இணைந் த ஊடக அறிக்ணக

இனங்கைறல் சர்தச சுைரர சசசனல்கனக லட்டிக்ை ஒன்நறகதரம்

ஒருங்ைறகந் டடிக்கைக்கு இதுத குந் தரகும்.

குடித்சரகை ரற்நத்துக்ைரண தகைகப பூர்த்ற சசய் இனங்கைறன் சுைரர அகப்பு
ரரை உள்பர?
சர்தச சுைரர சசசனல்கன கயும் ணறத தறன்ங்ை றடுறல்கன
(11 டிசம்தர் 2018 சைரழும்பு , இனங்கை ) –ரகப சர்தச சுைரர சசசனல்கனக்ைரண றணம்.
சுைரரத்துக்ைரண ணற உரறகைபறல் சர்தச சுைரர சசசனல்கனரணது அடிப்தகடரண ஒரு
இனக்ைரகும். இது றறப்தற்நரக்குகந

இன்நற ஒவ்சரரு ணறரும் அர்ைள்

ங்தை ரரை

இருந்ரலும் ரண சுைரர சறைகப சதறுக உறுறப்தடுத்துைறநது. சர்தச சுைரர
சசசனல்கனக
தரசரண

சன்சநடுப்தரணது

றுகக

ஒறத்து

ரரும் தறன்

தரல்றகன

ங்ைறறடரறருப்தகண

சறகனக

உறுறப்தடுத்தும்

உறுற

சசய்யும்

பற்சறைகபயும்

துரறப்தடுத்தும்.
இது இனங்கைறல்

ரட்டின்

சுைரர அகப்தரணது

ரநறரும்

ற்ததரக

குடித்சரகை

ைட்டகப்புக்கு தகரண தசகைகப ங்ை ரர் றகனறல் இருப்தரைத அர்த்ரகும்.
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5

இல்

1

இனங்கைர்

60

துக்கு

தற்தட்டர்ைபரறருப்தர்.

இக்குடித்சரகை ரற்நரணது இனங்கைக சன்ணரசறரறல் தைரய் அறைரறத்து ரும் ரண
குடித்சரகைக சைரண்ட ரடரை ரற்றுைறநது. ரகும் குடித்சரகைரணது க்ைள் லடித்து ர
ரடு தற்சைரண்ட பலீடுைபறன் ஒரு றகபத ஆகும்.

ஆைத ரகும் குடித்சரகைறன்

தகைகப பூர்த்ற சசய்யும் கைறல் சுைரர அகப்புக்ைளும் ரர் றகனறல் இருக்ை
தண்டிது அசறரகும்.
சர்தச சுைரர சசசனல்கனக்ைரண றணத்க பன்ணறட்டுஇனங்கைஉனை சுைரர றறுணம்
(WHO) ஐக்ைற ரடுைள் சணத்சரகை றறம் (

UNFPA) இனங்கை ற்றும் இனங்கை ருத்து

சங்ைத்துடன் இகந்து (SLMA) ஊடைறனரபர் ரரடு ஒன்கந டரத்துைறநது.
இனங்கை றுத்து சங்ைத்றன் கனர் Dr. ருகஸ் யணலதர "ைடந் ைரனங்ைபறல் ரம் தரய்ைளுக்கு
சறைறச்கச அபறத்து சைரண்டிருந்தரம். இது க்ைகப கரை சைரண்டிர ஒரு சுைரர அகப்கத
உருரக்ை றகுத்து. ங்ைள் சுைரர அகப்கத க்ைகப கப்தடுத்றரை ரற்ந இதுத
WHO: Better health for everyone, everywhere.
UNFPA is the United Nations sexual and reproductive health agency striving to deliver a world where every pregnancy is wanted, every childbirth
is safe and every young person’s potential is fulfilled.

குந் தம். ரங்ைள் இதுக சசய்து ந்க இணறதலும் சரடரல் ங்ைள் தசகைள்
ல்தனரகயும் அர்ைள் ங்ைறருந்ரலும் உள்படக்ை தண்டும்" ன்று சரறறத்ரர்.
Dr. ஒலிறர தைரதசரன் றதரஸ் , WHO இனங்கைறன் சதரது சுைரர றர்ரைற ைருத்து
சரறறத்ததரது " ல்ன ஆதரக்ைறம் ன்தது ணற உரறக ஒன்தநன்நற ஒரு சலுகை அல்ன.
சுைரர அகப்புக்ைள் சுைரரம் ற்றும் ஆதரக்ைறத்க கப்தடுத்றரை இருக்ைதண்டுத
ற

தரய்ைகப

கப்தடுத்ற

அல்ன.

ம்

இனக்ைரணது

னரைத

னரை

ரழ்னரை

இருக்ைதண்டுத ற சறுதண அறை ைரனம் ரழ்ல்ன. கத்றரசரகனைள் ற்றும்
தரய்ைகப கப்தடுத்ற ம் சுைரர அகப்புக்ைகப க்ைகப கப்தடுத்றரை ரற்ந
தண்டும்.ரழ்க்கை றகனைள் ரநறணரலும் சுைரர தசகைபறன் ைறகடப்தணவு ரநரல் இருக்ை
தண்டும்

ன்தற்ைறங்ை

ம்

றர்ைரன

சுைரர

தசகைள்

க்ைபறன்

ரழ்வு

ற்றும்

ரழ்ரரத்துடன் சரடர்ந்து சருங்ைறறருக்ை தண்டும். அடிப்தகட சுைரர தசகைகப
அகடரபம்

ைரணுலில்

(PHC)

பலீடு

சசய்ன்

பனம்

ரடரணது

சர்தச

சுைரர

சசசனல்கனக அகடறல் சரறரண பன்தணற்நப்தரகறல் சசன்று சைரண்டிருக்ைறநது. PHC
ஆணது க்ைளுக்ைரண ல்ன ஆதரக்ைறத்க ைண்டகடயும் றகணத்றநணரண ஓர் றசரன்நரகும்.
இனங்கைறன் துகப்தறறறற றருற துர றமரரக்ை ைருத்து சரறறக்கும் ததரது

“

சைௌரை ரகும் சதரநறபகநக்கு உட்தடும் கைறல் சதரருபரர ரலறறல் லுப்தடுத்ப்தட
இகபஞர்ைள் ங்ைள் ரழ்க்கைக்ைரண அநறரர்ந் படிவுைகப டுக்ைறநரர்ைள். ஆைத தரலில்
ற்றும் இணறருத்ற சுைரர தசகைபறன் சர்தச ரலறரை ல்தனரருக்கும் ல்னர துைபறலும்
ைறகடத்னரணது இனங்கை அன்

குடித்சரகைக்ைட்டகப்பு

ரற்நத்துக்கு ரரை தகரண

பக்ைறரண தகசரன்நரகும். இது க்ைகப ஆதரக்ைறரைவும் சசல்றநனுடனும் ரை
உவுதுடன் அன் பனம் சுைரர அகப்புக்ைளுக்கும் உவுைறநது." ன்நரர் .
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இனங்கைர்ைளும்
ற்கநதனும்
தசகைகப

சர்தச

தலும்
பூர்த்ற

குைரத்ரர

றுகறல்

சசய்

சசசனல்கனக

ள்பப்தடுதர

படிரதனர

இல்னரல்

அல்னது

சன்சநடுக்ை

அகணத்து

ரழ்க்கைறன்

தகைள்

ங்ைளுக்கு

தகரண

சுைரர

சதநக்கூடிர்ைபரை இருக்ை தண்டும். இனங்கைரணது ரதணரரறன்

உடல்

ற்றும் உபப னரழ்வுக்கு ஆபறக்கும் கைறல் சறறு றல் ஆம்தறத்து இணறருத்ற சசய்யும்
து க சரடர்ந்து ரண ைரனம் க சரடரும் ஒரு ரழ்க்கைச்சக்ை அணுகுபகந ஒன்கந
தறன்தற்ந தண்டும்.
ஒவ்சரரு ருடபம் சர்தச சுைரர சசசனல்கனக்ைரண றணரணது ரம் றரும்பும் உனைத்க
உருரக்ை சுைரரரணது றை அசறரண ஒன்று ண றகணவுறுத்துைறநது. க்ைள் ஆதரக்ைறரை
இருக்கும் ததரது குடும்தம், சபைம் ற்றும் சதரருபரரம் அன் பழுகரண உள்பரற்நகன ட்ட
படியும். இனங்கைறல் சரண உறுறரண சுைரர அகப்பு ஒன்கந ைட்டிசழுப்த
ஒன்நறகந் டடிக்கைத தகப்தடுைறநது.
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இப்ததரது

