இந்தியாவின் க ாவிட்-19 குறித்த த வல் பரவல்: தடுப்பு மருந்து இயக் த்தின்
முக் ியமான ட்டத்தில் இருக் ிகறாமா?
ரம்யா பின்னாமகனனி, ஷ்ரவந்தி எம். கேஷோயி
உலகின்
மாபெரும்
தடுப்பு
மருந்து
இயக்கமாக
விளங்கக்கூடிய
பெயல்திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தத 2021, ஜனவரி 16 அன்று இந்தியா
பதாடங்கியது. சுமார் 30 ககாடி முன்களப் ெணியாளர்களுக்கு ககாவிட்19க்கு
எதிரான
தடுப்பூெிதயச்
பெலுத்துவதற்கான
திட்டம்
அது.
இந்தியாவிகலகய
உருவாக்கப்ெட்ட
ககாவக்ஸின்
(ொரத்
ெகயாபடக்/இந்தியன் கவுன்ெில் ஆஃப் பமடிக்கல் ரிெர்ச் இந்திய மருத்துவ
ஆய்வுக் கழகம்), இந்தியாவிகலகய தயாரிக்கப்ெட்ட ககாவிஷீல்டு (ெீரம்
இன்ஸ்டிட்யூட்
ஆஃப்
இந்தியா/ஆக்ஸ்ஃகொர்டு
ஆஸ்ட்ராபஸன்கா)
ஆகியவற்தைக்
பகாண்ட
இந்த
முன்பனடுப்பு
பெருந்பதாற்ைின்
ெதிகனாரு மாத கால முற்றுதகதய முடிவுக்குக் பகாண்டுவருவதற்கான
பதாடக்கமாக அதமந்தது.
உலக அளவிலும் கதெிய அளவிலும் சுகாதாரக் பகாள்தககளின்
பெயல்திைனும்
சுகாதாரத்
துதையின்
தயார்நிதலயும்
எப்ெடி
இருக்கின்ைன
என்ெதற்கான
கடினமான
கொததனதயக்
கடந்த
ஓராண்டாகப் பெருந்பதாற்று ஏற்ெடுத்தியிருக்கிைது. பொதுச் சுகாதார
அதமப்ெின் ெிளவுண்டதும் ெிலெமயம் ெீரற்ைதுமான பெயல்ொடுகளால்
உலகம் முழுவதும் பதாடர்ந்து உயிரிழப்பும் வாழ்வாதார இழப்பும்
ஏற்ெட்டிருக்கின்ைன.
பெருந்பதாற்ைால்
ஏற்ெடும்
மனச்கொர்வும்
கட்டுப்ெடுகளுக்கு எதிரான எதிர்ப்புணர்வும் இந்த இழப்புகளுக்குக் கூடுதல் காரணங்களாக
அதமந்திருக்கின்ைன. பொதுச் சுகாதார பநருக்கடியின்கொது இடருக்கான வாய்ப்பு குைித்த
தகவல்கதள ஒருங்கிதணந்த முதையில் ெரப்ெ கவண்டியதன் முக்கியத்துவத்தத இது
உணர்த்துகிைது. அபமரிக்கா கொன்ை உயர் வருமானம் பகாண்ட நாடுகள் தமது பதாடக்கக் கட்ட
முயற்ெிகளில்
மருத்துவ
பநருக்கடிகளுக்கான
கெதவதய
விரிவுெடுத்துவதில்
கவனம்
பெலுத்தின. இந்தியா கொன்ை குதைந்த-நடுத்தர வருமானம் பகாண்ட நாடுகள் தமது சுகாதார
அதமப்புகளின் மீ தான சுதம அதிகரிக்கும் நிதலயில் தவறுகளால் ஏற்ெடும் பநருக்கடிகதளச்
ெமாளிப்ெதற்கான வாய்ப்பு ஒப்ெீட்டளவில் குதைவு என்ெதத உணர்ந்து ெரவலான முதையில்
ககாவிட்-19 கண்காணிப்பு, அொயம் குைித்த தகவல்கதளப் ெரப்பும் இயக்கம் ஆகியவற்ைில்
கவனம் பெலுத்தின.
இடர் வாய்ப்பு குைித்த தகவதலப் ெரப்புவதற்கான வியூகங்கள் பொதுச் சுகாதாரத்திற்ககா
அல்லது இந்தியாவிற்ககா புதிதான ஒன்ைல்ல. ெல ஆண்டுகளாக ெிராந்தியத் பதாற்றுக்கதள
எதிர்பகாண்டுள்ள அனுெவம் தந்த ெயிற்ெியுடன் இந்தியாவின் பொதுச்சுகாதாரத் துதை,
பெருகிவரும் ெமூக மற்றும் நடத்ததொர் மாற்ைங்கதள இலக்காகக் பகாண்ட ெல விதமான
ெிரச்ொர உத்திகதளத் தன்வெம் பகாண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, கதெியச் ெத்துணவு
இயக்கத்தின் 2018ஆம் ஆண்டு திட்டமான ’கொஷன் அெியான்’ என்ெதன் முக்கியப் ெகுதியாக
‘ஜன் அந்கதாலன்’ எனப்ெடும் மக்கதளத் திரட்டும் முயற்ெி இருந்தது. ககாவிட்-19 குைித்த
தகவல்கதளப்
ெரப்புவதற்ககற்ெ
இது
தற்கொது
தகவதமக்கப்ெட்டுள்ளது.
தற்கொதுள்ள
வழிவதககள் மூலமாகவும் ெல்லூடகங்கள் வாயிலாகவும் ஒருங்கிதணந்த முதையில்
கததயாடல்கதளப் ெரப்புவதும் ெயனுரிதமயாளர்கள் அதனவதரயும் ஈடுெடுத்துவதும் இதில்
அடங்கும். ஊரக ஆரம்ெ சுகாதாரக் கட்டதமப்ெில் ஏற்கனகவ ெணிபுரிந்துவரும் 20 லட்ெத்துக்கும்
கமலான அரசு ொன்று பெற்ை ெமூக சுகாதாரச் பெயல்ொட்டாளர்கள் (ASHAs), அங்கன்வாடி
ெணியாளர்கள் ஆகிகயார் தமது கெதவதய மகப்கெறு, குழந்தத நலன் ஆகிய துதைகளுக்கும்
விரிவாக்கி ககாவிட்-19 ெற்ைி ெமூகத்தினருக்குத் பதளிவாக விளக்கிவருகின்ைனர்.
இந்திய அரெின் சுகாதார மற்றும் குடும்ெநலத் துதை அதமச்ெகமானது கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில்
பெருமளவிலான பெருந்பதாற்று இருக்கும் ெகுதிகளுக்கான கட்டுப்ொட்டுத் திட்டங்கதள

அைிவித்தது. அதமச்ெகங்களுக்கிதடயிலான கூட்டுப் ெணியுடன் கதெிய-மாநில அளவிலான
ெணிகதள ஒன்ைிதணக்கவும் ெணித்தது. கதெிய இடர் தகவல் பதாடர்புத் திட்டத்தின்
அடிப்ெதடயில் அதமந்த இத்திட்டத்தின் கீ ழ் நெர்களுக்கிதடயிலான தகவல் பதாடர்பு
(எடுத்துக்காட்டு: சுகாதாரநல ஊழியர்கள்), மக்களிதடகய தகவல் பதாடர்பு (பொது அைிவிப்புகள்,
குறுஞ்பெய்தி,
ெமூக
ஊடகம்,
வாபனாலி,
பதாதலக்காட்ெி),
ஏற்பகனகவ
உள்ள
கூட்டாளிகளிதடயிலான ஒத்துதழப்பு (எடு: யுனிபெஃப்), இதற்பகன உள்ள பெல்ப்தலன்கள்,
ெத்திரிதகயாளர் ெந்திப்புகள் வழிகய தகவல் ெரிமாற்ைம் பெய்வதற்கான குைிப்புகளும்
தரப்ெட்டிருந்தன.
இந்தியாவின் கதெியத் பதாதலக்காட்ெி கெனலாகிய தூரதர்ஷனில் ெிந்தி, ஆங்கிலத்தில் 36
வடிகயா
ீ
ெடங்கள் மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் ஒளிெரப்ொயின. பெருந்பதாற்று பெருகப் பெருக
மாநில அளவிலும் ெல்கவறு உள்ளடக்கங்கள் உருவாகின. பதாடக்கக் கட்டப் ெிரச்ொரங்கள்
அைிகுைிகள், ெயண எச்ெரிக்தககள், கொதித்தல் ஆகியவற்தை வலியுறுத்தின. ெின்னர்
முகக்கவெம், ெமூக இதடபவளி ஆகியதவ வலியுறுத்தப்ெட்டன. அததத் பதாடர்ந்து ெமூக /
உளவியல் நலம் ெற்ைி வலியுறுத்தப்ெட்டது. இறுதியில் தடுப்பு மருந்துப் ெிரொரம். அரசு
அவ்வப்கொது நிலவும் சூழல்கதளப் ெற்ைிக் கூைியகொது, சுகாதாரம் ெற்ைி அவ்வளவாக விவரம்
அைியாத மக்களுக்கு வளர்ந்துவரும் அைிவியல் கண்டுெிடிப்புகள், வழிகாட்டு பநைிமுதைகள்
ஆகியவற்தை அவர்கள் பமாழிகளில் பொல்வதற்கு நாபடங்கிலும் இருந்த ெத்திரிதகயாளர்கள்
முக்கியப் ெங்காற்ைினர். இந்திய நகரங்களிலும் ெிறுநகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் ெமூக ஊடகம்
ெரவலாக தாக்கத்தத ஏற்ெடுத்தியதால் ககாவிட்-19 குைித்த தகவல்களும் தவைான வதந்திகளும்
உடனடியாகப் ெரவின. இது பதாடர்ொன ெலர் ெமூக ஊடகங்களின் மூலம் நம்ெகமான
தகவல்கதள (இந்திய அரெின் தகவல் மற்றும் ஒளிெரப்புத் துதையின் ‘ொட்ொட்’ வழிகய)
தந்துதவினர்.
மக்களிடம் கததவதய உருவாக்கி தடுப்பூெி மீது அவர்களுக்கு நம்ெிக்தகதய உருவாக்க,
ஆரம்ெத்தில் ககாவிட்-19 தடுப்பூெி கொட்டுக்பகாள்ளத் தானாககவ முன்வந்தவர்களுடன்
சுகாதாரநலத் துதைகதளச் கெர்ந்தவர்கள், சுகாதாரத் துதை ெற்ைி எழுதும் ெத்திரிதகயாளர்கள்,
அைிவியல் வல்லுநர்கள், மருந்துத் துதை வல்லுநர்கள் ஆகிகயார் தடுப்பூெி கொட்டுக்பகாண்கடார்
ெற்ைியும் ெலவதக தடுப்பூெி, பெய்முதைகள், ஆய்வக முயற்ெி, தடுப்பூெிக்கான அரசு ஒப்புதல்,
தடுப்பூெியின் ொதுகாப்பு, பெயல்திைன் ெற்ைியும் விரிவான தகவல்கதளப் ெரப்ெினர். கதெிய
அளவிலான ககாவிட்-19 தடுப்பூெி தகவல் பதாடர்பு வியூகத்தின் மூலம் புதிய தடுப்பூெி ெற்ைிய
தகவல்கதள ஒளிவுமதைவின்ைிக் கூறுவது, தடுப்பூெி மீ தான தயக்கத்தத நீக்குதல், தடுப்பூெி
மீது நம்ெிக்தகதய உருவாக்குதல், முதையாகத் தடுப்பூெி தரப்ெடும் பெய்முதைதயத்
பதரிவித்தல் ஆகியதவ விளக்கப்ெட்டன. இது பதாடர்ொகப் ெணியாற்ைிவந்தவர்கள் ெமூகப்
ெிரெலங்கள், ததலவர்களுடன் கெர்ந்து தடுப்பூெி ெற்ைிய துல்லியமான தகவல்கதளயும்
ொன்றுடன் கூடிய ெமூக / பொது ஊடகச் பெய்திகளால் தடுப்பூெியின் ஆதாயங்கதளயும்
ெரப்ெினார்கள்.
தவைான
தகவல்
ெரவாத
வதகயில்
டிஜிட்டல்
ஊடகத்ததக்
கண்காணித்துவந்தனர். தடுப்பூெிதய எதிர்ப்கொதர அதடயாளம் கண்டு அவர்கள் மத்தியில்
நம்ெிக்தகதய உருவாக்கவும் பெயலாற்ைினர்.
பவகுமக்கள்

தகவல்

பதாடர்புச்

ொதனங்கள்

மூலமாகவும்,

ெமூக

ஊடக

வியூகங்களின்

மூலமாகவும் மக்களிதடகய தடுப்பூெி மீ தான நம்ெிக்தகதய அதிகரிப்ெது என்ை உத்திதயப்
ெயன்ெடுத்தி

அதனவருக்குமான

அமல்ெடுத்தியுள்ளது
அனுெவத்ததக்

தடுப்பூெித்

பவகுமக்களுக்கான

குைிக்கிைது.

2020,

தடுப்பூெி

நவம்ெர்

திட்டத்தத

மாதம்

இந்தியா

இயக்கங்களில்

பவற்ைிகரமாக

இந்தியா

கமற்பகாள்ளப்ெட்ட

ஓர்

பெற்றுள்ள

ஆய்வில்

இந்தியர்களில் 87% கெர் தடுப்பூெி கொட்டுக்பகாள்ளத் தயாராக இருப்ெது பதரியவந்தது. ஆயினும்

மிகுந்த ெிரமத்திற்குப் ெின் உருவான இந்த நம்ெிக்தகதய நாம் எளிதாக எடுத்துக்பகாள்ளக்
கூடாது. 2021, ஜனவரி 03 அன்று ொரத் ெகயாபடக் நிறுவனத்தின் ‘ககாவாக்ெின்’ தடுப்பூெிதய

“மிகுந்த முன்பனச்ெரிக்தகயுடன் மருந்தக ஆய்வு அடிப்ெதடயில் பநருக்கடியான சூழல்களில்,
குைிப்ொக,

உருமாைிய

பகாகரானா

பதாற்ைால்

ொதிக்கப்ெட்டால்

இதத

கவனமாகப்

ெயன்ெடுத்தலாம்”

என்று

இந்தியாவின்

மத்திய

மருந்து

தரக்கட்டுப்ொடு

நிறுவனம்

(CDSCO)

அைிவித்தது தடுப்பு மருந்து நிபுணர்கதள வியப்ெில் ஆழ்த்தியது. தடுப்பூெியின் பெயல்திைன்
ெற்ைிய

மூன்ைாம்

கட்ட

மருந்தக

ஆய்வு

விவரம்,

பதாற்தை

எதிர்க்கும்

தடுப்பூெியின்

நிரூெிக்கப்ெட்ட திைன் ெற்ைிய இரண்டாம் கட்ட மருந்தக ஆய்வு விவரம் ஆகியதவ இல்லாதது
ெற்ைி

விஞ்ஞானிகள்,

தன்னார்வத்துடன்

வல்லுநர்கள்

வருெவர்கள்

மத்தியில்

மருந்துகள்

ெந்கதகங்களும்

கததவ

என்ை

கவதலகளும்

வதகயில்

அதமந்த

எழுந்தன.
ஒப்புதல்

அைிக்தகயில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ‘ஆய்வக கொததன நிதல’ என்ை வார்த்தததான் கமலும்
குழப்ெத்தத

ஏற்ெடுத்தியது.

தற்கொததய

தமயங்களில்

தனிநெர்களுக்குத்

தடுப்பூெி

தடுப்பூெி

இயக்கம்

இவ்விரண்தடயும்

பூர்த்திபெய்யவில்தல. இதற்கு மாைாக, ககாவாக்ெின் தடுப்பூெி கொடப்ெடுவதற்பகன இருக்கும்
கொடப்ெட்டு

அவர்களுக்கு

விதளவுகள் ஏற்ெடுகின்ைனவா என்று கண்காணிக்கப்ெடுகிைது.

ஏகதனும்

எதிர்மதை

ஒப்புதல், தடுப்பூெி ெற்ைிய கவதலகள் ஆகியதவ ெற்ைிய பெய்திகள் ெரவியகொது தடுப்பூெி
(அதிக ெிக்கலின்ைி ஒப்புதல் பெற்ை ‘ககாவிஷீல்ட்’ தடுப்பூெி உள்ெட) ெற்ைிய அரசு ொராத ெிலர்
தந்த தகவல்கள் நம்ெிக்தகதய பவளிப்ெடுத்தும் உணர்ச்ெி முதல் குழப்ெம், அவநம்ெிக்தக வதர
ெலவதகயாக
இருந்தன.
தடுப்பூெி
உருவாக்கம்,
ஒப்புதல்
பெய்முதைகள்
பதாடர்ொக
ஊடகங்களில்
அன்ைாடம்
நடக்கும்
விவாதங்கதளப்
பெருமளவில்
மக்கள்
கவனித்துவருகின்ைனர்; தடுப்பூெி அைிவியல் ெற்ைிய கருத்துக்கதளயும் தற்கொது அவர்கள்
பதரிந்துபகாள்ள ஆரம்ெித்துள்ளனர். குழப்ெத்தத கமலும் அதிகரிக்கும் வதகயில் ககாவாக்ெின்
தடுப்பூெி ெற்ைி ெீரம் நிறுவனத்தின் ததலதம நிர்வாக அலுவலரும் ொரத் ெகயாபடக்கின்
கெர்மனும்
தடுப்பூெி
ெற்ைிய
கடுதமயான
விமர்ெனங்கதளயும்
வாதங்கதளயும்
பொதுகமதடயில்
முன்தவத்தார்கள்.
இதனால்
தடுப்பூெியின்
ொதுகாப்பு,
பெயல்திைன்,
ஒழுங்குமுதை, ஆய்வகச் கொததன விவரங்கள் ெற்ைி மக்களிதடகய ெல்கவறு ஐயங்கள்
கதான்ைலாயின. இறுதியில் இரு நிறுவனங்களின் ததலவர்களும் ொதுகாப்ொன தடுப்பூெிதய
வழங்குகவாம் என்னும் உறுதிபமாழிதயத் தரும் அைிக்தகதயக் கூட்டாக பவளியிட்டார்கள்.
ெல மாதங்கள் வதர பெருமளவில் ஒருங்கிதணந்த முதையில் ககாவிட்-19 விவரங்கதளத் தந்த
ெின்னர் தடுப்பூெி இப்ெடிக் குழப்ெமான முதையில் அைிமுகம் ஆனது மக்களிதடகய தடுப்பூெி
கொட்டுக்பகாள்வது, அதிலுள்ள அொயங்கள் ெற்ைிய அவநம்ெிக்தகதயத் தடுப்பூெி கொடும்
திட்டத்தின் பதாடக்கக் கட்டத்தில் ஏற்ெடுத்தியிருக்கக்கூடும்.
தடுப்பு மருந்தின் மீது நம்ெிக்தக குதைவதற்கான இந்த வாய்ப்பு ககாவிட்-19 குைித்த தவைான
தகவல் ெரவலால் கமலும் அதிகரித்துள்ளது. இந்தியாவில் ககாவிட்-19 தடுப்பு மருந்து குைித்து
எழுந்துள்ள கற்ெிதங்கள்
முந்ததய
தடுப்பு
மருந்து
இயக்கங்களின்கொது
எழுந்த
கற்ெிதங்களிலிருந்து முதளத்ததவ. ெமய உணர்வுகள் (எடுத்துக்காட்டு: மருந்தில் ென்ைிக்
பகாழுப்பு கலந்திருக்கிைது என்னும் குற்ைச்ொட்டு), அைிவியல் ரீதியான அைிவின்தம (எடு:
மரெணுக்களில் மாற்ைத்தத ஏற்ெடுத்திவிடும் என்னும்
எண்ணம்), அதிகாரிகள் மீதான
அவநம்ெிக்தக
(எடு:
தடுப்பு
மருந்துகள்
நமது
இருப்ெிடங்கதள
அதிகாரிகளுக்குக்
காட்டிக்பகாடுக்கும் திைதன உள்ளடக்கியதவ) முதலான காரணங்கள் இவற்றுக்குப் ெின்னால்
இருக்கின்ைன. இவற்றுடன், வரலாற்ைில் இல்லாத அளவுக்கு விதரவாக ககாவிட்-19க்கான
தடுப்பு மருந்துகள் உலகம் முழுவதிலும் அங்கீ காரம் அளிக்கப்ெட்டதும், தங்களது நாட்டு
அதமப்புகளின் ஊழல், அரெியல் லாெங்கள் ஆகியதவ குைித்த அச்ெங்களும் தடுப்பு மருந்தின்
மீது இந்திய மக்களுக்கு நம்ெிக்தக வராமல் இருப்ெதற்கான காரணங்களாக இருக்கலாம்.
தடுப்பூெிகள்
குைித்த
அவநம்ெிக்தகயும்
தயக்கமும்
கடந்த
காலத்தில்
இந்தியாவில்
ஏற்ெட்டிருக்கின்ைன. 2008ஆம் ஆண்டில் மனித ொப்ெிகலாமா தவரஸ் (Human Papillomavirus) தடுப்பூெி
இயக்கம் ெர்ச்தெயில் ெிக்கியது. பவளிப்ெதடத்தன்தம இல்லாதம, பதாடக்கக் கட்டத்தில்
ெரியான தகவல் ெரிமாற்ைம் இன்தம, தடுப்பூெி கததவப்ெடுகவாருக்கு கநாய் ெற்ைிப் கொதிய
அளவு அைிவியல் ரீதியான அைிவின்தம ஆகியவற்ைால் இந்தச் ெர்ச்தெ ஏற்ெட்டது. கொலிகயா
தடுப்பு மருந்து உட்பகாண்டால் மலட்டுத்தன்தம ஏற்ெடும் என்னும் தவைான தகவல்
ெரவியதுண்டு. இத்ததகய ததடகதள மீ ைி இந்தியாவில் குழந்ததகளுக்குப் கொலிகயா தடுப்பு
மருந்து தருவது பதாடர்ந்து அதிகரித்துவருகிைது. தடுப்பு மருந்தின் ெலன்கதளக் குைித்துத்

பதாடர்ந்து மக்களுக்கு எடுத்துச் பொல்வது, தடுப்பு மருந்துகள் குைித்த அச்ெத்ததப் கொக்கும்
தகவல்கதளப் ெரப்புவது ஆகியவற்ைின் மூலம் இது ொத்தியமாயிற்று. 2014இல் கொலிகயா
பவற்ைிகரமாக ஒழிக்கப்ெட்டது நமது கூட்டு நிதனவில் ெசுதமயாகத் தங்கியிருக்கிைது.
குழந்ததகதளக் காப்ொற்றுவதில் நிரூெிக்கப்ெட்ட திைன் பகாண்ட தடுப்பு மருந்துகளின் மீது
இந்தியா எப்கொதுகம நம்ெிக்தக தவத்திருக்கிைது.
ககாவிட்-19க்கு எதிரான நமது முயற்ெிகளில் முக்கியக் கட்டத்தில் நாம் இருக்கிகைாம்.
பவளிப்ெதடத்தன்தம,
கநர்தம,
பொதுச்
சுகாதாரம்
குைித்த
தகவல்
அதனவருக்கும்
கிதடக்கச்பெய்தல்
ஆகியவற்ைின்
மூலம்
தடுப்பூெியின்
மீ தான
நம்ெிக்தகதய
மீ ட்படடுக்கக்கூடிய காலம் இது. முன்களப் ெணியாளர்களும் அொயத்துக்குள்ளாவதற்கான அதிக
வாய்ப்பு பகாண்ட ெிரிவினரும் உலகம் முழுவதிலும் இந்தியாவிலும் பொதுக் கண்காணிப்ெின்
கீ ழ் தடுப்பூெிதயப் பெைத் பதாடங்கியிருக்கிைார்கள். இந்நிதலயில் அரசுகள், வல்லுநர்கள்,
ஊடகங்கள்
ஆகியதவ
அைிவியல்
ரீதியான
பொற்களுக்குச்
ெரியானதும்
எளிதாகப்
புரிந்துபகாள்ளக்கூடியதுமான பமாழிபெயர்ப்தெ உடனுக்குடன் வழங்குவதற்கு முன்னுரிதம
அளிக்க கவண்டும். ஒவ்பவாரு கட்டத்திலும் நமக்குத் பதரிந்த தகவல்கள் என்பனன்ன, நமக்குத்
பதரியாத தகவல்கள் என்பனன்ன என்ெதத மீ ண்டும் மீ ண்டும் அைிவுறுத்த கவண்டும்.
ஒவ்பவாரு கட்டத்திலும் தனிநெர்களும் அதமப்புகளும் தங்கதள எவ்வாறு ெிைந்த முதையில்
ொதுகாத்துக்பகாள்ள முடியும் என்ெததத் பதரியப்ெடுத்த கவண்டும். தகவல் ெரிொர்ப்புச்
கெதவகளின் (எடுத்துக்காட்டு: WhatsApp chatbots) வளர்ச்ெி நம்ெிக்தக ஊட்டுவது, ெின்ெற்ைத்தக்கது.
ஊடகவியலில் சுகாதாரம் ொர்ந்த அைிதவப் பெருக்குவதுடன் அைிவியலாளர்கள், கல்வித் துதை
வல்லுநர்கள் ஆகிகயாருக்கு ஊடகத் தகவல் பதாடர்புப் ெயிற்ெிதய அளிக்கலாம். இதன் மூலம்
உரிய தடயங்கதள அடிப்ெதடயாகக் பகாண்ட பொதுச் சுகாதாரப் ெதிவுகள் ஊடகங்களில் அதிகம்
வருவதற்கு உதவி பெய்யலாம்.
ககாவிட்-19 பெருந்பதாற்ைின் முடிதவக் காணக்கூடிய
வழிமுதைகதள இந்தியா கமற்பகாள்ளும் இந்த கநரத்தில் தடுப்பூெிகள் குைித்தும் ககாவிட்19க்கான முன்பனச்ெரிக்தககள் குைித்த தகவல் ெரிமாற்ைங்களில் நாம் மிகவும் கவனமாகவும்
ெீராகவும் பெயலாற்ை கவண்டும். இந்தக் கதடெிக் கட்டத்தில் நாம் ெின்கனாக்கிச் பென்றுவிடக்
கூடாது.

ரம்யா ெின்னாமகனனி ொர்வர்ட் டி.பெச். ஷான் ெப்ளிக் பெல்த் ஸ்கூலில் ரிெர்ச் ஃபெகலா.
இந்தியாவில் சுகாதாரம் ொர்ந்த தகவல் பதாடர்பு, தாய்-கெய் நலம் ஆகிய ஆய்வுத் திட்டங்களில்
கவனம் பெலுத்திவருகிைார்.
ஷ்ரவந்தி எம். கெஷொயி தமன்பெல்த் அன்னும் நிறுவனத்தில் ரிெர்ச் அனலிஸ்ட்.
இந்தியாவில் படன்டிஸ்டாகப் ெணிபுரிந்த அனுெவம் பகாண்டவர். தற்கொது சுற்றுச்சூழல்ொர்
கவதியியல் பவளிப்ொடுகள் குழந்ததப் ெருவத்தில் ஏற்ெடுத்தும் சுகாதார விதளவுகள்
பதாடர்ொன பொதுச் சுகாதார ஆய்வில் ஈடுெட்டுவருகிைார்.
இருவரும் ொர்வர்டு ெல்கதலக்கழகத்தின்
ெட்டப்ெடிப்பு ெயின்ைவர்கள்.

டி.பெச்.
**

ஷான்

ெப்ளிக்

பெல்த்

ஸ்கூலில்

