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பத்திரிக்கை செய்தி 

சென்கை சபொது மருத்துவம் குறித்த ஆய்வு சவளியீடு 

50 தன்னார்வலர்கள் சேர்ந்து பபாது சுகாதாரம் சேம்படுத்தும் ச ாக்கத்தில் 
பேன்னன அரசு ேருத்துவேனன ேற்றும் ஆரம்ப சுகாதார னேயங்களில் 
எடுக்கப்பட்ட ஆய்வின் முடிவுகனள அறப்சபார் இயக்கம் இன்று 
பவளியிட்டது. அரசு ேருத்துவேனனகளிலும், பேன்னனயிலுள்ள  கர்ப்புற 
ஆரம்ப சுகாதார  ினலயங்களிலும் அறப்சபார் தன் ேமூக ஆய்வினன 
பேய்தது. இந்த ஆய்வு தேிழ் ாட்டின் ேருத்துவ அனேப்பின் பிரதிபலிப்பு 
என்று கூற முடியாது. எனினும் பேன்னனயின் அரசு பபாது சுகாதார 
அனேப்பின் பிரதிபலிப்பாக இது  ிச்ேயம் அனேந்துள்ளது. 
 

அரசு ேருத்துவேனனகளிலும்  கர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார 
 ினலயங்களிலும்,அடிப்பனட வேதிகளான குடி ீர், கழிப்பனற, சுகாதாரம், 

ேருத்துவ ஊழியர்களின் சேனவ,  டத்னத, இலஞ்ேம், ச ாயாளிகளின் 
ஒட்டுபோத்த அனுபவம் சபான்றனவகளில் உள்ள குனறபாடுகனள இந்த 
ஆய்வு விவரிக்கிறது.  

 

முதற்படியாக, பல்சவறு மூன்றாம் ினல ேருத்துவேனனகளான இராஜிவ் 
காந்தி அரசு பபாது ேருத்துவேனன, ஸ்டான்லி ேருத்துவேனன, கீழ்ப்பாக்கம் 
ேருத்துவக் கல்லூரி ேற்றும் ேருத்துவேனன, இராயப்சபட்னட அரசு 
ேருத்துவேனன, அரசு ேகப்சபறு ேருத்துவேனன, அரசு கண் ேருத்துவேனன, 

சகாஷா ேருத்துவேனன சபான்றவற்றில் உள்ள 250 ச ாயாளிகளிடம் 
அல்லது அவனர பார்த்துக் பகாள்ள உடன் வந்திருப்பவரிடம் ஒரு 
அடிப்பனடக் கணக்பகடுப்பு  டத்திசனாம். சேலும் பேன்னனயிலுள்ள 26 



 கர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார  ினலயங்களிலும் உள்ள 110 ச ாயாளிகளிடம் 
ஆய்வு சேற்பகாண்சடாம்.  

ஆய்வின் முடிவுைள்: சபொது மருத்துவமகைைள்  

மூன்றாம் ினல அரசு ேருத்துவேனனகளில், ேருத்துவர்கள் ேற்றும் உதவி 
ஊழியர்களின் சேனவனயப் பபாறுத்தேட்டில் ச ாயாளிகள் உயர்ந்த 
அளவிற்கு திருப்தியளிக்கும்  ினல உள்ளதாகசவ கருதுகின்றனர். முக்கிய 
பிரச்ேினனகளாக, ேரியாக சுத்தப்படுத்தப்படாத கழிப்பனற, சுத்தேில்லாத 
குடி ீர், அடிப்பனட சேனவகள் கினடப்பதற்சக பபரிய அளவில் பரவிக்கிடக்கும் 
லஞ்ேம் ேற்றும் ேருத்துவ சேனவ கினடக்க  ீண்ட காத்திருப்பு ச ரம் 
சபான்றனவ இந்த ஆய்வில் பவளிவந்திருக்கின்றன.  

டொக்டர்ைள் மற்றும் உதவி ஊழியர்ைளின் செகவைளில் உயர்ந்த அளவு  
திருப்தி: 69% ேருத்துவரின் சேனவ திருப்திகரோக இருந்தது, 66%  ர்ஸ்கள் 
சேனவ திருப்தி அளிக்கும் வண்ணம் இருந்தது, 62% 
ேருந்துப்பணியாளர்களுடனும், 66% சலப் படக்னஷீியரின் சேனவயும் 
திருப்தியாக இருந்ததாக ஆய்வு கூறுகிறது.  

மருத்துவமகையின் தூய்கம: 68% ச ாயாளிகள் ேருத்துவேனன  
பராேரிக்கப்படுவதாக உணர்கின்றனர்.  

சமொெமொை ைழிப்பகறைள் மற்றும் தூய்கமயற்ற குடிநீர்: 73 ேதவதீ ேக்கள் 
குடி ீர் வேதிகள் சோேம் அல்லது ேராேரி என்று உணர்ந்தனர். பபரும்பாலான 
ேருத்துவேனனகளில் குடி ீர் கினடக்கவில்னல அல்லது அசுத்தோனதாக 
இருக்கிறது என்று கருதுகிறார்கள். ேருத்துவேனனகளில் கழிவனற வேதிகள் 
சோேம் அல்லது ேராேரியாக இருப்பதாக கணக்பகடுக்கப்பட்ட ச ாயாளிகளில் 
51% உணர்ந்தார்கள். 
தகைவிரித்தொடும் ைஞ்ெம்: 49% ச ாயாளிகள் அரோங்க ேருத்துவேனனயின் 
சேனவனய பபறுவதற்காக லஞ்ேம் பகாடுக்க சவண்டியிருந்ததாகக் கூறினர். 
லஞ்ேம் பகாடுப்பதற்கு ேறுத்துவிட்டால், ச ாயாளிகளுக்கு சேனவ 
ேறுக்கப்படுகிறது அல்லது சேனவயின் தன்னே குனறவதாக உணர்கின்றனர்.  

ெிைிச்கெயில் தொமதம்: 45% ச ாயாளிகள் / உடனிருப்பவர்கள் 
ேருத்துவேனனயின் சேனவ / ேிகிச்னேனய பபற  ீண்ட காலம் 
காத்திருப்பதாக பதரிவித்தனர். 



மருத்துவமகையில் தங்ை இடம் இல்கை: 53% ச ாயாளிகள் ேற்றும் 
அவர்களுடன் வந்தவர்கள் ேருத்துவேனனயில் தங்கும் வேதி இல்னல 
அல்லது ேராேரி என்று பதரிவித்தனர்.  

செகவ உத்தரவொதமின்கம மற்றும் குகறதரீ்ப்பு குகறபொடு: சேனவகளின் 
கால அவகாேம் ேற்றும் குனற தீர்ப்பு வழிமுனறகள் குறித்த தகவல் 
சபாதுோன அளவு இல்னல. பல ச ாயாளிகள் சோதனன முடிவுகனளப் பபற 
 ீண்ட ச ரம் காத்திருக்க சதனவயிருக்கிறது. படுக்னக சபார்னவகனள 
ோற்றுவதற்கு கூட ப டுச ரம் காத்திருக்கத் சதனவ இருப்பதாக 
பதரிவித்தனர்.  

 

ஆய்வின் முடிவுைள்: நைர்புற ஆரம்ப சுைொதொர 
கமயங்ைள்  

பேன்னனயில் உள்ள 26  கர்புற ஆரம்ப சுகாதார னேயங்களில் எடுக்கப்பட்ட 
கருத்துக்கணிப்பின் முடிவுகள் கீழ்வருோறு. 
உள்ைட்டகமப்பு வெதிைள்: கருத்துக்கணிப்பின்படி 90% ேக்கள், னேயங்கள் 
சுத்தோக இருப்பதாகவும், 83% ேக்கள்  ல்ல குடி ீர் வேதிகள் இருப்பதாகவும், 

80% ேக்கள் கழிப்பிட வேதிகள் இருப்பதாகவும் பதரிவித்துள்ளனர். 
மருத்துவர்ைள் செகவ: 82% ச ாயாளிகள், தாங்கள் ேந்தித்த ேருத்துவர்கள் 
தங்களுடன் சபாதுோன ச ரம் பேலவழித்து தகுந்த ஆசலாேனன 
வழங்கியதாக பதரிவித்துள்ளனர். 92% ச ாயாளிகள் தங்களுக்கு சதனவயான 
ேருந்துகள் கினடத்ததாக பதரிவித்துள்ளனர். 89% ச ாயாளிகள் னேய 
ஊழியர்களின் அணுகுமுனற  ல்லதாக உள்ளது என்று பதரிவித்துள்ளனர். 
மருத்துவர்ைளின் பணிசநரம்: கருத்துக்கணிப்பின்சபாது, 23% ஆரம்ப சுகாதார 
னேயங்களில் ஒரு ேருத்துவர் கூட பணியில் இல்னல. ேற்ற 
னேயங்களிலும் பபரும்பாலான ேருத்துவர்கள் கானல 9 ேணி முதல் 11 
ேணி வனரயிலான 2 ேணி ச ரசே பணியில் இருந்துள்ளதாக 
கணக்பகடுக்கப்பட்டுள்ளது. 6% னேயங்களில் ேட்டுசே ேருத்துவர்கள் தங்கள் 
பணி ச ரோன கானல 8 ேணி முதல் பகல் 3 ேணி வனர முழுவதும் 
பணியில் இருந்ததாக கணக்பகடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



ஆசைொெகை சநர ெிரமங்ைள்: NUHM வழிகாட்டுதலின்படி ஆரம்ப சுகாதார 
னேயங்கள்  ண்பகல் 12 ேணி முதல் இரவு 8 ேணி வனர 
புறச ாயாளிகளுக்காக பேயல்பட சவண்டும். ஆனால் அதற்கான 
அறிவிப்புகள் எங்கும் காணப்படவில்னல. 
ஆரம்ப சுைொதொர கமயங்ைளின் அதிைொரபூர்வமொை சநரம் கானல 8 ேணி 
முதல் பிற்பகல் 3 ேணி வனர ஆகும். ஆனால் அதற்கு ோறாக பல 
னேயங்கள் கானல 9 ேணி முதல் 12 ேணி வனரயிசலா அல்லது அதற்கும் 
குனறவான ச ரசே இயங்குகிறது. ோனல ச ரங்களில் னேயங்கள் 
இயங்காததால் ேக்கள் தாங்கள் தனியார் ேருத்துவேனனகளுக்கு பேல்லும் 
 ினல ஏற்பட்டுள்ளதாக பதரிவித்துள்ளனர். 
குகறவொை பயன்பொடு:ஒரு ேணி ச ர கணக்பகடுப்பின்சபாது, 61% 
னேயங்களில் பத்துக்கும் குனறவான ச ாயாளிகள் ேட்டுசே இருந்துள்ளனர். 
ேருத்துவர்கள் தங்கள் பணிச ரங்களில் பணியில் இல்லாததும், சபாதுோன 
ஸ்சகன் வேதிகள் இல்லாததும், புறச ாயாளிகளுக்கான ச ரங்களில் உள்ள 
ேிரேங்களுசே இந்த குனறவான.சேனவ பபறுசவாரின் எண்ணிக்னகக்கு 
முக்கிய காரணங்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
அரசு மருத்துவமகையின் பரிசெொதகை கமயங்ைளில் உள்ள குகறைள்: 
அரசு  ேருத்துவேனனயில் உள்ள பரிசோதனன னேயங்களில் ஸ்சகன் 
எக்ஸ்-சர  சபான்ற எந்திரங்கள் பழுது அனடந்தனேயால் , கர்ப்பிணி பபண்கள் 
உட்பட ச ாயாளிகனள  தனியார் னேயங்களில் ஸ்சகன் எடுக்க போல்வதாக 
81 ேதவதீத்திற்கும் சேசல உள்ள ச ாயாளிகள் கூறுகின்றனர் . ஸ்சகன்  
சபான்ற வேதிகள் இல்லானேயால் ச ாயாளிகள் தனியார் 
ேருத்துவேணிக்சகா அல்லது ராஜிவ் காந்தி ேருத்துவேனன சபான்ற பபரிய 
அரசு ேருத்துவேனனகளுக்சகா பேல்ல சவண்டிய  ினல ஏற்படுகின்றது . 
இதனால் அது சபான்ற பபரிய ேருத்துவேனனகளுக்கு அளவிற்கு அதிகோன 
ச ாயாளிகள் பேல்கின்றனர் . பதினனந்து  CHC னேயங்களில் , ஏழு ேட்டுசே 
இயங்கும்  ினலயில் உள்ளது . அந்த னேயங்கள் கூட , பபரும்பான்னேயாக , 

இரண்டாம்  ினல பராேரிப்பு னேயங்களாக இயங்குவதில்னல. பவறும் 
ேகப்சபறு ேம்பந்தோனவர்கள் ேட்டும் வந்து சபாவதாக இருக்கிறது. ஆனால் 



இனவ இரண்டாம்  ினல சுகாதார னேயங்களாக இருப்பதற்காக 
உருவாக்கப்பட்டனவ.  

சபொது தைவல் விழிப்பு உணர்வு இல்ைொகம: 95 ேதவதீ  கர்ப்புற சுகாதார 
னேயங்களில் , அதன் ஊழியர்களின் பபயர்கனள அறிவிப்பு பலனகயில் 
னவக்கப்படவில்னல . 67 ேதவதீ னேயங்களில் , அவர்கள் பேய்யும் ேருத்துவ 
சேனவகனள கூட அறிவிப்பு பலனகயாக னவப்பது இல்னல. 90 ேதவதீ 
னேயங்களில் புகார் பதரிவிக்கும் பதானலசபேி எண் ேற்றும் , குனற தீர்ப்பு 
பதானலசபேி எண் சபான்றவற்னற கூட அனனவருக்கும் பதரியும்படி 
னவப்பது இல்னல . 
 

பரிந்துகரைள்: 
இந்த ஆய்வின் ேில முக்கிய பரிந்துனரகள் பின்வருோறு: 
குடி நீர் மற்றும் ைழிவகற பரொமரிப்பு : சுத்தோன  குடி ீர் ேற்றும் 
கழிப்பனற என்பது , ஒரு ேருத்துவேனனயின் ச ாயாளிகள் , ேற்றும் அவனர 
கவனித்துக்பகாள்பவர்களுக்கான ேிக அத்தியாவேிய அடிப்பனட சதனவ . 
அனனத்து ேருத்துவேனனகளிலும் இனவ அவேியம் இருக்க சவண்டும்  

ைஞ்ெ ஒழிப்பு அதிைொரி பணி நியமைம் செய்தல் : ஊழல் ஒழிப்பு  ேற்றும் 
கண்காணிப்புத் துனற னகசயட்டின்படி , ஒரு முழு ச ர ஊழல் கண்காணிப்பு 
அதிகாரி இருக்க சவண்டும். அவருடன் இனணந்து பணியாற்ற ஒரு குழுவும் 
அரசு ேருத்துவேனனகளில் லஞ்ேம் சபான்ற ேட்ட விசராத பேயல்கனள 
தடுக்க அவேியம்.  

வருகைப்பதிசவட்டில் சவளிப்பகடத்தன்கமயும் சபொறுப்புகடகமகயயும் 
ெரி செய்தல்: ேிகிச்னேயில் காலதாேதம் குனறக்க/அகற்ற  அரசு 
ேருத்துவர்கள்  வருனகப்பதிசவட்டில் (அட்படன்டன்ஸ்) 
பவளிப்பனடத்தன்னேயும் , பபாறுப்புனடனேயும் அத்தியாவேியம். ஏபனனில் 
ஊழியர்கள் முழு ச ரம் சேனவயில் இருந்தாசல பபரிய அளவில் ேிகிச்னே 
தாேதம் குனறயும்.  வருனகப்பதிசவட்னட னகயால் எழுதும்படி னவக்காேல் 
 பசயாபேட்ரிக் என்ற னகசரனக இயந்திரப் பதிவு முனற னவத்தல், 

துனறவாரியாக ேருத்துவரின் பபயர் ேற்றும் அவரது பணி ச ரம் ஒரு 
தகவல் பலனக மூலம் அனனவருக்கும் பதரியும்படி னவத்தல் ேற்றும் 



இனணயத்தில் ேருத்துவ ஊழியர்களின் பபயர்கள் ேற்றும் அவர்களின் 
வருனகப்பதிசவடுகளின்  கனல  பவளியிடுதல் சபான்றனவ  ேிகிச்னேயில் 
காலதாேதத்னத  கணிேோக குனறக்கும்/அகற்றும். 
தைவல் இல்ைொ குகற: உதவி னேயத்னத/சேனஜனய  பபாதுசவனலகளில் 
அக்கனற உள்ளவர் னகயாண்டு ஒவ்பவாரு புகானரயும் பதிய சவண்டும். 
அவர் ஒரு புகார் பதிசவட்னட பராேரித்தல் அவேியம். தகவல் பரிோற்று 
முனறகள் ேரியாக இருந்தாசல குழப்பங்களும், சதனவயற்ற சோதல்களும் 
கணிேோக குனறயும். ேருத்துவர்கள் ேற்றும் அவர் பணி ச ரங்கள், தரப்படும் 
ேிகிச்னேகள் பற்றிய தகவல்கள் சபான்றனவ தகவல் பலனககள் வாயிலாக 
ஒவ்பவாரு துனறயும் ேக்களுக்கு பதரிவிப்பது அத்தியாவேியம். 
மொகை சநரத்தில் புறசநொயொளிைள் மருத்துவம் அவெியம்:  கர்புற ஆரம்ப 
சுகாதார  ினலயங்களில் கானல ேற்றும் ோனல இரு ச ரங்களிலும் 
ேருத்துவம் பார்ப்பது அவேியம். சவனலக்கு சபாகும் பபாது ேக்களுக்கு இது 
வேதியாக இருக்கும். 
மருந்து ைிகடத்தல்: அனனத்து ேருந்துகளும் ேருத்துவேனனக்குள் 
சபாதுோன அளவில் எப்சபாதும் கினடக்கின்றனவா என்பனத உறுதி பேய்ய 
 டவடிக்னககள் எடுக்கப்பட சவண்டும்.  

குடிமக்ைளின் உரிகமபத்திரம் Citizens charter: ன்கு வனரயறுக்கப்பட்ட 
குடிேகனின் ோேனம் வழங்கப்படும் சேனவகள் ேற்றும் அதற்கான கால 
அவகாேம் ஆகியவற்னறக் குறிப்பிடும் பல்சவறு அறிவிப்பு பலனககள் பல 
ேட்டங்களில் ேருத்துவேனனகளுக்கு சதனவ. தற்சபானதய ோேனங்கள் 
ேிகவும் பதளிவற்றதாக உள்ளன.  

குகற தரீ்ப்பு: தற்சபாது ச ாயாளிகள் ேற்றும் உதவியாளர்களினடசய 104 
என்ற ேருத்துவ வேதி பற்றிய புகார் எண் பற்றி விழிப்புணர்வு கூட இல்னல. 
குனற தீர்க்கும் பேயலில் ஒவ்பவாரு புகாருக்கும் ஒரு புகார் எண் 
வழங்கப்பட்டு தீர்க்கப்பட சவண்டும். UPHC ோ கராட்ேியின் கீழ் வருவதால், 

ச ாயாளிகள் குனற  ிவர்த்தி பேய்வதற்கான வழிமுனறகனள 
அறிந்துபகாள்ளும் வனகயில் அனனத்து ேருத்துவேனனகளிலும் புகார் எண் 
1913 என்ற ோ கராட்ேி புகார் பகாடுக்கும் எண் ேக்களுக்கு காட்டப்பட 
சவண்டும். 



முதன்கம மற்றும் இரண்டொம் நிகை சுைொதொர கமயங்ைளின் செகவ: 
பரிசோதனன ேற்றும் ஸ்சகனிங் வேதிகனள சேம்படுத்துதல், மூன்றாம் 
 ினல  ிறுவனங்களின் சுனேகனள பவகுவாக குனறக்க வழிவகுக்கும். 
ஆரம்ப சுகாதார  ினலயங்களில் ோனல ச ரங்களில் பவளி 
ச ாயாளிகளுக்கு ேருத்துவம் பார்க்கும் வேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட 
சவண்டும், இதனால் ச ாயாளிகள் உடம்பு ேரி இல்னல என்றாசல  
சவனலயிலிருந்து விடுப்பு எடுக்க சதனவ இல்லாேல் சவனலயிலிருந்து 
திரும்பிய பின் ேருத்துவம் பார்த்துக் பகாள்ள முடியும். 
ெமூை ைண்ைொணிப்பு: ேமூக கண்காணிப்பு, ேமூக தணிக்னக, குடிேக்கள் 
சேனவ குறித்த ேதிப்பபண் அளித்தல் சபான்றனவ ேக்களின் பங்களிப்பு 
ஈடுபாடு ேற்றும் கருத்து பதரிவித்தனல அதிகப்படுத்தும்.  இது சபான்ற 
கருவிகனள அரோங்கம் தீவிரோக ஊக்குவிக்க சவண்டும். 
சவளிப்பகடத்தன்கம: தகவல் பபறும் உரினேச்ேட்டம் பிரிவு 4இன் படி 
ஒவ்பவாரு துனறயும் குறிப்பிட்ட தகவனல பவளிப்பனடயாக  தத்தேது  
வனலத்தளங்களில் னவக்க சவண்டும். முன்சனற்பாடாக இவற்னற 
பவளிப்பனடயாக னவப்பது ேிகவும் அவேியம் 

 

 

 

பஜயராம் பவங்கசடேன் 

ஒருங்கினணப்பாளர், அறப்சபார் இயக்கம் 

Ph: 9841894700 
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