. MAM
தயாரிப்புக்ைள் 1.000Mn
சதாடர் ாே சதாழில்நுட் ச்
செயற் ாட்டுக் குழுக் கூட்டம்
9. உைவுப் ாதுைாப்பு நிைழ்ச்சி
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12. ன ாஷாக்குப்
பிரிவிலுள்ள
ஊழியர்ைளுக்ைாே
ஆற்றல்
விருத்தி
13. திரீன ாஷா நிைழ்ச்சித்திட்டம்

14. முதினயார் இல்லங்ைளுக்ைாே
னதசிய ன ாஷாக்குத்
தரநியமங்ைளின் உருோக்ைம்

0.005Mn
-

ன ாஷாக்கு துகை உைவுைளுக்ைாே
TAG உருோக்ைப் ட்டது. ஒரு
சேளிோரியாே ஆனலாெைரின்
உதவியுடன் திரின ாஷாவுக்ைாே
விட்டமின் மற்றும் ைனியுப்புக்ைளின்
முன் ைலகே விேரக் குறிப்புபின்
உள்ளடக்ைம் இற்கறப் டுத்தப் ட்டு
ேருகின்றது.
உருோக்ைப் ட்டு அச்சிடப் ட்டது.
கிர்ந்தளிப்பும் அடிப் கட ஆய்வும்
நடாத்தப் டவுள்ளே.

உலை
சுைாதார
அகமப்
ு ன்
நிதிைள்

-

உலை சுைாதார
அகமப்பின்
நிதிைள்

கைந் 5 வருை தேயைோற்றுலகப் ப ோக்கு
DNAP இற்கோே ஒதுக்கீடுகளும் தேைவுகளும்
வருைம்

2016
2017
2018
2019
2020
2021

ஒதுக்கீடு

25.8 மில்
17.6மில்
22.55மில்
9.14மில்
10.9மில்
13.50மில் (ஒதுக்கீடு)

தேைவிேம்
21.8 மில் (76.4%)
15.6 மில் (88.6%)
17.15 மில் (76%)
8.38மில் (91.6%)
5.61மில் (51.4%)
செயற் ாடுைள் நடாத்தப் ட்டு
ேருகின்றே.

2021 ஆம் ஆண்டுக்கோகத் திட்ைமிைப் ட்டுள்ள விபேை அபிவிருத்தி தேயற் ோடுகள்
• 2020-2030 னதசிய ன ாஷாக்குக் சைாள்கை அங்குரார்ப் ைம்
• திருத்தப் ட்ட
உைகே அடிப் கடயாைக் சைாண்ட உைவுத் திட்ட
ேழிைாட்டல்ைளின் அமுலாக்ைமும் கிர்ந்தளிப்பும்.
• முதினயார் இல்லங்ைளுக்ைாே ன ாஷாக்குத் தரநியமங்ைளின் அமுலாக்ைம்.
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4.4 வாய்வழிச் சுகாதாரச் சேவவகள்

அறிமுகம்

இலங்வக அரோங்கம் பபாது குணப்படுத்தல் வாய்வழிச் சுகாதார சேவவகவை ஆரம்பிக்கும்
ச ாக்கில் தனது முதலாவது பற் சிகிச்வே நிவலயத்வத பகாழும்பு பபாது வவத்தியோவலயில்
வவபவ ரீதியாகத் திறந்து வவத்தது. இன்று ச ாய்த் தடுப்பு வாய்வழிச் சுகாதாரச் சேவவகவை
வழங்கும் வாய்வழிச் சுகாதார பராமரிப்புச் சேவவகள் இலங்வக முழுவதிலும் பரவிக்
காணப்படுகின்றன. அத்துடன், பாடோவல பற்சிகிச்வேத் தாதிமாருக்குப் (தற்சபாது பாடோவல
பற்சிகிக்வேயாைர்கள் என அவழக்கப்படுகின்றார்கள்) பயிற்சியளிக்கும் பணி 1953 ஆம் ஆண்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டது நிர்வாக ரீதியில் பரவலாக்கப்பட்டு மாகாணச் சுகாதார சேவவ அவமச்சுக்கைால்
புறநிவல மட்டத்திலும் சுகாதார அவமச்சினால் மத்திய நிவலயிலும் வாய்வழிச் சுகாாரச் சேவவகள்
டாத்தப்படுகின்றன. பிரதிப் பணிப்பாைர் ாயகம் பற் மருத்துவச் சேவவகள் (பிப ா/பசே), சுகாதார
அவமச்சில் வாய்ச் சுகாதாரச் சேவவகளுக்கான கவனக் குவிப்புப் புள்ளியாக விைங்குவதுடன் அவர்
ாடு முழுவதிலும் உள்ை பல் மருத்துவச் சேவவகளுக்கு பதாழில்நுட்ப வழிகாட்டல்கவை
வழங்குகின்றார்.
சுகாதார அவமச்சினால் வழங்கப்படும் வாய்ச் சுகாதார சேவவ இலவேமாகசவ வழங்கப்படுகின்றது.
இவவ தவிர, முழுச ர தனியார் மருத்துவர்களும், சவவல ச ரத்தின் பின்னர் சேவவ வழங்கும் அரே
பல் அறுவவ சிகிச்வே நிபுணர்களில் ஒரு பகுதியினரும் தனியார் சேவவகவை வழங்குவதில்
ஈடுபட்டுள்ைனர்.
இன்று வாய்ச் சுகாதார பராமரிப்புப் சேவவகள், சமற்தாவட-முகச் ேத்திர சிகிச்வேகள், உயர்
மீைவமத்தல் பராமரிப்பு, பல் சீரவமத்தல் பராமரிப்பு, வைர்ந்துவரும் வாய்ச ாயியல் என்பன
சபான்ற அடிப்பவடப் பற் பராமரிப்புக்களிலிருந்து நிபுணத்துவத் துவறகள் வவர விரிந்து
பேல்கின்றது. அத்துடன், வாய்ச் சுகாதார ஊக்குவிப்பு, ச ாய்த் தடுப்பு, ஆராய்ச்சி மற்றும்
சமற்பார்வவ என்பன ேமுதாய பல் மருத்துவத் துவறயில் பிரதானமாக சமற்பகாள்ைப்படுகின்றன.

த ொலை ந ொக்கு:

80 வயதாகும் சபாது பேயற்பாடுகள் 20 பற்கவைக் பகாண்ட ஒரு ஆசராக்கியமான இலங்வகத் சதேம்.

எமது பணி

தரம் வாயந்த ஊக்குவிப்பு, ச ாய்த் தடுப்பு, குணப்படுத்தல் பற்சுகாதாரச் சேவவகவை இலங்வக
மக்கள் அணுகவும் பபற்றுக் பகாள்ைவும் கூடிய நிவலவய ஏற்படுத்துவதன் ஊடாக அவடயக் கூடிய
அதியுயர் வாய்ச் சுகாதார நிவலவய அவடவதற்கான ோத்தியமான அவனத்துச் பேயற்பாடுகவையும்
சமற்பகாள்வதன் மூலம் இலங்வகயின் ேமூக, பபாருைாதார அபிவிருத்திக்குப் பங்களிப்புச் பேய்தல்.

குறிக்நகொள்கள்
 நிவலசபறான, நியாயமான தரமான வாய்ச் சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குதல்
 வாய் ச ாய்கவைத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்குமான பேலவு குவறந்த, ோன்றுகவை
அடிப்பவடயாகக் பகாண்ட உபாயங்கள் வழங்குதல்.
 ேனங்கள்
மத்தியில்
வாய்ச்
சுகாதாரம்
பதாடர்பில்
நிலவும்
சகள்விகவையும்
எதிர்பார்ப்புக்கவையும் பூர்த்தி பேய்தல்

நேலை ைழங்கல்

2019 ஆம் ஆண்டில் 1602 ஆகக் காணப்பட்ட பல் மருத்துவர்களின் எண்ணிக்வக 2020 ஆம் 83 புதிய பல்
மருத்துவர்கவை இவணத்துக் பகாள்ைப்பட்டதன் மூலம் சதர்ச்சிபபற்ற சவவலப் பவட 1685 ஆக
அதிகரித்தது. 2020 ஆம் ஆண்டில் எண்பத்து ஏழு புதிய பல் மருத்துவப் பயிற்சியாைர்கள் ஆட்சேர்ப்புச்
பேய்யப்பட்டனர். 27 ஒப்பந்த அடிப்பவடயிலான நியமனதாரிகள், புதிதாக நியமனம் வங்கப்பட்ட 48
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சபர் அடங்கலாக 378 பாடோவல பல் மருத்துவ சிகிச்வேயாைர்கள் 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில்
இருந்தனர்.
பிராந்திய பல் மருத்துவர்கள், பிராந்திய சுகாதார சேவவகள் பணிப்பாைர் அலுவலகத்தில் இருந்து
இயங்கிவருவதுடன், ச ாய்த் தடுப்பு மற்றும் ஊக்குவிப்பு வாய்ச் சுகாதாரப் பராமரிப்புச்
பேயற்பாடுகள் அடங்கலாக பயனுறுதி வாய்ந்த வாய்ச் சுகாதாரப் பராமரிப்புச் சேவவ
வழங்கப்படுவவத உறுதிப்படுத்துவதற்காக மாகாண மற்றும் நிரல் அவமச்சு நிறுவனங்களுடன்
ஒருங்கிவணப்புச் பேய்கின்றனர்.
ைலக

2020 ஆம் ஆண்டுக்கொன
ஆட்நேர்ப்புக்களின் எண்ணிக்லக

பல் மருத்துவப் பயிற்சியாைர்கள்

83
87

பாடோவல பல் மருத்துவ சிகிச்வேயாைர்கள்

48

பல் மருத்துவர்கள்

டமொடும் ைொய்ைழிச் சுகொ ொரச் நேலைகள்
வாகனங்களில் பபாருத்துப்பட்ட டமாடும் பல் மருத்துவ அவமப்புக்கள் ாடு முழுவதிலும்
பிராந்திய பல் மருத்துவர்களின் சமற்பார்வவயின் கீழ் அவனத்து மாவட்டங்களிலும் சபால
டமாடும் பல் மருத்துவப் பராமரிப்புச் சேவவகவை வழங்குகின்றன. அத்துடன், அவமச்சுக்குச்
போந்தமான டமாடும் பல் மருத்துவப் சபருந்து ஒன்று 2020 ஆம் ஆண்டில் பகாவிட்-19
பதாழிற்பாடுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ைருடொந் ைொய்ச் சுகொ ொர அறிக்லக
2018 ஆண்டுக்கான வருடாந்த வாய்ச் சுகாதார அறிக்வக முதற் தடவவயாக 2020 ஆம் ஆண்டில்
பவளியிடப்பட்டது. இது ாடு முழுவதிலும் உள்ை பல் மருத்துவர்களினதும் பாடோவல பல்
மருத்துவ சிகிச்வேயாைர்களினதும் ஒரு முழுவமயான பேயலாற்றுவக அறிக்வகவயக்
பகாண்டுள்ைது. இது ஒட்டுபமாத்த பல் ச ாய்ச் சுவம, தளுவல் அைவு மற்றும் சிகிச்வே ஏற்பாடுகள்
என்பவற்வற விைக்குகின்றது. இது எதிர்காலத்திற்கான வாய்ச் சுகாதாரச் சேவவகளின் திட்டமிடல்,
கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு உதவியாக அவமயும்.

ைொய்ச் சுகொ ொர பரொமரிப்பு நிகழ்ச்சிகள்
ாடு முழுவதிலும் ான்கு விசேட ேமுதாய வாய்ச் சுகாதார நிகழ்ச்சிகள் பவற்றிகரமாக
வடமுவறப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
1. பாடோவல பல் மருவத்து சேவவகள்
2. கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கான வாய்ச் சுகாதாரப பராமரிப்புச் சேவவகள்.
3. முன் பிள்வைப் பருவ பற்சிவதவுத் தடுப்பு நிகழ்ச்சி/ஃபுசைாவரட் சமற்பூச்சு நிகழ்ச்சி
4. வாய்வழி ோத்தியமான சகடுவிவைக்கும் ச ாய் (OPMD) மற்றும் வாய்ப் புற்றுச ாய்த் தடுப்பு
மற்றும் முன்கூட்டிய கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ச்சி.
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4.5 னேசிய இரத்ே மாற்றச் னெகைைள்

அறிமுகம்

னேசிய இரத்ே மாற்றச் னெகை (NBTS) ேற்ன ாது சுைாோர அகமச்சிோல் மத்தியளவில்
ஒருங்கிகைப்புச் செய்யப் டுகின்ற ஒரு வினெட இயக்ைமாகும். அது அகேத்து அரொங்ை
கைத்தியொகலைளுக்கும் ேனியார் துகற கைத்தியொகலைளில் அதிைமாேைற்றுக்கும் இரத்ேம்
மற்றும் இரத்ே உற் த்திைகள ைழங்கும் னேசிய ச ாறுப்க க் சைாண்டுள்ளது. பூனைாளப் ரம் லின்
அடிப் கடயில் 24 சைாத்ேணி நிகலயங்ைளுடன் இகைக்ைப் ட்ட கைத்தியொகலைகள
அடிப் கடயாைக் சைாண்ட 105 இரத்ே ைங்கிைளும், ேனித்து இயங்கும் இரண்டு இரத்ே
நிகலயங்ைளும் உள்ளே.

த ொலை ந ொக்கு:

னேசிய ரீதியாை ஒருங்கிகைப்புச் செய்யட்ட ஒரு முகறயின் ஊடாை இரத்ேச் னெகைைகள
உறுதிப் டுத்துைேன் ஊடாை உலகிற்ைாே ஒரு ேனித்துைமாே மாதிரியாை விளங்குேல்.

எமது பணி

னேசிய னேகைப் ாடுைளுக்கும் உலை சுைாோர ஸ்ோ ேத்தின் சி ாரிைளுக்கும் இைங்ை இரத்ேம்
விநினயாைம் மற்றும் சோடர்புகடய ஆய்வுகூட, கிளினிக், ைல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிச் னெகைைளின்
ேரம், ாதுைாப்பு, ன ாதுமாே ேன்கம, செலவுப் யனுறுதி என் ைற்கற உறுதிப் டுத்துேல்.

குறிக்நகொள்கள்
அடிப் கட இரத்ே ைங்கி ரினொேகே ஆய்வுகூட ைெதிைகளப் லப் டுத்தி புதிய இரத்ே
ைங்கிைகள உருைாக்குேல்
2.
ாதுைாப் ாே இரத்ே ோேத்கேப் லப் டுத்தி உள்ளை இரத்ே ோேத்கே னமம் டுத்துேல்.
3. இரத்ேமாற்றல் மருத்துைத்துடன் சோடர்புகடய உயர் ஆய்வுகூடச் னெகைைகளப்
லப் டுத்துேல்
4. இரத்ே ஆக்ைக்கூறுச் செயலாக்ைம் மற்றும் ைளஞ்சியப் டுத்ேலில் சோழில்நுட் ங்ைகளப்
லப் டுத்துேல்
5. சோடர்ச்சியாே சோழில்ொர் அபிவிருத்திகயப் லப் டுத்துேல்
6. சைளிைாரயிாே ேர மதிப்பீட்டு மற்றும் ொன்றுப் டுத்ேல் மூலம் னெகைைளின் ேரத்திற்கு
உத்ேரைாேம் ைழங்குேல்
7. ைட்டங்ைகள னமம் டுத்தி, புதுப்பித்துப் ராமரித்ேல்
8. டிஜிட்டல் மயப் டுத்ேலின் மூலம் னெகை விகேத்திறகே னமம் டுத்துேல்
9. இரத்ேம் மற்றும் இரத்ே உற் த்திைளின் ன ாக்குைரத்துக்ைாே ைெதிைகளப் லப் டுத்துேல்
10. ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு முகறகமைகள னமம் டுத்துைேன் ஊடாை இரத்ே மாற்ற
ஒழுங்குவிதிைகளப் லப் டுத்துேல்

1.

187
186

செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை - 2021

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

முக்கிய தெயற்பொடுகள்










ெமுோய இரத்ே ோே நிைழ்ச்சிைள் மற்றும் கைத்தியொகல இரத்ே ைங்கிைள் ஊடாை இரத்ேம்
னெைரித்ேல்
னெைரிக்ைப் ட்ட முழு இரத்ேத்கே இரத்ே ஆக்ைக்கூறுைளாை மாற்றுேல்
னெைரிக்ைப் ட்ட இரத்ேத்கே ன ாய்த் சோற்றுக்ைள் மற்றும் இரத்ே ைகைப் டுத்ேலுக்ைாை
ரினொேகேைகள டாத்துேல்
இரத்ே ஆக்ைக்கூறுைகள ச ாருத்ேமாே நிகலகமைளில் ைளஞ்சியப் டுத்தி சைாண்டு
செல்லல்
அரொங்ை மற்றும் ேனியார் துகற கைத்தியொகலைளில் ச ாருத்ேமாே அகேத்து சிகிச்கெத்
னேகைைளுைகும் இரத்ேம் மற்றும் இரத்ேத் ேயாரிப்புக்ைகள ைழங்குேல்
இரத்ேமாற்ற மருத்துைத்துடன் சோடர்புகடய ன ாயாளர் முைாகம சோடர்பில்
சோழில்நுட் உேவி ைழங்குேல்
இரத்ேம் மாற்றல் மற்றும் ட்ரான்ஸ்பிளாண்ட் (ேண்டுக் ைலச் செயலாக்ைம் மற்றும்
உட்செலுத்ேல், சிகிச்கெ பிளாஸ்மா ரிமாற்றம், ஒட்சடாசலாைஸ் பிஆர்பி சிகிச்கெைள்)
உறுப்புமாற்று ச று ர்ைளுக்ைாே எச்எல்ஏ ைகைப் டுத்ேல் மற்று குறுக்குப்
ச ாருத்ேங்ைளுக்ைாே ஆய்வுகூடச் னெகைைள்
உலை சுைாோர ஸ்ோ ேத்தின் ஒத்துகழப்பு நிகலயத்தின் னெகைைகள நீடித்ேல்

2020 ஆம் ஆண்டின் முக்கிய அலைவுகள்
1

2

3

தெயற்பொடு
ஒட்டுசமாத்ே இரத்ேம்
னெைரிப்க யும் ஊதியம்
ச றாே 100% ேன்ோர்ை
ைழங்கு ர்ைள் மூலம் ன ணி
ைருேல்

செலவுப் யனுறுதித்
ேன்கமகய உறுதிசெய்யும்
அனேனைகள இரத்ே
மாற்றலுடன் சோடர்புகடய
ஆய்வுகூடச் னெகைைளில்
புதிய சோழில்நுட் ங்ைகள
அறிமுைப் டுத்துேல்

24 மணித்தியால
னெகை ைழங்கும்
கைத்தியொகல
இரத்ே ைங்கிைளின்

திட்ைமிைப்பட்ை தெளியீடு
விழிப்பூட்டல் நிைழ்ச்சிைகள
டாத்துேல்
னேசிய இரத்ே மாற்றல்
ைழிைாட்டல்ைள்ைகள
உருைாக்குேல்

உள்ளபடியொன தெளியீடு
இரத்ேம்
னெைரிப்பின்
ேரத்கே
அதிைரித்ேலும்
னெைரிப்பு
நிைழ்ச்சிைளின்
எண்ணிக்கைகய
அதிைரித்ேலும்
னேசிய இரத்ே மாற்றல் னெகைைளின்
ேரத்கே னமம் டுத்துேல்

னேசிய இரத்ே மாற்றல்
னெகையில் ேைைல்
சோழில்நுட்
முகறமசயான்கற
அறிமுைப் டுத்துேல்
செல் சேல்
ரினொேகேைகள
ஒழுங்கு டுத்துேல்

இரத்ே ோேம் ைழங்குனைாகரச்
னெர்த்துக் சைாள்ைேற்ைைா அகேத்து
இரத்ே
ைங்கிைளிலும்
ேைைல்
சோழில்நுட் ம்
முகறகமகயத்
ோபித்ேல்
செல்
சேல்
ரினொேகேை
உற் த்திகய
அதிைரிப் ேற்ைாை
இரத்ே
ைழங்கு ருக்ைாே
னொேகேைகள அதிைரித்ேல்
மாோந்ே கையிருப்புக்ைகள ஒர
ேடகையில்
விநினயாகித்ேல்
செயலாற்றுகை
மற்றும் முன்னேற்ற
அறிக்கை - 2021

பிராந்திய ஆய்வுகூடத்திி்
புதிய னெகைைகள
நிறுவுேல்
சலவிஸ் இரத்ேம் ைழங்கு ர்
குழுகை நியமித்ேல்
188
ன ாதியளவு சலவிஸ்
இரத்ேம் ைழங்கு ர்ைகள
ஆட்னெர்ப்புச் செய்து ைலப்
ரினொேகேைளின் ேரத்கே
அதிைரித்ேல்
ேள ாடங்ைகளயும்
உ ைரைங்ைகளயும்
ைழங்கி
187
கைத்தியொகல இரத்ே
ைங்கிைகளப் புதுப்பித்துப்

உொவுகை
ஆய்வுகூடத்திற்ைாே
னேகையற்ற னைகலப் ளுகையும்
ன ாயாளிைளுக்கு
இரத்ேம்
ைழங்ைலில்
ோமேங்ைகளக்
குகறத்ேல்

கைத்தியொகல இரத்ே ைங்கிைகளப்
புதுப்பித்ேல்

குழுகை நியமித்ேல்
குகறத்ேல்
ன ாதியளவு சலவிஸ்
இரத்ேம் ைழங்கு ர்ைகள
nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;ஆட்னெர்ப்புச்
w mwpf;ifசெய்து
2021 ைலப்
ரினொேகேைளின் ேரத்கே
அதிைரித்ேல்
ேள ாடங்ைகளயும்
கைத்தியொகல இரத்ே ைங்கிைகளப்
3
24 மணித்தியால
உ
ைரைங்ைகளயும்
ைழங்கி
புதுப்பித்ேல்
னெகை ைழங்கும்
கைத்தியொகல
இரத்ே
கைத்தியொகல
ைங்கிைகளப் புதுப்பித்துப்
இரத்ே ைங்கிைளின்
மீள்ைட்டகமத்ேல்
எண்ணிக்கைகய
அதிைரித்ேல்

2021 ஆம் ஆண்டில் 2021 ஜூன் ெலையொன அலைவுகள்

1. ஒட்டுசமாத்ே இரத்ேம் னெைரிப்க யும் ஊதியம் ச றாே 100% ேன்ோர்ை ைழங்கு ர்ைள் மூலம்
ன ணி ைருேல்
 உள்ளை இரத்ேம் ைழங்குனைாரின் சோகைகய அதிைரிப் ேன் மூலம் ஊதியம் ச றாே
100% ேன்ோர்ை ைழங்கு ர்ைகள அதிைரித்ேல்
 சைாவிட் 19 சோற்று ன ாக் ைாலப் குதியில் ாதுைாப் ாே இரத்ேம் னெைரிப்புக்ைாே
உ ாயங்ைகள அறிமுைப் டுத்துேல்

2. னேசிய இரத்ேமாற்றல் னெகையின் ேரவு ச றுகை முகறகமகய டிஜிட்டல்மயப் டுத்துேல்



NBTS மாோந்ே புள்ளிவி ர அறிக்கையில் முகறகம
NBTS ைாராந்ே இரத்ே ஒழுக்ை அறிக்கையிடல் முகறகம

3. “கையிருப்பு முைாகமக்ைாே மிைச் சிறந்ே கடமுகற ைழிைாட்டி”கய அறிமுைப் டுத்துேல்

கைந் 10 ெருைங்களொன தெயைொற்றுலகப் நபொக்கு

1. இைத் ம் நெகரித் ல் மற்றும் ஆக்கக்கூறுகள் யொரித் ல்
இைத் ம் நெகரிப்பின் ெருைொந் முன்நனற்றம்
ெருைம்

ன் னொர்ெச் நெகரிப்பு

மொற்றல் நெகரிப்பு

தமொத் ச் நெகரிப்பு

2011

318,885

11,315

330,200

2013

380,808

0

380,808

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

349,423

2,182

செயலாற்றுகை
மற்றும் முன்னேற்ற380,367
அறிக்கை - 2021
0

380,367
395,500
414,175

189

423,668
450,640

0

395,500

0

423,668

0
0
0

444,515

0

397,833

ன்னொர்ெ ெழங்கு ர் ளத்ல
ெருைொந் முன்நனற்றம்

351,605

414,175
450,640
444,515
397,833

100% ஆகப் நபணி ெருெ ன் மூைமொன இைத் ம் நெகரிப்பின்

188

2018

450,640

2020

397,833

2019

444,515

ன்னொர்ெ ெழங்கு ர் ளத்ல
ெருைொந் முன்நனற்றம்

0

450,640

0

397,833

0

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if444,515
2021

100% ஆகப் நபணி ெருெ ன் மூைமொன இைத் ம் நெகரிப்பின்

ெருைொந் இைத் ம் நெகரிப்பு 1000 நபருக்கு வீ ம்
ெருைம்

ன்னொர்ெ
ெழங்கு ர்கள்
மூைமொன இைத் ம்
நெகரிப்பு

2010

இைத் ம் நெகரிப்பு
ெருைதமொன்றுக்கு ைொ
1000 நபருக்கு

268,128

13

2011

318,885

16

2012

349,423

17

2013

380,808

19

2014

380,367

18

2015

395,500

19

2016

414,175

2017

423,668

20

2018

450,640

21

2019

444,515

2020

397,833

செயலாற்றுகை மற்றும்
முன்னேற்ற அறிக்கை - 2021
20

190

21
19

ெருைொந் இைத் ம் நெகரிப்பு ைொ 1000 நபருக்கு
ெருைம்

தமொத் ச்
நெகரிப்பு
எச்ஐவி
scr.+ve )
பைம்பல்

(

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

380,367

395,500

414,175

423,668

450,640

444,515

397,833

648

646

696

764

797

694

533

0.17%

0.16%

0.17%

0.18%

0.17%

0.16%

0.13%

28

29

44

34

எச்ஐவி
(Conf. +ve)
பைம்பல்

26

21

25

0.007%

0.005%

0.006%

0.006%

0.006%

0.01%

0.0085%

தெப்பலை

394

409

505

618

513

528

252

189

2018

450,640

21

2019

444,515

21

2020
nray;j
pwd; kw;Wk; Kd;Ndw;
w mwpf;if 2021
397,833

19

ெருைொந் இைத் ம் நெகரிப்பு ைொ 1000 நபருக்கு
ெருைம்

தமொத் ச்
நெகரிப்பு
எச்ஐவி
scr.+ve )
பைம்பல்

(

எச்ஐவி
(Conf. +ve)
பைம்பல்
தெப்பலை
ட்டிஸ்
பீ
(rpt. +ve)
பைம்பல்
தெப்பலை
ட்டிஸ்
சி
(rpt. +ve)
பைம்பல்
VDRL +ve
பைம்பல்
TPPA +ve
பைம்பல்
MP +ve
பைம்பல்

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

380,367

395,500

414,175

423,668

450,640

444,515

397,833

648

646

696

764

797

694

533

0.17%

0.16%

0.17%

0.18%

0.17%

0.16%

0.13%

26

21

25

28

29

44

34

0.007%

0.005%

0.006%

0.006%

0.006%

0.01%

0.0085%

394

409

505

618

513

528

252

0.10%

0.10%

0.12%

0.14%

0.11%

0.12%

0.06%

657

800

847

905

898

804

613

0.17%

0.2%

0.20%

0.21%

0.20%

0.18%

0.15%

1265

1125

1027

1411

1577

1344

960

0.33%

0.28%

0.25%

0.33%

0.35%

0.30%

0.24%

152

175

152

152

107

119

96

0.04%

0.04%

0.04%

0.03%

0.02%

0.03%

0.024%

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

(Scr.+ve) - னொேகே ன ர்மகறயால்; (conf.+ve) – உறுதிப் டுத்ேப் ட்ட ன ர்மகற; (rpt.+ve) – மீண்டும்
ன ர்மகறயாேல்; MP - மனலரியா ஒட்டுண்ணிைள்; VDRL – ாலியல் ன ாய் ஆராய்ச்சி ஆய்வுகூடம்; TPPA Treponema pallidum particle agglutination
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அட்ைெலண 3: TTI பைம்பல் மற்றும் முன்லனய ெருைங்களுைனொன ஒப்பீடு

இரத்தம் சேகரிப்பு
வருடம

ொன்றுக்கு தலொ 1000
சேருக்கு

25
20
15
10
5
0

Blood ollection per 1000
population per year

HLA ஆய்வுகூைப் புள்ளிவிபைங்களின் ஒப்பீடு (NBC இல்)
ெலகப்படுத் ல்
குறுக்குப்
தபொருத் ங்கள்
ெகுப்பு 1

மற்று

ெகுப்பு 11
குறுக்குப் தபொருத் ம்
B27
PRA (ெகுப்பு I , ெகுப்பு
II )
உறுப்பு மொற்றல்
சிறுநீைகம்
(ந ொயொளிகள்,
ெழங்கு ர்கள்)
எலும்பு
(ந ொயொளிகள்,
ெழங்கு ர்கள்)

மச்லெ

AP ெழங்கு ர்
மைணத்துக்குப்
ெழங்கு ர்கள்

பிந்திய

2015

2016

2017

2018

2019

2,288

2,015

1,253

2,415

1702

1,471

2,490

1,954

828

703

475

2,456

1,255

2,214
194
295

1,777

1,099

319

492

484

2,415
602

543

2,094

1,589

1,027

2,017

1,704

108

167

163

264

387

32

171

7

0

84

15

PRA - Panel Reactive Antibodies

11

34
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2021 ஆம் ஆண்டுக்கொக திட்ைமிைப்பட்டுள்ள விநெை அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகள்
1. ைம்புறுைமுகை பிராந்திய இரத்ே நிகலய அபிவிருத்தி
2. அநுராேபுரம், குரு ாைல், இரத்திேபுரி பிராந்திய மருந்துக் ைளஞ்சியங்ைளிலுள்ள இரத்ே
ைங்கி உ ைரைக் ைளஞ்சியப் டுத்ேல் ைெதிைளின் அபிவிருத்தி
3. குருதிமாற்றல் மருத்துைத்துடன் சோடர்புகடய உயர் ஆய்வுகூடங்ைளுக்குத் னேகையாே
புதிய உ ைரைங்ைளின் சைாள்ைேவு
a. னேசிய இரத்ே மாற்றல் னெகைப் பிரிவிலுள்ள னேசிய இரத்ே மச்கெப் தினைடு
மற்றும் சோடர்புகடய ரினொேகே ைெதிைள்
b. அணுெக்தி அமிலப் ரினொேகே
4. டிஜிட்டல் மயப் டுத்ேலின் மூலம னெகை விகேத்திறகே னமம் டுத்துேல்
c. இரத்ே ைங்கி முைாகம முகறகமகய இயக்குைேற்குே னேகையாே ேைைல்
சோழில்நுட் உ ைரைங்ைள் மற்றும் துகைப் ாைங்ைளின் சைாள்ைேவு
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4.6 ஆய்வுகூடச் னெகை
அறிமுகம்

சுைாதார அகமச்சின் ஆய்வுகூட னெகைைள் பிரிைாேது ச ாது ஆய்வுகூட னெகைைள் ஊடாை
சிகிச்கெயளித்தல், தடுப்பு, ஊக்குவிப்பு மற்றும் புணர்ைாழ்வு, ன ான்ற னெகைைகை
ைழங்குைதற்ைாே ஆதரகை ைழங்குகிறது. ஆய்வுகூட னெகைைள் பிரிவில் ஆய்வுகூட னெகைைள்
ணிப் ாைர் ெக , மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைேம் மற்றும் னதசிய இரத்த மாற்று னெகை ஆகியகை
உள்ைடங்கும். தனியார் ஆய்வுகூடங்ைள், சுைாதார னெகைைள்
ணிப் ாைர் நாயைத்தின்
தகலகமயிலாே தனியார் சுைாதார னெகைைள் ஒழுங்கு டுத்தல் ெக யால் ைட்டுப் டுத்தப் டுகின்ற
ன ாதிலும்,
சதாழில்நுட்
ைழிைாட்டுதல் ஆய்வுகூட னெகைைள் பிரிவின் மூலனம
ைழங்ைப் டுகின்றது. ஆய்வுகூட னெகைைள் ஐந்து பிரதாே துகணப்பிரிவுைளின் கீழ்
ைழங்ைப் டுகின்றே: திசு னநாயியல், இரொயே னநாயியல் , குருதியியல், நுண்ணுயிரியல் மற்றும்
மாற்றுச் சிகிச்கெ இகை ஒவ்சைான்றும் விரிைகடந்து ைரும் மருத்துை னதகைைளுக்கு ஏற் னமலும்
ல உ பிரிவுைைாைப் பிரிக்ைப் ட்டுள்ைே.

த ொலை ந ொக்கு:

தரப் டுத்தலுக்ைாே ெர்ைனதெ
அகமப்புைைால்
ஆய்வுகூடங்ைளுக்ைாே தரங்ைகை அகடதல்

(ISO)

நிர்ணயிக்ைப் ட்டுள்ை

மருத்துை

எமது பணி

உரிய சுைாதார னெகை ைழங்குநர்ைளுக்கு உயர் தரதிலாே , நம் ைமாே, னநாய் நிர்ணய னெகைைகை
உரிய னநரத்தில் ைழங்குதல்

முக்கிய தெயற்பொடுகள்
1. அரொங்ை கைத்திய ொகலைளிலும் மற்றும் வினெட செயற்றிட்டங்ைளிலும் ஆய்வுகூட
னெகைைகை ைலுப் டுத்துதலும் ஒழுங்கு டுத்துதலும்.
2. மாைாண சுைாதார நிறுைேங்ைளில் ஆய்வுகூட னெகைைகை விஸ்தரித்தலும், ைலுப் டுத்துதலும்
3. ஆய்வுகூடங்ைளுக்ைாே உ ைரணங்ைகை சைாள்ைேவு செய்ைதற்ைாே ஒதுக்கீடுைகை ைழங்குதல்
4. ஆய்வுகூட உ ைரணங்ைகை முகறயாை ராமரிக்ை நிதி ைழங்குதல்
5. னநாய் நிர்ணய னெகைைகை ைழங்குைதன் மூலம் னநாகயத் தடுத்தல், ைட்டுப் டுத்தல், மற்றும்
ைண்ைாணித்தல் என் ேைற்றிற்கு உறுதுகணயாை இருத்தல்.
6. ஆய்வுகூட னெகைைளுக்கு ச ாருத்தமாே சைாள்கைைகை ைகுத்தல்
7. ஆய்வுகூட ஊழியர்ைளுக்ைாே அறிவூட்டலும் யிற்சி ைழங்ைலும்.
8. புதிய அபிவிருத்திள் குறித்து அகேத்து அரெ மற்றும் தனியார் சுைாதார ஆய்வுகூட
ஊழியர்ைளுக்ைாே ைழிைாட்டுதல்ைகை ைழங்குதல்
9.
ங்குடகமைளும், ஆய்வுகூட னெகைைளுடன் னநரடியாைத் சதாடர்புகடய ந ர்ைளுடோே
சதாடர் ாடல்ைளும் ஒருங்கிகணப்பும்
10. நாட்டில் நுண்ணுயிர் தாக்ைத்கத ைட்டுப் டுத்தும் கமயத்தைமாை செயல் டுதல்.
11. அைெரைால நிகலகமைள் உட் ட
ஏற்ைேனை உள்ை அல்லது புதிய ெைால்ைளுக்கு
முைம்சைாடுக்கும் ைகையிலாே மூனலா ாயத் திட்டத்கத தயார் செய்யும் னநாக்ைத்துடன்
ஆய்ைைத் துகறயில் SWOT குப் ாய்கை னமற்சைாள்ளுதல்.
12. ஆய்வுகூட னெகைத் துகறயில் தற்செயலாைனைா அல்லது அலட்சியத்தேத்தானலா ஏற் டக்கூடிய
உயிரியல் ஆ த்துைளின் ாதுைாப்க னமம் டுத்தல்
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1. COVID -19 க்கொன ந ொய் நிர்ணய நெலைகலை விஸ் ரித் லும் பரொமரித் லும்
1.1 சுகொ ொர ை நிறுைனங்களுக்கொன ைழிகொட்டு ல்கள் மற்றும் விநிநயொகங்கலை விருத்தி
தெய் ல்

COVID-19 சதாற்றுப் ரம் ல் பூனைாை அைெரநிகலகமசயே பிரைடேப் டுத்தப் ட்டவுடன் மூன்று
ைழிைாட்டுதல்ைள் உடேடியாை சைளியிடப் ட்டே.
 சதாற்று னநாய்ைகை ைட்டுப் டுத்தல் சதாடர்பில் னதசிய அல்லது ெர்ைனதெ மட்டத்திலாே
ச ாது சுைாதார அைெரநிகலைளின் ன ாதாே ஆய்வுகூட னெகைத்துகறயின் அைெரைால
தயார்நிகல மற்றும் தில் நடைடிக்கைத் திட்டம் குறித்த தற்ைாலிை ைழிைாட்டுதல்ைள்
 ஆய்வுகூட ங்ைளின் உயிரியல் ஆ த்துைளின் ாதுைாப்புக்ைாே தற்ைாலிை ைழிைாட்டுதல்ைள்
 ஆரம்
சுைாதார னெகைைகை னமம் டுத்தும் ச ாருட்டு
ஆய்வுகூட மாதிரிைகை
கையாளுைதற்ைாே ைழிைாட்டுதல்ைள்
இந்த ைழிைாட்டுதல்ைள்
ொத்தியமாே சதாற்றுனநாய் சூழ்நிகலகய எதிர்சைாள்ளும்
நடைடிக்கையாை நாட்டிலுள்ை அகேத்து சுைாதார நிறுைேங்ைளுக்கும் விநினயாகிக்ைப் ட்டே.

ஆய்வுகூட நெலைத்துலையின் அைெரகொை யொர்நிலை மற்றும் பதில் டைடிக்லகத் திட்டம் குறித்
ற்கொலிக
ைழிகொட்டு ல்களும் ஆய்வுகூட ங்களின் உயிரியல் ஆபத்துகளின் பொதுகொப்புக்கொன ற்கொலிக ைழிகொட்டு ல்களும்

1.2

COVID-19 ந ொய்த்த ொற்லைக்
நமற்பொர்லைதெய் ல்






கண்டறிைதில்

ஈடுபடும்

ஆய்வுகூட

ங்கலை

COVID -19 PCR ரினொதகேயில் ஈடு டும் ஆய்வுகூடங்ைள் ஆய்வுகூட னெகைைளின்
பிரதிப் ணிப் ாைர் நாயைத் திோளும்,ஆய்வுகூட
னெகைைளின்
ணிப் ாைராளும்
சதாடர்ந்தும் ைண்ைாணிக்ைப் ட்டுைருகின்றே.
COVID -19 ைண்டறியும் னெகைைள் னமற்சைாள்ைப் டும் ஆய்வுகூடங்ைளில் ஆய்ைை
னெகைைகை னமம் டுத்த னதகையாே நடைடிக்கைைகை எடுக்ை ஆய்ைை னெகைைள்
பிரிவிோல் வினெட ைைேம் செலுத்தப் ட்டுள்ைது
COVID -19 சதாற்று சதாடர் ாே நடைடிக்கைைள் குறித்து மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைேம்
சதாடர்ந்தும் ைண்ைாணிக்ைப் ட்டு ைருகிறது.

1.3 ொட்டில் COVID -19 PCR பரிநெொ லன த ொடர்பில் ஆய்வுகூடத்திைன்

2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், த்சதான் து ஆய்வுகூடங்ைள் ( திோறு அரெ துகற மற்றும் நான்கு
தனியார் துகற PCR ஆய்வுகூடங்ைள்) COVID -19 க்ைாே PCR ரினொதகேயில் ஈடு ட்டே மற்றும்
ரினொதகேத் திறன் ஒரு நாகைக்கு சுமார் 10,000 ஆகும். ஜூகல 2021 இன் இறுதியில், ஆய்வுகூட
னெகைைள், COVID -19 PCR ரினொதகே ஆய்வுகூடங்ைள்ளின் எண்ணிக்கைகய 39 ஆைவும் (30 அரெ
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துகற மற்றும் 9 தனியார் துகற PCR ஆய்வுகூடங்ைள்) மற்றும் நாட்டின் ரினொதகே திறகே 32,700
ஆைவும் அதிைரித்தே.
ஆய்வுகூடங்ைளின்
நிறுைேத்தின் ைகை
எண்ணிக்கை
சுைாதார அகமச்சு

21

உயர் ைல்வி அகமச்சு

7

ாதுைாப்பு அகமச்சு

2

தனியார் துகற
இலங்கையின்
சமாத்த PCR திறன்

பிரித்சதடுத்
தல்
இயந்திரங்ை
ள்

சமாத்த அரெ
துகற PCR
ஆய்வுகூடங்
ைள்: 30

PCR
இயந்திரங்ை
ள்

திேெரி PCR ரினொதகேத்
திறன்

32

53

15950

2

8

2020

3

6

1200

சமாத்த அரெ PCR
ரினொதகேத்
திறன்: 19170

9

13300
39
ஆய்வு
கூடங்ை
ள்

37

67

32470

இைங்லகயின் COVID -19 PCR பரிநெொ லனத் திைன்
35000
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இைங்லகயில் உள்ை அரெ மற்றும் னியொர் துலை ஆய்வுகூடங்களின் COVID -19 PCR
பரிநெொ லனத் திைன்
Extraction

PCR

Virology Lab

1200

1

4

Molecular Lab

400

1

1

Rabies Lab

350

1

1

உயர்கல்வி அலமச்சு:

1.

ஜ.புர பல்கலைக்கழகம்

2.

மருத்துை பீடம்
யொழ்ப்பொணம்
மிருக லைத்திய பீடம்
நபரொ லன
மருத்துை பீடம்
நபரொ லன
மருத்துை பீடம்
தகொழும்பு
மருத்துை பீடம்
கரொப்பிட்டிய
மருத்துை பீடம் கைனி
தமொத் ம்

1.

MRI Total

1950

3

6

2.

BIA- Katunayaka

2500

3

5

3.

BH Mulleriyawa

2500

2

3

4.

NH Kandy

1000

2

3

5.

5.

TH Karapitiya

800

2

4

6.

6.

Infetious Disease Hospital

750

2

2

7.

7.

TH Anuradhapura

800

1

4

8.

DGH Badulla

800

3

3

9.

TH Jaffna

600

2

3

10. TH Batticaloa

900

4

2

11. DGH Kegalle

500

1

1

12. TH Rathanapura

400

1

4

13. GH Sri J’pura

200

14. Apeksha Hospital

300

1

2

15. DGH Nuwaraeliya

200

1

16. TH Kurunegala

300

1

18. NIHS Kalutara
20. BH Teldeniya

300

4.

ஆசிரி

2

5.

கிரீதடன்ஸ்

2

6.

நேமொஸ்

1

7.

ஃநபொர்நட

8.

தமல்ஸ்டொ

9.

கிங்ஸ்

1

19. NHSL Colombo

200

1

21. CSTH Kalubovila

150
15,600

ைநைொக
நடர்டன்ஸ்

200

Total

1.
3.

250

2

400

1

PCR

2
1

200

1

100

1

90

1

30

1

200
2020

1
2

8

னியொர்த் துலை:

ைங்கொ

17. CNTH Ragama

1

4.

2.

1

2

3.

பிரித்
த டு
த் ல்
1000 1

தினமும்
Capacity

Capacity

ொைொந்
ஆற்ைல்

Daily

தமொத்
ம்

பிரித்
த டுத்
ல்

P
C
R

3500

1

5

1400

0

3

1400
1400
1400
1400
900
900

1000

13300

1
0
2
1
1
0
1

5
3
4
2
1
1
2

1
32

53

COVID -19 PCR பரிநெொ லன த ொடர்பில்
ஆய்வுகூடங்களின் திைன்

ொட்டிலுள்ை அரெ மற்றும் னியொர் துலை

1.3.1 அரெ துலை
 இலங்கை னதசிய கைத்தியொகல சைாழும்பு, தை கைத்தியொகல முல்னலரியா, மாைட்டப்
ச ாது கைத்தியொகல நீர்சைாழும்பு, ன ாதோ கைத்தியொகல ைளுன ாவில ஆகிய
கைத்தியொகலைளுக்கு நாட்டில் ஆய்வுகூடனெகைைகை ைலுப் டுத்தும் ச ாருட்டு ல
உ ைரணங்ைள் ைழங்ைப் ட்டே.
 ஆய்வுகூட இரொயே மூலக்கூற்றுக் ைலகை மற்றும் இரொயே தார்த்தத்திற்ைாே னைாரிக்கைைள்
ஆய்வுகூட னெகைைைால் சதாடர்ந்தும் ச றப் ட்டு ைருகின்றே. இந்த னைாரிக்கைைள் மருத்துை
ைழங்ைல் பிரிவுக்கு அனுப் ப் ட்டு, விநினயாைச் ெங்கிலிகய தகடயின்றி சதாடர முழு ைைேம்
செலுத்தப் ட்டுள்ைது.
 COVID-19 னநாயறிந்து, மதிப்பிட்டு ைட்டுப் டுத்தும் னநாக்கில் அரெ மருத்துைமகேைளின்
ரினொதகே திறகே 15,000 லிருந்து 25,000 ஆை உயர்த்துைதற்ைாை புதிய COVID-19 PCR
ரினொதகே
ஆய்வுகூடைங்ைள்
சதல்சதனிய,
மாைட்ட
ச ாது
கைத்தியொகல
ஹம் ாந்னதாட்கட, மாைட்ட ச ாது கைத்தியொகல அம் ாகற, மாைட்ட ச ாது
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கைத்தியொகல ைவுனியா, தை கைத்தியொகல ைத்துபிடிைல, மாைட்ட ச ாது கைத்தியொகல
ச ாலன்ேறுகை ஆகிய மருத்துைமகேைளில் நிறுைப் ட்டே.
ொட்டிலுள்ை COVID-19 PCR பரிநெொ லன ஆய்வுகூடகளின் தமொத் எண்ணிக்லக
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19

28

28

28

29

30

31

33

36

37

39

39

39

20

6

1.3.2 னியொர் துலை

அகேத்து ங்குதாரர்ைகையும் உள்ைடக்கிய ஒரு விரிைாே மதிப்பீட்டு செயல்முகறயின் மூலம்,
COVID -19 க்ைாே PCR ரினொதகே செய்ய தனியார் துகற ஆய்வுக் கூடங்ைளுக்ைாே அங்கீைாரம்
னமற்சைாள்ைப் ட்டது.
இது ைகர, பின்ைரும் ஒன் து (9) தனியார் துகற ஆய்வுக் கூடங்ைள் COVID-19 க்ைாே PCR
ரினொதகேைகைச் செய்ய அனுமதிக்ைப் ட்டுள்ைே:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

மர ணு ஆய்வுகூடம், ஆசிரி சஹல்த்
னடர்டன்ஸ் ஆய்வுகூடம்
லங்ைா சஹாஸ்பிட்டல் ரினொதகேக்கூடம்
நைனலாை ஆய்வுகூடங்ைள்
சமல்ஸ்டா ஆய்வுகூடங்ைள்
கிங்ஸ் சஹாஸ்பிட்டல் சைாழும்பு ஆய்வுகூடம்
னஹமாஸ் சஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆய்வுகூடம்
ஃன ார்ட் ரினொதகேக்கூடம்
கிரீசடன்ஸ் சஜனோமிக்ஸ்

இலங்கையில் COVID – 19 ரவுல் ைாரணமாை, உள்நாட்டு COVID – 19 ரினொதகே ைெதிைகை
விரிவு டுத்த னைண்டியிருந்தது. இந்த சூழ்நிகலயில் சுற்றுலாத்துகறகய ைட்டிசயழுப்புைதற்கும்,
சதாழிலாைர்ைகை மீைகழத்தலுக்கும் மற்றும் சதாழிற்ொகலைள், ணிமகேைளின் ைழக்ைமாே
செயல் ாட்கட ன ணவும் தனியார் துகறயின் ஈடு ாடு முக்கியமாேதாகும். னமலும், தனியார் துகற
ரினொதகேத் திறன் விரிைாக்ைத்துடன், அைர்ைளின் ரினொதகேயின் தரத்கத ராமரிப் தும்
நிதர்ெேமாகிவிட்டது
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1.4 னியொர் துலை ஆய்வுகூடங்களில் COVID – 19 PCR பரிநெொ லனயின் ரக் கட்டுப்பொடு
தனியார் துகற ஆய்வுகூடங்ைளுக்ைாை மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைேத்தில் சைளிைாரி தர உறுதி (EQA)
நிைழ்ச்சித்திட்டம் நிறுைப் ட்டுள்ைதுடன். அகேத்து அங்கீைரிக்ைப் ட்ட தனியார் ஆய்வுகூடங்ைளும்
EQA நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் அங்ைத்தைராை இகணந்துக்சைாள்ை னைண்டும் .

1.5 உைக சுகொ ொர அலமப்பொல் (WHO) ஒருங்கிலணக்கப்பட்டுள்ை இைங்லகயிலுள்ை அரெொங்க
PCR பரிநெொ லனக்கூடங்களுக்கொன தைளிைொரி ர மதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சி (EQAP)
ஆய்வுகூடனெகைைளுக்கு WHO இன் னதசிய நிைழ்ச்சித்திட்ட அலுைலர் கைத்தியர் நளிைா
குணைர்தேவின் ஒருங்கிகணப்புடன் சைளிைாரி தர மதிப்பீட்டுத் நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத ஸ்தாபிக்ை
முடிந்துள்ைது.
தைளிைொரி ர மதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சி (EQAP) 1
SARS-CoV-2 EQAP க்ைாே WHO இன் அகழப்பின் ன ரில், நான்கு ஆய்வுகூடங்ைள் ஆரம் த்தில் EQA 1
க்ைாை னம 2020 இல் ஹாங்ைாங் ல்ைகலக்ைழைத்தில் திவு செய்யப் ட்டே. ஹாங்ைாங் சுைாதாரத்
துகறயின் சுைாதாரப் ாதுைாப்பு கமயத்தின் அறிக்கையின் அடிப் கடயில், நான்கு ஆய்ைைங்ைளும்
100% இணக்ைத்துடன் ஜூகல 2020 இல் ெரியாே முடிவுைகை அகடந்தே.
தைளிைொரி ர மதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சி (EQAP) 2
எனினும், WHO ைாேது நைம் ர் 2020 இன் உலைைாவிய EQAP இல், ஆஸ்தினரலிய ராயல் ைல்லூரி
னநாயியல் நிபுணர்ைளின், தர உத்தரைாத நிைழ்ச்சித்திட்டம் (RCPAQAP) இல் அகேத்து 25 PCR
ரினொதகே ஆய்வுகூடங்ைகையும் னெர்க்ை ஏற் ாடு செய்துள்ைது.25 ஆய்வுகூடங்ைள் EQA 2 இல்
னெர்க்ைப் ட்டு ஏப்ரல் 2021 இல் முடிவுைகைப் ச ற்றே.
தைளிைொரி ர மதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சி (EQAP) 3
WHO ைாேது EQAP3 ற்ைாை, 25 PCR ரினொதகே ஆய்வுகூடங்ைகை ஆஸ்தினரலிய ராயல் ைல்லூரி
னநாயியல் நிபுணர்ைளின், தர உத்தரைாத நிைழ்ச்சித்திட்டம் (RCPAQAP) துடன் னெர்க்ை ஏற் ாடு
செய்துள்ைது DDG/LS அலுைலைம் 2021 ஜூன் 7 ஆம் திைதி 25 ச யர்ப் ட்டியல்ைகைப் ச ற்றுள்ைது
அைற்கற தற்ன ாது ஆய்வுகூடங்ைளுக்கு பின்ைருமாறு விநினயாகிக்கிறது

தைளிைொரி ர மதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சித்திட்டம் (EQAP) ல் அங்கத் ைரொக
இலணத்துக்தகொள்ைப்பட்ட PCR பரிநெொ லனக் கூடங்கள்.

சுைாதார அகமச்சு
மருத்துை ஆரொய்ச்சி நிறுைனம் (MRI)
(01) லைரஸ் ஆய்வுகூடம் (Dr. Jude)

EQA
1
முடிவுைள்
2020 ஜூலை
28 ஆந் திகதி

EQA
2
முடிவுைள்
08 ஏப்ரல் 2021

✓
-

✓

(03) விெர் ொய்க்கடி ஆய்வுகூடம் (டொக்டர்
துல்மின்)
ை லைத்தியெொலை முல்நைரியொ

-

✓

பண்டொர ொயக ெர்ைந ெ விமொன நிலையம்

-

(02) மூைக்கூற்று ஆய்வுகூடம் (டொக்டர் தீகொ)

-
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EQA
3
முடிவுைள்
2021 ஜூலை 12
ஆந் திகதி
-

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
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நபொ னொ லைத்திெயொலை அனுரொ புரம்
ஐடிஎச் லைத்தியெொலை
நபொ னொ லைத்திெயொலை கரொப்பிட்டி

✓
-

✓

✓

✓

நபொ னொ லைத்திெயொலை யொழ்ப்பொணம்

✓
-

நபொ னொ லைத்திெயொலை மட்டக்கைப்பு

-

தபொது லைத்தியெொலை ஸ்ரீ தஜயைர் னபுரம்

-

அநபக்ஷொ லைத்தியெொலை

-

ைட தகொழும்பு நபொ னொ லைத்தியெொலை

-

நபொ னொ லைத்திெயொலை இரத்தினபுரி

-

மொகொண தபொது லைத்தியெொலை பதுலை

-

மொைட்ட தபொது லைத்தியெொலை நுைதரலியொ

-

நபொ னொ லைத்திெயொலை குரு ொகல்

-

-

இைங்லக ந சிய லைத்தியெொலை

-

-

தகொழும்பு த ற்கு நபொ னொ லைத்தியெொலை
களுநபொவிை
NIHS களுத்துலை

-

✓

-

-

மொைட்ட தபொது லைத்தியெொலை நககொலை

-

-

-

-

ந சிய லைத்தியெொலை கண்டி

ை லைத்தியெொலை த ல்த னியொ
ாதுைாப்பு அகமச்சு
இரொணுை மருத்துைமலன

-

✓

✓
-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

தகொத் ைொைை பொதுகொப்பு பல்கலைக்கழகம்
(KDU)
உயர் ைல்வி அகமச்சு
ஸ்ரீ தஜயைர்த் னபுர மருத்துை விஞ்ஞொன பீடம்

-

மருத்துை பீடம் தகொழும்பு

-

மருத்துை பீடம் கரொப்பிட்டிய

-

மருத்துை பீடம் யொழ்ப்பொணம்

-

மருத்துை பீடம் நபரொ லன

-

நபரொ லன கொல் லட விஞ்ஞொன பீடம்

-

-

மருத்துை பீடம் கைனி

-

-

-

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

1.6 COVID-19 PCR பரிநெொ லனக்கொன விநிநயொகச் ெங்கிலி நிர்ைொகத்ல த றிப்படுத்து ல்
சுைாதார அகமச்ொேது COVID-19 PCR ரினொதகேக்ைாே ைெதிைகை னமலும் ைலுவூட்டுகின்ற
மற்றும் விநினயாைச் ெங்கிலி நிர்ைாைத்கத சீராக்குகின்ற ணிகயச் செய்கின்றது சுைாதார அகமச்சின்
செயலாைரின் அறிவுறுத்தல்ைளுக்னைற் Google sheet யன் ாட்டு சமன்ச ாருள் சதாடர்ந்தும்
ைண்ைாணிக்ைப் ட்டு ைருகின்றது.
அைற்றிற்கு ச ாறுப் ாே அதிைாரிைள் பின்ைருமாறு.
1. பி. .நா./LS பிரிவு

- டாக்டர் ஹம்ெேந்தி ( .ை. CCP, பி. .நா./LS பிரிவு)
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nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை 2021
டாக்டர் மஞ்சுை ெமரக்னைான் (ம.உ./ சுைாதாரத் தைைல்ைள்)
2. பி. .நா./MSD பிரிவு - டாக்டர் பி.ஏ.சி. குமாரநாயை (ம.உ./ சுைாதாரத் தைைல் )
3. பி. .நா./PHS I
- டாக்டர் ெசிமாலி விக்கிரமசிங்ஹ (Actg CCP, சதாற்றுனநாயியல் பிரிவு)

1.7 COVID -19 ந ொய் நிர்ணயத்தில் ஈடுபட்டுள்ை ஆய்வுகூடங்களின் மனி
ைலுப்படுத்து ல்

ைைத்ல

COVID-19 சதாற்றுனநாகய ைண்டறிந்து ைட்டுப் டுத்தும் செயற் ாட்கட ைலுப் டுத்தும் னநாக்கில்
இலங்கையில் உள்ை
ல்னைறு
ல்ைகலக்ைழைங்ைளில் துகண மருத்துை விஞ்ஞாே
ாடவிதாேத்தின் நான்கு ைருட ட்டப் டிப்க முடித்த நூற்று ஐம் து மருத்துை ஆய்வுகூட
விஞ்ஞானிைளுக்கு சுைாதார அகமச்சின் கீழ் ஆறு மாதங்ைள் னெகை திகெமுைப் டுத்தல்
நிைழ்ச்சித்திட்டம் ைழங்ைப் ட்டது. இந்த எண்ணிக்கையுடன் விகரவில் னமலும் 63 அதிைாரிைள்
னெர்க்ைப் டுைர்
ஆதார கைத்தியொகலைளின் தரத்திற்கு னமல் உள்ை நிறுைேங்ைளின் மருத்துை அதிைாரிைளுக்கு
விகரைாே ஆன்டிசஜன் னொதகே (Rapid Antigen test) குறித்து ஒரு யிற்சி அளிக்ைப் ட்டது.

1.8 டமொடும் ஆய்வுகூட நெலைகள்
நடமாடும் ஆய்வுகூடம் மற்றும் அதன் ஊழியர்ைள் PCR ற்ைாே மாதிரி னெைரிப்க
னமற்சைாண்டதுடன் COVID – 19 சதாற்றுனநாகயக் ைட்டுப் டுத்த ங்ைளித்த சுமார் 32,000 விகரைாே
ஆன்டிசஜன் மதிப்பீடுைகையும் நடத்தியுள்ைேர்.
நடமாடும் ஆய்வுகூட னெகைைைால் னமற்சைாள்ைப் டும் ஏகேய னநாய் நிர்ணய ரினொதகேைள்
பின்ைருமாறு.

கடந் ஆறு ஆண்டுகளில் டமொடும் ஆய்வுகூட நெலைகைொல் நிகழ்த் ப்பட்ட ந ொய் நிர்ணய
பரிநெொ லனகளின் எண்ணிக்லக
குறிைாட்டி
டமொடும் ஆய்வுகூட ந ொய்
நிர்ணய பரிநெொ லனகள்

1.9

2015
39,436

2016
47,773

2017
42,674

2018
42,935

COVID-19
PCR மதிப்பீட்டிற்கொன PCR இரெொயன
மற்றும்நுகர்தபொருட்களுக்கொன விைரக்குறிப்புகள்.

2019
46,574

2020
55,320

மூைக்கூற்றுக்

கைலை

ஆய்ைைங்ைளிலிருந்து ச றப் ட்ட தைைல்ைளின் டி,PCR இயந்திரங்ைளின் ல்னைறு ைர்த்தைப்
ச யர்ைள் மற்றும்
மாதிரிைள்
யன் டுத்தப் டுகின்றே. எேனை, PCR இயந்திரங்ைளுக்கு
ச ாருந்திைரக்கூடிய விைரக்குறிப்புைளுடோே ரினொதகேக் ைருவிைகை சைாள்ைேவு செய்ைது
அைசியமாகும் இது ரினொதகேயின் தரத்கத உறுதி செய்யும்.
"COVID-19
PCR மதிப்பீட்டிற்ைாே PCR இரொயே மூலக்கூற்றுக் ைலகை
மற்றும்
நுைர்ச ாருட்ைளுக்ைாே விைரக்குறிப்புைள்” கைரஸ் ஆய்ைாைர்ைளின் ஒருமித்த ைருத்துடன் குழுைால்
தயாரிக்ைப் ட்டு மருத்துைப் ச ாருட்ைள் விநினயாைப் பிரிவுடன் கிரப் ட்டது.

1.10 PCR தெயற்பொட்டு ரவுத் ைத்தின் உருைொக்கம் மற்றும் பரொமரிப்பு.
நாட்டில் COVID-19 னநாய்த் சதாற்று சதாடங்கியதிலிருந்து, சதாற்றுனநாய் ைாலத்தில் PCR மற்றும்
விகரைாே antigen
ரினொதகேைகை ைண்ைாணிக்ைசைே ஆய்ைை னெகைைள் பிரிவு PCR
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செயற் ாட்டு தரவுத்தைத்கத உருைாக்கி ராமரித்துைந்தது. னமற்ைண்ட தரவுத்தைத்தில் விநினயாைச்
ெங்கிலி முைாகம, ஆய்ைை உ ைரணங்ைள், மனித ைை முைாகம மற்றும் ஏகேய ைை கிர்வு ன ான்ற
விடயன்ைள் குறித்து ல்னைறு அம்ெங்ைகை ஒருங்கிகணத்து முடிசைடுப் தற்கு ைெதியாை இது
யன் டுத்தப் டுகிறது.

1.11 தெயல்பொட்டு கட்டலமப்லப அலடயொைப்படுத்தும் குறிகொட்டிகள்.
ஆய்வுகூட னெகைைள் பிரிவு 2021 நடுப் குதியில் பின்ைரும் செயற்றிறன் குறிைாட்டிைள்
ஒவ்சைான்றிலும் 80% க்கும் அதிைமாே அகடவுைகைப்ச ற்றுள்ைது.
1. COVID-19 PCR ரினொதகேத் திறன்
2. மாதிரிைள் கிகடக்ைப்ச ற்று 24 மணி னநரத்திற்குள் சைாடுக்ைப் ட்ட PCR ரினொதகே
முடிவுைளின் ெதவீதம் (ஒவ்சைாரு ஆய்ைைத்தால்)
3. சைளிைாரி தர மதிப்பீட்டு அட்டைகண (EQA) கயப் பின் ற்றும் ஆய்ைைங்ைளின் ெதவீதம்

2. இைங்லகயில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் ெக்திலய ஒழித் ல்
20 கைத்தியொகலகயச்னெர்ந்த 60 சுைாதார நல ஊழியர்ைளுக்கு WHONET சமன்ச ாருளில் யிற்சி
நிைழ்ச்சிைள் நடத்தப் ட்டே. WHONET என் து நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் செயற் ாட்கட ைண்ைாணித்து
மதிப்பீடு செய்யும் திட்டத்திற்ைாை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் செயற் ாட்டு தரவுைகை னெைரித்து,
ஒன்றுதிரட்டி குப் ாய்வு செய்ைதற்ைாை யன் டுத்தப் டும் சமன்ச ாருைாகும். 2021 இறுதிக்குள்
னமலும் ஏழு கைத்தியொகலைளுக்ைாே யிற்சி ைழங்ைப் டவுள்ைது.
தெயற்பொட்டிலுள்ை டைடிக்லககள்:
1- சதாற்றுனநாய் தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப் ாடு குறித்த னதசிய சைாள்கையின் ைகரவு சதாடர்பில்
இறுதித் தீர்மாணம் எடுப் தற்ைாே யிற்சிப் ட்டகறைள்,கைத்தியொகல சதாற்றுனநாய்
தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப் ாடு குறித்த கைனயட்கடப் புதிய தைைலிட்டுபுதுப்பித்தல், சதாற்று
தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப் ாடு சதாடர் ாே னதசிய ைழிைாட்டுதல்ைள் என் ே
னமற்சைாள்ைப் டுகின்றே
2- AMR ைண்ைாணிப்பு அகமப்பு தரவு குப் ாய்வு மற்றும் விைக்ைக் குழு மூலம் மாதாந்த நிைழ்
நிகல
(online)ெந்திப்புைள் ைண்ைானிப்புத்தை ஊழியர்ைளுடன் ஆய்ைை னெகைைைால்
நடத்தப் டுகிறது.
3- antibiotic விழிப்புணர்வு ைாரத்திற்ைாே IEC ச ாருட்ைள் சதாடர்பில் இறுதித் தீர்மாணம்
எடுப் தற்ைாை சதாற்று தடுப்பு மற்றும் ைட்டுப் ாடு குறித்த ணிக்குழுக்ைளுக்கு யிற்சிப்
ட்டகறைள் நடத்தப் டுகின்றே.

3 அரெொங்க லைத்திய ெொலைகளிலும் மற்றும் விநெட தெயற்றிட்டங்களிலும் ஆய்வுகூட
நெலைகலை ைலுப்படுத்து லும் ஒழுங்குபடுத்து லும்.
குறிைாட்டி
ந லையொன ஆய்வுகூட உபகரணங்கலை
ைழங்கு ல்
(மில்லியன்களில்)
ைழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள்
விடுவிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள்

2015
350

2016
350

2017
900

2018
900

2019
740

2020
174

351

690

919

904

739

230

201

202
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செயற்றிட்டம்
/செயல் ாடு/ச ாருள்
விைக்ைம்

விடய நிதி
குறியீடு மூலம்

2020.12.31 ைகர
2020.12.31 2020.12.31 இல்
ஒதுக்ைப் ட்ட ைரவு
ைகர உள்ைைாறாே
செலவுத்திட்ட ஒட்டுசமாத்
ச ைதீை
ஏற் ாடுைள் ரூ. மில். த செலவு ரூ. முன்னேற்றம்
மில்.

1.1. தபொறுப்பொன
அலமச்ெக
நிறுைனங்களுக்கு புதிய
ஆய்வுகூட உபகரணங்கள்
தகொள்ைனவு தெய்ை ற்கு
ஒதுக்கீடு ைழங்கல்

111-2-13-013- இலங்ை
2103-11 க
அரொங்
ைம்

1.2. தபொறுப்பொன
அலமச்ெக நிறுைனங்களின்
ஆய்வுகூட உபகரணங்
பழுதுபொர்த் ல், நெலை
(Services)மற்றும் பரொமரிப்பு
கலை தெய்ை ற்கு
ஒதுக்கீடு ைழங்கல்.

111-2-13-013- இலங்ை
2103-11 க
அரொங்
ைம்

125 மில் + 33 மில் + 16
87 மில்
100%
மில் = 174 மில் (ஜே- (நிறுைேங்ை ச ாறுப் ாே
மார்ச், மார்ச்-னம, ஒக் - ளின் செலவு
அகமச்ெை
டிெ) ஒதுக்கீட்டுக் அறிக்கைைளி நிறுைேங்ைளு
ைணக்கு))
ன் டி) க்கு ஆய்வுகூட
உ ைரணங்ைள்
சைாள்ைேவு
செய்ைதற்கு
ஒதுக்கீடு
ைழங்ைப் ட்ட
து.
20 மில்
2.2 மில் 40 % (ஆய்ைை
(மருத்துைம உ ைரணங்ைளி
கே
ன்
னைாரிக்கை னெகை(Services
குறித்து)
)க்கு
ைழங்ைப் ட்ட
து)
88.5 மில்
88.5 மில்
100%

1.3. மொகொண
மருத்துைமலனகளில் உள்ை
ஆய்ைகங்களுக்கு ஆய்வுகூட
உபகரணங்கள் தகொள்ைனவு
தெய்ை ற்கு ஒதுக்கீடு
ைழங்கல்.
1.4.
மொகொண ெலப
மருத்துைமலனகளில் உள்ை
ஆய்ைகங்களுக்கு ஆய்வுகூட
ைபொடங்கள் / கைல்
த ொழில் நுட்ப
உபகரணங்கள் தகொள்ைனவு
தெய்ை ற்கு ஒதுக்கீடு
ைழங்கல்.

111-2-13-013- WB/PSS
2103-11 P/GOSL

111-2-13-013- WB/PSS
2103-11 P

202

10 மில் கிழக்கு 1.1
மில், ைட மத்திய 2.68 மில், ெப்ரைமுைா
- 1.8 மில், சதன் - 3
மில், ைடக்கு - 0.72
மில்

203

19.3 மில்

(சதற்கு,
ைடனமற்கு
மற்றும்
கிழக்கு
மாைாணங்ைளு
க்கு
மதிப்பீடுைள்
ச றப் ட்டு,
ஒதுக்கீடு
ைழங்ைப் ட்ட
து) மாத்தகற 0.9 மில் -( ரூ.
920223.33) ,
அம் ாந்னதாட்
கட - 0.8 மில்
(ரூ ா.841484.02
), ைாலி - 0.94
மில் - (ரூ ா
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தமொத் ம்

197 மில்

940851.60)
கிழக்கு 1.1 மில்
(ரூா.1103625.00)
, ைடனமற்கு 0.69 (ரூ ா.
698607.10)

2020
செயற்றிட்டம்
/செயல் ாடு/ச ாருள்
விைக்ைம்

ச ாருள் குறியீடு

1.1
நிரல்
அலமச்சு
நிறுைனங்களுக்கு புதிய
ஆய்வுகூட
உபகரணங்கள்
தகொள்ைனவு
தெய்ை ற்கு 2021 இல்
ஒதுக்கீடு ைழங்கல்
1.2
மொகொண
மருத்துைமலனகளில்
உள்ை ஆய்ைகங்களுக்கு
ஆய்வுகூட
உபகரணங்கள்
தகொள்ைனவு
தெய்ை ற்கு 2021 இல்
ஒதுக்கீடு ைழங்கல்.
1.3
தபொறுப்பொன
அலமச்ெக
நிறுைனங்களின்
ஆய்வுகூட உபகரணங்
பழுதுபொர்த் ல், நெலை
மற்றும் பரொமரிப்பு கலை
தெய்ை ற்கு 2021 இல்
ஒதுக்கீடு ைழங்கல்.
1.4 ஆய்வுகூட நெலைகள்
அலுைைகத்திற்கொன
அலுைைக உபகரணக்
தகொள்ைனவு

111-2-13-013-2103-11

நிதி
2021.12.31
மூலம் ைகர
ஒதுக்ைப்
ட்ட
ைரவு
செலவுத்
திட்ட
ஏற் ாடுை
ள்
ரூ.
மில்.
இலங்
470 மில்
கை
அரொ
ங்ைம்

2021.07.30
2021.07.30 இல்
ைகர
உள்ைைாறாே
ஒட்டுசமா
ச ைதீை
த்த செலவு முன்னேற்றம்
ரூ. மில்.

451 மில்

95%

111-2-13-013-2103-11

GOSL+
WB/PSS
P

74 மில்

63 மில்

85%

111-2-13-013-2103-11

இலங்
கை
அரொ
ங்ைம்

10 மில்

2.5 மில்

25%

111-2-13-013-2103-11

WB/PSS
P

3 மில்

0.45 மில்

15%

557 மில்

516.95 மில்

தமொத் ம்
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3. மொகொண சுகொ ொர நிறுைனங்களில் ஆய்வுகூட
ைலுப்படுத்து லும்
2020
உ ைரணம்

1

முழு தானியங்கி 5 - குதி
குருதிப் ரினொதகே
குப் ய்வு உ ைரணம்

12

யேகடயும்
நிறுைேங்ைளின்
எண்ணிக்கை
12

2

ஓனமான் குப் ய்வு
உ ைரணம்

07

07

3
4

HbA1C குப் ய்வு உ ைரணம்
திசு முகறைழியாக்கி

07
03

07
03

5
6

நுண்சைட்டுக் ைருவி
இரத்த ைல்ச்ெர் இயந்திரம்.

10
07

10
07

2021

இயந்திரங்ைளின்
எண்ணிக்கை

நெலைகலை

உ ைரணம்

இயந்திரங்ை
ளின்
எண்ணிக்கை

யேகடயும்
நிறுைேங்ைளின்
எண்ணிக்கை

விஸ் ரித் லும்,

நிதியம்

சதாகை

இலங்ை
க
அரொங்
ைம்
இலங்ை
க
அரொங்
ைம்
PSSP
PSSP

14800000.00

PSSP
இலங்ை
க
அரொங்
ைம்

14200000.00
23100000.00

12600000.00

12800000.00
13350000.00

நிதியம் சதாகை

1

முழு தானியங்கி
உயிர்இரொயேவியல்
குப் ாய்வு உ ைரணம்
(நடுத்தர சைளியீடு) - 14

14

14

PSSP

47600000.00

2

சதாகலனநாக்கி
நுணுக்குக்ைாட்டி -28

28

12

PSSP

4157720.00

4.6.1 மருத்துை ஆரொய்ச்சி நிறுைனம்
அறிமுகம்

சைாழும்பு மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைேமாேது, மருத்துை ஆராய்ச்சி மற்றும் ஏகேய சிறப்பு ஆய்ைை
னெகைைளுக்கு குறிப்பிடத்தக்ை ங்ைளிப்க ைழங்குகின்ற ஒரு னதசிய மட்ட சுைாதார நிறுைேமாகும்.
இது இலங்கையில் ல உயர்தரத்திலாே ல்துகற ஆய்ைைங்ைளின் ைகலயகமப்க க் சைாண்ட ஒரு
நிறுைேம். உலை சுைாதார நிறுைேத்தால் அங்கீைரிக்ைப் ட்ட ஆய்ைை ைெதிைகைக் சைாண்ட ஒரு சிறந்த
நிகலயசமன் தால், இது இலங்கைக்கு மட்டுமல்லாமல், முழு சதன்கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியத்திற்கும்
ஆய்ைை னெகைைகை ைழங்குகிறது. அதற்குனமலாை, மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைேமாேது மருத்துை
அதிைாரிைள், மருத்துை ஆய்ைை சதாழில்நுட்
ைல்லுநர்ைள் மற்றும் மருத்துை பூச்சியியல்
நிபுணர்ைளுக்ைாே இைங்ைகல மற்றும் முதுைகல யிற்சி நிைழ்ச்சிைள் உட் ட மருத்துை ஊழியர்
தரத்திலுள்ைைர்ைளுக்ைாே யிற்சி நிறுைேமாை செயல் டுகிறது.
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த ொலை ந ொக்கு:

நிறுைேைாரியாைவும், பிராந்திய மற்றும் னதசிய மட்டத்திலும் னநாயாளிைளுக்கு மிை உயர்ந்த
தரத்திலாே ஆய்ைை ரினொதகே, நிபுணத்துைமிக்ை ஆய்ைை னநாய் நிர்ணயம் மற்றும் கைத்திய
ஆனலாெகே ைழங்ைக்கூடிய நாட்டின் முன்ேணி சுைாதார நல ஆராய்ச்சி, ைல்வி மற்றும் யிற்சி
நிறுைேமாைத்திைழ்தல்.

எமது பணி
சுைாதார அகமச்சிோல் நிர்ணயிக்ைப் ட்ட னதசிய சுைாதார இலக்குைகை அகடயும் னநாக்கிலாே
உலைத்தரம் ைாய்ந்த மருத்துை ஆராய்ச்சி மற்றும் ரினொதகேைளின் மூலம் இலங்கையர்ைளின்
சுைாதாரத்தரத்கத னமம் டுத்துதல்.

மருத்துை ஆரொய்ச்சி நிறுைனத்தின் (MRI) குறிக்நகொள்கள்
 னதசிய மற்றும் ெர்ைனதெ அைவில் பிரனயாை, செயல் ாட்டு மற்றும் தகலயீட்டு ஆராய்ச்சிகய
எளிதாக்குைதற்கும் நடத்துைதற்குமாே ஒரு கூட்டு நிறுைேமாை செயற் டல்
 ஆராய்ச்சி மூலம் ச றப் டும் புதிய அறிவின் அடிப் கடயில் சுைாதாரம் சதாடர் ாே
சைாள்கைைைகை ைகுக்ை இலங்கை அரசுக்கு ஆனலாெகே மற்றும் ரிந்துகரைகை ைழங்குதல்
 ஒரு முன்ேணி ரினொதகே ஆய்ைைமாை செயல் டும் அனதனைகை ச ாது மற்றும் தனியார்
துகற சுைாதார நிறுைேங்ைளுக்கு வினேட னநாய் நிர்ணய னெகைைகை ைழங்குதல்
 பிரதாே சுைாதார பிரச்சிகேைளுக்கு ஆராய்ச்சி நிைழ்ச்சிைகை ைடிைகமத்து நடத்துைதில் சுைாதார
அகமச்சுக்கு உதவுதல் (அயடின் குகற ாடு, சதாற்றா னநாய்ைள், சடங்கு, ன ாலினயா, விெர்
நாய்க்ைடி, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் தன்கம) மற்றும் சுைாதார தகலயீடுைகை செயல் டுத்துதல்,
ைண்ைாணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்
 சுைாதாரம் சதாடர் ாே இைமானி மற்றும் முதுமானி யிற்சி நிைழ்ச்சிைகை நடாத்துதலும்
ஒத்துகழப்பு ைழங்குதலும்
 ைைர்ந்து ைரும் மற்றும் மீண்டும் ைைர்ந்து ைரும் னநாய்ைளுக்ைாே தயாரிப்பு மற்றும் திட்டமிடல்
குறித்து ங்குதாரர்ைளின் விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சிைகை நடத்துதல்

அலடவுகள்
2020/2021 ஆம் ஆண்டு கொைப்பகுதிகளின் அலடவுகள் மற்றும் தைளியீடுகள்
பக்டீரியொவியல் பிரிவு - 2020
1. ைருணாநாயை எல்., ைனம சீடி., குணனெைர சீபி., சில்ைாை எஸ்., இஸுமியா எச்., சமாரிட்டா எம்.,
முணசிங்ஹ டிஎஸ்., சயாஷிமட்சு னை., நிலூ ா ஆர்., ைருணாநாயை பி., உலுைத்னதனை டபிள்யு.,
ஒஷினி எம்., சைாய்ஸுமி என்., இைங்லகயில் புழக்கத்தில் உள்ை தைப்நடொஸ்பிரொ spp யின்
பல்நைறு அறியப்பட்ட மற்றும் புதிய மரபணு ைலககலை தைளிப்படுத்துகிைது. In PLoS Negl
Trop Dis 14(8): e0008573. https://doi.org/10.1371/ journal. pntd.0008573
2. ைருணாநாயை எல்., தஸநாயை எம்., எம் விக்கிரமசூரிய யூ., விமலைங்ே ரி., யா ா எல்.

Corynebacterium diphtheriae native-valve endocarditis in children: An emerging pathogen? In International
Journal of Infectious Diseases 101(S1) (2021)172 https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.463
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3.

மிலா அதிைாரி, சுனில் டி அல்விஸ், லிலானி ைருணாநாயை இைங்லக மருத்துை ஆரொய்ச்சி
நிறுைனத்தில் பரிநெொ லனக்கு எடுக்கும் ந ரத்தில் கைனம் தெலுத்தி நுண்ணுயிரியல்
பரிநெொ லனயின அறிக்லக உருைொக்க மற்றும் விநிநயொக முலைலய நமம்படுத்து ல்:

ஒரு லையீட்டு ஆய்வு. International Journal online and biomedical engineering [iJOE] ‒ Vol. 16, No. 9,
2020 p26-35 இல்
4. ைருணாநாயை எல்., குணைர்தே னைடிஎன்., மான்ேப்ச ரு பீ., னொமரத்த டி, ஜயசிங்ஹ ஏ.
குழந்ல களுக்கு ஏற்படும் கக்குைொன் இருமல். The Bulletin of the Sri Lanka College of Microbiologists
August 2020:18(1); p62-64.ISSN 1391-930X இல்
5. குலதுங்ை னைஏனைசி, ைருணாநாயை எல், ரங்ைம பிஎன்எல்டி, ராஜ க்ே ஆர்ஆர்என், டி சில்ைா
பிஜீஎஸ்எம். மருத்துை நுண்ணுயிரியலில் ந சிய தைளிைொரி ர மதிப்பீட்டு திட்டம், மருத்துை
ஆரொய்ச்சி நிறுைனம்: இைங்லகயில் ந சிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் மீைொய்வு.
The Bulletin of the Sri Lanka College of Microbiologists August 2020:18(1); p54-58.ISSN 1391-930X இல்
பக்டீரியொவியல் பிரிவு – 2021
1. சராோன் நிலூ ா, லிலானி ைருணாநாயை, எச். ஜேை டி சில்ைா, சுனில் பினரமைன்ெ, னெேை
ராஜ க்ே, சினராமா ஹதுன்சஹட்டி. எலிக் கொய்ச்ெலின் குருதிப்பொயவில் முலைக்குப் பதிைொக
உள்ைக ELISA உருைொக்கம் International Journal of Infectious Diseases 105 (2021) 135–140 இல்
லைரஸ் ஆய்வுப் பிரிவு - 2020
1) னஜர்ேல் சைளியிடு சதாடர் ாே ெமநிகலயாைர் மீைாய்வு
2018 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் சதன் மாைாணத்தில் ைடுகமயாே சுைாெ னநாய்த்சதாற்று
ெடுதியாைத் னதான்றி ரவியகம: ஒரு குறுக்கு சைட்டு ஆய்வு. ஸ்கை சைண்டன ர்க், ையா
வினஜரத்ே, நனயாமி தந்தேநாராயே, ஜூட் ஜயமஹா, நைம் ர் 2020 BMJ Open 10(11):e040612 DOI
10.1136/bmjopen-2020-040612
2) ஓரைவு ைடுகமயாே தடிப் ாே னதாலுடன் கூடிய நரம்பு மண்டல ஒழுங்கின்கம: ையது
ைந்தைர்ைளுக்கு ைடுகமயாே ார்கைக் குகற ாட்கட ஏற் டுத்தும் அரிதாே ைாரணி.
எச்எம்எம்ரிபி னஹரத், ொனிை நந்தசிரி, ஏ ெந்திரகுமார, ஜூட் ஜயமஹா, சுனேத்ரா னெோநாயை,
கிோரா குணரத்ே. July 2020 Tropical Doctor 50(4):004947552093932 DOI: 10.1177/0049475520939325
ஒட்டுண்ணியியல் துலை - 2020
இலங்கையில் சைாழுக்கிப்புழுக்ைள்,ைட்டப்புழுக்ைள் ைண்டுபிடிக்ைப் ட்ட முதல் ெம் ைம்–
Research gate case report 2020
Austin J Clin Case Rep - Volume 7 Issue 1 - 2020
மல்லைாரச்சி சீ எச், ெரமசிங்ஹ எஸ்
மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைேம், இலங்கை
நபொஷொக்குத் துலை - 2020/2021
1. இரண்டு ெொப் கொை த ொடர்ச்சியொன உைகைொவிய உப்பு அயடீனொக்கக் கொைப் பகுதியில்
இைங்லகயில் நிலையொன அயடீன் நபொஷொக்கு
னரணுைா ஜயதிஸ்ஸ,1,* சஜாேதன் னைார்ஸ்டீன்,ஒனிபுச்சி ஈ. ஒனைாசிமி,3 னஜான் எச்.
லஸாரஸ்,3 மற்றும்லைதாஸ டி பினரமைர்தே3
Nutrients Journal யில் சைளியிடப் ட்டது
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7230738/
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2. இைங்லகயில் ந சிய உப்பு குலைப்பு முயற்சிகலை கண்கொணிக்க ஒரு முலை மற்றும் இைங்லக
ெமூகத்தில் ையது ைந் ைர்கள் உப்பு, தபொட்டொசியம் மற்றும் அநயொடின் உட்தகொள்ளும் நிலை
னரணுைா ஜயதிஸ்ஸ,1,* சஜாேதன் னைார்ஸ்டீன்,ஒனிபுச்சி ஈ. ஒனைாசிமி,3 னஜான் எச்.
லஸாரஸ்,3 மற்றும்லைதாஸ டி பினரமைர்தே3
இலங்கை னதசிய விஞ்ஞாே மன்றத்ததின் இதழில் சைளியிடப் ட்டது
https://jnsfsl.sljol.info/articles/abstract/10.4038/jnsfsr.v49i1.10057/
3. ஊட்டச்ெத்து குலைபொடுள்ை குழந்ல களில் COVID -19 இன் ொக்கம், தபண்களில் உடல்
பருமன் மற்றும் இைங்லகயில் உள்ை பின் ங்கிய கர்ப்புை குடியிருப்புகளில் வீட்டு உணவு
பொதுகொப்பின்லம: ஒரு எதிர்கொை பின்த ொடர் ல் ஆய்வு
னரணுைா ஜயதிஸ்ஸ1 , ஹிமாலி பி னஹரத், அமில ஜீ ச னரரா, துலசிைா ரீ தயாரத்ே,
நைமாலி டி டி அல்விஸ், ஹியானர ள்ளியனை லக்சிரி னை நாேயக்ைார
Public Health Nutrition Journal இல் சைளியிடப் ட்டது
https://doi.org/10.1017/S1368980021001841
4.

பிைவியிநைநய இ ய ந ொய் உள்ை குழந்ல களில் ஊட்டச்ெத்துக் குலைபொடு- இது
கைனிக்கத் க்க ொ?
எம்.எஸ்.எல் ஜயனெைர, ரி.ஜீ. ெமரனெைர, எஸ்.என். ச னரரா, னரணுைா ஜயதிஸ்ஸ, னை.எச்.டி
சில்ைா

5. இரும்புச் ெத்து உள்ைடக்கத்தின் மதிப்பீடு மற்றும் இரும்புச் ெத்துள்ை உணவில் அ ன்
பங்களிப்பு
இைங்லகயில் பொடெொலை மொணைர்கள் உட்தகொள்ளும் தபொருட்கள்
டி. ருைனி ஜீ. ச னரரா, திலந்த குணைர்தே, னரணுைா ஜயதிஸ்ஸ, ஏ. புத்திைா ஜீ. சில்ைா
Journal of Food Quality, Volume 2020, Article ID 6079379,
https://doi.org/10.1155/2020/6079379
6. ெர்க்கலர மற்றும் தெயற்லக நிைப்தபொருட்களின் தீர்மொனம் மற்றும் ஒப்பீட்டு ஆய்வு
ைர்த் கப் தபயர்கள்தகொண்ட பழச்ெொறு யொரிப்புகளில்
எஸ்.டி.சீ செவ்ைந்தி, பி.சீ. அரம் த், ஏ.பி.ஜீ சில்ைா, ஆர். ஜயதிஸ்ஸ
Journal of Food Quality Volume 2020, Article ID 7406506,
https://doi.org/10.1155/2020/7406506
7. மருத்துைமலன உணவு மற்றும் அைவு குறித்து ந ொயொளியின் மனப்பதிலை தீர்மொனித் ல்
மருத்துைமலன உணவுகளில் உல்ைடங்கியுள்ை உப்பு, தெரிைொன தகொழுப்பு மற்றும் தெரிைொன
புர ங்களின்
பகுப்பொய்வு
இைங்லகயின்
தகொழும்பிலுள்ை
மூன்று
முக்கிய
மருத்துைமலனகளில், - ஒரு ஆரம்ப ஆய்வு,
ரி.பி. ெத்ெர எஸ். ச னரரா ஹன் ஐ. சைாடகும்புர, ஏ. புத்திைா ஜீ. சில்ைா, னரணுைா ஜயதிஸ்ஸ,
பி.ஜீ. எஸ்.எம். டி சில்ைா
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இரொயேவியல்விஞ்ஞாேம் ற்றிய ெர்ைனதெ அறிவியல் ஆராய்ச்சி இதழ், Vol.8, Issue.2, pp.0110, ஏப்ரல் (2021)
Sri Lankan Journal of Cardiology, ாைம் 3: சைளியீடு -2 ஜூன் 2020
பங்கசு ஆய்வுப் பிரிவு - 2020
1. ைருநிற ங்ைசுைைால்னதான்றும் னதாலடி திசுக்ைளின் நீண்டைால ங்ைசுசதாற்று முைப் ரு
ைைேத்திற் சைாள்ைப் டாத ெம் ைம் ரி.பி. அலைனைான், சீ. உடசைதர, எல்.எஸ்.எம். சினைரா,
என்.ஜீ.என். வினஜைர்தே, பி.ரத்நாயை, பி.
ஐ. ஜயனெைர, பி.ஜீ.ஆர்.ஐ.எஸ். சைலசைதர, டி.எம்.சி. செவ்ைந்தி இலங்கை னதால் மருத்துை

இதழ் , 2019/2020, 21: 84-86

2. சைன்டிடா ஓரிஸ்: ஒரு சுருக்ை மீைாய்வு எல்எஸ்எம் சினைரா, எம்என் ஜயைாா்தே, எச் தாபுறூ, பிஐ
ஜயனெைர சதாற்று னநாய்ைள்
ற்றிய
இலங்கை இதழ் 2020
ாைம்.10 (1):2-8.
DOI:http://dx.doi.org/10.4038/sljid.v10i1.8270
3. முைம் மூக்குைளில் னதான்றும் மிை அரிதாே ங்ைசு னநாய்: ஒரு ெம் ைத்சதாடர் மற்றும் ஒரு
தகலப்பில் முந்கதய விரிைாே ஆராய்ச்சியின் சுருக்ைம். எல்.எஸ்.எம். சினைரா, ஜீ.எச்.டி. சீ.
ஜேப்பிரிய, எம்.ரீ.டி. லக்ஷான், என்.னஜ. பிட்டிைலனை, பி.ஐ. ஜயனெைர, ஆர்.பி. தயானெே, சீ.ஜீ.யூ.ஏ.
ட்டச ந்தினை, சீ.என் குணனெைர, ைாது, மூக்கு மற்றும் சதாண்கட (ENT) ற்றிய இதழ் 2020. DOI:
10.1177/0145561319892475
4. Mycetoma due to Madurella mycetomatis. எல்.எஸ்.எம். சினைரா, னை.யூ.எல் நாரங்சைாட, எம்.கை.
தஹநாயை, யூ.எல்.எஃப். ெப்ரி, எம்.ஏ. மல்ைாந்தி, விஜானி னொமரத்ே, பி.ஐ. ஜயனெைர,
எச்.ஏ.எல்.பி. சைாழம் னை Elsevier IDCases. 2020; 21: doi: 10.1016/j.idcr.2020.e00857
பங்கசு ஆய்வுப் பிரிவு - 2021
1. குருதியில் வீரியம் குகற ாடு உள்ை ல்னைறு ங்ைசுைளின் ஓரிேச்னெர்க்கையால் உற் த்தி
செய்யப் டும் விந்தணு – னதால் தடயங்ைள் ... அனு ைங்ைளில் இருந்து
இலங்கை னதசிய புற்றுனநாய் நிறுைேம்: ஒரு ெம் ை அறிக்கை எம்.என். ஜயைாா்தே,
எஸ்.எச்.சீ.னை. டி சில்ைா, என்.பி மதரசிங்ஹ, எம். னொமதிலை, எஸ். ைணிைசூரிய, பி.ஆர்.
சிந்தாமணி, எல்.எஸ்.எம். சினைரா, பி.ஜீ.ஆர்.ஐ.எஸ். சைலசைதர, னை.டி.டி.எஸ். வினஜவீர,
பி.ஜீ.ஆர்.யூ.எம் சைலசைதர, கை.னை. ச னரரா, என்.டபிள்யு.ஈ.எஸ். நுைஹச ால, யூ.ஈ.
ரத்நாயை, எஸ்.பி குணனெைர, பி.ஐஜயனெைர Sri Lankan Journal of Infectious Diseases 2021 Vol.11(1):5257.
DOI: http://dx.doi.org/10.4038/sljid.v11i1.8336

2. இலங்கையில் ஆனராக்கியமாே ையது ைந்னதாருக்கு இறந்த ச ாருள்ைளில் ைாழும் ங்ைசு

அல்லது க்டீரியா னதாற்றுவிக்கும் சதாற்று : ஒரு ெம் ை அறிக்கை பி.ஜீ.ஆர்.ஐ.எஸ்
சைலசைதர, எல்.எஸ்.எம். சினைரா, ஐ.ஏ. லியேனை, ஜீ.எம்.னை. ன ாைம்ே, எம்.எம்.
அன னைான், பி.ஐஜயனெைர Sri Lankan Journal of Infectious Diseases 2021Vol.11(1):47-51 DOI:
http://dx.doi.org/10.4038/sljid.v11i1.8340

3. முதன்கமயாை நுகரயீரகல தாக்கும்
ங்ைசு -னநாய் நிர்ணய குைரு டியும்
சிகிச்கெயளிப் தில் எதிசைாள்ளும் ெைால்ைளும்: ஒரு நிைழ்வு
உயிருக்கு ஆ த்தாே ங்ைசு சதாற்று ற்றிய அறிக்கை. ெஞெயன் தேஞ்ெயன், ஆதைன்
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முத்துலிங்ைம், நிோந்தன் செல்ைரத்ேம், எல்எஸ்எம். சிெனைரா, பிரிமாலி இனராோ ஜயனெைர
Journal of the Postgraduate Institute of Medicine 2021; 8(1): E130 1-9 http://doi.org/10.4038/jpgim.8303
4. Mucormycosis - ச ாதுைாை "ைருப்பு ங்ைசு " என்று அகழக்ைப் டுகிறது. பிரிமாலி ஜயனெைர
ைகை:
சைாவிட்19 ைைங்ைள். இலங்கை நுண்ணுயிரியலாைர்ைள் ைல்லூரி.
https://slmicrobiology.lk/category/covid19-resources/
5. Mucormycosis (ைருப்பு பூஞ்கெ) மற்றும் COVID-19: இது ஒரு யங்ைர கூட்டுச்னெர்ைா? பிரிமாலி
ஜயனெைர SLMA செய்தித்தாள் னம 2021.
6. துலங்ைா ரத்நாயை, ாஸித் எம்.எம், தர்மினி ஈ, உமாைாந்த எம்., சுந்தனரென் னை.ரி., பி.ஐ.
ஜயனெைர, எல்.எஸ்.எம் சினைரா, பி.ஜீ. ஆர்.ஐ.எஸ் சைலசைதர, கைனதகி பிரான்சிஸ்
நுண்ணுயிரியகல அணுகுதல். அச்சில்
விைங்கு விஞ்ஞொனப் பிரிவு - 2020
அறியப் டாத நாள் ட்ட சிறுநீரை னநாய் உயர்மட்டத்திலும் குகறந்த அைவிலும் ரவியுள்ை
குதிைளில் சைாதித்த மற்றும் சைாதிக்ைாத நீகர உட்சைாண்ட பிறகு விஸ்டார் (Wistar)எலிைளில்
உயிர்னைதியியல் மற்றும் னநாயுற்ற திசுக்ைளில் நுண்ணிய உடற்கூறியல் மாற்றங்ைள் இலங்கையில்
ைட மத்திய மாைாணத்திலும் (NCP) மற்றும் ஒப்பீட்டைவில் குகறந்த அைவில் னநாய் ைாணப் டும்
சைாழும்பிலும்,
எம்.ஜீ. தம்மிட்டியாசைாடனை, என்,ஆர்.டி சில்ைா,
சீ. ரத்நாயை, ஆர். ைருணாைரன், குமார
டபிள்யுஜீஎஸ்எஸ், எம்.எம். குணதிலை, என். ஏைநாயை, பீ.பி. ைல்ைனஹே, எம்.ஐ. தா னர
மதிப்பொய்வு தெய்யப்பட்ட கட்டுலரகள்
பக்டீரியொவியல் பிரிவு – 2020
1. ைருணாநாயை, எல், திலினி ஏபிடிஐ, சராோன் என் டி சில்ைா எஸ், ராஜ க்ே எஸ் ைருணாநாயை
பி
ரிணாம ரீதியாை மற்றும் ைட்டகமப்பு ரீதியாை தனித்துைமாே க்டீரியா குழு.எந்த
குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு ஒைடதங்ைள் (Antimicrobial)ைட்டு டுத்த
முடியுமாேது எே தீர்மானித்தல் இலங்கையில் மனித Leptospirosis லிருந்து.
இலங்கை மருத்துைக் ைல்லூரி இதழ், ைாய்சமாழி விைக்ைக்ைாட்சி 02. 2020:51(1):p 2
2. யூ.எம்.எச்.யூ. உடுைாசைல, ஏ. மேம்ன ரி, ஜீ.பி.எஸ். குணரத்ே, எல். ைருணாநாயை, எம்.
ஹபுசைாட. மூைக்கூறு அடிப்பலடயிைொன இரண்டு கட்டுலரகளின் மதிப்பீடு:அைவுொர்
நிைழ்னநரப் குப் ாய்வு
பரிணொம ரீதியொக மற்றும் கட்டலமப்பு ரீதியொக னித்துைமொன பக்டீரியொ குழுவின் ஆரம்ப ந ொய்
நிர்ணயத்திற்கொக..Polymerase ெங்கிலி எதிர்விலைவும் (q-PCR) Polymerase ெங்கிலி
எதிர்விலனக்கொன மொற்றீடும் RPA) இலங்கை விஞ்ஞாே முன்னேற்றக் ைழைத்தின் 2020
ைருடாந்த அமர்வின் நிைழ்வுைள்- குதி 1 107/A p8
3. ைருணாநாயை, னை.டி.எஸ்.வி, சஹட்டினஹைா, எஸ்.னை., சில்ைா, டி.டி. ைருணாநாயை, எல்.
த ரிவுதெய்யப்பட்ட
த ரிவுதெய்யப்பட்ட
ந ொய்க்கிருமிகளுக்கு
எதிரொக
4%
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nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை 2021
குநைொதரக்ஸ்சிடின் குளுதகொநனட் மற்றும் மருத்துைக் கற்ைொலை தகொண்ட புதிய லக கழுவும்
திரைத்தின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு விலனத்திைன்.
ச ாறியியல் / சுைாதார அறிவியல் / ைல்வி மற்றும் சமாழி / முைாகமத்துைம் மற்றும்
ெமூை அறிவியல் ற்றிய ைருத்தரங்குைளில் சைளியிடப் ட்ட அறிக்கை CINEC மாணைர்
ஆராய்ச்சி ைருத்தரங்கு 27 நைம் ர் 2020ISBN: 978-624-5601-00-4 p.61
பக்டீரியொவியல் பிரிவு – 2021
1. ெமரனைான் பி.எஸ்.எம்.னஜ.யூ.ஐ. ைருணாநாயை லிலானி, முதுைல எம்.ஏ.ஆர்.வி, தீரனெைர
டபிள்யு.னை.எச்., ைருணாநாயை எஸ்.ஏ.ஏ.பி. இைங்லகயின் நமல் மொகொணத்தில் கடுலமயொன
தடங்கு கொய்ச்ெல் உள்ை ந ொயொளிகளில் எலிக் கொய்ச்ெல் மற்றும் ேன்டொலைரஸ்
த ொற்று.ஐனராப்பிய எலிக் ைாய்ச்ெல் ெமுதாயத்தின் விஞ்ஞாேக் கூட்டத்தில் எலிக் ைாய்ச்ெல்
மற்றும் ஏகேய சைாறிக்கும் விலங்குைள் மூலம் ரவும் ைாய்ச்ெல் ற்றிய இகணயக்
ைருத்தரங்கு 2021 ஜூன் 6 ஆந் திைதிசுருக்ை புத்தைத்தில் 2021; p2
2. ைருணாநாயை னைடிஎஸ்வி, சஹட்டினஹைா எஸ்னை, சில்ைா டிடி, ைருணாநாயை எல்,
த ரிவுதெய்யப்பட்ட ந ொய்க்கிருமிகளுக்கு எதிரொன கருைொ எண்தணய் அதிகமொக உள்ை
லககழுவும் அல்கநேொல் அல்ைொ திரைங்களின் ஆய்வுகூடச் நெொ லன நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச்
தெயற்பொடு ஸ்ரீ ஜயைர்தேபுரப் ல்ைகலக்ைழைத்தின் இகணந்த சுைாதார விஞ்ஞாேங்ைள்
பீடத்தின் 2021 சுைாதார விஞ்ஞாேங்ைள் ஆராய்ச்சி மாநாட்டில்.2021; p92
3. ைருணாநாயை லிலானி, ாலாஜி வி., குணைர்தே னை.டி.என்., விமலகுணைர்தே பி., தேஞ்ெ
நாமலீ னை. பிரான்சிஸ் வீ.ஆர்., ைர்கீஸ் னராஸ்னமால், ெந்திரசிரி என்.எஸ், ஹபுஆரச்சி ரீ.,
இைங்லகயில் ஆக்கிரமித்துள்ை மூலைக்கொய்ச்ெல் ந ொயின் Serogroup மற்றும் நுண்ணுயிர்
எதிர்ப்பு ஒைட ங்களின் இலங்கை மருத்துை ெங்ை ைல்வி அமர்வுைள் செப்டம் ர் 2021 ஏற்றுக்சைாள்ைப் ட்டது
4. ைருணாநாயை லிலானி, ாலாஜி வி., கைஷ்ேவி ஏ., தஸநாயை மல்ைா, யாப் ா லக்மின், ைர்கீஷ்
னராஸ்னமால், பிரான்ஸிஸ் வி.ஆர்., னஹரத் ொமிை, ெந்திரசிரி என்.எஸ்., Serotype distribution and
antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae in Sri Lankan clinical isolates. இலங்கை
மருத்துை ெங்ை ைல்வி அமர்வுைள் செப்டம் ர் 2021 - ஏற்றுக்சைாள்ைப் ட்டது
ந ொய் எதிர்ப்பியல் துலை - 2021
1) னநாசயதிர்ப்பு அகமப்பு தைறாை ஆனராக்கியமாே மூகை
செல்ைகைத் தாக்குதல் .சதற்ைாசிய மக்ைள்சதாகை BMC
நரம்பியல் இதழில் - 2021
நிலங்ை விக்கிரமசிங்ஹ, தனுஷ்ை தெநாயை, நீலிைா மாலவினை, ரஜீை டி சில்ைா, தாஷி ொங்
லைரஸ் ஆய்வுத் துலை
1. இலங்கையில் உள்ைாரியாை-புதிய சைானராோ கைரஸ் (SARS CoV-2) நிைழ்னநர PCR மதிப்பீட்கட
நிர்மாணித்தலும் COVID-19 இன் முதல் சில னநாயாளிைகை ரினொதித்தலும். ஜயமஹா சி.னஜ.எஸ்
விதாேனை விஎச், ஜயதுங்ை எஸ், ஏைநாயை, டிஎச்பி சூ டினைடபிள்யு பீரிஸ் எம் Bulletin of the Sri Lanka
College of Microbiologists. OP-08, pp 14-15, 18 (1)
2. நிச்ெயமற்ற ஒரு கைரஸ் தடுப்பு (ganciclovir) மருந்தில் UL97 மர ணுவில் உள்ை பிறழ்வுைகைக்
ைண்டறிைதற்ைாே ஆரம் ஆய்வு,

210

211

முன்னேற்ற
அறிக்கை 2021
nray;jpwd; செயலாற்றுகை
kw;Wk; Kd;Nமற்றும்
dw;w mwpf;
if 2021

CMV னநாயாளிைளின் மாதிரிைள், இலங்கை னநாய் நிர்ணய ஆய்ைைத்திற்கு ைழங்ைப் ட்டது. னஜசீ
தம்பிராஜா, சினஜஎஸ் ஜயமஹா, வி ரத்நாயை, என் ச ர்ோண்னடா, எஸ் ஹந்துன்சஹட்டி
இலங்கை நுண்ணுயிரியலாைர்ைள் ைல்லூரியின் செய்திமடல் OP-06, pp 13, 18 (1) August 2020
3. இலங்கையில் திைாே முதல் னநர்மகற (SARS CoV-2) னநாயாளியின் சதாடர் சுைாெ மாதிரிைளில்
கைரஸ்ைளின்இயக்ைம் மற்றும் மர ணு ைரிகெைளின் அடிப் கடயில் ஒத்த கைரஸ்ைளின்
குழுக்ைள் ஜயமஹா சி.னஜ.எஸ் நாரங்சைாட ஈ. விதாேனை விஎச், ஜயதுங்ை எஸ், ஏைநாயை, டிஎச்பி
சூ டினைடபிள்யு பீரிஸ் எம் Bulletin of the Sri Lanka College of Microbiologists. PP-08, pp 14-15, 18 (1) August
2020
சிைப்புப் நபச்ெொைர்
1. ஆய்வுகூட னநாய் நிர்ணயம்: இலங்கையின் அனு ைம். சைாவிட் 19 அனு ைப் கிர்வு ற்றி
CCPSL முன் ைருத்தரங்கு 25 ைது ஆண்டுவிழா ைருடாந்த அறிவியல் அமர்வுைள், CCP, செப்டம் ர்
2020.
2. 'னைாவிட் -19 விடயதில் ஆய்ைை னநாய் நிர்ணயத்தில் உள்ை குழப் ங்ைள்'. 133ஆைது SLMA
ெர்ைனதெ மாநாடு, ஜூகல 2020.
புத் க அத்தியொயம்
அத்தியாயம் ஆசிரியர் -12-இன்ஃப்ளூயன்ஸா தடுப்பூசி, இலங்கை மருத்துை ெங்ை ைழிைாட்டுதல்ைள்
மற்றும் தடுப்பூசிைள் ற்றிய தைைல் 2020. இலங்கை மருத்துை ெங்ைம். ISBN 978-955-9386-50-6
பங்கசு ஆய்வுப் பிரிவு - 2020
1. ெம் ை அறிக்கை - ரத்தக்ைசிவு குகற ாடுைளில் ங்ைசு சதாற்று ... னதாலில் உள்ை தடயங்ைள்.
ஜயைாா்தே எம்.என், மதரசிங்ஹ என்.பி, னொமதிலை எம், சிந்தாமணி பி.ஆர், வினஜவீர
னை.டி.டி.எஸ்., சைலசைதர, பி.ஜீஆர்.ஐ.எஸ்., ச னரரா கை.னை., நுைஹச ால என்.டபிள்யு.ஈ.எஸ்.,
ரத்நாயை யூ.ஈ., சைலசைதர பி.ஜீஆர்.ஐ.எஸ்., சினைரா எல்.எஸ்.எம்., குணனெைர எஸ்.பி., ஜயனெைர
பி.ஐ. இலங்கை புற்றுனநாய் மருத்துைக் ைல்லூரியின் ைருடாந்த ைல்வி அமர்வுைளில் சுைசராட்டி
விைக்ைக்ைாட்சிைள்
பங்கசு ஆய்வுப் பிரிவு - 2021
1. பிறந்த குழந்கதைளின் குருதிக்ைசிவு(Candidaemia); இலங்கையில் மூன்றாம் நிகல ராமரிப்பு
கமயத்திலிருந்து ஆறு ைருட அனு ைம். ஜீ.பி.எஸ். குணரத்ே, எம்.ஜீ.ரி.டி. வினஜைர்தே, ஏ.
சுதர்ேன், யூ.ஏ.ஜீ.எச். விக்கிரமசூரிய, கை.சீ. ைனிைநாயை, னை.னை.எம்.னை. பினரமரத்ே, னஜ.
ைலப் த்தி, டி.னொமசிரி, எஸ்.எம்.பி. ைருணாரத்ே, ஜீ.எஸ்.பி. வினஜதுங்ை, எஸ்.டி. அமரசிங்ஹ,
ரி.எம்.ஆர் ச னரரா, பி.ஐ. ஜயனெைர, ஆர். ெதாேந்தராஜா, என்.எஸ். ெந்திரசிரி
னநாயியல் ெம் ந்தமாே புதிய தரவு டுத்தல் மின் ன ாஸ்டர் விைக்ைக்ைாட்சிைள் 2021.
Supplement
Pathology
Update
(2021),
53(S1).
10.1016/j.pathol.2021.06.106

Abstract

DOI:

2. ஒரு குழந்கதயில் இகழ பூஞ்கெயால் >னதால னநாய்த்சதாற்று ஏற் ட்ட ெம் ைம்
எச்.மதுமானி, டபிள்யு, அன ைர்தே, பிரிமாலி ஜயனெைர, ெமித்தா டி. ஏைநாயை, மதுலா
சஹட்டிஆரச்சி, அமிலா ராஜமந்திரி இலங்கை நுண்ணுயிரியலாைர்ைள் ைல்லூரி 2021 இன்,
ைருடாந்த ைல்வி அமர்வுைளில் சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சிைள்.
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3. இலங்கையில் மீண்டும் எழும் னதால், முடி நைங்ைளில் ஏற் டும் ங்ைசு னநாய் பிரச்ெகே. நயனி
மதரசிங்ஹ, சுரம்பிக்ைா ஈரியைம, பிரிமாலி ஐ. ஜயனெைர, ஸ்ரீனிாை டி சில்ைா 2021 ஆம் ஆண்டின்
ெர்ைனதெ னதால் மருத்துைக் கூட்டத்தில் ைாய்சமாழி விைக்ைக்ைாட்சி.
4. னதால் னநாய் சைளினநாயாைர் கிளினிக்கிற்கு ைரும் னநாயாளிைளிகடனய நைங்ைளில் ஏற் டும்
ன்ைசு னநாகய ஏற் டுத்தும் உயிரிேங்ைளின் ைடிைம். ஹிமாலி, சுதசிங்ஹ, பிரிமாலி ஜயனெைர
2021 ஆம் ஆண்டின் ெர்ைனதெ னதால் மருத்துைக் கூட்டத்சதாடரில் மின் ன ாஸ்டர்
விைக்ைக்ைாட்சி
5. எமது நாட்டிற்னை உரிய முதன்கம னதால் பூஞ்கெ னநாய் - ஒரு ெம் ை அறிக்கை. ைாஞ்ெே
மல்லைாரச்சி, பிரிமாலி ஜயனெைர 2021 ஆம் ஆண்டின் ெர்ைனதெ னதால் மருத்துைக்
கூட்டத்சதாடரில் மின் ன ாஸ்டர் விைக்ைக்ைாட்சி
6. இலங்கையில் மீண்டும் எழும் னதால், முடி நைங்ைளில் ஏற் டும் ன்ைசு னநாய் பிரச்ெகே. நயனி
மதரசிங்ஹ, சுரம்பிக்ைா ஈரியைம, டாக்டர் லியேனை ெமித்ரா மதுமாலி சினைரா, பிரிமாலி ஐ.
ஜயனெைர, ஸ்ரீனிாை டி சில்ைா ைாய்சமாழி விைக்ைக்ைாட்சி - ISHAM ஆசியா 2021.
7. சைண்டிடா இேத்தின் ங்ைசு னநாய் இலங்கை னநாயாளிைளிடமிருந்து ஒழிக்ைப் ட்டுள்ைது
டாக்டர். லியேனை ெமித்ரா மதுமாலி சினைரா, திலீ ா எதிரிவீர, டபிள்யு.ஏ.எஸ்.. வினஜநதிர,
பிரிமாலி ஐ. ஜயனெைர ைாய்சமாழி விைக்ைக்ைாட்சி - ISHAM ஆசியா 2021.
8. இலங்கையில் இருந்து Mortierella wolfii யால் ஏற் டும் மூக்கு, ைண்ைள் மற்றும் மூகை
ெளிச்சுரப்பியின் சதாற்று
ற்றிய முதல் அறிக்கை.
எல்.எஸ்.எம், சினைரா,
பி.ஜீ.ஆர்.யூ.எம்.சைலசைதர,
பி.ஜீஆர்.ஐ.எஸ்சைலசைதர
ஆர்.ஏ.ரி.னை.ரணசிங்ஹ,
என்.எம்ஜயைாா்தே, ெமீர ண்டார, ெமன்மலீ குணனெைர, தம்மிைா விதாேைம, சீ.ஜீ.யூ.ஏ.
ட்ட ந்தினை, பி.ஐ.ஜயனெைர, கெப்ரன் டி சஹாங் இ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி - ISHAM Asia
2021.
9. இகரப்க குடல் னதால் மற்றும் னதாலடி திசுக்ைளின் நாள் ட்ட சதாற்று,: இலங்கையின் முதல்
னநாயாளி. குணதிலை, என்.டபிள்யு. ச ரமுண, ஏ.டி. குணரத்ே, ஜீ.னஜ.ஆர் சினைரா, எல்.எஸ்.எம்,
ஜயனெைர, பி.ஐ. ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
10. னதாலடி Basidiobolomycosis - ச ாதுைாே ைடிைம். எச். மதுமானி டபிள்யு. அன ைர்தே, ெமித்தா
டி ஏைநாயை, மதுலா சஹட்டிஆரச்சி, அமிலா ராஜமந்திரி, எல்.எஸ்.
சினைரா, பிரிமாலி ஜயனெைர ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
11. இலங்கையில் இகரப்க basidiobolomycosis சைாண்ட முதல் குழந்கத னநாயாளி: ஒரு ெம் ை
அறிக்கை ெந்தினி ஏ குணரத்ே, எம்.வி. ெந்து டி சில்ைா, மலிக் சி. ெமரசிங்ஹ, பி.ஜீ. ஆர். இஸங்ை
சைலசைதர, எல். ெமித்ரா எம் சினைரா, யூசுப் உக துல்லாஹ், பிரிமாலி ஐ. ஜயனெைர ISHAM
ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
12. Conidiobolomycosis சைாண்ட முதல் இலங்கை குழந்கத - ஒரு அரிய நிைழ்வு. எச். மதுமானீ,
டபிள்யு. அன ைர்தே, ெமிதா டி. ஏைநாயை, பி.ஜீ.ஆர்.யூ.எம். சைலசைதர, பி.ஜீ.ஆர் இெங்ைா எஸ்.
சைலசைதர, எல்.எஸ்.எம். சினைரா, ந்துல ண்டாரநாயை, டாக்டர் ொனுை தர்மதாஸ, பிரிமாலி
ஜயனெைர ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
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13. னநாசயதிர்ப்பு குகற ாடுள்ை னநாயாளிக்கு உடல் முழுைதும் ரவியிருந்த்த Fusarium சதாற்று ஒருங்கிகணந்த ங்ைசு சிகிச்கெயுடன் சைற்றிைரமாே விகைவு. சைலசைதர பி.ஜீ.ஆர்.யூ.எம்,
னொமைர்தே யூ.ஏ.பீ.பி, மதரசிங்ஹ என்.பி., மஞ்ெநாயை எம்.ஏ.என்., வினஜசிங்ஹ சீ.என்.,
பினரமதிலை ஜீ.டி.ஐ., சைலசைதர பி.ஜீ.ஆர்.ஐ.எஸ், சினைரா எல்.எஸ்.எம்., குணனெைர எஸ்.பி.,
ஜயனெைர பி.ஐ. ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
14.

ல்னைறு ைடிவில் ஏற் டும் ங்ைசு சதாற்று: ஒரு னநாய் நிர்ணய மற்றும் சிகிச்கெ ெைால்.
தர்ேே விக்கிரமசிங்ஹ, எல்.டி. லியே திரண, என்.இஸட். மிஸ்கீன் எல்.எஸ்.எம், சினைரா,
ஆர்.எல்.பி.ஆர் லியேனை, பி.ஐ. ஜயனெைர ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.

15. இலங்கையிலிருந்து சீல் கைக்ைப் ட்ட குருதி சுத்திைரிப்புத் திரைக் சைாள்ைலனில் Nigrospora
sphaerica. விக்கிரமசிங்ஹ டி. ெமரைன் எஸ்.எம்.எஸ்.ஜீ., தான எச்., சினைரா எல்.எஸ்.எம்., பியதாஸ
யூ.பி.எல்., ஜயசிங்ஹ எச்.ஏ.எஸ்.என்., ஜயனெைர பி.ஐ. ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி
விைக்ைக்ைாட்சி.
16. Madurella grisea வின் ச ாதுைாை ைால்ைகை ாதிக்கும், ங்ைசு சதாற்று - இலங்கையிலிருந்து
ெம் ை அறிக்கை. விக்கிரமசிங்ஹ டி, விதாேைமனை ஏ, ரன்சிமாலி எல்.ஜீ.எச்.என்., சினைரா
எல்.எஸ்.எம்., ஜயனெைர பி.ஐ. ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
17. இலங்கையில் இருந்து முதல் னைாவிட் 19 சதாடர்புகடய mucormycosis னநாயாளி: ஒரு ெம் ை
அறிக்கை. கீதா
நாேயக்ைார, மாதவிக்ைா தயாரத்ே, சமனு என். பிடைம்ச ால, எம்.ஏ.டி.பி. குணரத்ே, ெேத்
ஜயசிங்ஹ, னை.டி.என்.யூ.டி. ஜயனெே, பி.ஜீ.ஆர்.யூ.எம் சைலசைதர, எல்.எஸ்.எம். சினைரா,
பிரிமாலி ஐ. ஜயனெைர ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
18. சதாழுனநாய் பீடித்துள்ை னநாயாளியில் Covid -19 மற்றும் ங்ைொல் ஏற் டும் ஒரு சதாற்று னநாய்
(Crptococcal) மூகைக்ைாய்ச்ெலும்: ஒரு ெம் ை அறிக்கை பிரியதர்ேே டபிள்யு.பி.யூ., குமார
னை.ஏ.எஸ்., குலரத்ே எச்.பி., ரஸ்மாலி என்., பி.ஜீ.ஆர்.யூ.எம். சைலசைதர, சினைரா எல்.எஸ்.எம்,
ஜயனெைர பி.ஐ. ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
19. சைன்டிோ இேங்ைள் உள்ளிழுக்ைப் ட்டு
சுைாெக் குழாயில் நிகலசைாண்டுள்ை
னநாயாளிைளின் மருத்துை முக்கியத்துைம்-இலங்கையில் ஒரு ஒற்கற கமய க லட் ஆய்வு.
நாமல் ஜயைாா்தே, பிரிமாலி ஐ. ஜயனெைர ISHAM ஆசியா 2021 இல் ஈ-சுைசராட்டி விைக்ைக்ைாட்சி.
20. இலங்கையில் Chromoblastomycosis னநாய் ஏற் ட ைாரணம் மற்றும் ைகரயறுக்ைப் ட்ட
ைைங்ைளுடன் விட்னரா உணர்திறன் னொதகே. ஹர்ேனீ தா னர, மாயா அத த்து, பிரீதி
ச னரரா, பிரிமாலி ஜயனெைர ISHAM ஆசியா 2021 இல் ைாய்ைழி விைக்ைக்ைாட்சி
பக்டீரியொவியல் பிரிவு
1. விஞ்ஞாே சைளியீடுைளுக்ைாே ஜோதி தி விருது 2019ைடுகமயாே leptospirosis சதாடர்பில்
அழற்சி எதிர்விகேைகை ஒழுங்கு டுத்தும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு ஒைடதங்ைளின்
தாக்ைங்ைள்Antimicrobial Agents and Chemotherapy 62(5): e02312-17 May 2018 DOI: 10.1128/AAC.02312-

17 (Awarded in 2021 by National Research Council)

2. தைப்ப ைைய ந ொய்கள் பற்றிய மிகச் சிைந் ஆய்வுக் கட்டுலரக்கொன நை.ஏ.எஸ். டி
சில்ைொ ரிணாம ரீதியாைவும் ைட்டகமப்பு ரீதியாைவும் தனித்துைமாே க்டீரியா குழுவிகே
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நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு ஒைடதங்ைைால் ைட்டுப் டுத்தும் திறன் இல்லாகம. இலங்கையில்
மனித Leptospirosis லிருந்து. ைருடாந்த மாநாடு இலங்கை மருத்துைக் ைல்லூரி ,.நைம் ர் 2020.
லைரஸ் ஆய்வுப் பிரிவு - 2021
1. 2020 ஆம் ஆண்டில் னைாவிட் -19 ெடுதியாைத் னதான்றி ரவிைரும் ன ாது ச ாது னெகைக்கு சிறந்த
ங்ைளிப்பு ைழங்கியதற்ைாை னராட்டரி மத்திய மாைட்ட விருது.
2. சிறந்த ைாய்சமாழி விைக்ைக்ைாட்சிக்ைாே இரண்டாம் ரிசு. இலங்கையில் உள்ைாரியாை-புதிய
சைானராோ கைரஸ் (SARS CoV-2) நிைழ்னநர PCR மதிப்பீட்கட நிர்மாணித்தலும் COVID-19 இன்
முதல் சில னநாயாளிைகை ரினொதித்தலும். இலங்கை நுண்ணுயிரியலாைர்ைளின் ைல்லூரியின்
ைருடாந்த அறிவியல் அமர்வுைள், 2020.
3. சிறந்த ைாய்சமாழி விைக்ைக்ைாட்சிக்ைாே மூன்றாைது
ரிசு. இலங்கை னநாய் நிர்ணய
ஆய்ைைத்திற்கு கிகடக்ைப்ச ற்ற ஒரு நிச்ெயமற்ற கைரஸ் தடுப்பு மருந்து(ganciclovir resistant) CMV
ைழங்ைப் ட்ட னநாயாளிைளின் மாதிரிைளில் UL97 மர ணுவில் உள்ை பிறழ்வுைகை
ைண்டறிைதற்ைாே ஆரம் ஆய்வு. னஜ.சி. தம்பிராஜா, சினஜஎஸ் ஜயமஹா, வி ரத்நாயை, என்
ச ர்ோண்னடா, எஸ் ஹந்துன்சஹட்டி இலங்கை நுண்ணுயிரியலாைர்ைள் ைல்லூரியின்
செய்திமடல் OP-06, pp 13, 18 (1) August 2020.
த ொடரும் அபிவிருத்திச் தெயற்திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள்
செயற்திட்டத்தின்
விைரங்ைள்

மதிப்பிடப் ட்ட 31/06/2021 இல் உள்ைைாறாே 31/12/2020
சமாத்த செலவு
ச ௌதிை முன்னேற்றம்
உள்ைைாறாே
முன்னேற்றம்

1. மருத்துை ஆரொய்ச்சி
நிறுைனத்திற்கொன
பத்து மொடிக்
கட்டட நிர்மொணம்

3382 மில்.

2. உணவு மற்றும்
நீர் துலைக்கு
புதிய மூன்று
மொடி கட்டிடம்
கட்டு ல்

204 மில்.

3. நபொஷொக்கு
பிரிவிலுள்ை
ஆய்வுகூடத்ல
ரம் உயர்த்து ல்
மற்றும் அங்கீகொரம்
ைழங்கு ல்

8 மில்.

 னதசிய திட்டமிடலால்
அங்கீைரிக்ைப் ட்டுள்ைது.
 அகமச்ெரகையால்
அங்கீைரிக்ைப் ட்டுள்ைது.
 நன்சைாகட நிறுைேம்
அகடயாைம் ைாணப் ட்டது.
 இத்திட்டம் சுைாதார
அகமச்சின் கீழ் ஒரு
சமன்கமயாே ைடன்
திட்டமாை
சநறிப் டுத்தப் ட்டுள்ைது.
 னதசிய திட்டமிடலால்
அங்கீைரிக்ைப் ட்டுள்ைது.
 அகமச்ெரகையால்
அங்கீைரிக்ைப் ட்டுள்ைது.
 நன்சைாகட நிறுைேம்
அகடயாைம் ைாணப் ட்டது.
 தரம் உயர்த்தும்
செயல்முகறயின் 40%
நிகறவுற்றுள்ைது.
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இல்
நிதி

ஒதுக்கீட்டிற்ைாை
ைாத்திருக்கிறது.

ஒதுக்கீட்டிற்ைாை
ைாத்திருக்கிறது.

னநாய்
சதாற்று
ைாரணமாை
தாமதமாோலும் 2021
இறுதிக்குள்
முடிக்ைப் டும்.
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4. இைங்லகக்கொன
உணவுச் நெர்க்லக
அட்டைலணலய
தைளியிடு ல்
5. பலழய
கணக்கீட்டுப் பிரிவுக்
கட்டிடம்
பழுதுபொர்த் ல்
6. MLT பொடெொலை,
நிர்ைொகம் மற்றும்
கணக்கீட்டுப்
பிரிவுகளின்
மின்சுற்று நைலைகள்

4.5 மில்.

 சைளியீட்டில் 45%
அட்டைகணைள்
முடிக்ைப் ட்டுள்ைே.

5 மில்.

 40% ழுது ார்த்தல்
நிகறைகடந்துள்ைது.

டிெம் ர் 2021 க்குள்
முடிக்ைப் டவுள்ைது.

 70% நிகறைகடந்துள்ைது.

டிெம் ர் 2021 க்குள்
முடிக்ைப் டவுள்ைது.

கடந் எட்டு ஆண்டுகளில் தெயைொற்றுலகப் நபொக்குகள்
கடந் ஆறு ஆண்டுகளில் MRI ஆல் தெய்யப்பட்ட தமொத் ஆய்ைக நெொ லனகளின்
எண்ணிக்லக

வருடத்தில் செய்யப்பட்ட பரிசெோதனைகளின்
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கடந் எட்டு ஆண்டுகளில் MRI ஆல் தெய்யப்பட்ட தமொத் ஆய்ைக நெொ லனகளின்
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கடந் சிை ஆண்டுகளில் நமற்தகொள்ைப்பட்ட ஆய்வுகள்
இலங்கையர்ைளின் ஆனராக்கியத்கத னமம் டுத்துைதற்கு ங்ைளிக்கும் நிறுைேத்திற்குள்ளும் மற்றும்
சைளியிலும் ஆராய்ச்சியாைர்ைைால் திட்டமிடப் ட்ட
ல்னைறு ஆராய்ச்சி திட்டங்ைளுக்கு
இத்தகைய திட்டங்ைளின் ச ாருத்தப் ாட்கடயும் முக்கியத்துைத்கதயும் ைைேத்திற்சைாண்டு
மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைேத்தின் ஆராய்ச்சி குழு நிதி ைழங்குகிறது. 2020 ஆம் ஆண்டில், இதுன ான்ற
நான்கு செயற்திட்டங்ைள் மீள் ரிசீலகேயின் பின் நிதியுதவியளிப் தற்கு அங்கீைாரம்
ைழங்ைப் ட்டுள்ைே. மற்றும் மூன்று புதிய ஆராய்ச்சிச் செயற்திட்டங்ைள் இவ் ைருடத்தில்
அங்கீைாரம் ச ற ெமர்ப்பிக்ைப் ட்டுள்ைே.
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nray;jpwd; செயலாற்றுகை
kw;Wk; Kd;Nமற்றும்
dw;w mwpf;
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2021 ஆம் ஆண்டிற்கொக ைடிைலமக்கப்பட்ட விநஷட அபிவிருத்தித் டைடிக்லககள்

A. MRI-யின் த்து மாடி ைட்டிடத்கத ைடிைகமத்தலும் ைட்டிடத்தின்அடித்தை னைகலைகை
நிகறவுசெய்தலும் மற்றும் ைட்டுமாேப் ணிைகைத் சதாடங்குைதும், னமலும் உணவு மற்றும்
நீர் துகறக்கு சதாடர்புகடய மூன்று மாடி ைட்டிடத்தின் ைட்டுமாேப்
ணிைகைத்
சதாடங்குைது
B. விெர் நாய்க்ைடிப் பிரிவுக் ைட்டடம் ழுது ார்த்தல் மற்றும் திருத்த னைகலைள்
C. மருத்துை ஆராய்ச்சி நிறுைேத்திலுள்ை மருத்துை ஆய்வுகூடத் சதாழில்நுட்
ாடொகலயின் யிற்சி ஆய்வுகூடத்திற்ைாே ைாயுக் குழாய் அகமத்தல்
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5 உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி
சுைாதாரக்
குறிைாட்டிைகையும்
மக்ைளின்
சுைாதார
வாழ்க்கைகயயும்
அகைவதற்கும்
னமம்படுத்துவதற்கும் னதகவயாே சுைாதாரத் துகற உட்ைட்ைகமப்புக்ைகை னமம்படுத்துவதன்
முக்கியத்துவத்கத சுைாதார முைாகமயாைர்ைள் சிறப்பாை அகையாைம் ைண்டுள்ைேர்.
சதாைர்ச்சியாே முதலீடுைளின் பயோை, மருத்துவ உபைரணங்ைள், னபாக்குவரத்து, ைட்ைைங்ைள்
உள்ளிட்ை நாட்டின் சுைாதார உட்ைட்ைகமப்பில் பல வருைங்ைைாை படிப்படியாே முன்னேற்றத்கத
அவதானிக்ைக்கூடியதாை உள்ைது.
அடிப்பகை, ஆதார, சபாது, மாவட்ை மற்றும் மூன்றா நிகல ஆகிய சுைாதாரத் துகறயின் அகேத்து
மட்ைங்ைளிலும் நாட்டில் துரித வைர்ச்சிகயயும் அபிவிருத்திகயயும் அகைவதற்குத் னதகவயாே
தரமாேதும் விகேத்திறன்மிக்ைதுமாே னெகவைகைத் சதாைர்ச்சியாை வழங்குதல். இந்தப்
பின்ேணியில், ைைந்த பல ஆண்டுைைாை தனியார் சுைாதாரத் துகறயிேரின் சுைாதாரத்திற்ைாே முதலீடு
ைணிெமாே அதிைரித்துள்ை அனதனவகை நாட்டிலுள்ை பிரதாே சுைாதார னெகவ வழங்குநராைத்
சதாைர்ந்து இருந்து வருகின்றது.
அரொங்ைம் 2018-2019 ைாலப் பகுதியில், சுைாதார பராமரிப்புச் னெகவைளின் தரத்கத
னமம்படுத்துவதற்ைாே நைவடிக்கைைகை எடுத்து வருகின்ற அனதனவகை சபாது மக்ைளின்
நல்வாழ்கவ னமம்படுத்துவதற்ைாே பல புதிய சுைாதாரச் செயற்திட்ைங்ைகை சதாைர்ந்தும்
முன்சேடுத்து வருகின்றது. 2018-2019 ைாலப் பகுதியில் நிர்மாணப் பணிைகைத் தவிர, அரொங்ை
சுைாதாரத் துகறயின் மருத்துவ உபைரணத் சதாகுதி சமன் னமலும் னமம்படுத்தப்பட்ைது.

5.1 மருத்துவ உபைரணங்ைள்
நிரல் அகமச்சின் கவத்தியொகலைளுக்ைாே மருத்துவ உபைரணங்ைகை சபறுகை செய்து, சபாருத்தி,
இயக்கி பராமரிக்கும் பணிக்கு சுைாதார அகமச்சின் உயிர் மருத்துவப் சபாறியியல் னெகவைள் பிரிவு
சபாறுப்பாை உள்ைது. இந்தப் பிரிவு மாைாணச் சுைாதார அதிைாரெகபைளின் னவண்டுனைாள்ைளின்
அடிப்பகையில் அவற்றுக்கு சதாழில்நுட்ப உதவிைகையும் வழங்குகின்றது.
உயிர் மருத்துவப் சபாறியியல் னெகவைள் பிரிவின் முக்கிய சதாழிற்பாடுைளும் சபாறுப்புக்ைளும்
கீனழ தரப்பட்டுள்ைே.
1. சதாழில்நுட்ப மதிப்பீடு மற்றும் திட்ைமிைல்
2. மருத்துவ உபைரணங்ைளின் சபறுகை

3. மருத்துவ உபைரணங்ைளின் திருத்த னவகலைள் மற்றும் பராமரிப்பு

4. மருத்துவ ொதேங்ைளுக்ைாே நியம விவரக் குறிப்புக்ைகையும் மருத்துவ ொதேங்ைளுக்கும்
அவற்றின் உதவித் சதாகுதிைகையும் பராமரிப்பதற்ைாே வழிைாட்ைல்ைகையும் தயாரித்தல்.
5. இறுதிப் பயேர்ைளுக்கும் சதாழில்நுட்ப ஊழியர்ைளுக்கும் பயிற்சியளித்தல்

6. மருத்துவ உபைரணங்ைளில் சதாைர்பில் சதாழில்நுட்ப நிபுணத்துவவம் வழங்குதல்

சைாழும்பில் அகமந்துள்ை உயிர் மருத்துவப் சபாறியியல் னெகவைள் பிரிவின் தகலகமயைம்
னவகலத் தைவ வெதிைகையும், உபைரணங்ைகையும் உதிரிப் பாைங்ைகையும் ைைஞ்சியப்படுத்தி
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கவப்பதற்ைாே ைைஞ்சிய வெதிைகையும் நிர்வாைத் சதாழிற்பாடுைளுக்ைாே வெதிைகையும்
சைாண்டுள்ைது.
னமற்குறித்த
பணிைகை
ைாணப்படுகின்றேர்.

நிகறனவற்றுவதற்கு

த ொழில்நுட்ப ஊழியர்கள்

தற்னபாது

பின்வரும்

பதவியணியிேர்

த ொழில்நுட்பைல்ைொ ஊழியர்கள்

பணிப்பாைர்

01

ைணக்ைாைர்

01

உயிர் மருத்துவப்
சபாறியியலாைர்
னமற்பார்கவயாைர்

14

நிர்வாை உத்தினயாைத்தர்

01

42

அபிவிருத்தி உத்தினயாைத்தர்ைள்

11

சதாழில்நுட்பவியலாைர்

42

முைாகமத்துவ உதவியாைர்

27

SKS

35

ொரதிைள்

12

உயிர் மருத்துவப் சபாறியியல் னெகவைள் பிரிவு னபராதகேப் பல்ைகலக்ைழைம், னெர் ன ான்
சைாதலாவகல பாதுைாப்புப் பல்ைகலக்ைழைம் என்பவற்றிலுள்ை சபாறியியல் பட்ைதாரி
மாணவர்ைளின் கைத்சதாழில் பயிற்சிக்ைாே வெதிைகையும் வழங்குகின்றது.
உயிர் மருத்துவப் சபாறியியல் னெகவைள் பிரவு, கீனழ தரப்பட்டுள்ை நிரல் அகமச்சுக்குரிய
கவத்தியொகலைளில் பிராந்திய உயிர் மருத்துவப் சபாறியியல் அலகுைகை உருவாக்ைம் பணியில்
ஈடுபட்டுள்ைது.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

அநுராதபுரம்
பதுகை
ைண்டி
யாழ்ப்பாணம்
மட்ைக்ைைப்பு
ராைகம
இரத்திேபுரி
குருநாைல்
மஹரைம
மாத்தகற

மருத்துவ உபைரணங்ைளின் கையிருப்பு முைாகம முகறக்ைாே இகணயவழி சமன்சபாருகை
உருவாக்கும் பணிகய உயிர் மருத்துவப் சபாறியியல் னெகவைள் பிரிவு ஆரம்பித்துள்ைது.

த ொமை ந ொக்கு:

உயிர் மருத்துவப் சபாறியியல் னெகவைளில் சதன்ோசியாவிலுள்ை சிறப்புத் னதர்ச்சி நிகலயமாை
விைங்குதல்

எைது பணி

உயர் தரத்திலாே பாதுைாப்பு, தரம், நம்பைத்தன்கம, துல்லியத்தன்கமகய உறுதிப்படுத்தும்
அனதனவகை நாடு முழுவதிலும் உள்ை அரொங்ை கவத்தியொகலைளுக்கு சபாருத்தமாே ஸ்னைட்
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ஒஃப் ஆர் மருத்துவ உபைரணத் சதாழில்நுட்பங்ைகை வழங்குவதன் மூலம் ஆனராக்கியமாே
னதெத்கத உருவாக்கும் சுைாதார அகமச்சின் சதாகல னநாக்கிக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்குதல்.

குறிக்நகொள்கள்
1. நிரல் அகமச்சின் கவத்தியொகலைளில் உரிய
உபைரணங்ைகை கிகைப்பகத உறுதிப்படுத்துதல்.

னநரத்தில்

சபாருத்தமாே

மருத்துவ

2. உரிய னநரத்தில் னதகவயாே மட்ைத்தில் உபைரணங்கைப் பராமரிப்பதற்ைாே உதிரிப்
பாைங்ைளும் துகணப் பாைங்ைளும் கிகைப்பகத உறுதிப்படுத்துதல்.

2020 இல் அமடவுகள்/ விநேட நிகழ்வுகள்
இல

செயற்திட்ைத்தின் சபயர்

கிகைத்த மூலம்

சதாகை

1

தக்ைவாறு மாற்றியகமக்ைக்கூடிய
ைட்டில்ைள்
அம்பு கபைள்

நன்சைாகை

32

மதிப்பிைப்பட்ை
செலவு
(ரூபா.மில்)
3.200

BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்

47

0.423

102
59

822.32 4
63.325

90
19

73.500

65
14

3.402

2
3
4

மயக்ைமாக்ைல் இயந்திரம்
ஒட்னைா க்னைவ் இயந்திர
னமகெயில் கவக்ைக் கூடியது

5

BI PAP இயந்திரம்

6

இரத்த திரவ னவார்மர்

7

இரத்த வாயுப் பகுப்பாய்வு ைருவி

8

டிஜிட்ைல் இரத்த அைவீட்டுக்
ைருவி

9

னபார்ட்ைப்ள் ப்சரான்சொஜ்னைாப்

10

C PAP இயந்திரம்

11

13
14
15

ைதீட்ைர் சலப் இயந்திரம் (
அனுராதபுர னபா.கவ)
மத்திய ைண்ைாணிப்பு முகற
(மத்திய மா.சபா.கவ)
ைைர் சைாபள்ைர்
கூலிங் கமக்னரா சென்றிபியூஜ்
CRRT இயந்திரம்

16

சீரீ னைான் பீம் ஸ்னைேர்

12

221
220

26
27

136.210

484

10.982

162
25

20.000

22

21.840

2
2

218.392

1

3.185

12
8
5

197.41 2
52.328
12.500

2

45.126
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17

18
19

சீரி ஸ்னைேர் (ைண்டி னத.கவ,
ைராப்பிட்டி னபா.கவ, சிலாபம்
மா.சபா.கவ, சஹாரகண
ஆ.கவ, வத்துப்பிட்டிவகல
ஆ.கவ, ைம்பஹா மா.சபா.கவ)
CTG இயந்திரம்
சைஃபிப்ரினலட்ைர்

20

பல்மருத்துவ வாயு அழுத்தமாக்கி

21

ையகலசிஸ் இயந்திரம்

22

டிஜிட்ைல் இரத்த அழுத்தச்
ொதேம்
டிஜிட்ைல் சவப்பமானி
ையனதர்மி இயந்திரம்

23
24
25
26

27

28
29
30
31
32

டிஜிட்ைல் ஃபுசலாசராஸ்சைாபி
(ராைகம னபா.கவ, SBSCH
னபராதகே
ஈசீஜீ பதிவுைருவி

எக்னைா ைாடினயாகிரஃபி
(மாத்தகை மா.சபா.கவ,
அநுராதபுரம் னபா.கவ,
யாழ்ப்பாண னபா.கவ, னலடி
ரிஜ்னவ கவத்திெயாகல,
குருநாைல் னபா.கவ)
எண்னைாஸ்சைாபி சதாகுதி
ஈஎன்டி னலெர் சதாகுதி
(யாழ்ப்பாண னபா.கவ)
HDU ைட்டில்
இருதய நுகரயீரல் இயந்திரம்
(ைராப்பிட்டி னபா.கவ)
அதிை பாய்ச்ெல் ஒட்சிென்
இயந்திரம்

33

உயர் அழுத்த சதாற்றுநீக்கி

34

ICU ைட்டில்

BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்

4

செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
நன்சைாகை

109
67

73.030
400.520

18
225
3

2.428

2

20.000

8
64

0.512

நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்

34
16

0.170
24.000

2

105.000

BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்

74

251.750

150
41
1

83.280

BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை

222
221

566.100

2

5

31

298.840

1

33.241

65
1

27.625
41.500

109

243.775

90
19

15.568

9
24

43.350

78
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35
36

இன்ஃபான்ட் இன்கியூனபட்ைர்

37
38

இன்ஃபான்ட் இன்கியூனபட்ைர்
னபாக்குவரத்து
இன்ஃபான்ட் னவார்மார்
இன்ஃபியூஷன் பம்ப்

39

ஆய்வுகூை நுணுக்குக்ைாட்டி

40
41

சலபசராஸ்சைாபி சதாகுதி
லரின்சைாஸ்சைாப்

42
43
44

லரின்சைாஸ்னைாப் வீடினயா
னலெர் சவப்பமானி
கலட் கியுரிங் இயந்திரம்

45

சமம்னமாகிரஃபி இயந்திரம்

46

கமக்னராஹீமட்னைாக்கிரிட்
சென்றிஃபியூஜ்
சமாகபல் ஓரீ விைக்கு
மல்டிபரா சமானிட்ைர் ஐசீயூ

47
48

49

மல்டிபரா சமானிட்ைர் னவாட்

50

சநபியூகலெர்

51

நிட்ரிக் ஒக்கெட் சிகிச்கெ
இயந்திரம்
அறுகவ சிகிச்கெ னமகெ

52
53
54
55
56
57

ஒட்சிென் சீராக்கி
அறுகவ சிகிச்கெக் கூை விைக்கு
(சீலிங்)
ஒட்சிென் செறிவாக்கி
PCR இயந்திரம்
ஃபானைா இமல்சிஃபிக்னைஷன்ஸ்
ஒன் சமஷின்

BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
செயற்திட்ைம்

22

94.251

67
28

67.900

செயற்திட்ைம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
நன்சைாகை

64
186
568

158.78 4
37.700

50

13.600

5
11
47

80.000
5.800

4
47
11

3.200
1.410
0.352

4

160.000

50

4.200

52
29

24.440
240.755

235
5
236

391.160

BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
நன்சைாகை
செயற்திட்ைம்

98

4.560

130
18

147.366

2

63.000

16
35
8

0.455
16.000

25

81.000

110
3
20

12.600
149.860

BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்

223
222

439
214
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58
59
60

ஃனபாட்னைாசதரபி இயந்திரம்
ஃனபாட்னைாசதரபி இயந்திரம்
டி.எஸ்
பல்ஸ் ஒக்சிமீற்றர்

61
62

பல்ஸ் ஒக்சிமீற்றர் விரல் நுனி
ஸ்சபாட் விைக்கு

63

உறிஞ்சு ைருவி

64

சிரிஞ்ச் பம்ப்

65

சதனராபினயாட்டிக் கூலிங்
சிஸ்ைம்
அல்ட்ராெவுண்ட் ஸ்னைேர்

66

67

அல்ட்ராெவுண்ட் ஸ்னைேர்
எடுத்துச்செல்லத்தக்ை

68

சவன்டினலற்றர் ஐசீயூ

69
70

சவன்டினலற்றர் நினயாேட்ைல்
சவன்டினலற்றர் னபாக்குவரத்து

71

எக்ஸ்னர சீஆர் சதாகுதி

72

எக்ஸ்னர இயந்திரம் நைமாடும்

73

எக்ஸ்னர இயந்திரம்
எடுத்துச்செல்லத்தக்ை
எக்ஸ்னர இயந்திரம்

74
75

எக்னர இயந்திரம் சீ ஆம்
(ைராப்பிட்டி னபா.கவ)
எக்ஸ்னர இயந்திரம் டிஜிட்ைல்
(சபாலேறுகவ மா.சபா.கவ)
எக்ஸ்னர இயந்திரம் டிஜிட்ைல்
ஸ்ைட்டிக்

76
77

செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
நன்சைாகை
BES
னைள்விப்பத்திரம்
BES
னைள்விப்பத்திரம்
செயற்திட்ைம்
நன்சைாகை

87
33

31.755
16.500

106
392
425

62.764

216
34

21.600
34.000

110

38.416

86
435

39.720

227
15

4.500

7
24
37

80.580

15
19
34

80.580

6
102
28

670.072

55
26

270.98 5
537.880

212
5

12.500

20

464.000

9
4

32.000

BES
3
23.700
னைள்விப்பத்திரம்
BES
1
2.500
னைள்விப்பத்திரம்
செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை-2021
BES
1
40.000
னைள்விப்பத்திரம்
BES
14
140.000
னைள்விப்பத்திரம்

சமாத்தச் செலவு (ரூபா. மில்) 224

8278.093

த ொடரும் அபிவிருத்திச் தேயற்திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள்
த ொடரும் அபிவிருத்திச் தேயற்திட்டங்களின்
விபரங்கள்
223
ை

உபகரணம்

த ொமக

ைதி.தேைவு
(ரூபொ.மில்.)

77

எக்ஸ்னர இயந்திரம் டிஜிட்ைல்
ஸ்ைட்டிக்

BES
னைள்விப்பத்திரம்

14

140.000
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சமாத்தச் செலவு (ரூபா. மில்)

8278.093

த ொடரும் அபிவிருத்திச் தேயற்திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள்
த ொடரும் அபிவிருத்திச் தேயற்திட்டங்களின் விபரங்கள்
ை

உபகரணம்

ME 2020 இற்கொன அத்தியவசியத் ந மவப்பொடுகள்
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

சீரீ சிமியூனலட்ைர்
அனபக்ஷா கவத்தியொகலக்ைாே சீரீ ஸ்னைேர் 128 துண்டுைள்
னபாக்குவரத்து சவண்டினலற்றர்
இன்ஃபான்ட் னவார்மார்
யாழ்ப்பாணம் னபாதோ கவத்திெயாகலக்ைாே ஈஎன்ரி
சநவினைஷன் சதாகுதி
அனபக்ஷா கவத்தியொகலக்ைாே எம்ஆர்ஐ இயந்திரம் (1.5 ரீ)
சவன்டினலற்றர் னபாக்குவரத்து (நினயாேட்ைல்)
உயர் அதிர்சவண் சைாண்ை சவண்டினலற்றர்
அறுகவ சிகிச்கெ னமகெ
03 ையனதர்மிைள்
சீரீ ஸ்னைேர் - 128 துண்டு (மட்ைக்ைைப்பு)
டிஜிட்ைல் இரத்த அைவீட்டுக் ைருவி
எக்ஸ்னர இலுமினேட்ைர்
56 சநபியூகலெர்ைள்
அவிொவகைக்ைாே சீரீ ஸ்னைேர்
DSA M/c
சவண்டினலற்றர் சைாண்ை மயக்ைமாக்ைல் இயந்திரம்
சீ ஆம் எக்ஸ்னர அலகு
02 எண்சைாஸ்சைாபி
சவன்டினலற்றர் னபாக்குவரத்து
எக்ஸ்னர இயந்திரம் - டிஜிட்ைல்
97 இன்ஃபியூஷன் பம்ப்ைள்
ஸ்சபாட் விைக்கு
சிரிஞ்ச் பம்ப்
ஃசபாட்னைாதரபி அலகு (இரட்கை னமற்பரப்பு)
அல்ட்ராெவுண்ட் இயந்திரம் (கஹ எண்ட்) (சவலிெகற)
03 C-PAP (வைர்ந்னதார் மற்றும் பிள்கைைள்)
னைானோமீற்றர் சைாண்ை சிலிட் விைக்கு
விட்சரக்சைாமி இயந்திரம்
CRRT
04 வைர்னநாருக்ைாே னபஷண்ட் னவார்மர்
இரட்கை ார் உறிஞ்சு ைருவி
அல்ட்ரா ெவுண்ட் ஸ்னைேர்
யூசராசலாஜி னலெர் இயந்திரம் (120W)

225

224

த ொமக

ைதி.தேைவு
(ரூபொ.மில்.)

3
1
3
49
1

262.10
99.00
4.47
106.80
30.81

1
3
3
12
3
1
774
17
56
1
3
10
2
2
68
2
97
17
134
3
1
3
8
5
10
4
47
12
2

150.00
6.00
12.00
33.60
3.33
92.43
10.06
0.03
1.23
120.00
300.00
51.90
20.00
32.00
170.00
80.00
12.61
17.00
21.98
0.93
10.00
3.09
32.50
80.00
35.00
1.64
9.40
150.00
50.00
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

சவண்டினலற்றர் (சதனராபியூட்டிக்) - நினயாேட்ைல்
சவண்டினலற்றர் (சதனராபியூட்டிக்)
ஆர்த்சராஸ்சைாபி
ைார்டியக் அவுட்புட் சமானிட்ைர்
05 C-PAP கஹ ஃப்னலா
71 டிஃபிப்ரில்னலற்றர்
03 சலபசராஸ்சைாபி
சவண்டினலற்றர் ஐசீயூ (னபாக்குவரத்து)
BI PAP இயந்திரம்
அதிை பாய்ச்ெல் சிகிச்கெ இயந்திரம்
ைளுனபாவிகல சபாது கவத்தியொகலக்ைாே எம்ஆர்ஐ
ஸ்னைேர்
மட்ைக்ைைப்பு னபா.கவக்ைாே சைத் ஆய்வுகூைம்
ைராப்பிட்டி னபா.கவக்ைாே சைத் ஆய்வுகூைம்
ைளுத்துகற சபாது கவத்தியொகலக்ைாே எம்ஆர்ஐ ஸ்னைேர்

49
50
51
52
53
54
55
56
57

C-ஆம் எக்னர
சஹால்மியம் னலெர்
சலபசராஸ்சைாபி சதாகுதி
இசலக்ட்னரானெர்ஜிைல் அலகுைள்
ெத்திர சிசிச்கெக் கூை னமகெ (யூசராசலாஜி)
நியூசமட்டிக் லினதாட்ரிப்ைர்
ரிஜிட் எண்னைாஸ்சைாபி சதாகுதி
ஃபிலக்சிப்ல் எண்சைாஸ்சைாபி
சஷாக்னவவ் லினதாட்ரிப்ைர்

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

02 ெத்திர சிகிச்கெக் கூை விைக்குைள்
03 ெத்திர சிகிச்கெக் கூை னமகெைள்
01 மயக்ைமாக்ைல் இயந்திரம்
05 ையனதர்மி இயந்திரங்ைள்
01 எம்ஆர்ஐ ஸ்னைேர்
01 சீரீ ஸ்னைேரும் துகணப்பாைங்ைளும்
54 ஸ்சபாட் விைக்குைள்
02 சலரின்சைாஸ்னைாப்ைள்
04 எடுத்துச்செல்லத்தக்ை எக்ஸ்னர
04 டிஜிட்ைல் எக்ஸ்னர
46 எக்ஸ்னர இலுமினேட்ைர் - இரட்கை
28 ஒப்தல்சமாஸ்னைாப்ைள்
02 ஃசபாட்னைாதரபி அலகுைள்
32 மல்டிபரா சமானிட்ைர்ைள்
90 இன்ஃபியூஷன் பம்ப்ைள்
90 சிரிஞ்ச் பம்ப்ைள்
01 சதாற்றுநீக்கிைள்
02 கஹபிரஷர் ஒட்னைாகினைவ்ைள் (>500L)
04 கஹபிரஷர் ஒட்னைாகினைவ்ைள் (>800L)
01 குகற சவப்பநிகல ஒட்னைாகினைவ் இயந்திரம்
169 பிபீ ைருவிைள்

களுத்துமைக்கொன யூதரொதைொஜி உபகரணம்

இ.ந .மவ. தவளிந ொயொளர் பிரிவுக்கொன ைருத்துவ உபகரணங்கள்

226
225

16
84
4
11
5
71
3
13
250
150
1

80.00
252.00
96.00
13.75
5.15
56.80
60.00
32.50
200.00
150.00
300.00

1
1
1

150.00
150.00
150.00

1
2
1
1
1
1
1
1
1

15.00
100.00
12.00
1.00
3.00
40.00
15.00
12.00
15.00

2
3
1
5
1
1
54
2
4
4
46
28
2
32
90
90
1
2
4
1
169

3.95
11.25
3.82
0.90
252.71
89.42
9.57
0.20
80.00
96.00
0.69
2.80
0.62
16.00
9.00
14.76
0.10
16.00
48.00
12.00
2.20
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

04 ஈசீஜீ இயந்திரங்ைள்
10 சநபியூகலெர்ைள்
28 ஓசராஸ்னைாப்ைள்
02 சதாரஸ்னைாப்ைள்
01 ஆர்ைேபிைஸ்மா சைாகியூனலஷன் இயந்திரங்ைள்
02 இசலக்ட்னரா னைாட்ைரி
01 னரடினயா ஃபிரிக்குவன்சி இலக்ட்னரா னைாட்ைரி
09 அல்ட்ரா ெவுண்ட் ஸ்னைேர்ைள்
02 சைாப்லர்ைள் - கையிேல் எடுத்துச்செல்லக்கூடியகவ
03 எனைா இயந்திரங்ைள்
01 C-ஆர்ம் ஃப்னைாசராஸ்சைாபி

4
10
28
2
1
2
1
9
2
3
1

0.98
0.22
5.60
10.00
3.50
0.60
1.00
90.00
0.40
45.00
15.00

90
91

01 அல்ட்ரா ெவுண்ட் ஸ்னைேர் (ைைர் சைாப்லர்)
01 எண்சைாஸ்சைாபி அல்ட்ராெவுண்ட் (EL's) சதாகுதி ப்சராசெஸர்
01 எண்னைா அல்ட்ராெவுண்ட் ஸ்னைாப்ஸ் (Ebus)
01 டுவல் எேர்ஜி எக்ஸ்னர அப்னொப்ஷசமட்ரி
ஸ்னைேர்
03 எண்னைாஸ்சைாபி சதாகுதி (ப்சராசெஸர், கலட்,
னொஸ், சமானிட்ைர், ைார்ட்)
06 டுசவாசைசோஸ்னைாப்ைள்
06 சைஸ்ட்சராஸ்னைாப்ைள்
06 ஃபிைக்சிப்ல் சிஜிசமாய்சைாஸ்னைாப்ைள்
06 சைாசலாசோஸ்னைாப்ைள்
01 ைப்ள் பலூன் எண்ைசராஸ்னைாப் சதாகுதிைள்
01 எண்சைாஸ்சைாபிக் சைாண்ை னஹால்மியம் யக் னலெர்
இயந்திரம்
02 வீடினயா ப்சரான்சொஸ்னைாப்ைள்
01 ஃசபாட்னைாகைேமிக் சதரபி அலகு
05 னபார்ைப்ள் சவண்டினலற்றர்ைள்
05 சைஃபிரினலட்ைர்ைள்
03 சைப்னோமீற்றர்ைள்
04 ப்சைாட் னைஸ் இயந்திரங்ைள்
03 இசலக்ட்னராகலட் இயந்திரங்ைள்
01 சரட்டிேல் டிஜிட்ைல் சைமரா
01 னலெர் (ஹார்மனி எக்ஸ்எல்)
01 எனொபாகியல் பிஎச் மற்றும் மனோசமட்ரி
உபைரணம்

1
1

8.00
15.00

1
1

20.00
10.00

3

48.00

6
6
6
6
1
1

12.00
12.00
24.00
30.00
16.00
30.00

2
1
5
5
3
4
3
1
1
1

8.00
1.50
10.00
6.00
6.00
4.00
2.10
10.00
40.00
19.00

சிறுவர் எலும்பியலுக்ைாே ொதேங்ைள்
டுவர்னிகுயட் சதாகுதி
ட்ரில் சதாகுதி
லஸானரா சதாகுதி
இைவயதிேர் உறுப்பு மீள்நிர்மாண முகற
சைசலஸ்னைாபிக் சநய்ல் முகற
வீடினயா ஆர்த்சராஸ்சைாபி சதாகுதி
சீ ஆம் எக்ஸ்னர இயந்திரங்ைள்

11
2
4
1
5
1
1
1

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

நைடி ரிஜ்நவ மவத்தியேொமையின் புதிய திநயட்டருக்கொன ைருத்துவ உபகரணங்கள்
111
112
113
114
115
116
117
118

227
226

41.50
3.00
26.60
2.00
36.50
5.00
33.40
14.00
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119
120
121
122
123
124
125
126

முதுசைலும்பு விைாரத் திருத்த முகறகம
ஹனலா பினரஸ்
ஸ்னைாலினயாசிஸ் திருத்தம்
நியூனரா எண்னைாஸ்சைாபி சதாகுதி
கிரனியல் ஸ்ைப்கலனஸஹன் முகற
ட்ரான்ஸ் கிரனியல் சைாப்லர் அல்ட்ராெவுண்ட்
கிரனியல் அல்ட்ராெவுண்ட் ஸ்னைேர்
ெத்திர சிகிச்கெ நிபுணர் செயற்பாட்டுக் ைதிகர

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

HDU ைட்டில்
தக்ைவாறு மாற்றியகமக்ைக்கூடிய ைட்டில்ைள்
ஒட்னைாகினைவ் இயந்திரம்
BI PAP இயந்திரம்
இரத்த வாயுப் பகுப்பாய்வு ைருவி
டிஜிட்ைல் இரத்த அைவீட்டுக் ைருவி
டிஜிட்ைல் இரத்த அைவீட்டுக் ைருவி
C PAP இயந்திரம்
CTG இயந்திரம்
சைஃபிப்ரினலட்ைர்
ையகலசிஸ் இயந்திரம்
ECG இயந்திரம்
அதிை பாய்ச்ெல் சிகிச்கெ இயந்திரம்
சவன்டினலற்றர் ஐசீயூ
இன்ஃபியூஷன் பம்ப்
லரின்சைாஸ்சைாப்
னலெர் சவப்பமானி
மல்டிபரா சமானிட்ைர் னவாட்
மல்டிபரா சமானிட்ைர் ஐசீயூ
சநபியூகலெர்
னபார்ட்ைபல் ஆர்ஓ பிைாண்ட்
பல்ஸ் ஒக்சிமீற்றர்
பல்ஸ் ஒக்சிமீற்றர் விரல் நுனி
ஸ்சபாட் விைக்கு
உறிஞ்சு ைருவி
சிரிஞ்ச் பம்ப்
சவன்டினலற்றர் னபாக்குவரத்து
னபார்ட்ைப்ல் அல்ட்ராெவுண்ட் இயந்திரம்
எக்ஸ்னர இயந்திரம் நைமாடும்
எக்ஸ்னர இயந்திரம் எடுத்துச்செல்லத்தக்ை
இன்ஃபான்ட் னவார்மார்
இன்ஃபான்ட் இன்கியூனபட்ைர்
ஒட்சிென் சீராக்கி
சவன்டினலற்றர் நினயாேட்ைல்
ஃனபாட்னைாசதரபி அலகு
னஹண்ட் சஹல்ட் சைாப்லர்

தகொவிட்டுக்கொன அவேர தபறுமக

228
227

3
1
2
1
1
1
1
1

9.80
0.65
20.80
37.00
3.50
5.70
15.00
5.00

150
2400
150
300
7
1500
2250
184
33
50
20
270
325
75
500
100
750
750
100
1110
20
960
100
100
135
1600
25
135
5
35
50
50
5000
10
50
100

63.75
24.00
63.75
262.50
17.99
25.50
18.00
167.44
22.11
64.60
40.00
256.50
398.13
369.53
25.00
10.00
22.50
330.00
89.50
22.20
40.00
65.28
10.00
100.00
26.46
96.00
56.50
159.98
80.00
280.00
124.05
52.95
65.00
49.27
18.25
10.00

8879.18
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னமற்குறித்த உபைரணங்ைள் நீங்ைலாை, சீேச் செயற்திட்ைம் நிரல் அகமச்சிேதும் மாைாணங்ைளிேதும்
மருத்துவ உபைரணத் னதகவைகை 2020 ஆம் பூர்த்தி செய்யும்.

கடந் 5 வருடங்களுக்கொன தேயைொற்றுமகப் நபொக்கு

னமனல சபறுமாேங்ைள் அகேத்தும் 2021 ூன் 31 இல் உள்ைவாறாேகவயாகும்.

229
228

முன்னேற்ற
அறிக்கை-2021
nray;jpwd; செயலாற்றுகை
kw;Wk; Kd;Nமற்றும்
dw;w mwpf;
if 2021

த ொடரும் அபிவிருத்திச் தேயற்திட்டங்களின் விபரங்கள் (உயிர்-ைருத்துவப் தபொறியியல் நேமவகள்)
இை
தேயற்திட்ட விபரம்
ைதிப்பிடப்பட் 2020.12.31 இல்
2020.12.31 இல்
ட தைொத் ச்
தபௌதிக
நிதி
தேைவு
முன்நனற்ைம்
முன்நனற்ைம்
(ரூபொ. மில்)
(ரூபொ.மில்)
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

ஸ்ரீ யவர்தேபுரவில் தாதியியல் பீை
நிர்மாணம்
நிரல் அகமச்சின் கவத்தியொகலைளின்
கீழ் உள்ை ETU வெதிைளின் னமம்பாடு A & E
- யாழ்ப்பாணம் (ைட்ைம் II)
சைாழும்பு சதற்கு ைளுனபாவிகல
னபாதோ கவத்தியொகலயில் PCU வாட்டு
மற்றும் துகண மருத்துவச் னெகவைள்
ைட்ைை நிர்மாணம்
மட்ைக்ைைப்பு னபாதோ
கவத்தியொகலயில் இருதய னநாய் அலகு,
ைதீட்ைர் ஆய்வுகூைம், ஆய்வுகூைத்
சதாகுதி, வாட்டுத் சதாகுதிய நிர்மாணம்
சிலாபம் மாவட்ைப் சபாது
கவத்தியொகலயில் புதிய சிகிச்கெ
வாட்டுக்ைள்
ைராப்பிட்டி னபாதோ கவத்திெயாகலயில்
ெத்திர சிகிச்கெ மற்றும் மருத்துவ வாட்டுத்
சதாகுதி நிர்மாணம்
ைராப்பிட்டி னபாதோ கவத்திெயாகலயில்
பக்ைவாத சிகிச்கெ நிகலய நிர்மாணம்
சுைாதார அகமச்சுக்ைாே புதிய ைட்ைை
நிர்மாணம்
உத்னதெ புற்றுனநாய் சிகிச்கெ நிகலயம்
ைட்ைம் II நிர்மாணம்
சஹாரகண தை கவத்தியொகலயில்
நவீே வெதிைளுைன் கூடிய புதிய தினயட்ைர்
சதாகுதி நிர்மாணம்
பிம்புகர தை கவத்தியொகலயில் எக்ஸ்னர
அலகு, சவளினநாயாைர் பிரிவு, விபத்து
மற்றும் அவெர அலகு, இரத்த வங்கி
என்பே மூன்று மாடிக் ைட்ைை நிர்மாணம்
ைராப்பிட்டி னபாதோ கவத்திெயாகலயில்
நிபுணத்துவ சிறுவர் கவத்தியப் பராமரிப்பு
ைட்ைைத்சதாகுதி நிர்மாணம்
ைாெல் வீதி மைளிர் கவத்தியொகலக்ைாே
இேப்சபருக்ை சிகிச்கெ நிகலய நிர்மாணம்

7171.88

17%

1619.00

1224.64

15%

430.00

743.01

70%

432.00

324.29

65%

222.00

583.77

32%

187.00

690.29

35%

260.00

68.92

80%

43.00

5979.00

45%

1861.00

1944.83

27%

676.00

1330.00

10%

240.00

139.95

65%

74.00

1587.00

15%

430.00

104.70

9%

29.00

ைராப்பிட்டி னபாதோ கவத்திெயாகலயில்
வாய்ச் சுைாதார நிகலயம் தாபித்தல்

997.00

22%

318.00
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17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

ைண்டி னதசிய கவத்தியொகலயில் எலும்பு
மச்கெ மாற்றுச் சிகிச்கெ அலகைத்
தாபித்தல்
மட்ைக்ைைப்பு னபாதோ
கவத்திெயாகலயில் சிறுநீரை பராமரிப்பு
சிகிச்கெ நிகலய நிர்மாணம்
அம்பாந்னதாட்கை சபாது
கவத்திெயாகலயில் சிறுநீரை பராமரிப்பு
சிகிச்கெ நிகலய நிர்மாணம்
பதுகை சபாது கவத்திெயாகலயில்
சிறுநீரை பராமரிப்பு சிகிச்கெ நிகலய
நிர்மாணம்
சபாரகை னலடி ரஜ்னவ
கவத்தியொகலயில் இருதய நிகலய
நிர்மாணம் (லிட்ல் ஹார்ட்)
சிறுநீரைவியல் ையகலசிஸ் மற்றும்
மாற்றுச் சிகிச்கெ அலகு, ைராப்பிட்டி
னபாதோ கவத்திெயாகல
சமாரட்டுகவ மாவட்ை
கவத்தியொகலக்ைாே னமம்பாடுைள்
சைாழும்பு DMH இல் ைர்ப்பைாலத்தில்
சிக்ைகல ஏற்படுத்தும் வயிற்றுச் சிக்ைல்
மற்றும் மருத்துவ னநாய்ைகை முைாகம
செய்வதற்ைாே உயர் நிபுணத்துவம்
நிகலயம் தாபித்தல்
ெத்திர சிகிச்கெ வாட்டுைள் மற்றும் ெத்திர
சிகிச்கெக் ைட்ைைத்சதாகுதி நிர்மாணம் மா.சபா.கவ - சமாேராைகல
புதிய 10 மாடிக் ைட்ைை நிர்மாணம்
சபா.கவ-பதுகை
மைப்னபற்று வாட்டுக் ைட்ைைத்சதாகுதி
நிர்மாணம்-குருநாைல் (ைட்ைம் III)

856.90

18%

241.00

383.69

85%

327.00

210.05

17%

54.00

668.20

5%

59.00

2631.00

15%

651.00

790.00

னநர்த்தி
னவகலைள்
(95%)
முன்னேற்றம்
5%
2%

637.00

793.00

ைட்ைகமப்பு
னவகலைள்

121.00

2835.00

5%

150.00

914.94

பூர்த்திசெய்யப்
பைவுள்ைது

720.10

ைளுத்துகற தாதிமார் பயிற்சிப்
பாைொகலயின் உட்ைட்ைகமப்பு
அபிவிருத்தி
அநுராதபுரம் தாதிமார் பயிற்சிப்
பாைொகலயின் உட்ைட்ைகமப்பு
அபிவிருத்தி

714.20

20%

102.30

789.41

38%

122.62

1035.00
249.84

160.00
38.64

2020 இல் அமடவுகள்/ விநேட நிகழ்வுகள்
2020 ஆம் ஆண்டிலும் டப்பு வருடத்தின் மு ல் ஆறு ைொ ங்களிலும் பின்வரும் நிர்ைொணப் பணிகள்
பூர்த்திதேய்யப்பட்டன.
இை
தேயற்திட்டம்
தேயற்திட்டச்
தேைவு
(ரூபொ.மில்.)
1
அம்பாகறயில் நிபுணத்துவ சிறுவர்
1263.00
செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை-2021
கவத்தியப் பராமரிப்பு ைட்ைைத்சதாகுதி
நிர்மாணம்
2
ைல்முகே ஆதார கவத்தியொகலக்ைாே A 311.75
& E ைட்ைை நிர்மாணம் (ைட்ைம் II)
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2021 ஆம் ஆண்டுக்கொக திட்டமிடப்பட்டுள்ள விநேட அபிவிருத்திச் தேயற்பொடுகள்
1
2

சைாழும்பு மாவட்ை நிபுணத்துவ சிறுவர் மருத்துவ அபிவிருத்தி நிகலயத்திற்ைாே ைட்ைை
230
நிர்மாணம்
புற்றுனநாய் அலகுக்ைாே வாட்டுத் சதாகுதி நிர்மாணம் (ைட்ைம் II) சபாது கவத்தியொகல இரத்திேபுரி

2

ைல்முகே ஆதார கவத்தியொகலக்ைாே A 311.75
& E ைட்ைை நிர்மாணம் (ைட்ைம் II) nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

2021 ஆம் ஆண்டுக்கொக திட்டமிடப்பட்டுள்ள விநேட அபிவிருத்திச் தேயற்பொடுகள்
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

சைாழும்பு மாவட்ை நிபுணத்துவ சிறுவர் மருத்துவ அபிவிருத்தி நிகலயத்திற்ைாே ைட்ைை
நிர்மாணம்
புற்றுனநாய் அலகுக்ைாே வாட்டுத் சதாகுதி நிர்மாணம் (ைட்ைம் II) சபாது கவத்தியொகல இரத்திேபுரி
இரத்திேபுரி சபாது கவத்தியொகலயில் அகேத்து பல் மருத்துவ நிபுணத்துவத் துகறைகையும்
சைாண்ை வாய்ச் சுைாதாரக் ைட்ைைத்சதாகுதி நிர்மாணம்
10 பக்ைவாத நிகலயங்ைகை நிர்மாணித்தலும் விபத்து மற்றும் அவெரப் பராமரிப்பு வெதிைகை
அபிவிருத்தி செய்தலும்
சைாலன்கே ஆதார கவத்தியொகலயில் 5 மாடிக் ைட்ைை நிர்மாணம்
ைஹவத்கத ஆதார கவத்தியொகலயில் 5 மாடிக் ைட்ைை நிர்மாணம்
இரத்திேபுரி னபாதோ கவத்தியொகல அபிவிருத்தி
அம்பாகற மாவட்ைப் சபாது கவத்தியொகலயில் சைத் சலப் வெதியுைோே இருதய னநாயியல்
பிரிகவத் தாபித்தல்
ஸ்டூடினயா வகை ஊழியர்ைள் விடுதி வீடு நிர்மாணம் - ஆ.கவ. திக்னைாயா
சைாழும்பு னதசிய கவத்தியொகலயில் னதசிய இருதய நிகலயத்கத தாபித்தல்
னதசிய பயிற்சி நிகலய நிர்மாணம் (இலங்கை அரொங்ைம்)
NCD வைவிற்ைாே உத்னதெ உைற்பயிற்சி நிகலயம்

5.2 நிர்மாணங்ைள்
ஏற்பாட்டியல் பிரிவு பின்வரும் செயற்பாடுைளின் பராமரிப்புக்கும், னெகவைளுக்கும் அனதனபான்று
சுைாதார, னபாஷாக்கு மற்றும் சுனதெ மருத்துவ அகமச்சின் ைட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ை
கவத்தியொகலைளுக்குத் னதகவப்படும் புதிய ைட்டிைங்ைள் நிர்மாணத்திற்குமாே ஒதுக்கீடுைகை
வழங்குவதற்குப் சபாறுப்பாைவுள்ைது.
ஏற்பாட்டியல் பிரிவு பின்வரும் செயற்பாடுைளின் பராமரிப்புக்கும், னெகவைளுக்கும் அனதனபான்று
சுைாதார, னபாஷாக்கு மற்றும் சுனதெ மருத்துவ அகமச்சின் ைட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ை
கவத்தியொகலைளுக்குத் னதகவப்படும் புதிய ைட்டிைங்ைள் நிர்மாணத்திற்குமாே ஒதுக்கீடுைகை
வழங்குவதற்குப் சபாறுப்பாைவுள்ைது.

த ொடரும் நிர்ைொணச் தேயற்திட்டங்கள் (உள் ொட்டு நிதியிடப்பட்டமவ)

1

தாதியர் பயிற்சிப் பாைொகலைகைத் தரமுயர்த்துதல்

2933.34

2021.08.31 ஆம்
திகதி
வமரயொன
திரட்டிய
தேைவினம்
(ரூபொ.மில்)
796.15

2

தாதியில் பீை/விடுதி நிர்மாணம்

7171.80

1827.82

தேயற்திட்டம்

ைதிப்பிடப்பட்ட
தைொத் ச்
தேைவு
(ரூபொ.மில்)
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3

நிரல் அகமச்சு கவத்தியொகலைளின் கீழ் உள்ை ETU
வெதிைகை னமம்படுத்துதல்
ைளுனபாவிகல னபாதோ கவத்தியொகலயில் மிசலனியம்
வாட்டுத் சதாகுதி
மட்ைக்ைைப்பு னபாதோ கவத்தியொகலயில் இருதய னநாய்
அலகு, ைதீட்ைர் ஆய்வுகூைம், ஆய்வுகூைத் சதாகுதி, வாட்டுத்
சதாகுதிய நிர்மாணம்
அகையாைம் ைாணப்பட்ை கவத்தியொகலைளில் மருத்துவ
உத்தினயாைத்தர்ைள், தாதிமார் மற்றும் ஏகேனயாருக்கும்
ஊழியர் விடுதி வீடுைள் நிர்மாணம்

9525.00

3241.01

988.76

1271.42

427.00

278.15

200.00

305.81

7

னதாட்ைத் துகற கவத்தியொகலைளின் அபிவிருத்தி

373.22

374.57

8

311.00

202.65

9

சிலாபம் மாவட்ைப் சபாது கவத்தியொகலயில் புதிய சிகிச்கெ
வாட்டுக்ைள்
ைராப்பிட்டி னபாதோ கவத்திெயாகலகய அபிவிருத்தி செய்தல்

1024.00

426.47

10

அகமச்சுக்ைாே ைட்ைை நிர்மாணம்

2955.64

11

முல்னலரியாகவ ஆதார கவத்தியொகல,யில் னதசிய பக்ைவாத
நிகலயம் நிர்மாணித்தல்

5979.00
(3,896.55)
1111.86
(543.00)

12

இலங்கையிலுள்ை புற்றுனநாய் னநாயாைர்ைளுக்கு உயர் ெக்திக்
ைதிர்வீச்சுக் சைாண்ை உயர் தரத்திலாே ைதிர்வீச்சுச் சிகிச்கெ
வழங்குதல்.
சதல்லிப்பகை, ைண்டி, ைாலி ைராப்பிட்டி ஆகிய இைங்ைளில்
புற்றுனநாய் கவத்தியொகலைகை நிர்மாணித்தல்

6872.24

3993.14

3000.00

1320.63

ெைல வெதிைகையும் சைாண்ை 10 மாவட்ை பக்ைவாத
நிகலயங்ைகை நிர்மாணித்தலும், கவத்தியொகலைளில்
விபத்து மற்றும் அவெர பராமரிப்புச் னெகவைகைப்
பலப்படுத்துதலும்
பிம்புகர தை கவத்தியொகலயில் எக்ஸ்னர அலகு,
சவளினநாயாைர் பிரிவு, விபத்து மற்றும் அவெர அலகு, இரத்த
வங்கி என்பே மூன்று மாடிக் ைட்ைை நிர்மாணம்
ைராப்பிட்டி, அம்பாகற, யாழ்ப்பாண கவத்தியொகலைளில்
நிபுணத்துவ சிறுவர் பராமரிப்புக் ைட்ைைத்சதாகுதிைகை
நிறுவுதல்
நிந்தவூரில் ஆதார கவத்தியொகலசயான்கற நிறுவுதல்

4494

74.88

ைராப்பிட்டி னபாதோ கவத்தியொகலயில் வாய்ச் சுைாதார
நிகலயசமான்கற நிறுவுதல்
ைண்டி சபாது கவத்தியொகலயில் எலும்பு மச்கெ மாற்றுச்
சிகிச்கெ அலசைான்கறத் நிறுவுதல்

1076

4
5
6

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

372.83

4.05
4676

1538.99
796.92
366.65
284.69

னலடி ரிஜ்னவ கவத்தியொகலயில் இருதய நிகலய நிர்மாணம்
2439.78
335.13
இரத்திேபுரி மாைாணப் சபாது கவத்தியொகலயில்செயலாற்றுகை
அகேத்து
41.58
மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை-2021
பல் மருத்துவ நிபுணத்துவத் துகறைகையும் சைாண்ை வாய்ச்
சுைாதாரக் ைட்ைைத்சதாகுதி நிர்மாணம்
ைர்ப்பைாலத்தில் சிக்ைல்ைகை ஏற்படுத்தும் வயிற்றுக்
1844.78
250.62
னைாைாறுைள் மற்றும் மருத்துவ னநாய்ைகை முைாகம
செய்வதற்ைாை சைாழும்பு. ைண்டி, அநுராதபுரம் ஆகிய
இைங்ைளில் உயர் நிபுணத்துவ நிகலயங்ைகைத் தாபித்தல்
233
இரத்திேபுரி மாைாணப் சபாது கவத்தியொகலயில்
ஒன்சைாசலாஜி அலகுக்ைாே வாட்டுத் சதாகுதி நிர்மாணம் ைட்ைம் II
னதெெமூை னநாய்ைள்/எயிட்ஸ் ைட்டுப்பாட்டு நிகிழ்ச்சிக்ைாே
32.12
232
ைட்ைை நிர்மாணம்
இலங்கை அரொங்ை கவத்தியொகலைைளில் இலத்திரனியல்
மருத்துவப் பதிவு முகறகய நகைமுகறப்படுத்துதல்

256.44

22

23
24

ைர்ப்பைாலத்தில் சிக்ைல்ைகை ஏற்படுத்தும் வயிற்றுக்
1844.78
250.62
னைாைாறுைள் மற்றும் மருத்துவ னநாய்ைகை முைாகம
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செய்வதற்ைாை சைாழும்பு. ைண்டி, அநுராதபுரம் ஆகிய
இைங்ைளில் உயர் நிபுணத்துவ நிகலயங்ைகைத் தாபித்தல்
இரத்திேபுரி மாைாணப் சபாது கவத்தியொகலயில்
ஒன்சைாசலாஜி அலகுக்ைாே வாட்டுத் சதாகுதி நிர்மாணம் ைட்ைம் II
னதெெமூை னநாய்ைள்/எயிட்ஸ் ைட்டுப்பாட்டு நிகிழ்ச்சிக்ைாே
32.12
ைட்ைை நிர்மாணம்

25

இலங்கை அரொங்ை கவத்தியொகலைைளில் இலத்திரனியல்
மருத்துவப் பதிவு முகறகய நகைமுகறப்படுத்துதல்

256.44

26

ைாெல் வீதி மைளிர் கவத்தியொகலக்ைாே இேப்சபருக்ை
சிகிச்கெ நிகலயசமான்கறத தாபித்தல்

44.47

27

சமாரட்டுகவ மாவட்ை கவத்தியொகலக்ைாே னமம்பாடுைள்

28

னபருவகை ஆதார கவத்தியொகலகய விரிவுபடுத்துதல்

392.94

29

சமாேராைகல மாவட்ைப் சபாது கவத்தியொகலயில் ெத்திர
சிகிச்கெ வாட்டுக்ைள் மற்றும் ெத்திர சிகிச்கெக் கூைத் சதாகுதி
நிர்மாணம்
பதுகை மாைாண சபாது கவத்தியொகலயில் பத்து மாடிக்
ைட்ைைசமான்கற நிர்மாணித்தல்
நீடித்த சிறுநீரை னநாய் நிலவும் பிரனதெங்ைளில் சிறுநீரை
ையகலசிஸ் நிகலயங்ைகை நிறுவுதல்

121.26

30
31

5.3

1000

210.24

2835

340

6500

2207.24

வினெை சவளிநாட்டு நிதியிைப்பட்ை செயற்திட்ைங்ைள்
செயற்திட்ைம்

மதிப்பிைப்பட்ை
சமாத்தச் செலவு
(ரூபா.மில்)

1

ஆரம்ப சுைாதார முகறகமைகைப் பலப்படுத்தும் செயற்திட்ைம்
(PSSP)-இலங்கை அரொங்ைம்-உலை வங்கி

36440.00

2021.08.31
ஆம் திைதி
வகரயாே
திரட்டிய
செலவிேம்
(ரூபா.மில்)
1263.11

2

இலங்கை னதசிய கவத்தியொகலயில் ஆம்புனலட்ைரி
பராமரிப்பு நிகலய அபிவிருத்தி (சவளினநாயாைர் பிரிவு),
(இலங்கை அரொங்ைம், சீோ)
ைளுத்துகற மாவட்ை கவத்தியொகலகய மைப்னபற்று மற்றும்
சிறுவர் நிபுணத்துவ கவத்தியொகலயாை அபிவிருத்தி செய்தல்.
(இலங்கை அரொங்ைம் மற்றும் சநதர்லாந்து)
ைாலி ைராப்பிட்டி சஹல்மட் னைால் மைப்னபற்று கவத்தியொகல
(இலங்கை அரொங்ைம்-ன ர்மனி- kfw)
மாத்தகற மாவட்ை மைப்னபற்று மற்றும் புதுப்பிறப்பு சுைாதார
பராமரிப்கப பலப்படுத்தும் செயற்திட்ைம் (இலங்கை
அரொங்ைம்- KOICA)

14600.00

1608.16

5400.00

2042.68

6733.94

328.11

1275.00

494.47

3
6
11

234

233
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செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை-2021

12
13

மட்ைக்ைைப்பு னபாதோ கவத்தியொகலயில் ெத்திர சிகிச்கெ
அலகு ஒன்கற நிர்மாணித்தலும் மருத்துவ உபைரணளின்
சபறுகையும் (இலங்கை அரொங்ைம்-இந்தியா)
சதரிவுசெய்யப்பட்ை கவத்தியொகலைளில் சுைாதார வெதிைகை
னமம்படுத்துதல் (சீோவின் EXIM வங்கி)

14

சபாலேறுகவயில் னதசிய சிறுநீரைவியல் கவத்தியொகல
நிர்மாணம் (இலங்கை அரொங்ைம் - சீோ)

16

டி சொய்ஸா கவத்தியொகலக்ைாே புதுப்பிறப்பு மற்று
மைப்னபற்று உொவுகை நிகலயம்
மைப்னபற்று கவத்தியொகல (பிரான்ஸ்-ஹட்ைன் நஷேல் வங்கி)
ஆரம்ப சுைாதார முகறகம னமம்பாட்டுச் செயற்திட்ைம் ஆசிய
அபிவிருத்தி வங்கி
ெத்திர சிகிச்கெக் கூைங்ைகையும் ஐ.சீ.யூ உபைரணங்ைகையும்
னமம்படுத்துதல் (இலங்கை அரொங்ைம்-ஒஸ்ட்ரியா)

17
19
20
22
14
24

சுைாதார மற்றும் மருத்துவ னெகவ னமம்பாட்டுச் செயற்திட்ைம்
(இலங்கை அரொங்ைம்- JICA)
வை மாைாணத்திலுள்ை கவத்தியொகலைகை அபிவிருத்தி
செய்தல் (DRIVE) (இலங்கை அரொங்ைம் -சநதர்லாந்து)
இலங்கை சைாவிட்19 அவெர துலங்ைல் மற்றும் சுைாதார
முகறகமைள் தயார்நிகலச் செயற்திட்ைம் (உலை வங்கிஇலங்கை அரொங்ைம்)
எயிட்ஸ், ைாெ னநாய், மனலரியா என்பவற்றுக்கு எதிராைப்
னபாராடுவதற்ைாே உலைைாவிய நிதியம்
(GFATM)

275.00

24.40

15292.00

9955.11

13000.00

790.79

830.00

1219.58

10500.00

3188.91

1700.00

1734.74

16594.00

284.11

12225.00

3866.63
8360.50

1715.00

3290.59

5.4 னபாக்குவரத்து
நபொக்குவரத்து அைகு
சுைாதார பராமரிப்பு, னபாஷாக்கு, சுனதெ மருத்துவ அகமச்சின் னபாக்குவரத்து அலகு னதகவயாே
னபாக்குவரத்து வெதிைகை வழங்குவதன் மூலம் சுைாதார நிறுவேங்ைளில் னெகவைகை வழங்குவதில்
ஒரு முக்கிய வகிபாைத்கத நிகறனவற்றுகின்றது. னபாக்குவரத்துப் பிரிவில் பின்வரும் பிரிவுைள்
உள்ைைங்குகின்றே.
• னெகவ நிகலயம் - முல்னலரியா
• திருத்த னவகலப் பிரிவு - உயிர்-மருத்துவப் சபாறியியல் அலகு
சுைாதார அகமச்சுக்குச் சொந்தமாே னமற்படி நிகலயத்கத/பிரிகவ அகமத்ததன் விகைவாை
ஒழுங்கீேங்ைகைத் தடுத்து செலவிேங்ைகைச் னெமிப்பது ொத்தியமாகியது. சுைாதார அகமச்சின்
வாைேங்ைள் பற்றிய விபரங்ைள் பின்வரும் அட்ைவகணயில் தரப்பட்டுள்ைே.

235
234

10
20

5
1430

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-
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அம்பியூலன்ைள்

சலாறிைள்

னவன்ைள்

தண்ணீர் பவுெர்

ஜீப் வண்டிைள்

பஸ் வண்டிைள்
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6. மனித வள அபிவிருத்தி
6.1 கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலகு
அறிமுகம்

சுகாதார அமமச்சின் கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலகு பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் (கல்வி,
பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி) விடயப் பரப்பின் இயங்குவதுடன் பயிறசி, ஆராய்ச்சி மற்றும் தாதியியல்
(கல்வி) என பணிப்பாளர் அலுவலகங்கமளக் ககாண்டுள்ளது.

ததொலை ந ொக்கு:

இலங்மகயின் சமூக, கபாருளாதார, உளவியல் மற்றும் ஆன்மிக அபிவிருத்திக்குப் பங்களிப்புச்
கசய்யும் தரமான, தகுதிவாய்ந்த சுகாதாரப் பதவியணியின் அங்கத்தவர்கள்

எமது பணி

அறிவு, ஆற்றல், திறன் , பயனுள்ள, நநாயாளிமய மமயப்படுத்திய மற்றும் புத்தாக்க ஊழியர்களின்
விருத்திக்காக இலங்மக சுகாதாரத் துமறயில் கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சித் துமறகளில்
கதாழில்நுட்ப நிபுணத்துவ முதன்மம வழங்குநராகவும், கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு மத்திய
நிறுவனமாகவும், வசதி வாய்ப்பளிப்பதில் மமயப் புள்ளியாகவும் இருத்தல்.

குறிக்நகொள்கள்

கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலகானது ககாள்மக வகுத்தல், பயிற்சி கதாடர்பான கதாழில்நுட்ப
வழிகாட்டல்கமள வழங்குதல் உற்பட நமலும் மருத்துவ அலுவலர்கள் மற்றும் பல் அறுமவ சிகிச்மச
நிபுணர்களுக்கான அடிப்பமட பட்டப்படிப்புத் திட்டங்கமளத் தவிர அமனத்து ஊழியர்
பிரிவுகளுக்கும் அடிப்பமட பயிற்சித் திட்டங்கமள ஒருங்கிமணத்தல் என்பனவற்றின் மமயப்
புள்ளியாக விளங்குகிறது. நமலும், இவ்வலகானது நசமவயில் உள்ள, நசமவக்கு முந்திய பயிற்சித்
திட்டங்கள் மூலம் சுகாதாரப் பணியாளர்களின் திறமன வளர்ப்பதற்கு கபாறுப்பானதாகும். நமலும்,
இவ்வலகானது சுகாதாரம் கதாடர்பான ஆராய்ச்சிக்கான ககாள்மககள் மற்றும் திறமன
விருத்திகசய்வதுடன்
பணியிட
அடிப்பமடயிலான
ஆராய்ச்சிமய
நமற்ககாள்வதற்காக
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு நிதி ககாடுப்பனவுகமளயும் வழங்குகிறது.
நதசிய சுகாதார விஞ்ஞான நிறுவனமும் (NIHS) கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி அலகு பிரதிப்
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் DDG (ET&R) இன் நிர்வாக மற்றும் கதாழில்நுட்ப நமற்பார்மவயின் கீழ்
உள்ளது.
நமலும், ET&R பிரிவானது சுகாதாரத் துமறயின் மனித வளத் திறமன வலுப்படுத்தும்
நநாக்கத்துடன்.இலங்மக மருத்துவக் கல்லூரி கவுன்சில், பல்கமலக்கழக மானியங்கள் ஆமணக்குழு
மற்றும் இலங்மகயில் அதனுடன் கதாடர்புபட்ட ஏமனய
கல்வி மற்றும் கதாழில்முமற
நிறுவனங்கள், அமமப்புகளுடன் ஒருங்கிமணகிறது.
இலங்மகயில் சுகாதார பணியாளர்களின் திறமன விருத்திகசய்யும் நநாக்குடன் சர்வநதச
நிறுவனங்களுடன் முக்கிய பயிற்சி திட்டங்கமள ஒருங்கிமணப்பதில் இந்த பிரிவு அதன் திறமன
விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
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2020/2021 இன் அலைவுகள்/ விநேை நிகழ்வுகள்

 ஆட்நேர்ப்பு மற்றும் அடிப்பலைப் பயிற்சி
o அடிப்பலை பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கொன உள்வொங்கல்

பயிற்சிக்கான உள்வாங்கல் ET&R பிரிவு, திட்டமிடல் பிரிவு மற்றும் மனிதவள ஒருங்கிமணப்பு பிரிவு
ஆகியவற்றுடன்
கலந்தாநலாசித்து,
சுகாதார
அமமச்சின்
நிர்வாகப்
பிரிவுகளால்
தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 2020-2021 ஆம் ஆண்டுக்கான பயிற்சி விபரம் கீநழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது
2020-2021 இல் நமற்தகொள்ளப்பட்ை அடிப்பலை பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பட்ைம் தபற்றவர்களின்
விவரம்
கதா.
இல.

ஊழியர் வகுதி

1

தாதி உத்திநயாகத்தர்கள்
(அடிப்பமட பயிற்சி)

2

மருத்துவ ஆய்வுகூடத்
கதாழில்நுட்பவியலாளர்கள்
மருந்தாளர்கள்
பிஸிநயாகதரப்பிஸ்ட்கள்
கதாழில்சார் சிகிச்மசயாளர்கள்
கதிரியக்கவியலாளர்கள்
கபாதுச் சுகாதார
மருத்துவச்சிகள்
கபாதுச் சுகாதாரப்
பரிநசாதகர்கள்
பூச்சியியல் உதவியாளர்கள்
இருதயநநாய் நிபுணர்கள்
மூமள மின்னமல வமரபுப்
பதிவாளர்கள்
கண் மருத்துவ நிபுணர்கள்
பல் மருத்துவ
கதாழில்நுட்பவியலாளர்கள்
பாடசாமல பல்
சிகிச்மசயாளர்கள்
கபாதுச் சுகாதார ஆய்வுகூடத்
கதாழில்நுட்பவியலாளர்கள்
கபாதுச் சுகாதார கள
உத்திநயாகத்தர்கள்
கசயற்மக உறுப்பு மாற்று
நிபுணர்கள்
மவத்தியசாமல
உதவியாளர்கள்
தமொத்தம்

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ஆட்நசர்ப்பு
க்களின்
எண்ணிக்க
ம
2020 ஆம்
ஆண்டில்
2614

பயிற்சிமய
முடித்தவர்கள
ன்
எண்ணிக்மக
2020 ஆம்
ஆண்டில்

ஆட்நசர்ப்புக்
களின்
எண்ணிக்மக
2021 இல்
(ஜூன் வமர)

முடித்தவர்களி
ன் எண்ணிக்மக
2021 இல் (ஜூன்
வமர)

3431

4276
(அக்நடாபரி
ல்
பணியமர்த்த
ப்படவுள்ள
ந ார்)
187

2654
(கசப்டம்பரில்
கவளியாகவிரு
ப்நபார்

113

133

32
51
847

79
8
5
6
-

317

43

15
16

23
-

12

8
-

55

14

-

61

-

-

8
409
4489

237

238

752

60

394
4205

189

o தொதி உத்திநயொகத்தர்களுக்கொன பிந்லதய அடிப்பலை பயிற்சி

812

18

மவத்தியசாமல
உதவியாளர்கள்
தமொத்தம்

409

394

4489

4205
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812

o தொதி உத்திநயொகத்தர்களுக்கொன பிந்லதய அடிப்பலை பயிற்சி
ஆட்நேர்ப்புச் தேய்யப்பட்ை உத்திநயொகத்தர்களின் எண்ணிக்லக மற்றும் பயிற்சிலய முடித்தவர்களின்
எண்ணிக்லகயுைன் 2020-2021 இல் ைொத்தப்பட்ை பிந்லதய அடிப்பலை பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் வலககள்
பயிற்சி நிகழ்ச்சி

1
2
3
4
5
6
7

கொைப் பகுதி

மனநல தாதியர் பயிற்சி
6 மாதங்கள்
வயிற்றுப் பராமரிப்புப் பயிற்சி
6 மாதங்கள்
ETU பயிற்சி
6 மாதங்கள்
கற்பித்தலும் நமற்பார்மவ கசய்தலும்1 வருடம்
விடுதி முகாமமயும் நமற்பார்மவ 1 ½
கசய்தலும்
ஆண்டுகள்
மருத்துவச்சி பயிற்சி
6 மாதங்கள்
கபாதுச் சுகாதார தாதிச் சநகாதரி
கபாதுச் சுகாதார தாதி உத்திநயாகத்தர்
தமொத்தம்

ஆட்நேர்ப்பு
முடித்தவர்களின்
தேய்யப்பட்ை
எண்ணிக்லக
எண்ணிக்லக
2020
2021
2020 2021 (ஜூன் வலர
59
29
80
822
847
125
88
1064

-

612
751

125
952

6.2 சுகாதாரத் திமணக்களத்தின் நசமவ வழங்குநர்களின் திறன்
விருத்தி
நதமவயான கதாழில்நுட்ப மற்றும் நிதி உதவிகமள வழங்குவதன் மூலம் சுகாதாரத் துமறயில்
நசமவயில் உள்நளாருக்கான பயிற்சித் திட்டங்கமள நிர்வகிப்பதில் ET&R பிரிவு முக்கிய பங்கு
வகிக்கிறது. 2019 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனத் நதமவகமளப் கபாறுத்து, சுகாதாரப் பணியாளர்களின் பல
பிரிவுகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களால் அமடயாளம்
காணப்பட்ட பயிற்சித் நதமவப்பாட்டின் அடிப்பமடயில் தகுதிக்காண்பதற்காக ET&R பிரிவு பயிற்சித்
திட்டமுன் கமாழிவுகமள மதிப்பாய்வு கசய்கிறது. தகுதிகாண் நியமங்கமளப் பூர்த்தி கசய்யும்
பயிற்சித் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கப்பட்டது. நிதி பயன்பாடு கண்காணிக்கப்பட்டு மதிப்பீடு
கசய்யப்படுகிறது.

6.2.1 நேலவயில் உள்நளொருக்கொன பயிற்சித் திட்ைங்கள்.
கதாழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் தமலவர்களின் நவண்டுநகாளுக்கிணங்க
பல்நவறு ஊழியர் பிரிவுகளில் நசமவயில் உள்நளாருக்கான பயிற்சித் திட்டங்கள் எட்&R
பிரிவினாநலநய கதாடர்ந்து கசயல்படுத்தப்பட்டுவருகின்றன.
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குழுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள், தமொழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள், தனிப்பட்ை பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்
என்பவற்றுக்கொக 2020-2021 கொைப்பகுதியில் ET&R இைமிருந்து நிதிகளுைன் பயிற்சி தபற்ற பதவியணி
எண்ணிக்லககளும் வகுதிகளும்.
சுகொதொர ஆளணி வகுதி

ஆநைொேகர்கள்
மருத்துவ அதிகொரிகள்

நேலவக் கொைப் பயிற்சி - 2020

நேலவக் கொைப் பயிற்சி - 2021
(ஜூன் வலர)
குழுப்
தனி பர்
தமொழிப்
பயிற்சி
பயிற்சி
பயிற்சி
163
-

குழுப்
பயிற்சி
85

தனி பர்
பயிற்சி

தமொழிப்
பயிற்சி
140

1844

12

-

777

155

15

17

-

10

-

11
20

அதிபர்கள்/
நபொதனொசிரியர்கள்
தொதி உத்திநயொகத்தர்கள்

3041

15

1344

3137

-

PSM வகுதிகள்

975

-

90

288

-

துலை மருத்துவ

220

-

217

-

PPO/PPA/DO/HMA/MA

888

62

-

1173

-

54

சுகொதொர உதவியொளர்கள்

535

-

-

2512

-

1

ஏலனய ஊழியர்கள்

701

-

-

-

-

54

தமொத்தம்

8298

106

1574

8277

155

155

6.2.2 இலையவழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள்


PSSP நிதிகளின் கீழ்

1. சுகாதார அமமச்சில் புதிதாக பணியமர்த்தப்பட்ட முகாமமத்துவ உதவியாளர்களுக்கு நசமவயில்
உள்நளாருக்கான 3 நாள் பயிற்சித் திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன - 3 நிகழ்ச்சிகமள நிமறவுகசய்து 210
பங்நகற்பாளர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.
2. 2021 இல் 140 பங்நகற்பாளர்களுக்கு 1ம் தர கபாது சுகாதார நிர்வாக உதவியாளர்களுக்கான 20 நாள்
நிகழ்ச்சிகள் இரண்டு திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

3. CPD திட்டங்களுக்கு நதமவயான உபகரணங்களின் வழங்கல் நடந்து ககாண்டிருக்கிறது (ககாள்வனவு
நடவடிக்மககள் இடம்கபறுகின்றன)

240
239

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021


உைக சுகொதொர நிறுவனம் (WHO ) நிதியின் கீழொன நிகழ்ச்சிகள்

இ
ல்ை
ல

பதிவிை
க்கம்

தகொள்வ
னவுக்
கட்ைலள
(PO)#

Ex.
வலக

1

2

2020/103
7373

202569649

511-DFC சுகாதார அமமச்சின் கீழ்
உள்ள
பாடசாமலகளுக்கும்,பய 6441600
ற்சி வழங்குவதற்கும்
கதாமலக்
கல்வி
முமறமய நிறுவுதல்

2021/110
7825

202661745

511-DFC துமண மருத்துவ(Para
Medical) மற்றும்
மருத்துவ துமணத்
கதாழில்களின்(PSM)
பயிற்சித் திட்டங்களின்
நிமலயான
கசயல்பாட்டு
நமடமுமறகமள (SOP)
திருத்துதல் மற்றும்
நிமறவு கசய்தல்.

3

2021/110
3179

202654769

511-DFC இலங்மகக்கான நதசிய
சுகாதார
ஆராய்ச்சி
மூநலாபாயத்மத
1885300
உருவாக்குதல் மற்றும்
நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட
கசயற்பாடுகமள
நமடமுமறப்படுத்தல்

4

2021/110
3220

202654192

511-DFC HELLIS வமலயமமப்பு
நசமவகமள
விரிவுபடுத்தலும்
620993.37
இறுதிப் பயனர் பயிற்சி
நசமவகளுக்கான
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கதாமலக் கல்வி கற்றல்
உபகரணங்கமள
உருவாக்குதல்

6.3 ஆரொய்ச்சி

சிறு விபரம்

கிலைக்கப்
தபற்ற நிதி
இைங்லக
ரூபொய்

742707.43

ஜூன் 2021 வலரயொன
முன்நனற்றம்

பாடசாமலகளுக்கான
கதாமலக்கல்வியின்
தகவல் கதாழில்நுட்ப(IT)
பணிகள் முடிக்கப்பட்டு
நிகழ் நிமல பயிற்சி
நடந்து வருகிறது. நகல்
அறிக்மக வமரவு
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு
கலந்தாநலாசிக்கப்பட்டு
ள்ளது ; இறுதி
அறிக்மகக்காக
காத்திருக்கிறத
உருவாக்கப்பட்ட
அடிப்பமட பயிற்சித்
கதாகுதி திறன்
நமம்பாட்டிற்காக
பயன்பாட்டில் உள்ளது
EEG, ECG , பல்
கதாழில்நுட்பம், கண்
மருத்துவம் மற்றும்
கதிரியக்கவியல்
ஆகியவற்றின்
அடிப்பமடப் பயிற்சியின்
SOP நிமறவு
கசய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏமனய SOPகள்
நமடகபற்றுக்ககாண்டிரு
க்கின்றன
3 கசயற்பாடுகளுக்கு நிதி
கிமடக்கப்கபற்றது.
கசயல்பாடு 3
முடிவமடந்துள்ளதுடன்
கசயற்பாடு 2.a , 2.b
ஆகியன 80%
முடிவமடந்துள்ளது.
கசயல்பாடு 1
நமடகபற்றுக்ககாண்டுள்
ளது (ககாழும்பு
பல்கமலக்கழகத்துடன்).
கசயல்பாடு 1 ற்கான நிதி
கிமடக்கப்கபற்றது. 80%
. காகணாளிகமள
தயாரிப்பப்பதற்காக
கசலவிட
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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கதாமலக் கல்வி கற்றல்
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6.3 ஆரொய்ச்சி
சுகாதார அமமச்சின் கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு இலங்மகயில் சுகாதாரம் மற்றும்
சுகாதாரம் கதாடர்பான ஆராய்ச்சிகமள ஊக்குவிப்பதற்காக நதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சி கவுன்சிலுடன்
(NHRC) இமணந்து ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககமள ஒருங்கிமணக்கிறது.

பிரதொன தேயற்பொடுகள்
நிதியுதவிக்காக அலகுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற ஆராய்ச்சி முன்கமாழிவுகள் சுகாதார அமமச்சின்
ஆராய்ச்சி முகாமமத்துவ சமபயால் நியமிக்கப்பட்ட நிபுணர்கள் குழுவால் தகுதி/ கபாருத்தம்
குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு ஒருங்கிமணந்த நிதி மூலம் ஆராய்ச்சி உதவித்கதாமக கசலுத்த
அனுமதிக்கப்படுகிறது.
அரச துமற சுகாதார நிறுவனங்களில் நடத்தப்படும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககளுக்கு நிர்வாக
அங்கீகாரம் வழங்குவமத நமற்பார்மவ கசய்தல். சர்வநதச கூட்டு ஆராய்ச்சி நமற்ககாள்ளப்படும்
நபாது கபாருள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் தரவு பரிமாற்ற ஒப்பந்தங்களின் பரிசீலமன உட்பட
நாடளாவிய ரீதியில் கநறிமுமறகள் மீளாய்வுக் குழுக்கககமள உருவாக்கி திறமன வளர்ப்பதன் மூலம்
சுகாதார ஆராய்ச்சியின் கநறிமுமற அம்சங்கமள உறுதி கசய்தல்.
இலங்மகயில் சுகாதார ஆராய்ச்சிக்கான கட்டமளமய நிறுவுதல். அறிவியல் முமற மற்றும்
ஆராய்ச்சிக் கண்டுபிடிப்புகமள பரப்புதல் என்பவற்றில் ஆராய்ச்சியாளர்களின் திறமன வளர்த்தல்.

2020-2021 வலரயிைொன கொைப்பகுதியில் ஆரொய்ச்சிப் பிரிவினரொல் நமற்தகொள்ளப்பட்ை
ைவடிக்லககள்
தேயல்பொட்டின் தபயர்
1. நிகழ் நிலை ஆரொய்ச்சி முலற
நிகழ்ச்சித் திட்ைம்

விபரம்
சுகாதார ஊழியர்களுக்கான
அடிப்பமட ஆராய்ச்சி முமற
நிகழ்ச்சித் திட்டம்
மருத்துவர்களுக்கான உயர்
ஆராய்ச்சி முமற நிகழ்ச்சித்
திட்டம்

குறிப்பு
ஜனவரி 2020 1வது
பயிற்சிப்பட்டமற மார்ச்
2020 2வது பயிற்சிப்பட்டமற

2. சுகொதொர அலமச்சின் கீழ்
த றிமுலறகள் மீளொய்வுக்

சம்பந்தப்பட்ட ERC களில்
இருந்து தரமவச் நசகரிக்க
தரவு நசகரிப்பு வடிவம்
தயாரிக்கப்பட்டு
சம்பந்தப்பட்ட
ERC களுக்கு
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அனுப்பப்பட்டது
சுகாதார ஆராய்ச்சிக்காக
சுகாதார அமமச்சால்
பதிவுகசய்யப்பட்டு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
ERCகளின் எண்ணிக்மக
பணிப்பாளர் சமபகளின்படி
ஆராய்ச்சிகமள
வமகப்படுத்தி
இறுவட்டுக்களுக்கு
நககலடுக்கப்பட்டது
நிர்வாக அனுமதி
வழங்கப்பட்டது
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பூர்த்திகசய்யப்பட்டுள்ளது

குழுக்கலள மதிப்பீடு தேய்யத்
ததொைங்கியது

3. ஆரொய்ச்சி உதவித்ததொலகக்கொக
ேமர்ப்பிக்கப்பட்ை ஆய்வுகளின்
ஆரொய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகலள
பரப்பத் ததொைங்கியது
4. நகொவிட்19 ததொைர்பொன
03ஆரொய்ச்சிகளுக்கும்
ஏலனயவற்றிற்கும் நிர்வொக
அனுமதி வழங்கப்பட்ைது

அலகுகளுக்கு அனுப்ப
தயாராக உள்ளது

கமாத்தம்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது -25
தற்காலிக
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 4

3. ஆரொய்ச்சி உதவித்ததொலகக்கொக
ேமர்ப்பிக்கப்பட்ை ஆய்வுகளின்
ஆரொய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகலள
nray;
kw;Wk; Kd;Ndw;w
பரப்பத்jpwd;
ததொைங்கியது
4. நகொவிட்19 ததொைர்பொன
03ஆரொய்ச்சிகளுக்கும்
ஏலனயவற்றிற்கும் நிர்வொக
அனுமதி வழங்கப்பட்ைது
5. 2015 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டு
வழங்கப்பட்ை நிர்வொக அனுமதி
ததொைர்பொன சுற்றறிக்லகலய
திருத்தியது
6. நதசிய சுகொதொர ஆரொய்ச்சி
முன்னுரிலமலய அலையொளம்
கொைல்

பணிப்பாளர் சமபகளின்படி
ஆராய்ச்சிகமள
வமகப்படுத்தி
mwpf;
if 2021
இறுவட்டுக்களுக்கு
நககலடுக்கப்பட்டது
நிர்வாக அனுமதி
வழங்கப்பட்டது

நிர்வாக அனுமதி பற்றிய
சுற்றறிக்மகமய திருத்த
நவண்டியதன் அவசியத்மத
அமடயாளம் கண்டுள்ளது.
NHRC அமத உருவாக்க
பங்களித்தது
தரவு நசகரிப்பதற்கான
படிவம் உருவாக்கப்பட்டது

7. நிறுவன மட்ைத்தில் ERC கலள
நிறுவுவதற்கொன தற்நபொலதய
நதசிய வழிகொட்ைல்கலள
திருத்த நவண்டியதன்
அவசியத்லத அலையொளம்
கண்டுள்ளது

சுகாதார அமமச்சகத்தில்
நிறுவப்பட்ட ERCக்கான
வழிகாட்டல்கமளத்
தயாரிக்க RMC
அறிவுறுத்தியது

8. நிறுவன ஆரொய்ச்சி
கைங்களுக்கொன லமய புள்ளிகள்
அலையொளம் கொைப்பட்ைன
9. ERC உறுப்பினர்கலளப்
பயிற்றுவிப்பதற்கொன
பொைத்திட்ைத்லத உருவொக்கத்
ததொைங்கியது
10. MTA உைன் ஆரொய்ச்சி
முன்தமொழிவுகலள அங்கீகரிக்க
ஒரு மொர்க்கத்லத உருவொக்குதல்

பிராந்திய CCPகளுடன்
சந்திப்பு ஏற்பாடு
கசய்யப்பட்டது
குழு அமடயாளம்
காணப்பட்டது

11. மருத்துவம் அல்ைொத
பிரிவினருக்கொன ஆரொய்ச்சி
உதவித்ததொலக குறித்து
விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்ைது

உயிரியல் மருத்துவ
கபாறியியளாலர்கள்/நிதி
அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாக
அலுவலர்கள் நபான்ற
மருத்துவம் அல்லாத
பிரிவுகமள கதளிவூட்டவும்
ஊக்குவிக்கவும்
பயிற்சிப்பட்டமற
நடத்தப்பட்டது.

அலகுகளுக்கு அனுப்ப
தயாராக உள்ளது

கமாத்தம்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது -25
தற்காலிக
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 4
நிலுமவயில் உள்ளது
ஒப்புதல் 1
இலக்கம் 01/30/2020 இன்
கீழ் கவளியிடப்பட்ட
சுற்றறிக்மக

கசயல்பாடு - WHO ஆல்
பணியமர்த்தப்பட்ட
நிபுணர் நசமவயால்
நமற்ககாள்ளப்படுகிறது
வளத்கதாகுதி
அமடயாளம்
காணப்பட்டது.
புதிய வழிகாட்டுதல்
முடிந்து பதிப்பிப்பதற்கு
முன் NHRC மற்றும் RMC
இன் ஒப்புதலுக்காகக்
காத்திருக்கிறது.
மமயப் புள்ளியின்
பின்னூட்டல் நிலுமவயில்
உள்ளது
கசயல்பாட்டில்

ஆராய்ச்சி முகாமமக்
குழுவில் முதற்கட்ட
கலந்துமறயாடல்
இடம்கபற்றது
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முக்கிய திசு மாற்றுக்
குழுவின் கீழ் DDG ETR
தமலமமயில் ஒரு
துமணக்குழு
அமமக்கப்பட்டுள்ளது.
பூர்த்திகசய்யப்பட்டுள்ளது
பின்னூட்டத்திற்காக
காத்திருக்கிறது

12. NHRC ேட்ைத்திற்கு ஒப்புதல்
வழங்கல்

அமமச்சரமவப் பத்திரம்
தயாரிக்கப்பட்டது

13. மருத்துவ அதிகொரிகளுக்கொன
நிகழ் நிலை ஆரொய்ச்சி முலற
திட்ைம்

உயர் நிகழ் நிமல ஆராய்ச்சி
முமற திட்டம்
உருவாக்கப்பட்டது

சுகாதார அமமச்சரிடம்
விளக்கம் அளிக்க
காத்திருக்கிறது
மார்ச்-நம 2021 இல்
முடிக்கப்பட்ட கமய்நிகர்
பட்டமற இறுதித்
நதர்வுடன் முடிந்தது.
கதாடங்க காத்திருக்கிறது

14. நிகழ் நிலை ஆரொய்ச்சி
ேமர்ப்பிப்பு மற்றும்

242
அமமப்பு நிமறவமடந்தது

நடத்தப்பட்டது.
12. NHRC ேட்ைத்திற்கு ஒப்புதல்
வழங்கல்
13. மருத்துவ அதிகொரிகளுக்கொன
நிகழ் நிலை ஆரொய்ச்சி முலற
திட்ைம்
14. நிகழ் நிலை ஆரொய்ச்சி
ேமர்ப்பிப்பு மற்றும்
பின்ததொைர்ந்து கண்கொணிக்கும்
அலமப்லப உருவொக்கல்
15. நதசிய சுகொதொர ஆரொய்ச்சி
களஞ்சியம்

அமமச்சரமவப் பத்திரம்
சுகாதார அமமச்சரிடம்
nray;
j
pwd;
kw;
W
k;
Kd;
N
dw;
w
mwpf;iஅளிக்க
f 2021
தயாரிக்கப்பட்டது
விளக்கம்
காத்திருக்கிறது
உயர் நிகழ் நிமல ஆராய்ச்சி
மார்ச்-நம 2021 இல்
முமற திட்டம்
முடிக்கப்பட்ட கமய்நிகர்
உருவாக்கப்பட்டது
பட்டமற இறுதித்
நதர்வுடன் முடிந்தது.
அமமப்பு நிமறவமடந்தது
கதாடங்க காத்திருக்கிறது

ஆய்வுகளின் பதிநவற்றம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது

கசயல்பாட்டில்

 ஆரொய்ச்சி தகொடுப்பனவு தேலுத்துதல்

2011 ஆம் ஆண்டு வரவு கசலவுத்திட்ட முன்கமாழிவின்படி நசமவ அனுபவம் கூடிய
அதிகாரிகளுக்கான ஆராய்ச்சி உதவித்கதாமக 2011 இல் கதாடங்கப்பட்டது. 2020 மற்றும் 2021 இல்
(ஜூன் வமர) பணம் கசலுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்மக
பின்வருமாறு.

ஆராய்ச்சி ககாடுப்பனவு கசலுத்துதல் - 2020
அங்கீகரிக்கப்ப
ட்ட திகதி

புதிய
முன்தமொழி
வுகள்

2020.01.25
2020.02.15
2020.04.18



இ
ல்
ல
ம
1.

2.

3.

4

ஆராய்ச்சி ககாடுப்பனமவ கசலுத்துதல் - 2021
ஜூன் வமர
தவளியீ
டுகள்
tions

அங்கீகரிக்கப்
பட்ை திகதி

20
5
14

முன்நனற்
ற
அறிக்லகக
ள்
4
2
2

முன்நனற்
ற
அறிக்லக
கள்
2
5
3

தவளியீடு
கள்
tions

2021/01/16
2021/02/20
2021/04/12

புதிய
முன்ம
த ொழி
வுகள்
5
3
9

3
1
1

2020.05.23

5

3

4

2021/05/19

2

2

2

2020.06.23
2020.07.18
2020.08.15
2020.09.19
2020.10.17
2020.11.21
கமாத்தம்

4
6
6
13
5
4
82

2
10
8
8
10
7
56

3
3
5
1
0
4
25

-

2

3

19

14

12
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கைந்த 5 வருை தேயைொக்க நபொக்கு
குறிகாட்டி

அடிப்பமடப்
பயிற்சிகநறியில்
நசர்த்துக்ககாள்ளப்பட்நடாரி
ன் எண்ணிக்மக
கவற்றிகரமாக
நிமறவுகசய்த
பயிற்சியாளர்களின்
எண்ணிக்மக
திமசமுகப்படுத்தல்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் நிமறவுற்ற
பயிற்சி கபற்றவர்களின்
எண்ணிக்மக (பட்டதாரிகள்)
பிந்மதய அடிப்பமட தாதி

2016

2017

2018

1794

2968

2757

448

3975

264

356

வருடங்கள்
2019

2
3
2

2020

2021 ஜூன்
வலர

835

4489

-

3951

2541

1853

812

351

341

340

187

1011

173

751

243
1596

179

952

2020.09.19
13
8
1
2020.10.17
5
10
0
2020.11.21
4
7
4
nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if
2021
கமாத்தம்
82
56
25
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ல
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5.

6

19

கைந்த 5 வருை தேயைொக்க நபொக்கு
குறிகாட்டி

அடிப்பமடப்
பயிற்சிகநறியில்
நசர்த்துக்ககாள்ளப்பட்நடாரி
ன் எண்ணிக்மக
கவற்றிகரமாக
நிமறவுகசய்த
பயிற்சியாளர்களின்
எண்ணிக்மக
திமசமுகப்படுத்தல்
நிகழ்ச்சித்திட்டம் நிமறவுற்ற
பயிற்சி கபற்றவர்களின்
எண்ணிக்மக (பட்டதாரிகள்)
பிந்மதய அடிப்பமட தாதி
பயிற்சிமய முடித்தவர்களின்
எண்ணிக்மக
நசமவயில் உள்நளாருக்காக
நடத்தப்பட்ட
பயிற்சித்திட்டங்களின்
எண்ணிக்மக

ஆராய்ச்சி உதவித்கதாமக
கசலுத்துவதற்காக
கபறப்பட்ட ஆராய்ச்சி
முன்கமாழிவுகளின்
எண்ணிக்மக

2016

2017

2018

1794

2968

2757

448

3975

264

வருடங்கள்
2019

14

12

2020

2021 ஜூன்
வலர

835

4489

-

3951

2541

1853

812

356

351

341

340

187

1596

179

1011

173

751

203

468

குழுப்ப
யிற்சி.596
தனிநபர்
பயிற்சிக
ள் -386
கமாழிப்
பயிற்சிக
ள்.115

குழுப்பயிற்
சி .- 1017 Tr.1017
தனிநபர்
பயிற்சிகள்143
கமாழிப்
பயிற்சிகள்.
16

குழுப்பயிற்
சி .- 603 Tr.603
தனிநபர்
பயிற்சிகள் 155
கமாழிப்
பயிற்சிகள்.
4

251

287

259

குழுப்
பயிற்சி
- 708
தனிநப
ர்
பயிற்சி
கள்- 358
கமாழி
ப்
பயிற்சி
கள்.110
114

29

19

245

244

952

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை-2021

7 கூட்டுத்தபானச் சபபயால் முகாபைசசய்யப்படும் நிறுவனங்கள்
7.1 விஜய குமாரதுங்க ஞாபகார்தத வைத்தியசாவை
விஜய குமாரதுங்க ஞாபகார்த்த வைத்தியசாவையானது “1991 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இைக்க விஜய
குமாரதுங்க ஞாபகார்த்த மன்றச் சட்டம்” அவைக்கப்படும் பாராளுமன்றச் சட்டமமான்றின் மூைம்
உருைாக்கப்பட்டது. இந்த வைத்தியசாவையனாது அப்பபாவதய ஜனாதிபதி அதிபமமதகு சந்திரிக்கா
பண்டாரநாயக குமாரதுங்கள் அைர்களால் 1999 ஒக்படாபர் மாதம் 09 ஆம் திகதி உத்திபயாகபூர்ைமாகக்
திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்த வைத்தியசாவை 5 பணிப்பாளர்கவளக் மகாண்ட ஒரு பணிப்பாளர்
சவபயினால் நிர்ைகிக்கப்படுகின்றது. தற்பபாது இந்த வைத்தியசாவையில், ஒரு மைளிபநாயாளர்
பிரிவு, ஆரம்ப பராமரிப்பு அைகு, பல்மருத்துைப் பிரிவு, கண் பநாய் அைகு, காயப் பராமரிப்பு அைகு,
மருத்துை அைகு மற்றும் குடும்ப மருத்துை அைகு என்பன உள்ளன.
பயன்பாடுகள் மற்றும் ைசதிகளின் விபரங்கள்
ைாட்டுக்களின் எண்ணிக்வக

05 ைாட்டுக்கள்

கட்டில்களின் எண்ணிக்வக

131

உல்ை நிபுணத்துைம்
மபற்றைர்களின
எண்ணிக்வக

2

1
4

ைனித வள விபரங்கள்

ைவக

நிரந்தர (மபாது வைத்திய நிபுணர்,
அறுவை சிகிச்வச நிபுணர்)
தற்காலிக இவணப்பு (ஆபைாசக
குடும்ப மருத்துைர்)
ைருவக தருபைார் (பபராசிரியர்/வி.பி)
(நிபுணத்துை சுரப்பியைாளர்)
(நிபுணத்துை காது, மூக்கு, மதாண்வட
மருத்துைர்)
(நிபுணத்து குைந்வத வைத்தியர்)

2020 டிசம்பரில்
உள்ளைாறானது

1

மருத்துைப் பணிப்பாளர்

01

2

வைத்திய நிபுணர்கள் - நிரந்தர

02

3

வைத்திய நிபுணர்கள் - தற்காலிக

01

4

வைத்திய நிபுணர்கள் - ைருவக தரும்

02

5

கணக்காளர்

01

6

உள்ளகக் கணக்காய்ைாளர்

01

7

மருத்துை உத்திபயாகத்தர்

22

8

பல் அறுவை சிகிச்வச

01

9

ஆர்எம்ஓ

03
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10

நிர்ைாக உத்திபயாகத்தர்

01

11

02

12

விபசட தர தாதி உத்திபயாகத்தர்
மற்றும் தாதிச் சபகாதரி
தாதி உத்திபயாகத்தர்கள்

13

எம்எல்ரி

04

14

மருந்தாளர்கள்

06

15

கதிரிக்கவியைார்கள்

02

16

துவண மருத்துை பதவியணி

06

17

11

18

எழுதுநர் மற்றும் அதவனமயாத்த
பதவியணி
ஏவனய பதவியணி

19

சுகாதாார உதவியாளர்

65

பயன்பாட்டு விபரங்கள்
வழங்கி சசபவகள்

70

08

1

கண் அறுவை சிகிச்வச - பாரிய

சைாத்த
ச ாயாளிகளின் எ
3519

2

கண் அறுவை சிகிச்வச - சிறிய

205

3

மபாது அறுவை சிகிச்வச - பாரிய

497

4

மபாது அறுவை சிகிச்வச - சிறிய

178

5

மைளிபநாயாளர் பிரிவு

71220

6

மைளிபநாயாளர் பிரிவு2-ஊசி மருந்து

1102

7

மைளிபநாயாளர் பிரிவு2-கட்டுப்பபாடுதல்

8703

8

PCU

15134

9

உள் ைந்த பநாயாளிகள் எண்ணிக்வக - ைாட்டு
அனுமதிகள்
கிளினிக்குகள்

8863

1

பல் மருத்துைம்

4757

2

மருத்துைம்

34012

3

நீரிழிவு/உயர் குருதி அழுத்தம்

5413

4

அறுவை சிகிச்வச

2933

5

சிறுைர்

182

6

மனபநாய்

1895

7

குடும்ப மருத்துை கிளினிக்

6929

8

ஆபராக்கிய மகளிர் கிளினிக்

15

9

காயப் பராமரிப்பு அைகு

10

மதாற்றா பநாய்கள் கிளினிக்

279

11

காது, மூக்கு, மதாண்வட கிளினிக்

135

11179
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புலன் விசாரபைகள்
1

ஆய்வுகூடம்

69697

2

எக்ஸ்பர

1929

3

இைக்ட்பராகார்டிபயாகிராம்

5409

4

எண்மடாஸ்மகாபி அைகு

748

5

கதிர்திரிபுப் பரிபசாதவன

5602

6

OCT பரிபசாதவன

897

2020/ 2021 இல அபைவுகள்/ விசசை நிகழ்வுகள்
1. புத்தாக்கங்கள், புதிய தாபிப்புக்கள் மற்றும நிகழ்வுகள்
 மகாவிட் 19 பநர்மவறயான பநாயாளிகளின் மசறிவைக் குவறப்பதற்காக பநாயாளர்
ைவகப்படுத்தல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 மகாவிட் 19 மதாற்றுக் பநாய்க் காைப் பகுதியில் ஊழியர்கவளயும் பநாயாளிகவளயும்
பாதுகாப்பதற்காக பநாய்த் தடுப்பு நடைடிக்வககள் எடுக்கப்பட்டன.
2. மருத்துை உபகரணங்களின் மகாள்ைனவு
 ஃபிஸ்டிபைாஸ்மகாப்- வீடிபயாவின் உதவியுடனான குத ஃபிஸ்டியூமைாக்மடாமித் மதாகுதி
மற்றும் மரக்மடாஸ்மகாப் முவறவம
 4.3மில்.
 அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்பகனர்- எடுத்துச்மசல்ைத்தக்க ரூபா. 3.48மில்.
 டயபதர்மி அைகு ரூபா. 1.26மில்.
 மருத்துை ைாயு குைாத்மதாகுதி மபாருத்துதல் - ரூபா. 1.14மில்.
3. கட்டட பைவைகள்
 கண் ைாட்டு மற்றும் சத்திர சிகிச்வச ைாட்டின் மைசைகூடத் மதாகுதிகளின் திருத்த
பைவைகள் ரூபா. 2.02மில்.
 தவர ஓடு பதித்தல் - கண் கிளினிக் ரூபா. 2.2மில்.
 கண் கிளினிக்கிற்கு மபயிண்ட் பூசுதல் ரூபா. 1.31மில்.
 கண் கிளினிக்வக பகுதி பிரிததல் ரூபா. 1.28மில்.
 ைாட்டு 1 - மருத்துை ைாட்டின் (ஆண்) உட்கூவர திருத்த பைவைகள் ரூபா. 2.06மில்.
 கண் கட்டடத்துக்கு மபயிண்ட் பூசுதல் ரூபா. 1.19மில்.
4. நன்மகாவடகள்
 2 சாதாரண ஒட்சிசன் மசறிவூட்டல் மாற்றி இயந்திரங்கள்
5. தளபாடங்கள் மற்றும் மபாருத்திகள், தமதா உபகரணங்கள்
 மமாத்தம் ரூபா. 2.6மில். தளபாடங்கள் மற்றும் மபாருத்திகள் மற்றும் தகைல் மதாழில்நுட்ப
உபகரணங்களின் மகாள்ைனவுக்காகச் மசைவிடப்பட்டுள்ளது.
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கைந்த 5 வருை சசயலாற்றுபகப் சபாக்கு
பிரிவ/ஆண்டு

சவளிச ாயாள
ர் பிரிவு
ETU
பல் ைருத்துவம்

சிகிச்பசயளிக்கப்பட்ை சைாத்த ச ாயாளார் எண்ணிக்பக
2017
2018
2019
117080
103420
102883

2016
131953
20901
8057

23054
7556

ைருத்துவ அலகு
மருத்துை கிளினிக்

WD-1
(மருத்துை
ைாடு-ஆண் )
WD-2
(மருத்துை
ைாடு- மபண் )

2016
43282
2016
1541
1973

வருபக தரும் கிளினிக்குகள்
நீரிழிவு/உயர் குருதி
அழுத்த கிளினிக்
சிறுைர் கிளினிக்
மனபநாய் கிளினிக்
காது, மூக்கு,
மதாண்வட

2016

23008
6693

15134
4.75

கிளினிக்கிற்கு வருபக தந்த சைாத்த ச ாயாளர் எண்ணிக்பக
2017
2018
2019
2020
43180
40695
41570
34012
சவாடுக்கு வருபக தந்த சைாத்த ச ாயாளர் எண்ணிக்பக
2017
2018
2019
1434

1509

1802

2238

1140
1555

2020
731
1046

கிளினிக்கிற்கு வருபக தந்த சைாத்த ச ாயாளர் எண்ணிக்பக
2017
2018
2019
2020

2346

3046

3548

3897

5413

1295
2056

1145
2609

904
2344

532
1915

182
1895
135

ஏபனய கிளினிக்குகள்
மதாற்றா பநாய்கள்
கிளினிக்
குடும்ப மருத்துை
கிளினிக்
ஆபராக்கிய மகளிர்
கிளினிக்

21718
8756

2020
71220

2016
79

கிளினிக்கிற்கு வருபக தந்த சைாத்த ச ாயாளர் எண்ணிக்பக
2017
2018
2019
2020
566

484

523

279

2123

5299

6929
15
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கண் அலகு
கண் கிளினிக்
கண் அறுவை
சிகிச்வச
WD-3 கண் ைாட்டு
(ஆண்)
WD-4 கண் ைாட்டு(
மபண் )
பைசர் சிகிச்வசகள்
கதிர்திரிவு
பசாதவனக்ள

சைாத்த ச ாயாளிகளின் எண்ணிக்பக
2017
2018
2019
49423
47570
45748

30078

10910

1994

1336

2835

3724

5789

3129

1863
3747

4402

988

723

69338

2016

8325
1943

962

1648

15193

7484

8622

அறுபவ சிகிச்பசப் பிரிவு
அறுவை சிகிச்வச
கிளினிக்
எண்படாஸ்மகாபி
பரிபசாதவனகள்
மபாது அறுவை
சிகிச்வசகள்
WD-6 (ஆண் மற்றும்
மபண் ைாடு )
காயப் பராமரிப்பு
பநாயாளிகள்
WD-5-காயப்
பராமரிப்பு ைாட்டு
(ஆண் மற்றும்
மபண் ைாட்டு)

உதவிச் சசபவகள்
ஆய்வுகூடப்
பரிபசாதவனகள்
எக்ஸ்பர
பரிபசாதவனகள்
ஈசீஜீ
பரிபசாதவனகள்

2016
2415

2020

5602

சைாத்த ச ாயாளிகளின் எண்ணிக்பக
2017
2018
2019

2020

3697

4494

4427

2933

657

950

1085

748

477

889

1023

997

675

-

2631

3541

3512

2565

24221

19926

15556

16745

11179

292

408

358

279

119

சைாத்த ச ாயாளிகளின் எண்ணிக்பக
2016
2017
2018

2019

2020

59178

90605

111620

101066

69697

5478

2796

4728

3791

1929

4303

7344

7776

8882

5409
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2021 ஆம் ஆண்டுக்காக திட்ைமிைப்பட்டுள்ள விசசை அபிவிருத்திச் சசயற்பாடுகள்
கண், சத்திர சிகிச்வச மற்றும் மருத்துைப் பிரிவுகளில் பநாயாளர் பசவைகவள அபிவிருத்தி
மசய்ைதற்காக மருத்துை உபகரணங்கள் மகாள்ைனவு மசய்தல்
பநாயாளர்களுக்கு ைசதிகவள ைைங்குைதற்காக உட்கட்டவமப்பு ைசதிகவள அபிவிருத்தி மசய்தல்

7.2 ஸ்ரீ ஜயைர்தனபுர மபாது வைத்தியசாவை

ஸ்ரீ ஜயைர்தனபுர மபாது வைத்தியசாவை 1983 ஆம் ஆண்டின் 54 ஆம் இைக்க ஜயைர்தனபுர மபாது
வைத்தியசாவைச் சட்டத்தின் மூைம் 1984 மசப்டம்பர் 17 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2020 ஆம்
ஆண்டில் 36 ைருடங்கள் பூர்த்தியவடகின்றது. இந்த வைத்தியசாவையானது இைங்வகயில்
குணப்படுத்தல் சுகாதாரச் பசவைகளுக்கான ஒரு மிவக நிரப்பியாகவும் மருத்துைப் பட்டதாரி
மாணைர்கள், முதுமானிப் பட்டதாரிகள் மற்றும் ஏவனய சுகாதார பராமரிப்பு ஆளணியினர்
ஆகிபயாருக்குப் பயிற்சியளிப்பதற்கு உதவுைதற்காகவும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. உயர் தகுதிைாய்ந்த,
அனுபைமுள்ள, பதர்ச்சிமிக்க மருத்துை, தாதி, மதாழில்நுட்ப ஊழியர்கள் பநாயாளர் பராமரிப்பிலும்
வைத்தியசாவையின் ஏவனய மசயற்பாடுகளிலும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

சதாபல ச ாக்கு:

மதன்னாசியவில் மிகப் மபரிய மூன்றாம்நிவைச் சுகாதார பராமரிப்பாளராக விளங்குதல்

எைது பணி

“நவீன மதாழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தி மசைவுப் பயனுறுதி மகாண்ட சுகாதார பராமரிப்புத்
தீர்வுககவள ைைங்கும் அபதபைவள விதிவிைக்கான, பாதுகாப்பான, மநறிமுவற சார்ந்த, தர
நியமங்கவளப் பபணி ைருதலும் மருத்துை மற்றும் துவணச் சுகாதாரச் பசவைகள் மதாடர்பான
இளமானி மற்றும் முதுமானிப் பட்டக் கல்வி ைைங்குதல்”
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2020/2021 இன் முக்கிய அபைவுகள் / விசசை நிகழ்வுகள்
சசபவகள் உட்கட்ைபைப்பு அபிவிருத்திகள்






ஆரம்பப் பராமரிப்பு அைகு ஆரம்பம்
ஆய்வுகூடச் பசவைகளின் விரிைாக்கம்
நாட்டில் மகாவிட் 19 மதாற்றுபநாவய ஒழிப்பதற்கான புதிய நடைடிக்வககளின் அறிமுகம்
பிசீஆர் மற்றும் மரபிட் அன்டிஜன் பரிபசாதவனகவள தாபித்தல்
அைசர பராமரிப்வப ஒழுங்குபடுத்துதல்

உட்கட்ைபைப்பு அபிவிருத்திகள்



•
•
•

துப்புரவு ைசதிகளின் மபளதிக நிவைவமகவள பமம்படுத்துதல்.
(கட்டங்கவளப் புதிப்பித்து புத்துயிரூட்டுைதற்கான படிமுவறய திட்டமமான்வற
முகாவமத்துைம் உருைாக்கியுள்ளது. இந்தப் பாரிய முயற்சி நவடமபற்று ைருகின்றது. இந்தப்
புதுப்பித்தல்கள் பூர்த்தியவடயுமித்து ஸ்ரீ ஜயைர்தனபுர மபாது வைத்தியசாவைக்கு தனியார்
துவறச் சுகாதார ைசதிகளுடன் பபாட்டியிடும் ைாய்ப்புக் கிவடக்கும்.)
2019, 2020 மற்றும் இதுைவரயான காைப் பகுதியில் அவனத்து பதவியணி ைகுதிகவளயும்
உள்ளடக்கியதாக
புதிய
பயிற்சி
மற்றும்
அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
அறிமுப்படுத்தப்பட்டு நடாத்தப்பட்டன.
வைத்தியசாவை தகைல் முகாவம முவற உருைாக்கப்பட்டு ைருகின்றது.
வைத்தியசாவையின் தகைல் மதாழில்நுட்ப முவறவமயானது மருந்துகள், சத்திர சிகிச்வச
மற்றும் ஏவனய விடயங்கவள காகித பைவைகளின்றி முகாவம மசய்யக் கூடிய விதத்தில்
வகயிருப்புக் கட்டுப்பாட்டு முவறவமய நிர்ைகிக்கக் கூடிய விதத்தில் பமலும்
விரிைாக்கப்பட்டது.

பவத்தியசாபல விரிவாக்கற் சசயற்திட்ைம்

•
•


புதிய மபண் தாதிமார் வீட்டு விடுதி நிர்மாணம் - பூர்த்திமசய்யப்பட்டது
நிர்ைாக மற்றும் நிதிக் கட்டட நிர்மாணம் - இறுதிக் கட்டம் நவடமபற்று ைருகின்றது
பைவைத் தளக் கட்டட நிர்மாணம் - நவடமபறுகின்றது
ஆண் தாதிமார்களுக்கான வீட்டு விடுதி நிர்மாணம். - இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளது

புதிய சதாழில்நுட்பம்
•
•

•
•
•

2020 - 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மருத்துை உபகரணங்களின் மகாள்ைனவு
பிசீஆர் மற்றும் மரபிட் அன்டிமஜன் பரிபசாதவன உபகரணங்கள்
உட்கட்டவமப்பு அபிவிருத்தி - (தற்பபாதுள்ள ைசதி)
அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்பகன் அைவகப் புனரவமத்தல்
சைக் கூடத்வதப் புதுப்பித்தல்
தற்பபாவதய துப்புரவு ைசதிகவளப் புதுப்பித்தல் (நவடமபற்று ைருகின்து)
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•
•

அவனத்து
ைாட்டுக்களிலும்
அவறகளிலும்
ஆண்/மபண்
மைசைகூடக்
கட்டடத்மதாகுதிகவளப் புதுப்பிக்கும் பணி பூர்த்திமசய்யப்பட்டது
கட்டடங்களுக்கு நிறப்பூச்சு பூசுதல்
மின்சார மற்றும் பகபிள் முவறகவள பமம்படுத்துதல் (நவடமபற்று ைருகின்றது)

தர அபைவுகள்



பதசிய
உற்பத்தித்திறன்
மசயைகத்தின்
உதவியுடன்
நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டது.
பதசிய உற்பத்தித்திறன் மசயைகத்தினால் பாராட்டப்பட்டவம

5

எஸ்

2020 ஆம் ஆண்டில் பயன்பாடுகள் ைற்றும் வசதிகளின் விபரங்கள்
1. ச ாயாளார் படுக்பககளின் எண்ணிக்பக

1065

2. அனுைதிக்கப்பட்ை சைாத்த ச ாயாளர்களின் எண்ணிக்பக

62466

3. நிபுைத்துவ பவத்தியர்களின் எண்ணிக்பக

47

4. அவசர சிகிச்பசப் பிரிவுக்கான அனுைதிகளின் எண்ணிக்பக

1366

5. ETU ஊைான அனுைதிகளின் எண்ணிக்பக

32870

6. ைகப்சபற்று அனுைதிகள்

4566

7. சராசரி தங்கியிருத்தல் காலம் ( ாட்கள்)

4.3

8. பவத்தியசாபல கட்டில்களின் நிரம்பிய நிபல (%)

69.33

அ. சபாது வாட்டில் கட்டில்களின் நிரம்பிய நிபல (%)

69.81

ஆ. கட்ைைம் சசலுத்தும் வாட்டில் கட்டில்களின் நிரம்பிய நிபல
(%)

73.69

9. சவளிச ாயாளர் பிரிவுக்கு வருபக தந்த ச ாயாளர்
எண்ணிக்பக

23010

10. அவசர சிகிச்பச அலகுக்கான வருபககளின் எண்ணிக்பக

46973

11. காயங்களுக்கு கட்டுப் சபாைல்களின் எண்ணிக்பக

11068

12. ைாத்தப்பட்ை சிறுவர் கிளினிக்குகளின் எண்ணிக்பக

4704

13. கிளினிக்குகளுக்கு வருபக தந்த சைாத்த ச ாயாளர்களின்
எண்ணிக்பக
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14. இரத்த சசகரிப்புக்களின் எண்ணிக்பக

5552

15. சைாத்த ைரை எண்ணிக்பக

847

16. உயிருைனான விடுவிப்புக்களின் எண்ணிக்பக

62436

கைந்த 5 வருைங்களுக்கான சசயலாற்றுபக
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8. தனியார் சுகாதாரத் துறை அபிவிருத்தி
அறிமுகம்
ஆற்றல்

விருத்தி,

ததொழில்நுட்ப

உதவி

என்பவற்றின்

ஊடொக

வழிகொட்டல்கள்

மற்றும்

அபிவிருத்தியின் ஊடொக கண்கொணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் ஊடொக அரச அல்லது
தனியொர் சுகொதொர பரொமரிப்புச் சசவவகளின் ஊடொக பொதுகொப்பொன, விவனத்திறன்மிக்க, தரம் வொய்ந்த
சுகொதொர சசவவகவை வழங்குவதன் தபறுமதிய சுகொதொர அவமச்சு அறிந்து வவத்துள்ைது.
ததாறை ந ாக்கு:
தனியொர் சுகொதொரத் துவற ஊடொக பொதுகொப்பொன, விவனத்திறன்மிக்க, தரமொன சுகொதொர சசவவகள்
எமது பணி
தனியொர் மருத்துவ நிறுவின்ஙகளின் பதிவவ சீரொக்குதல், தரநியமங்கவையும் வழிகொட்டல்கவையும்
உருவொக்குதல், மனித வை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ததொழில்நுட்ப வழிகொட்டல்கவையும்
உதவிகவையும் வழங்குதல், நிறுவனங்கவை சமற்பொர்வவ தசய்ல் மற்றும் சசொதவனயிடுதல்,
நிறுவனங்களுக்கு எதிரொன முவறப்பொடுகவைக் வகயொளுதல், நிறுவனங்கைொல் இவழக்கப்படும்
குற்றங்கவைக் குவறத்தல், உரிய தண்டவனகவை அமுலொக்குதல் என்பவற்றின் ஊடொக தனியொர்
சுகொதொரத் துவறயின் ததொழிற்பொடுகவை ஒழுங்குபடுத்துதல்.
குறிக்நகாள்கள்


தனியொர் மருத்துவ நிறுவனச் சட்டத்வத திருத்தும் தசயன்முவறவயப் பூர்த்தி தசய்தல்



தனியொர் மருத்துவ நிறுவனங்களின் பதிவவயும் ஒழுங்குபடுத்தவலயும் சமம்படுத்துதல்



III) தனியொர் சுகொதொரத் துவறயிடமிருந்து சுகொதொரத் தகவல்கவைச் சசகரிப்பதற்கொன
தபொறிமுவறவய தெறிப்படுத்துதல்



தனியொர் சுகொதொரத் துவறயின் மனித வை ஆற்றவலப் பலப்படுத்துதல்



மொகொண மட்டத்திள்ை அவனத்து அதிகொரமளிக்கப்பட்ட உத்திசயொகத்தர்களுக்கும் தனியொர்
மருத்துவ நிறுவனச் சட்டம், அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ை அதிகொரங்கள் ததொடர்பில்
அறிவூட்டுதல்



சுகொதொர ததொழில் வல்லுெர்கள், தபொது மக்கள் மற்றும் செொயொைர் உரிவமக் குழுக்க மத்தியில்
தனியொர் மருத்துவ நிறுவனச் சட்டம், செொயொைர் உரிவமகள், சுகொதொர ததொழில் வல்லுெர்களின்
கடவமகள் என்பன ததொடர்பில் விழிப்புணர்வவ ஏற்படுத்துதல்.



ஆய்வுகூடப்

பரிசசொதவனகள்

மற்றும்

குறித்துவரக்கப்பட்ட

ததரிவுதசய்யப்பட்ட

ெவடமுவறகளுக்கொன விவலகவைக் வவரயறுக்குமொறு தனியொர் சுகொதொரத் துவறயிடம்
சகொரிக்வக விடுத்தல்.
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செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்றம்



- 2021

தனியொர் சுகொதொரத் துவற அபிவிருத்திப் பணிப்பொைர் அலுவலகத்திலும் தனியொர் சுகொதொரச
சசவவகள் ஒழுங்குபடுத்தல் சவபயிலும் உள்ை மனித வைங்கள், உட்கட்டவமப்பு வசதிகள்
சபொன்றவவ உள்ளிட்ட வைங்கவைத் தரமுயர்த்துதல்.

2020 ஆம் ஆண்டின் அறைவுகள்/ விநேை நிகழ்வுகள்


சுகொதொர அவமச்சினதும் சட்ட வவரஞரினதும் சட்டத் தீர்மொனங்களுக்கு இணங்க தற்சபொது
ெவடமுவறயிலுள்ை தனியொர் மருத்துவ நிறுவன (பதிவு) சட்டத்தில் திருத்தம் தசய்வதற்கொன
தசயன்முவறவய ஒருங்கிவணப்புச் தசய்தல்.



தனியொர் மருத்துவ நிறுவனங்கவைப் பதிவு தசய்தல் மற்றும் உரிமப் பத்திரங்கவைப்
புதுப்பித்தல் பணிகவைத் ததொடர்ந்து முன்தனடுத்தல்



மொகொணங்களினொலும் தனியொர் சுகொதொர நிறுவனங்களினொலும் ெடொத்தப்படும் மனித வை
அபிவிருத்திப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ததொழில்நுட்ப நிபுணர்கவை வழங்குதல்



தனியொர் மருத்துவ நிறுவனங்களுக்கு எதிரொன முவறப்பொடுகவைக் வகயொளுதல்



தனியொர் மருத்துவ நிறுவனங்கவைச் சசொதவனயிடுதல் மற்றும் அவற்றுக்கு அவதொனிப்பு
விஜயங்கவை சமற்தகொள்ளுதல், குறிப்பொக சிறுநீரக மொற்று அறுவவ சிகிச்வசகளுக்கு
அனுமதி வழங்குதல்.



சதவவ ஏற்படும் சபொது சுகொதொர அவமச்சு, இலங்வக மருத்துவ மன்றம், சுகொதொரத் துவற
ததொழிற் சங்கங்கள், ததொழில் வொண்வமயொைர் நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் பணிப்பொைர்
அலுவலங்களுடன் ஒருங்கிவணப்புச் தசய்தல்



தனியொர் மருத்துவ நிறுவனங்களில் தபொருத்தமொன தகவல் முவறவமகவை நிறுவுதல்



தசயற்திட்டப் பிசரரவணகவை மதிப்பீடு தசய்ததன் பின்னர் புதிய தனியொர்
வவத்தியசொவலகவை தொபிப்பதற்கு பூர்வொங்க அங்கீகொரம் வழங்குதல்



தனியொர் வவத்தியசொவலகைொல் சமற்தகொள்ைப்படும் சிறுநீரக மொற்றுச் சத்திர
சிகிச்வசகளுடன் ததொடர்புவடய ஆவணங்கவை தயொர்படுத்துதல்



தவளிெொட்டு நிபுணர்களின் தற்கொலிக பதிவுடன் ததொடர்புவடய ஆவணங்கவைத்
தயொர்படுத்துதல்

256
255

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்றம்

- 2021

கைந்த 5 வருை தேயைாற்றுறகப் நபாக்கு
2016 முதல் 2020 வறர PHSRC இல் பதிவுதேய்யப்பட்ை நிறுவனங்களின் எண்ணிக்றக
(19/07/2021 இல் உள்ளவாைானது)

வவக

சுருக்கப் தபயர்

பதிவுகளின் எண்ணிக்வக
2016

2017

2018

2019

2020

PH

104

106

117

111

102

L

374

404

448

413

373

MC

152

191

182

181

150

FGP

116

117

171

194

155

PGP

178

188

355

394

272

முழுசெர பற்சிகிச்வச நிவலயங்கள்

FDS

26

27

33

37

32

பகுதிசெர பற்சிகிச்வச நிவலயங்கள்

PDS

7

12

20

20

23

முழுசெர நிபுணத்துவம் மருத்து சசவவ

FMS

4

04

6

7

2

பகுதி செர நிபுணத்துவம் மருத்து சசவவ

PMS

9

04

7

5

4

AS

12

10

10

10

7

OPMI

34

40

45

60

50

1016

1113

1394

1432

1170

தனியொர் வவத்தியசொவலகள், செர்சிங்
ச

ொம்கள் மற்றும் மகப்சபற்று

இல்லங்கள்
மருத்துவ ஆய்வுகூடங்கள்
மருத்துவ நிவலயங்கள்/ சசொதவன
நிவலயங்கள்/ ெொள் பரொமரிப்பு மருத்துவ
நிவலயங்கள்/ மருத்துவ ஆசலொசவனகள்
முழுசெர தபொது நிவலயங்கள்/
டிஸ்தபன்சரிகள்/ மருத்துவ கிளினிக்குகள்
பகுதி செர தபொது நிவலயங்கள்/
டிஸ்தபன்சரிகள்/ மருத்துவ கிளினிக்குகள்

தனியொர் அம்பியூலன்ஸ் சசவவகள்
ஏவனய தனியொர் மருத்துவ நிறுவனங்கள்
தமொத்த தனியொர் மருத்துவ நிறுவனங்கள்
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செயலாற்றுகை மற்றும் முன்னேற்றம்

- 2021

தனியார் மருத்துவ நிறுவன பதிவுகளின் நிறை வகுதிகளின் அடிப்பறையில்
500
450
400
350

2016

300

2017

250

2018

200

2019

150

2020

100
50
0

PH

L

MC

FGP

PGP

FDS

PDS

FMS

PMS

AS

OPMI

2021 ஆம் ஆண்டுக்காக திட்ைமிைப்பட்டுள்ள விநேை அபிவிருத்திச் தேயற்பாடுகள்
தபொதுச் சுகொதொர வவத்திய அதிகொரி பிரசதசங்களில் தபொதுச் சுகொதொரப் பரிசசொதகர்களின்
உதவியுடன் தனியொர் சுகொதொரத் துவற ததொடர்பொன மதிப்பொய்வு ஒன்வற ஆரம்பித்தல்.


அவடயொைம் கொணப்பட்ட 51 மருத்துவ மற்றும் அறுவவ சிகிச்வச ெவடமுவறகளுக்கு தனியொர்
சுகொதொர நிறுவனங்கைொல் அறவிடப்படும் விவலகள் ததொடர்பொக ெொடைொவிய மதிப்பொா்வு
ஒன்வற ெடொத்துதல்.
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மருந்து உற்பத்தி, வழங்கல்
மற்றும் ஒழுங்குமுறை
நிறை அறமச்சு
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9. மருந்து உற்பத்தி, வழங்கல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை நிறை அறமச்சு
நநோக்கு
உயர்தர மருந்துகளின் உற்பத்தி,

வழங்கல் மற்றும் கட்டுப்போடு மூைம் ஆநரோக்கியமோன

நதசத்றத உருவோக்குதல்

பணி
மருந்துகளின் உற்பத்தி மற்றும் விநிநயோகத்றத ஊக்குவிக்க நதறவயோன ககோள்றககள் மற்றும்
சூத்திரங்கறள வகுப்பதன் மூைம் மருந்துகளின் தரத்றத ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் சோியோன
நநரத்தில் மருந்துகள் வழங்குவதன் மூைம் உயர் மட்ட ஆநரோக்கியத்றத அறடதல்.

குைிக்நகோள்கள்
ஒரு ஆநரோக்கியமோன மக்கள்கதோறகறய உருவோக்க சுகோதோரத் துறைக்குத் நதறவயோன
தரமோன

மற்றும்

தரப்படுத்தப்பட்ட

மருந்துகறளத்

தயோோிப்பது,

வழங்குவது

ஒழுங்குபடுத்துவநத மருந்து, வழங்கல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை இரோஜங்க
முக்கியப்

இைங்றகக்கு

கபோறுப்போகும்.

தரமற்ை

மருந்துகறள

மற்றும்

அறமச்சகத்தின்

இைக்குமதி

கசய்வறத

முற்ைிலுமோக தறட கசய்ய நடவடிக்றக எடுப்பது மற்றும் சர்வநதச தரத்திற்கு ஏற்ப உள்நோட்டில்
தயோோிக்கக்கூடிய அறனத்து மருந்துகள் மற்றும் கதோடர்புறடய உபகரணங்கறள நோட்டில்
தயோோிக்க நதறவயோன நடவடிக்றககறள எடுப்பது இந்த இரோஜங்க

அறமச்சகத்தின்

முதன்றமப் கபோறுப்போகும். அதன்படி, உள்ளூர் மற்றும் கவளிநோட்டு முதலீட்டோளர்களின்
ஊக்கத்தின் மூைம், சர்வநதச தரத்திற்கு ஏற்ப நோட்டில் உற்பத்தி கசய்யக்கூடிய அறனத்து
மருந்துகளும் இைங்றகயில் தயோோிக்கப்படும் மற்றும் இைங்றகயில் மருந்து உற்பத்தி "
மருந்துகறள .நிறுடுவதற்கோன ஒரு உத்தி ஏற்கனநவ நிறுவப்பட்டுள்ளது "மளடைங்கறள
இைக்குமதி

கசய்வதற்கோக

கசைவழிக்கப்பட்ட

அந்நியச்

கசைோவணிறயக்

கு றைத்து,

மக்களுக்கு உயர்தர மருந்துகறள சலுறக விறையில் வழங்குவதற்கோன உத்திக்கோன நவறை
கதோடங்கியது .2025 ஆம் ஆளடுக்குள் நோட்டின் 60% மருந்து நதறவறய உள்நோட்டில்
உற்பத்தி கசய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நமலும், அறனத்து அறமச்சகங்களுக்கும் தரமோன
மருந்துகறள கோைதோமதமின்ைி அறனத்து மருத்துவமறனகளுக்கும் சோியோன நநரத்தில்
வழங்குவறத உறுதி கசய்ய மோநிை அறமச்சகம் நதறவயோன நடவடிக்றககறள எடுக்கும் .
நமலும், அறனத்து அறமச்சகங்களுக்கும் தரமோன மருந்துகறள கோைதோமதமின்ைி அறனத்து
மருத்துவமறனகளுக்கும்

சோியோன

நநரத்தில்

வழங்குவறத

உறுதி

கசய்ய

இரோஜங்க

அறமச்சகம் நதறவயோன நடவடிக்றககறள எடுக்கும். இைங்றக ஜனநோயக நசோசலிச
குடியரசின் 09 ஆகஸ்ட் 2020, 2187/27 என்ை விநேட

வர்த்தமோனி அைிவித்தலின் படி

மருந்துகள், வழங்கல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை இரோஜங்க அறமச்சகம் நிறுவப்பட்டது.
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முக்கிய கசயல்போடுகள்


மருந்துகளின் தரத்றத உறுதிப்படுத்த உைக சுகோதோர அறமப்பின் போிந்துறரகளுக்கு
உட்பட்டு ஆய்வக வசதிகறள விோிடுபடுத்துதல்.



தரமோன மருந்துகளின் உற்பத்தி, இைக்குமதி மற்றும் சந்றதப்படுத்துதல், மருந்துச்
சந்றதயின் ஏகநபோகத்றதத் தடுக்க மற்றும் தரமோன மருந்தகங்கறள ஊக்குவித்தல்
ஆகியவற்ைில் நுகர்நவோர் போதுகோப்றபப் போதுகோப்பதற்கோக விறைகறளச்
கசயல்படுத்துவதற்கோன ஒழுங்குமுறை கட்டறமப்றப நிறுடுதல்.



உள்ளூர் கதோழில்முறனநவோறர ஊக்குவிக்கும் ஒரு மூநைோபோயத்றத உருவோக்குதல்
மற்றும் மருந்து உற்பத்திக்களில் முதலீடு கசய்தல்.

அறமச்சின் கசயல்திைன்
நகோவிட் -19 தடுப்பூசி திட்டம்
தடுப்பூசி, நகோவிட் கதோற்றுநநோய்க்கு போதுகோப்போன மற்றும் மிகடும் பயனுள்ள தீர்வோக உைக
சுகோதோர நிறுவனம் (WHO) அறடயோளம் களடுள்ளது. அதன்படி, தடுப்பூசிக்குத் நதறவயோன
தடுப்பூசிகறள இைங்றகக்குக் ககோளடுவருவதற்கோன நவறைகள் கதோடங்கப்பட்டன. இதன்
விறளவோக, தடுப்பூசி திட்டம் 2021 ஆம் ஆளடின் கதோடக்கத்தில் இருந்து கதோடங்க முடிந்தது.

20.10.2021 அன்று வறர நோடு கபற்ை கமோத்த தடுப்பூசிகளின் எளணிக்றக 33,304,560
ஆகும் அதன் .விவரங்கள் பின்வருமோறு:
நோட்டில் கபைப்பட்ட தடுப்பூசிகளின் அளடு (20.10.2021 வறர)
AstraZeneca

நநரடி மோனியங்கள்

500,000

ககோள்முதல்

500,000

WHO(COVAX)

Sputnik V

Pfizer

Sinopharm

Moderna

3,000,000
330,000

1,719,840

1,848,600
906,200

2,3000,000
1,500,100

(நகோவோக்ஸ்(
திட்டத்தின் கீழ்

20.10.2021 அன்று வறர தடுப்பூசியின் முதல் நடோஸ் 14,789,068 வழங்கப்பட்டு 12,850,329
நபர்களுக்கு இரளடோவது நடோஸ் வழங்கப்பட்டது.

மருந்து உற்பத்தி மளடைங்கறள நிறுடுதல்
அனுரோதபுரம் ஓயமடுவ, கஹோநரோனோ மில்நைவோ மற்றும் ஹம்போந்நதோட்றடயில் உள்ள
அருகபோக்கோ ஆகிய பகுதிகளில் மருந்து உற்பத்தி மளடைங்கறள நிறுடுவதற்கோன திட்டத்தின்
கீழ் ‘மருந்து உற்பத்தி மளடைங்கறள’ நிறுவ நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அறனத்து
மருந்துகறளயும் உற்பத்தி கசய்வதன் மூைம் மலிவோன மற்றும் கட்டுப்படியோகும் விறையில்
மக்களுக்கு உயர்தர மருந்துகறள வழங்குவதற்கோக உள்ளூர் முதலீட்டோளர்கறள ஊக்குவிக்கும்
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ஒரு உத்தியோக தற்நபோதுள்ள உள்ளூர் மருந்துகளின் நதறவக்நகற்ப மருந்து உற்பத்தி
நதறவகறள பூர்த்தி கசய்வதோகும். இது இைங்றகக்குள் உள்நோட்டில் உற்பத்தி கசய்யக்கூடிய
மருந்துகள் சர்வநதச தரத்தின்படி இருக்கும். இதன் மூைம் மருந்துகளுக்கோக கசைவிடப்படும்
அந்நிய கசைோவணி கவளிநயற்ைத்றதக் குறைக்கும்.
ஹம்போந்நதோட்றட,

அரநபோக்கோவில்

முன்கமோழியப்பட்ட

மருந்து

உற்பத்தி

மளடைம்

கவளிநோட்டு சந்றதறய குைிறவத்து முதலீட்டு சறபயினோல் கசயல்படுத்தப்படும். கஹோரறண,
மில்ைனியோ மருந்து உற்பத்தி மளடைம், அதன் உற்பத்தி திைறன விோிடுபடுத்துவதற்கோக, அரச
மருந்தோக்கற் கபோருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத்தோபனம் கசயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
மருந்து உற்பத்தி, வழங்கல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை நிறை அறமச்சு ஓயமடுவ, அனுரோதபுரத்தில்
ஒரு மருந்து உற்பத்தி மளடைத்றத நிறுவ நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் இந்தத்
திட்டத்திற்கோக பிரநதச கசயைகம் 80 ஏக்கர்கறள விடுவித்துள்ளது. நதசிய திட்டமிடல்
திறணக்களம் இந்த திட்டத்றத 26.11.2020 அன்று போிந்துறரத்துள்ளது மற்றும் ஆர்வமுள்ள
முதலீட்டோளர்களிடமிருந்து ஆர்வ கவளிப்போடு 10.01.2021 அன்று அறழக்கப்பட்டது.
அதன்படி, இது கதோடர்போக நியமிக்கப்பட்ட நிபுணர் குழுவில் இருந்து 31 முன்கமோழிடுகள்
கபைப்பட்டு போிந்துறரகள்
முதலீட்டோளர்கள்

கபைப்பட்டன.

இறுதியோக,

நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டனர்.

இந்த

நமலும்,

கருத்திட்டத்திற்கோக
மளடை

20

அபிவிருத்தி

நடவடிக்றககளுக்கோக 03 முன்கமோழிடுகள் கபைப்பட்டன மற்றும் திட்டத்தின் மளடை
அபிவிருத்தியோளரோக ஸ்கபக்ட்ரம் போர்மோ கடக் ைங்கோ லிமிகடட் நதர்ந்கதடுக்கப்பட்டது .
அறமச்சரறவ23.03.2021 அன்று இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. மத்திய சுற்றுச்சூழல்
ஆறணயத்திடம் சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீட்றட )EIA) சமர்ப்பித்த பிைகு, திட்டத்றத
கசயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 15.07.2021 அன்று கபைப்பட்டது.
மோநிை அறமச்சகத்திற்கும் நதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட மளடை உருவோக்குனருக்கும் இறடயிைோன
றககயழுத்திட சட்டமோ அதிபர் துறையின் சட்ட "வளர்ச்சி மற்றும் நமைோளறம ஒப்பந்தத்தில்"
அனுமதி26.08.2021 அன்று கபைப்பட்டது. பின்னர், ஒப்பந்தம் 30.08.2021 அன்று
றககயழுத்தோனதுஅதன்படி ., மளடை உருவோக்குனர் ஏற்கனநவ மளடைத்தில் ஆரம்ப
வளர்ச்சி நடவடிக்றககறளத் கதோடங்கியுள்ளோர்.

மருத்துவ வழங்குதற் பிோிவின் கசயல்திைன்
நகோவிட் -19 கதோற்றுநநோய்களின் நபோது, நோடு முழுவதும் உள்ள நகோவிட் -19 சிகிச்றச
றமயங்கள் மற்றும் இதர இறணந்த நிறுவனங்களுக்கு மருந்துப் கபோருட்கறள நசமித்து
விநிநயோகிப்பறத துோிதப்படுத்த ஒரு சிைப்பு பிோிடு அறமக்கப்பட்டது. முக்கியமோக 15
கபோருட்கள் மருத்துவமறனகளின் நவளடுநகோளின் படி மற்றும் சோதோரண விநிநயோகத்

261
262

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

திட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்டன. இந்த கபோருட்கள் சிறைச்சோறை மருத்துவமறன, இரோணுவ
மருத்துவமறன, விமோனப்பறட, நகரோட்சி மன்ைங்கள், நதர்தல் ஆறணயம், விமோன நிறையம்,
ஆதோர

மருத்துவமறனகள் மற்றும் பிரோந்திய மருத்துவமறனகளுக்கு சோியோன நநரத்தில்

வழங்கப்பட்டன. உைக வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, உைக சுகோதோர அறமப்பு மற்றும்
சீனோவில் இருந்து நன்ககோறடயோக வழங்கப்பட்ட கபோருட்கள் இந்த சிைப்பு பிோிவோல்
நசமிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டன. இந்த அைகு 24 மணி நநரமும் கசயல்படுகிைது மற்றும்
மருத்துவ வழங்குதற் பிோிவின் பணிப்போளரோல் நநரடியோகக்

நமற்போர்றவயிட்டு பிரதி

பணிப்போளர் நோயகத்தோல் களகோணிக்கப்படுகிைது. இந்த அைகு கபோருட்களின் வரடு மற்றும்
கவளியீடு குைித்த தினசோி அைிக்றக அறமப்றபக் ககோளடுள்ளது
1. கணினிமயமோக்கப்பட்ட மருத்துவ வழங்கல் நமைோளறம தகவல் அறமப்பு (MSMIS)

மோகோண அளவிைோன சுகோதோர நிறுவனங்களுக்கு மோவட்ட கபோது மருத்துவமறனகள்(,
ஆதோர மருத்துவமறனகள் மற்றும் பிரோந்திய மருத்துவமறனகள்.நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது )

145 நிறுவனங்கள் இந்தத் தகவல்களோல் பயனறடந்ததன.
2. நதசிய மருந்து ஒழுங்குமுறை ஆறணயம், அரச மருந்தோக்கற் கூட்டுத்தோபனம் மற்றும்

சுகோதோர அறமச்சின் பங்களிப்புடன் வோரந்நதோறும் மருந்து வழங்கல் மதிப்போய்டு கூட்டம்
சுகோதோர நசறவகள் பணிப்போளர் நோயகத்தினோல் தறைறமயில் நறடப்கபறுகிைது.
3.

"மருத்துவமறனகள் மற்றும் பிரோந்திய மருத்துவ விநிநயோகங்களில் மருத்துவ நசமிப்பு
வசதிகறள வலுப்படுத்தும் திட்டம்கதோடங்கப்பட்டுள்ளது ". 31 நிறுவனங்களுக்கு 86.21
மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2020 ஆம் ஆளடுக்குள், இந்த நமட்பட்ட நிறுவனங்களில்

11 நிறுவனங்களில் நவறைகள் முடிந்துவிட்டன.
4. கபோது மக்கள் மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்களின் மருத்துவ பிரச்சறனகறள தீர்க்கும்

வறகயில் கதோறைநபசி மூைம் 24/7 மணிநநர நசறவறய வழங்கும் நநோக்கத்துடன் ஓசு "
"திோியோ நிறுவப்பட்டது.

5. வோடிக்றகயோளர்களுக்கு தரமோன நசறவறய வழங்கும் நநோக்கத்துடன் ககோள்முதல் அைகு

(விறை நிர்ணயம் மற்றும் ஆய்டு )நிறுவப்பட்டது.
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உள்கட்டறமப்பு நமம்போடு
1. மருத்துவப் கபோருட்கள் பிோிவின் பிரதோன களஞ்சிய அறையின் வோயு சீரோக்கி

அறமப்பு நமம்படுத்தும் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளது.
2. றகயிருப்பு கட்டுப்போட்டு பிோிவின் புனரறமப்பு பணிகள் நிறைவறடந்துள்ளன
3. திகன மருந்துக் களஞ்சியத்தின் சீரறமப்புப் பணிகள் நிறைவறடந்துள்ளன.
4. மருத்துவ வழங்குதற் பிோிடு மற்றும் பிை துறண மருந்து களஞ்சியகளின்

உள்கட்டறமப்றப நமம்படுத்த ஒரு கசயல் திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

புதிய நோடு புதிய மருந்து திட்டத்தின் கீழ் புதிய மருந்துகறள அைிமுகப்படுத்துதல்
சமீப கோைங்களில் அரச மருந்தோக்கற் கபோருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத்தோபனத்தினோல்
பின்வரும் மருந்துகள் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டன.


Flucloxacillin கோப்ஸ்யூல்கள் BP 500g



றஹட்ரோக்ஸிகிநைோநரோகுயின்



சல்நபட் மோத்திறரகள் usp-200 mg





Gabapentin 300mg
Clopidogale USP 75 mg
Nimodipine – 300mg

அறமச்சின் நிதி கசயல்திைன் (30.09.2021 வறர)
நிகழ்ச்சி

ஒதுக்கீடு ).ரூ(

மீள் கசைவீனம்

660,000,000.00

518,073,262.68

13,409,000,000.00

8,057,985,363.67

33,600,000,000.00

34,294,168,943.94

16,800,000,000.00

15,330,176,619.71

17,000,000,000.00

3,600,000,000.00

மூைதனச் கசைவீனம்
நகோவிட் 19 அவசரகோை நடவடிக்றக
மற்றும் சுகோதோர அறமப்புகள்
தயோர்நிறை திட்டம்
மருந்து வழங்குதல் - அரச மருந்தோக்கற்
கூட்டுத்தோபனம்
மருந்து வழங்குதல் -அரச மருந்தோக்கற்
கபோருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத்தோபன
மருந்து வழங்குதல் - மருத்துவ
வழங்குதற் பிோிடு
நகோவிட் தடுப்பூசி திட்டம் (11)
நகோவிட் தடுப்பூசி திட்டம் (12)
கமோத்தம்

கசைடு ).ரூ(

500,000,000.00

9,600,000,000.00

35,000,000,000.00
126,569,000,000.00
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4,450,000,000.00

26,007,678,018.00

92,356,340,243.98
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Muk;g Rfhjhu Nritfs;>
njhw;W Neha;fs; kw;Wk;
nfhtpl; fl;Lg;ghl;L
mYty;fs; ,uh[hq;f
mikr;R
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10. Muk;g Rfhjhu Nritfs;> njhw;W Neha;fs; kw;Wk; nfhtpl;
fl;Lg;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R
njhiyNehf;F
r%f uPjpahf gpd;jq;fpa kf;fspd; cupikfis cWjp nra;jy; kw;Wk; midj;J
,yq;ifau;fspd; tho;itAk; ghJfhj;jy;.

nraw;gzp
,yq;ifapy; thOk; kf;fshy; fz;Lnfhs;sg;glhj r%fkhd “tpNrl Njitfs;”
cila Ml;fisAk; rpNu\;l gpui[fis ,dq;fhZjy;> mtu;fspd; tho;f;if
juj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; ,yq;if kf;fspd; capu;fisg; ghJfhg;gjw;fhf
trjpfis toq;Fjy;

Nehf;fq;fs;
a. 1990 Rtnrupa kd;wj;jpd; %yk; nraw;gLj;jg;gLk; gpzpahsu; tz;b Nritfis
NkYk; tpupTgLj;JTjw;fhf Njitahd epjpVw;ghLfis toq;Ftjd; %yk;
kf;fs; Njitfis epiwNtw;Wjy;.
b. tpNrl NjitAs;s egu;fSf;F tho;thjhu topfis mikj;Jf; nfhLg;gjw;fhd
nfhs;iffis jahupg;gjd; %yk; mtu;fspd; tho;f;if epyikia Nkk;gLj;jy;
c. tpNrl
NjitfisAila
gps;isfSf;fhf
topfhl;ly;
njhlu;ghd
nfhs;iffis jahupj;jYk; Fwpj;j eltbf;iffis $l;bizg;gjpD}lhf
mtu;fspd; vjpu;fhyj;ij ghJfhj;jYk;
d. Nghijg; nghUl;fSf;F mbikahNdhiu Gdu;tho;topg;gw;fhf trjpfis
Nkk;gLj;Jtjw;F MNyhriz toq;fYk; topfhl;lYk;
e. rpNu\;l
gpui[fspd;
Njitfis
epiwNtw;Wtjw;Fupa
nfhs;iffis
jahupg;gjpD}lhf mtu;fspd; cupikfisg; ghJfhj;jYk; mKyhf;fYk;
f. KjpNahUf;fhd Njrpa kd;wj;jpd; jiytuhf ,e;j ,huh[hq;f mikr;rpd;
nrayhsu; cj;jpNahfG+u;tkhf epakdk; nra;ag;gLtjhy; KjpNahUf;fhd Njrpa
kd;wj;jpd; Neub fz;fhzpg;G kw;Wk; topfhl;Ljy;

mikr;rpd; Nkw;ghu;itf;F cl;gLk; epWtdq;fs;
1)
2)
3)

1990 Rtrupa kd;wk;
r%f Nritfs; jpizf;fsk;>
Njrpa KjpNahu; nrayfk; kw;Wk; Njrpa KjpNahu; rig

2021 Mk; Mz;bw;fhf tpNrl mgptpUj;jp nraw;ghLfs;


1990 Rtnrup kd;wj;jpw;fhf gpzpahsu; tz;b 112 toq;Fjy;

265
266

nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpf;if 2021

10.1 1990 சுவாசொிய அறக்கட்டளை
அறிமுகம்
"1990 சுவ சொிய" இலவெ அம்புலன்ஸ் செளவயானது, இலங்ளகயில் முதன்முளறயாக,
2016 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 28 ஆம் திகதி சதன் மற்றும் சமல் மாகாணங்கைில் 88 முழு
வெதிகளுடன் கூடிய அதிநவீன சநாயாைர் காவு வண்டிகளுடன் தனது முன்சனாடி
பயணத்ளத ஆரம்பித்தது. நாட்டில் பயனுள்ை மற்றும் தரமான முன் மருத்துவமளன
அவெர ெிகிச்ளெ செளவளய வழங்குவதற்காக, இலங்ளகயின் ராஜகிாியளவ தைமாகக்
சகாண்ட விளனத்திறன் மிக்க அவெர கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ளமயம் ஆகும்.
தற்சபாது இந்த செளவ 297 ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ைது.
குறிக்சகாள்கள்
1990 சுவா சொியவின் கவனம், பணி, சதாளலசநாக்கு மற்றும் குறிக்சகாள் "ஒரு
உயிளரக் காப்பாற்று" என்ற ஒரு விஷயத்திற்காக மட்டுசம அளமக்கப்பட்டது.
எந்தசவாரு வைர்ச்ெியும் அல்லது முன்சனற்றமும் எப்சபாழுதும் அதிகமான உயிர்களை
எவ்வாறு காப்பாற்ற முடியும் என்பளதப் சநாக்கிக்சகான்சட சகாண்சட இருக்கும்.
காாிய ொதளனகள்
1990 ஆம் ஆண்டின் சுவா சொியவின் 2வது குழு
பணியாைர்கள்
சதெிய
மனநல
சுகாதார
நிறுவனத்துடன்
இளணந்து
மனசநாயால்
பாதிக்கப்பட்ட
சநாயாைிகைின்
சபாக்குவரத்ளத ளகயாள்வதற்கான பயிற்ெிளய
அக்சடாபர் 2020 இல் முடித்தனர்.
1990

சுவா

சொிய

முன்

மருத்துவமளன

ஆம்புலன்ஸ் செளவயானது, ஏப்ரல் மாதம்
2020 ஆண்டு, 1990 ஆம்புலன்ஸ் செளவயின்
மூலம் சகாண்டு செல்லப்படும் இருதய
சநாயாைிகளைக்
ளகயாள்வது
குறித்த
சதாழில்முளற
ஆசலாெளனளயப்
சபறுவதற்காக
இலங்ளக
இருதயவியல்
கல்லூாியுடன் புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
ளகசயழுத்திட்டது.
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செயல் திட்டங்கள் அட்டவளண
நிளல

செயல் திட்டம்
ஆம்புலன்ஸ்களுக்கு இடம் வழங்குவது குறித்த மக்களுக்கான கல்வி

njhடர்கிறது

விழுதல் குறித்து கண்டறியும் அணி

njhடர்கிறது

(மருத்துவ அவெரநிளலயில்

1990 ஐ எச்ொிக்க வயதானவர்கள் அணியக்கூடியது)
சநாயாைிகளை காவிச்செல்வதில் 247 & 1904க்கு ஆதரவு

சதாடர்கிறது

கார்டியாக் சநாயாைிகளை சநரடியாக CATH சலப்களுக்கு சகாண்டு

சதாடர்கிறது

செல்லுதல்
மனநல

சநாயாைிகள்

மற்றும்

சபாக்குவரத்ளத

ளகயாை

சதாடர்கிறது

பணியாைர்களுக்கு பயிற்ெி
கடற்பளடக்கு 25 சடாசயாட்டா ஆம்புலன்ஸ்களை ஏற்றிச் சென்றது கட்டுமாண நிளல
வழங்கல் நிளல

60 ஆம்புலன்ஸ்கள் வாங்குதல்

கடந்த 5 வருட செயல்திறன்

2016 முதல் 2021 வளர ளகயாைப்பட்ட ெம்பவங்கைின் எண்ணிக்ளக
வருடம்

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ெம்பவங்கைின்

7,376

49,980

84,521

240,170

335,630

349,815

எண்ணிக்ளக
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10.2 ெமூக செளவகள் திளணக்கைம்
அறிமுகம்
மாற்றுத்திறனாைிகைின் ெமூகத்தின் ெமூக மற்றும் சபாருைாதார நல்வாழ்ளவப்
பாதுகாக்கும் சநாக்கில், ெமூக செளவகள் திளணக்கைம், மாற்றுத்திறனாைிகள் ஆண்
மற்றும் சபண் இளைஞர்களுக்கு சதாழில் பயிற்ெிகளை வழங்குதல், வழிநடத்துதல்
உள்ைிட்ட பல்சவறு நடவடிக்ளககளை சமற்சகாண்டு வருகிறது. அவர்களுக்கு
சவளலவாய்ப்பு மற்றும் சுயசதாழில், ெமூக அடிப்பளடயிலான மறுவாழ்வுத் திட்டங்கள்
மூலம்

மாற்றுத்திறனாைிகைின்

அடிளமயானவர்கைின்

மறுவாழ்வு,

ெமூகத்ளத
ெிறப்புத்

சமம்படுத்துதல்,
சதளவயுளடய

சபாளதக்கு
குழந்ளதகளை

உள்ைடக்கிய படிப்புக்கு முன்கூட்டிசய தளலயீடு செய்தலினூடாக அவர்கைின் ஒன்று
திரட்டும் கல்விக்கு முன்ளவத்தல் உட்பட இன்னாசரன்ன பல பணிகள் ெமூக
செளவகள் திளணக்கைத்தினூடாக இடம்சபற்று வருகிறது.
சதாளலசநாக்கு
"2030 ஆம் ஆண்டைவில் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பின்தங்கிய ெமூகத்தின் உாிளமகள்
மற்றும் ெமத்துவம் முழுளமயாகப் பாதுகாக்கப்படும் பாதுகாப்பான இலங்ளகளய
உருவாக்குவதற்கான முன்சனாடியாக இருத்தல்"
பணிக்கூற்று
"ஆராய்ச்ெிளய சமற்சகாள்வதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படும் முடிவுகளை அளடய,
சகாள்ளககளை உருவாக்குதல் மற்றும் திறளமயான, விளரவான மற்றும் பயனுள்ை
முளறயில்

திட்டங்களை

ஒருங்கிளணப்பு

மற்றும்

செயல்படுத்துதல்,
சதாழில்முளற

நிறுவனங்களுக்கு
தளலயீடு

மூலம்

இளடசயயான
புதுளமயான

அணுகுமுளறகளை பின்பற்றுதல், இலக்கு ெமூகத்ளத அவர்கைின் உாிளமகளைப்
பாதுகாப்பதன் மூலம் ெமூகத்தில் ஒருங்கிளணத்தல். மற்றும் அவர்களுக்கு அதிகாரம்
வழங்கல்."
குறிசகாள்கள்





16 வயதுக்கும் 35 வயதுக்கும் இளடப்பட்ட மாற்றுத்திறனாைி ஆண் மற்றும்
சபண் இளைஞர்கள் சதாடர்பான சதாழில்ொர் செயல்பாடுகள் மற்றும் கூடுதல்
சதாழில்ொர் செயல்பாடுகளை சமம்படுத்துதல்.
பாதுகாவலர்கள் இல்லாத மனவைர்ச்ெி குன்றிய குழந்ளதகளுக்கு குடியிருப்பு
பராமாிப்பு வழங்குதல்.
பல்சவறு குளறபாடுகைால் பாதிக்கப்பட்ட 0-18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ளதகைின்
இயலாளமளயத் தணிக்க ஆரம்பகால தளலயீடு.
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மாற்றுத்திறனாைிகைின் ெமூகம் அன்றாட வாழ்வில் எதிர்சகாள்ளும் பல்சவறு
பிரச்ெிளனகளைக்
குளறப்பதற்கான
தளலயீடு
மற்றும்
அவர்களுக்கு
அதிகாரமைித்தல்.
ளெளக சமாழியின் அங்கீகாரம் மற்றும் ஊக்குவிப்பு.
மாற்றுத்திறனாைிகளுக்கு செளவகளை வழங்கும் தன்னார்வ நிறுவனங்களுக்கு
அதிகாரமைித்தல்.
விடுதியில் ளவத்து புணர் வாழ்வைித்தல், சதாழில் பயிற்ெி, மறுவாழ்வு மற்றும்
சபாளதக்கு அடிளமயானவர்களை ெமூகமயமாக்குதல்

2021 இல் ொதளனகள்/ ெிறப்பு நிகழ்வுகள்
1. 11.02.2021

அன்று

அமுனுகும்புர

சதாழிற்பயிற்ெி
நிளலயத்தில்
உணவு
சதாழில்நுட்பப்
பிாிவின்
கீழ்
நிர்மாணிக்கப்பட்ட
புனரளமக்கப்பட்ட
சபண்கள் விடுதி மற்றும் ெளமயல் கூடம்
திறந்து ளவக்கப்பட்டது.
2. சபற்சறார் மற்றும் பாதுகாவலர்களை இழந்த
50 மனவைர்ச்ெி குன்றிய ெிறுவர்களை பராமாிக்கும் சநாக்கில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட
புவக்பிட்டிய புதிய கட்டிடம் 01.04.2021 அன்று திறந்து ளவக்கப்பட்டது.
3. 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சதாழிற்பயிற்ெிக்கான பயிற்ெியாைர்களை செர்ப்பதற்கான
அறிவியல்

முளறயின்படி

சநர்காணல்

நடத்துதல்

ஏப்ரல்,

2021

இல்

நிளறவளடந்தது. தற்சபாதுள்ை சகாசரானா சதாற்று பரவும் அபாயம் காரணமாக
மாணவர் செர்க்ளக நடத்தப்படலாம், சமலும் செர்க்ளக மற்றும் பயிற்ெி வகுப்புகள்
நவம்பாில் சதாடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.
4. மட்டக்கைப்பு சதாழிற்பயிற்ெி நிளலயம், சகாட்டாவ திறன் அபிவிருத்தி நிளலயம்
மற்றும் அம்பலாந்சதாட்ளட ெித்திஜய ெிறுவர் வழிகாட்டல் நிளலயம் ஆகியவற்றின்
நிர்மாணம் மற்றும் நவீனமயமாக்கல், பணியாைர்களை ஆட்செர்ப்பு செய்தல்,
பயிற்ெி சநறிகளுக்கு உபகரணங்கள் மற்றும் மூலப்சபாருட்கள் சகாள்வனவு மற்றும்
மாணவர்களைத் சதாிவு செய்தல் என்பன பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ைன. 2021
நவம்பாில் நிறுவனங்களைத்
வருகின்றன.

சதாடங்குவதற்கான
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தற்சபாளதய வைர்ச்ெி திட்ட விவரங்கள்
கருத்திட்ட விைக்கம்

சமாத்த
மதிப்பிடப்பட்

31.08.2021 வளர சபைதீக முன்சனற்றம்

31.08.2021
வளர நிதி

ட செலவு (ரூ.

முன்சனற்றம்

மில்லியன்)

(ரூ.
மில்லியன்)

ஊனமுற்ற

30.00

இளைஞர்கைின்

6.02

சதாழிற்பயிற்ெிக்கான

மறுவாழ்வுக்காக
சதாழில்

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான
பயிற்ெியாைர்களைச் செர்ப்பதற்கான

பயிற்ெி

அறிவியல் முளறயின்படி

மற்றும்

சநர்காணல்களை நடத்துவது ஏப்ரல்,

ெமூகமயமாக்கல்

202021 இல் நிளறவளடந்தது.

வழங்குதல்.

25 திறன் சமம்பாட்டு ளமயங்கள் /
குழந்ளத வழிகாட்டுதல் ளமயங்கள் /
ெிறப்புப் பிாிவுகளுக்கான
சகாடுப்பனவுகளை வழங்குதல்.
பார்ளவ

9.00

ஊனமுற்சறார்

4 பார்ளவயற்சறார் அளமப்புகளுக்கு

4.50

சபச்சுப் புத்தகம் தயாாிப்பதற்கு உதவி

அறக்கட்டளை

வழங்குதல்.

நிதிளய புணரளமப்பு

பார்ளவயற்சறாருக்கான இலங்ளக

செய்தல்

கூட்டளமப்புக்கு பிசரய்லி
எழுத்தாணிகளை வழங்குதல் மற்றும்
பார்ளவயற்ற
பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான
அறிவுறுத்தல் சகாடுப்பனவுகள்
வழங்குதல்.
பார்ளவயற்ற சபற்சறாாின் 345
குழந்ளதகளுக்கு கல்வி
உதவித்சதாளக வழங்குதல்
12.50

மாற்றுத்திறனாைிகளுக்கான சுயஉதவி
நிறுவனங்களைப் பாராட்டும் சதெிய

ெமூக
அடிப்பளடயிலான

நிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் கீழ் தீவின் 25

மறுவாழ்வு

மாவட்டங்களை உள்ைடக்கிய சதெிய

திட்டம் (CBR)

சதெிய

அைவிலான சவற்றியாைர்கள்
சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைனர்.
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சநரடி உதவியின் கீழ் 77
பயனாைிகளுக்கு காற்று சமத்ளதகள்,
தண்ணீர் சமத்ளதகள், அணுகல்
வெதிகள், தண்ணீர் மற்றும் மின்ொர
வெதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ைன.
மட்டக்கைப்பு,

25.00

மட்டக்கைப்பு சதாழிற்பயிற்ெி நிளலயம்

சதாழிற்பயிற்ெி

2021.05.13 க்குள் திறக்க

நிளலயத்தின்

தீர்மானிக்கப்பட்டது

5.09

நிர்மாணம்
கிைிசநாச்ெியில்
சதாழிற்பயிற்ெி
நிளலயத்தின்
நிர்மாணம்

28.00

கட்டம் I கட்டுமானப் பணிகள் (சபண்கள் /

2.40

ஆண்கள் விடுதி மற்றும் பயிற்ெிப் பிாிவு)
நிளறவளடந்துள்ைன.

இந்த விைக்கப்படம் 2016 முதல் 2020 வளர
ெமூக
செளவகள்
திளணக்கைத்தின்
கீழ்
இயங்கும் சதாழிற்பயிற்ெி நிறுவனங்களுக்கு
பயிற்ெியாைர்களை செர்ப்பது சதாடர்பான
தகவல்களை வழங்குகிறது.

NO.OF TRAINEES

கடந்த 5 ஆண்டு செயல்திறன் சபாக்கு
600
400
200
0

2016 2017 2018 2019 2020
YEAR

2021 இல் திட்டமிடப்பட்ட ெிறப்பு அபிவிருத்தி நடவடிக்ளககள்
1. மட்டக்கைப்பு சதாழிற்பயிற்ெி நிளலயத்தில் மாணவர்களை உள்வாங்குதல் மற்றும்

பாடசநறிகளை நடத்துதல்.
2. அம்பாந்சதாட்ளட மாவட்டத்தில் ெிறுவயதிசலசய மாற்றுத்திறனாைிகளுக்கு
செளவகளை வழங்குவதற்காக அம்பலாந்சதாட்ளட பிரசதெ செயலகப் பிாிவில்
“ெித்திஜய” என்ற சபயாில் ெிறுவர் வழிகாட்டல் நிளலயம் ஒன்ளற நிறுவுதல்.
3. மாற்றுத்திறனாைி
இளைஞர்களை
எதிர்கால
சதாழில்
பயிற்ெிக்கு
தயார்படுத்துவதற்காக சகாட்டாவ திறன் சமம்பாட்டு நிளலயத்ளத நிறுவுதல்.
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10.3 முதிசயார்களுக்கான சதெிய கவுன்ெில் மற்றும் முதிசயார்களுக்கான சதெிய
செயலகம்
அறிமுகம்
2011 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க ெட்டத்தின் மூலம் திருத்தப்பட்ட 2000 ஆம்
ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க முதிசயார் உாிளமகள் பாதுகாப்புச் ெட்டம் இலங்ளகயின்
மூத்த பிரளஜகைின் உாிளமகளைப் பாதுகாப்பதற்கு முதிசயாருக்கான சதெிய ெளபக்கு
அதிகாரம் அைித்து அதன் நிர்வாகப் பணிகளுக்காக முதிசயார்களுக்கான சதெிய
செயலகத்ளத நிறுவியது.
சதாளலசநாக்கு
இலங்ளக மக்களைக் கவனித்துக்சகாள்வதன் மூலம் சுறுசுறுப்பான, ஊக்கமுள்ை மற்றும்
பயனுள்ை முதிசயார் வாழ்க்ளகளய அளடதல்.

பணிக்கூற்று
முதிசயார்கைின்

சுதந்திரம்,

கவனிப்பு,

ஆகியவற்ளற உறுதி செய்தல்,

தன்னிளறவு,

ெமூக சமம்பாட்டு

பங்சகற்பு

மற்றும்

கண்ணியம்

நடவடிக்ளககைில் முதிசயார்கைின்

பங்கைிப்ளப ஊக்குவித்தல் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெிகள் மூலம் முதிசயார்கைின்
உாிளமகளைப் பாதுகாத்தல்.

குறிசகாள்கள்
 மூத்த குடிமக்கைின் உாிளமகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் ஊக்குவித்தல்.
 மூத்த குடிமக்கள் எதிர்சகாள்ளும் பிரச்ெிளனகளை கண்டறிந்து
சகாள்ளககளை வகுத்து செயல்படுத்துதல்



அதற்சகற்ப

முதிசயார்கைின் அறிவு, திறன் மற்றும் அனுபவத்ளதப் பயன்படுத்தி திட்டங்களைச்
செயல்படுத்துவதன் மூலம் ெமூக வைர்ச்ெிளய உருவாக்குதல்.






ஆசராக்கியமான முதுளமக்கான விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்துதல்.

குளறந்த வருமானம் சகாண்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு வழிகாட்டுதல் மற்றும் நலன்புாி
வழங்குதல்
மூத்த குடிமக்கள் சதாடர்பான தகவல்களை புதுப்பித்தல்.
மூத்த குடிமக்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ை பகல் சநரத்ளத செலவிடுவதற்கான
வாய்ப்ளப வழங்குவதற்காக முதிசயார் தின ளமயங்களை நிறுவுதல்.
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2021 இல் முக்கிய ொதளனகள் / ெிறப்பு நிகழ்வுகள்


நாடைாவிய ாீதியில் 349 முதிசயார் இல்லங்கைில் 8,806 முதியவர்களுக்கு COVID-

19 தடுப்பூெி வழங்கல்.


ரூ.2000 செலுத்துவதற்கு அளமச்ெரளவ அங்கீகாரம் சபறுதல். 2,000 / - 238,640
காத்திருப்பு பட்டியலிடப்பட்ட 70 வயதுக்கு சமற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு
சகாடுப்பனவு.

தற்சபாளதய வைர்ச்ெி திட்ட விவரங்கள்
கருத்திட்ட விைக்கம்

முதிசயார் அளடயாை
அட்ளட வழங்குதல்

சமாத்த
மதிப்பிடப்பட்ட
செலவு (ரூ.
மில்லியன்)

0.70

வளர

31.08.2021 வளர

சபைதீக முன்சனற்றம்

நிதி முன்சனற்றம்
(ரூ. மில்லியன்)

21,739 அளடயாை

0.08

அட்ளட
வழங்கப்பட்டது

முதிசயார் இல்லங்கைின்
பழுது மற்றும் பராமாிப்பு

1.34

சுய சவளலவாய்ப்புக்கான
நிதி உதவித் திட்டம்

18.75

பராமாிப்பு பிாிவு நடத்துதல்

1.60

முதிசயார் இல்லங்கள்
கட்டுதல் மற்றும்
புதுப்பித்தல்

31.08.2021

02முதிசயார்

0.48

இல்லங்கைின்
நிர்வாக
மற்றும்
பராமாிப்பு செலவு
55 பயனாைிகளுக்கு

2.12

வழங்கப்பட்டுள்ைது
04

கூட்டங்கள்

0.32

நடத்தபட்டது
100.00

03

முதிசயார்

இல்லங்களுக்கு நிதி
வழங்கப்பட்டுள்ைன
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காது சகட்கும் கருவிகளை
வழங்குதல்

13.00

முதிசயார் தின
ளமயங்களுக்கு
உபகரணங்களை
வழங்குதல்

20.00

கிராமிய அைவிலான
முதிசயார் குழுக்களை
வலுப்படுத்துதல்

20.00

“சுவபஹாசு” நிதி உதவித்

2020 இல் 94 காது

1.17

சகட்கும் கருவிகளை
செலுத்துவதற்கான
நிதி
வழங்கப்பட்டுள்ைன
16

நாள்

6.56

ளமயங்களுக்கு
உபகரணங்கள்
வாங்குவதற்கு நிதி
வழங்கப்பட்டுள்ைன
122

முதிசயார்

9.60

குழுக்களுக்கு
நிதியுதவி
வழங்கப்பட்டுள்ைது
120.00

365

திட்டம்

10.83

பயனாைிகளுக்கு
நிதியுதவி
வழங்கப்பட்டுள்ைது

"திாிய பியெ" வீடளமப்பு

15.00

10 பயனாைிகளுக்கு

திட்டம்

3.00

நிதியுதவி
வழங்கப்பட்டுள்ைது

"ஆசராக்யா" மருத்துவ

20.00

108

2.78

8.00

பயனாைிகளுக்கு
நிதியுதவி
வழங்கப்பட்டுள்ைது
முதிசயார்
இல்லத்தின் நிர்வாக
மற்றும் பராமாிப்பு
செலவு

4.50

உதவித் திட்டம்

"சவல்கம் வில்சலஜ்"
முதிசயார் இல்லம்
பன்னாளல புதுப்பித்தல்
மற்றும் பராமாித்தல்

Last 5 Year Performance Trends
Payment of Rs.2,000/- allowance for Senior Citizens
above 70 Years of Age

420,000
400,000
380,000
360,000

2016 2017 2018 2019 2020
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2021 இல் திட்டமிடப்பட்ட ெிறப்பு சமம்பாட்டு நடவடிக்ளககள்


ரூ. 2,000 / - 238,640 காத்திருப்பு பட்டியலிடப்பட்ட

70 வயதுக்கு சமற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு


சகாடுப்பனவு.
சதெிய முதிசயார் செயலகத்தின் கீழ் பராமாிக்கப்படும்
கதிர்காமம் அரெ முதிசயார் இல்லத்தில் புதிய கட்டிடத்
சதா லத்தின் புதிய கட்டிட வளாக நிர ்மாணம்
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RNjr itj;jpa Nkk;ghL>
fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj
itj;jparhiy mgptpUj;jp
kw;Wk; rKjha Rfhjhu
,uh[hq;f mikr;R
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11. RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj
itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; rKjha Rfhjhu
,uh[hq;f mikr;R
J}uNehf;F
RNjr kUj;Jtj;jpd; Clhf midtUf;Fk; MNuhf;fpak;

nraw;gzp
,yq;ifapd; milahsj;ij NgZk; tpjj;jpy; Muha;rr
; p kw;Wk; Gjpa njhopy;El;gj;ij
gad;gLj;jp nkhj;j r%fj;Jf;Fk; MNuhf;fpaj;ij toq;fp kdpj tYit tpupj;jp
nra;tjd; Clhf mtu;fs; Njrpa nghUshjhu kw;Wk; mgptpUj;jp,yf;if va;J
nfhs;Stjw;fhf ghupa gq;fspg;ig ey;Fjy;.

flikfs; kw;Wk; fUkq;fs;
Rfhjhu mikr;rpd; mwpTWj;jYf;Fk; topfhl;lYf;Fk; mikthf "MNuhf;fpakhd
r%fk;" xd;iw cUthf;Ftjw;F cupajhd rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;F tpjpfSf;F
mikthfRNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; MAu;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp
kw;Wk; rKjha Rfhjhu tplaq;fSf;Fupa nfhs;iffis cUthf;Ftjw;F xj;Jiog;G
toq;Fjy;> Njrpa tuT nryTj; jpl;lk;> mur KjyPL kw;Wk; Njrpa mgptpUj;jp
Ntiyj;jpl;lq;fspd;
fPOs;s
fUj;jpl;lq;fis
eilKiwg;gLj;jy;
kw;Wk;
mikr;Rf;Fupa
jpizf;fsq;fs;>mur
$l;Lj;jhgdq;fs;
kw;Wk;
epajpr;
rl;l
epWtdq;fspd; tplaq;fs; kw;Wk; gzpfSld; mt;tplaq;fSf;Fupa nfhs;iffs; kw;Wk;
epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;> fUj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;jYk; njhluha;T nra;jYk;
kjpg;gPL nra;jYk;
(,yf;fk; 2187/27-2020 Mf];l; 09 mjptpNrl tu;j;jkhdg; gj;jpupif)

gpujhd gzpfs;
1. mikr;rpd; gzpfs; kw;Wk; fUkq;fis epiwNtw;wpf; nfhs;Stjw;F rl;lf;
fl;likg;G kw;Wk; Njrpaf; nfhs;ifnahd;W ,Uj;jy;.
i. RNjr kUj;Jt Kiwia Nkk;gLj;Jtjw;F nfhs;if tFj;jy;.
ii. mg;Nghija Njitg;ghl;Lf;F cfe;jthWk; RNjr kUj;Jtj; Jiwia
ghJfhg;gjw;Fk; jw;nghOJs;s rl;lj;jpy; jpUj;jq;fisf; nfhz;L tUjy;.
iii. RNjr kUj;Jt Kiwia ghJfhg;gjw;F cs;s rl;lq;fSf;F Vw;g xOq;F
tpjpfisg; gpwg;gpj;jy; kw;Wk; Gjpa rl;lq;fisf; nfhz;L tUjy;.
iv. jw;nghOJs;s rl;l xOq;F tpjpfSf;F mikthf jhgpf;fg;gl Ntz;ba
rigfisj; jhgpj;jy; kw;Wk; Kiwg;gLj;jy;.
2. mj;jpahtrpa trjpfSld; juk; tha;e;j RNjr kUj;Jtr; Nritnahd;W kf;fSf;F
cupj;jhf;Fjy;.
i. Gjpa njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp Rfhjhu Nritapd; Mf;fj;jpwid
Nkk;gLj;Jtjw;Fj; Njitahd epUthff; Kiwik cupa epWtdq;fSf;F
mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; jw;nghOJ cs;s Kiwikia mgptpUj;jp nra;jy;.
ii. rpwe;j ghJfhg;ghd RNjr kUj;Jt Nritia toq;Ftjw;F Kiwahf
xOq;FgLj;Jk; eilKiwfisr; nraw;gLj;jy;.
iii. rpfpr;ir NritfSf;F gpuNtrpg;gjw;F f];lg;gLfpd;w kf;fSf;F trjpfis
toq;Fjy;.
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iv. kf;fis ikakhff; nfhz;l RNjr kUj;Jt Nritapid toq;Fjy;.
v. jw;Nghija Njitg;ghLfSf;F Vw;g midj;J epWtdq;fspdJk; ngsjPf
tsq;fspdJk; mgptpUj;jp.
vi. tpNrl Neha;fSf;F kw;Wk; Neha;f; fl;Lg;gLj;jYf;F trjpfis toq;Fjy;.
3. vjpu;fhy re;jjpapdUf;fhf RNjr kUj;Jt Kiwia ghJfhj;jy;.
i. mwpitg; ghJfhg;gjw;Fj; Njitahd Mtzq;fis ,w;iwtiug;gLj;jpg;
NgZjy;.
ii. ghuk;gupa kUj;Jtu;fspd; mwpitg; ghJfhj;jy;.
iii. RNjr kUj;Jt KiwAld; ,ize;Js;s fyhrhu mk;rq;fisg; ghJfhj;J
r%fkag;gLj;jy;.
iv. mope;J NghFk; Mgj;ijf; nfhz;Ls;s %ypifr; nrbfis> jhtuq;fis
ghJfhj;jy;.
v. RNjr kUj;Jtj; Jiwapy; <LgLfpd;wtu;fSf;F r%fg; ghJfhg;G Ntiyj;
jpl;lnkhd;iw eilKiwg;gLj;jy;.
4. RNjr kUj;Jt Kiw njhlu;gpyhd fw;if kw;Wk; cau;fy;tpf;fhd re;ju;g;gq;fs;
kw;Wk; mwpitg; ngw;Wf; nfhs;sf;$ba re;ju;g;gj;ij toq;Fjy;.
i. ghlrhiyf; fy;tpapy; RNjr kUj;Jt Kiw gw;wpa Gupe;Jzu;it tsu;j;jy;.
ii. cau;fy;tpapy; RNjr kUj;Jt Kiw gw;wpa Gupe;Jzu;it tsu;j;jy;.
iii. juk; tha;e;j RNjr kUj;Jt Nritia kf;fSf;F toq;Fk; nghUl;L rpwe;j
kw;Wk; jpwKiwahf kdpj tsq;fisg; Ngzy;.
iv. MNuhf;fpakhd r%fj;ijf; fl;bnaOg;Gtjw;F RNjr kUj;Jt Kiw mwpit
kf;fs;kag;gLj;jy;.
5. RNjr kUj;Jtj; Jiwf;F cupa Muha;r;rpfs; %yk; Jiwapd; juj;ij Nkk;gLj;jy;.
i. RNjr kUj;Jtj; Jiwf;Fupa Muha;r;rpf;fhf $Ljyhd re;ju;g;gq;fis
toq;Fjy; kw;Wk; Cf;Ftpj;jy;.
ii. tpQ;Qhd uPjpapyhd Muha;r;rpj; jpl;lq;fisg; gpd;gw;wp Gjpa kUe;Jfs;> rpfpr;ir
Kiwikfs; kw;Wk; Gjpa mwpit r%fkag;gLj;jy;.
iii. Muha;rpfspd; NghJ njupatUfpd;w tplaq;fisg; ghJfhj;jy;.
6.

RNjr kUj;Jtj; Jiwf;F ru;tNjr ftdj;ijg; ngwy;.
i. njspTgLj;jy; kw;Wk; mDgtj;ij gupkhwpf; nfhs;Stjd; %yk; RNjr kUj;Jt
Kiwia ru;tNjr r%fj;jplk; nfhz;L nry;yy;.
ii. Rw;Wyhg; gazpfSf;F rpfpr;iraspg;gjw;F RNjr ghuk;gupa kw;Wk; MAu;Ntj
rpfpr;ir KiwfSf;F Kd;Dupik toq;fp Rw;Wyhg; gazpfs; rigAld;
xUq;fpize;J xOq;FgLj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;jy;.
iii. ru;tNjr juk; tha;e;jthW RNjr kUe;J cw;gj;jpfspd; ntspehl;L re;ij
Eioit mjpfupj;jy;.
iv. Jiwapd; juj;ij kw;Wk; jpwKiwahfg; NgZtjw;F ru;tNjr mikg;Gfspd;
xj;Jiog;igg; ngw;Wf; nfhs;sy;.

7. RNjr kUj;Jtj; Jiwf;Fj; Njitahd kUe;Jfis NghJkhd msT kw;Wk; juk;
tha;e;jjhf cw;gj;jp nra;jy;.
i. “Rtjuzp”RNjr kUe;J mgptpUj;jp kw;Wk; ghJfhg;Gf; fUj;jpl;lj;ij
ehLG+uhTk; tYthf eilKiwg;gLj;jy;.
278
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ii. RNjr kUe;Jfis ,e;ehl;by; ,yFgLj;jy;.
iii. Njitf;F Vw;wthW juk; tha;e;j RNjr kUe;Jfis ,e;ehl;by; cUthf;Fjy;.
iv. ,yq;if MAu;Ntj kUe;Jfs; $l;Lj;jhgdj;ij RNjr kUe;Jj; Jiwapy;
Kd;dzp epWtdkhf;Fjy;.
8. njhw;Wk; kw;Wk; njhw;wh Neha;fs; guTtijf; Fiwj;jy;.
i. RNjr itj;jpa vz;zf;fUitg; gad;gLj;jp njhw;wh kw;Wk; njhw;Wk; Neha;fs;
guTtijf; fl;Lg;gLj;JtJ njhlu;gpy; kf;fSf;Fs;s mwpit Nkk;gLj;Jjy;.
ii. RNjr kUj;Jt Kiwia mbg;gilahff; nfhz;l tho;f;ifr; Rl;bia
kf;fspilNa jhgpj;jy;.
9. er;R tp~k; ,y;yhj czTg; gof;fq;fis midj;J tajpdUf;Fk; ,ilNa
gpugy;ag;gLj;jy;.
i. kf;fspilNa RNjr kUj;Jt Nghrhf;F vz;zf;fU gw;wpa mwpit tpUj;jp
nra;jy;.
ii. er;R tp~k; ,y;yhj czTg; gof;fq;fis kf;fs;kag;gLj;jy;.
10. tYthjhu mgptpUj;jp ,yf;if G+u;j;jp nra;tjw;fhf NghJkhd gq;fspg;G toq;Fjy;
i. ntspehl;L nryhtzp ,e;ehl;bypUe;J nry;Ytijf; fl;Lg;gLj;jy;.
ii. ntspehl;L nryhtzpia ciof;Fk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;jy;.
iii. kf;fspd; tUkhd topfis Nkk;gLj;Jtjw;F gq;fspg;Gr; nra;jy;.
iv. epWtdj;jpd; tUkhd topfis Nkk;gLj;Jtjw;F gq;fspg;Gr; nra;jy;.

mikr;rpd; 2021.08.31 jpdj;Jf;fhd epjp Kd;Ndw;wk
mikr;R mYtyfk;
tFjp/nryT tplak;/cUg;gb

nghJ epUthfk;/NtW
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;
jhgdr; Nrit
mur epWtdq;fs;
 N`hkpNahgjp kUj;Jtg;
Nguit
 N`hkpNahgjp kUj;Jtkid
kPz;LtUk;
nghJthd epUthfk;

tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;
 MAu;Ntj kUe;Jf;
$l;Lj;jhgdk;

xJf;fPL
(&.)
284,300,000.00

nryT
(&.)

nryT tpfpjk;
(%)

154,506,616.43

54.35

15,470,915.10

59.05

331,500,000.00
7,500,000.00

184,967,294.13
1,103,764.85

55.80
14.72

23,500,000.00
5,000,000.00

60,299.00

1.21

26,200,000.00
21,000,000.00
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 fhg;gf rigfs;
 N`hkpNahgjp Nguit
 N`hkpNahgjp Kiw
mgptpUj;jp
 Nghrhf;F khspif epWTjy;
 nfhtpl; -19
Nehahsu;fSf;fhd
,ilj;jq;fy; Kfhk;
rpfpr;ir epiya Gduikg;G
%yjdk;
KO nkhj;jk;

2,000,000.00
5,000,000.00

-

5,000,000.00

29,560.00

0.59

91,011,000.00

50,000,000.00

54.94

139,011,000.00

51,193,623.85

36.83

470,511,000.00

236,160,917.98

50.19

xJf;fPL
(&.)
kPz;LtUk
%yjdk;
KO nkhj;jk;

-

nryT
(&.)

nryT
tpfpjk;
(%)

32,500,000.00

15,860,789.95

48.80

5,000,000.00
37,500,000.00

1,331,729.99
17,192,519.94

26.63
45.85

,uh[hq;f mikr;R mYtyfk;

01. MAu;Ntjj; jpizf;fsk;
gzpfs;
I. Muha;r;rp kw;Wk; Nghjdh eltbf;iffSf;fhf kUj;Jtkidfs; kw;Wk; Vida
epWtdq;fisj; jhgpj;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;.
II.
gl;liwfs;> gapw;rp tFg;Gfs; kw;Wk; fw;if newpfis elj;Jjy;.
III.
fpspdpf; , kUj;Jt Nritfs;> kUe;Jfs; kw;Wk; ,yf;fpa Muha;r;rpfs; elj;Jjy;.
IV. %ypifj; jhtuq;fis gapupLjy;> ghJfhj;jy; kw;Wk; gpugy;ag;gLj;jy;.
V. ehl;bd; midj;J gjpT nra;j MAu;Ntj kUj;Jtu;fisAk; Nkw;ghu;it nra;jy;
kw;Wk; epUtfpj;jy;.
VI. MAu;Ntj kUj;Jfs;> kUj;Jtkidfs;> kUe;jfq;fs;> kUe;J cw;gj;jp
epWtdq;fs;> kUe;Jf; fsQ;rpaq;fs;> tpw;gid epiyaq;fs; kw;Wk; jdpahu;
MAu;Ntj fy;tpf;Fupa eltbf;iffSf;fhf rl;l xOq;Ftpjpfis tFj;J
xOq;FWj;Jjy;.
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MAu;Ntj jpizf;fsk; - 2021.08.31 jpdj;Jf;fhd epjp Kd;Ndw;wk;
2021.08.31jpdj;Jf;F
nryT
Percentage
2021 xJf;fPL
tFjp/nryT tplak;/cUg;gb
(&.)
%
(&.)
1.nghJthd epUthfk;
2. kUj;Jtkid Nritfs;
3. Muha;r;rpfs;
4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs;
5. %ypifr; nra;if Ngzy;
kw;Wk; tpupthf;fk;
kPz;LtUk; nryT
1.nghJthd epUthfk;
2. kUj;Jtkid Nritfs;
3. Muha;r;rpfs;
4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs;
5. %ypifr; nra;if Ngzy;
kw;Wk; tpupthf;fk;
%yjdr; nryT
1.nghJthd epUthfk;
2. kUj;Jtkid Nritfs;
3. Muha;r;rpfs;
4. fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs
5. %ypifr; nra;if Ngzy;
kw;Wk; tpupthf;fk;
nkhj;jr; nryT

120,000,000

72,747,832

1,282,000,000
271,500,000

782,640,888

143,438,070

61.04

1,780,000,000
12,000,000

1,060,287,656
3,329,371

59.56
27.74

7,000,000

1,464,727

29,600,000
76,900,000

372,000,000
32,000,000
29,000,000

452,000,000
132,000,000

18,395,829
43,065,037

205,898,130
10,219,652

4,422,041

225,333,921
76,077,203

1,654,000,000

988,539,018

105,900,000

47,487,078

303,500,000
36,600,000

2,232,000,000

153,657,722
19,860,556

1,285,621,577

60.62
52.83
62.15
56.00
55.34
31.93
20.92
15.24
49.85
57.63
59.76
50.62
54.26
44.84

109.41

02. N`hkpNahgjp kUj;Jtg; Nguit
Mz;L eilKiwg;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fs;
රු.මි. 2.00kp. & nrytpy; N`hkpNahgjpf; fy;Y}upf; fl;llj;ij mYtyff; fl;llkhf
mgptpUj;jp nra;Ak; gzpfs; epiwT nra;ag;gl;Ls;sJld; cgfuzq;fs; nfhs;tdT
eltbf;iffs; kw;Wk; Fsp&l;bfs; nghUj;Jk; eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Lf;
nfhz;bUf;fpd;wd.
fhyp uj;fk efupy; 2021.07.13Me; jpfjp murhq;fj;jpd; Gjpa N`hkpNahgjp fpspdpf;
Muk;gpf;fg;gl;lJ.

03.

N`hkpNahgjp kUj;Jtkid

epUkhzpg;Gfs; kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfis mgptpUj;jp nra;Ak; eltbf;iffs;
2021 Mk; Mz;Lf;fhf 05 kp.&gh %yjd xJf;fL
P xJf;fg;gl;Ls;sJld; ,jpy; 3.7
kp.&ghitg; gad;gLj;jp ntsp Nehahsu; gpupit Gduikj;jy;> kUj;Jtkid
Eiothapy;> fjT Gduikj;jy; kw;Wk; ePu;j;jhq;fpfis epUkhzpj;jy; Nghd;w
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mgptpUj;jpr; nraw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wd. N`hkpNahgjp
kUj;Jt fpspdpf;FfSf;fhf kUe;Jfisf; fsQ;rpag;gLj;Jtjw;F ku mYkhupfs; 12
toq;fpaik kw;Wk; 3 fpspdpf;FfSf;fhf ngau;g; gyiffisj; jahupf;Fk; gzpfs;
eilngWfpd;wd.
N`hkpNahgjp kUj;Jtkidapd; ntsp Nehahsu; gpupT kw;Wk; ,urhad$l Nritfs;
Nghd;w gpupTfs; ,Ue;jhYk; cs;sf Nehahsu; gpupT nfhtpl; 19 rpfpr;ir epiyak;
Nghd;wd gad;gLj;jg;gLtjhy; jq;fpapUe;J rpfpr;irngWk; gpupT jw;fhypfkhf
%lg;gl;ld.
N`hkpNahgjp kUj;Jtkid %yk;2020Mk; Mz;L31,446 Nehahsu;fSf;fhfTk;, 2021
Mk; Mz;L A+iy khjk; tiu 8,990 Nehahsu;fSf;fhfTk; rpfpr;iraspf;fg;gl;Ls;sd.

04. ,yq;if MAu;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdk;
MAu;Ntj kUe;Jfs; cw;gj;jp- 2021

jpl;lkplg;gl;l cw;gj;jpfs; kw;Wk; cz;ikahd cw;gj;jpfs; - 2021 Mk; Mz;L

jpl;lkplg;gl;l cw;gj;jpfs;
cw;gj;jp

tpw;gid

(&.kp.)
617.403

cz;ikahd cw;gj;jpfs;(2021.09.30
jpdj;Jf;F)

353.461

,yf;F tpw;gid

559.005

cz;ikahd tpw;gid (2021.09.30
jpdj;Jf;F)

418.385

cw;gj;jp tpw;gid
cw;gj;jp tpw;gidapd; NghJ mur gpupTfspy; (MAu;Ntj kUj;Jtkidfs; kw;Wk;
,ytr MAu;Ntj kUe;jfq;fs;) tpw;gidfs; $Ljyhd tpfpjj;ijf; fhl;Lf;fpd;wd.
MAu;Ntj kUe;JfSf;fhf epyTfpd;w cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L re;ijfis
,dq;fz;L tpw;gidia gy;tifg;gLj;Jtjw;fhd gy jpl;lq;fs; tFf;fg;gl;Ls;sd.
,e;jf; $l;Lj;jhgdj;Jf;F cupa 17 tpw;gid epiyaq;fs; kw;Wk; Kftu;fs; %yk;
tpw;gid eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

cw;gj;jpj;jpwid mjpfupj;jy;.
Gjpa cw;gj;jpfSf;fhf &gh. 2,646,000 ngWkjp tha;e;j nrk;G+ fyit ,ae;jpuk; ( 600
Liters Stainless Steel Cosmetic Mixing Machine) epWtpajd; %yk; cw;gj;jpj; jpwid
mjpupg;gjw;F eltbf;if vLj;jy;.
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Kfhikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; jpl;lkply; gpupT
Rfhjhu mikr;R – ,yq;if

