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உய� இர�த அ��த� - ஒ� ��ர ம���வ �ைல, இ� உல�� மரண���� ���ய

காரண�க�� ஒ�றா��. ெகாேரானா ைவர� ெதா��ேநா��� ஒ� வ�ட� க���, உய�

இர�த அ��த� உ�ளவ�க� ேகா�� -19 வ�தா� க�ைமயாக ேநா�வா��படலா� அ�ல�

இற�க ேந��� எ�பத�� ேபா�மான சா��க� உ�ளன. இ�த �ர��ைன�� ��ர�ைத

க���� ெகா��, உலக உய� இர�த அ��த� �ன� (WHD) ஒ�ெவா� ஆ��� ேம 17

அ�� உலகள�� �ைன��ர�ப��ற�. இ�த ஆ�� WHD - “உ�க� இர�த

அ��த�ைத ���யமாக அள��த�, அைத� க���ப����க�, ��ட கால� வாழ

ேவ���” எ�ற ெச��ைய ஊ����பைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�. .

இ��யா�� ��ட�த�ட 30% ெப�யவ�க��� உய� இர�த அ��த� உ�ள�. இ��,

ஆப�தான வைக��, அ�க எ���ைக�லானவ�க��� அவ�க�� �ைல ப��

ெத�யா�. இ��யா�� ேத�ய �காதார �ஷ�, உய� இர�த அ��த� எ�ப� இ��யா��

�காதார ெதாட�பான ஆப�� கார�க�� �த�ட��� உ�ள�, இ� ேநா� ம��� இற��

�ைமக��� �க�ெப�ய ப�க��ைப� ெகா���ள� ”எ�� 2014 ஆ� ஆ�� ஒ�

ஆ�� (அ�சலா. ஆ�., ம��� பல�) � ���கா���ற�. அவ�க�� ஆரா���, 42% நக���ற

இ��ய�க� ம��ேம த�க�� உய� இர�த அ��த�ைத அ������றா�க�, 38% ம��ேம

அத�கான ���ைச ெப�� வ���றன�, ேம�� ஐ��� ஒ� ப���ன� ம��ேம அைத�

க����� ைவ�����றா�க� எ�� க�ட����ள�. உலக �காதார ைமய� (WHO) ஆ�

��ெமா�ய�ப�ட 9 ெதா�றா ேநா�க� (NCD) இல��க��, உ�� �ைற�� ஒ�றா��.

இத��, WHO 2025ஐ இல�காக �����ள�. 2025 ஆ� ஆ���, உ�� / ேசா�ய�

உ�ெகா�ளைல 30%ஆக �ைற��� த�னா�வ இல�ைக அைடவத�� இ��யா��

உ��ய����ள�. உலக உய� இர�த அ��த �ன�ைத �����, ��ண�க��,

ம���வ�க�� ஒ��ைண��, உய� இர�த அ��த ���ைச��, ��வாக��,

இ��யா��� ெபா� �காதார ����ைமயாக இ��க ேவ��� எ�� அைழ��

���தன�.

இ�த உலக உய� இர�த அ��த� நாைள� ���க ம��� உய� இர�த அ��த� அ�கமாக

இ��பைத த��ப� ���� அவசர நடவ��ைக எ��க ேவ��யத� அவ�ய�ைத

வ�����வத�காக, ���ச� க���ம� அ�� ��� ஆ��� ��� (�.ஏ.�) ம���

��ெந�ேவ� மாவ�ட �க�ேவா� ����ண�� இய�க� இைண�� “உய� இர�த

அ��த� ம��� இ�தய ஆேரா��ய�” எ�ற தைல��� ஒ� ெவ�னா� ஏ�பா�

ெச�தன�. இ��க����� ேப�ய ப�ம� � டா�ட� ��கா� �.�வ�த�பர�, ெபர�ப��

அர� ம���வ� க����� ��னா� �� அவ�க� , உய� இர�த அ��த�,

ெப��பா��, உ�� �க�� ேபா�ற உண� கார�க� உ���ட பல மா��யைம�க���ய

வா��ைக �ைற கார�க�� �ைளவா��, எ�றா�. “உ�� உ�ெகா�ள� �ைற��

ஏ�கனேவ உய� இர�த அ��த� உ�ளவ�க�� இர�த அ��த அளைவ� �ைற��ற�.



WHO ப���ைர�த �னச� உ�� உ�ெகா�ள� வர�ைப ( 5 �ரா�) �ட, இர�� மட��

அ�கமாக இ��ய�க� பய�ப�����றன�. இ�த உ�� �ைறய பத�ப��த�ப�ட அ�ல�

ெபா�டல�ப��த�ப�ட உண�� இ��� வ��ற�. ”

இ��க�����, ம���வ� இ அ�ணாசல� - ��த ஆேலாசக� - தைல��� இ�தயேநா�

��ண�, அ�ணா இ�தய பராம���; ம���, டா�ட� ேஹமம��. ஏ.ேஜ. - ம���வ

ஊ�ட�ச��� �ைற தைலவ� ம��� ேபரா��ய�, � ராம�ச��ர உய� க�� ம���

ஆரா��� ��வன� (��), ேப�ன�. இ� ேப�சாள�க��, இர�த அ��த�ைத சாதாரண

வர����� ைவ����க உ��� பய�பா�ைட �ைற�க ேவ��யத� அவ�ய�ைத��,

�ைக�ைலைய த���க ேவ��ய அவ�ய�ைத��, ஒ� ந�ல உண��

���ய�ைத��, வ�����ன�. பத�ப��த�ப�ட ம��� ெபா�டல�ப��த�ப�ட

உண�க��� மாறாக ��ய உண�க�� ���ய��வ�, ம��� அ�க� உட� உைழ��

இ�லாத வா��ைக �ைற�� மாறாக உட�ப����� அவ�ய� ப�� இ�

ேப�சாள�களா�� வ�வாக அ����த�ப�ட�. ச��யவ�� , மாவ�ட க�கா��பாள�,

அர� அ��கா��யக�, சதக��லா அ�பா க����� �த�வ�, �ைண �த�வ�,

மாணவ�க� ம��� ெபா� �க�ேவா� ஆ�ேயா� இ��க����� கல�� ெகா�டன�.

அ�க உ�� உ�ெகா�வதா� ஏ�ப�� க�ைமயான �ைள�க� ஒ� ����ட�த�க

�ஷயமா��. ஏென�� பா�ைவயாள�க�,உ�� ந� இ�தய அைம��� ெசய�பா�ைட

எ�வா� மா��யைம��ற� எ�பைத ப�� ேக�� அ��தனர . CAG இ� இய��ன�

��ம� S சேராஜா ��ைக��, “க�கா��க�படாத உ�� உ�ெகா�ள� ���ய�

கண�கான இ��ய�க�� ஆேரா��ய���� ����ட�த�க அ����தலாக உ�ள�.

உண�க�� அ�க உ�� உ�ளட�க� இ��பைத �க�ேவா��� எ�ச��ைக, நா�க�

ெபா�டல�ப��த�ப�ட உண� ெபா��க��, �� ெதா��� ேல��க� (FoPL) ேவ���

எ�� ���ேறா�. இைவ ெபா�டல�ப��த�ப�ட உண� ெபா��க��, �க�ேவா�

பா��த�ட�, உ� ெகா�ள����� உட�நல அபாய�க� ���� உடன�யாக எ�ச����

வைக��, ெவ��பைடயாக ைவ�க�பட ேவ���. கட�த 2018 ஆ� ஆ���,

இ��யா�� உண� பா�கா�� ம��� தர ��ணய ஆைணய� (ேல��� ம��� கா��)

���ைறக�� �� ெதா��க�ப�ட உண��கான FoPL-ஐ

அ��க�ப������தா��,ஒ����ைற �ைர�� அ���க�பட ேவ���, அ�

உடன�யாக நைட�ைற�� வர ேவ���, எ�� ���றா�.

�.ஏ.� ப��ய ����

���ச� க���ம� அ�� ��� ஆ��� ��� (�.ஏ.�) எ�ப� ஒ� லாப

ேநா���லாத ம��� எ�த அர�ய� க��ைய�� சாராம�, ெதா���ைற�� இய��

வ�� ஒ� ெதா�� ��வனமா��. இ�த அைம�� �க�ேவா� சா��த �ர�சைனக��,

�����ழ� சா��த �ர�சைனக��, ��ம�க�� உ�ைமகைள� பா�கா�க�� ம���



ெவ��பைடயான த�ைம, ெபா���ண��, ��ெவ��த� ேபா�றவ�ைற உ�ளட��

ேம�ப�ட ��வாக� ெசய�பா�கைள ஊ����க�� பா�ப�� வ���ற�.

ேம�� �வர�க���:

ச�தா - 9884122398 அ�ல� savitha.thirunavukkarasu@cag.org.in ெதாட��ெகா�ள��.

டா�ட� ��கா� ேகா.�வ�த�பர� காெணா� �ல� இர�த அ��த� ப��ய அ��ைரகைள
��னா�.

இ�தயேநா� ம���வ� அ�ணா�சல� இர�த அ��த� ப�� ����க� வழ��னா�



ஊ�ட�ச�� ேபரா��ய�� ம���வ�மான ேஹமமா�� அவ�க� உண� உ��� வழ�க�ைற
ப�� �ள�க உைரயா��னா�


