இந்திய சுகாதாரத் துறைறய டிஜிட்டல்மயமாக்கும் முயற்சியும் தகவல் பாதுகாப்பும்
விவவக் என்.டி.

இந்த ஆண்டு இந்தியாவின் 74ஆவது சுதந்திர தினத்தன்று
(ஆகஸ்ட் 15, 2020) வேஷனல் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷன்
(NDHM) என்னும் திட்டத்ததத் ஹதாடங்குவதாகப் பிரதமர்
ேவரந்திர வமாடி அறிவித்தார். இந்திய சுகாதாரத் துதறயில்
புரட்சிகரமான மாறுதல்கதை அது ஹகாண்டுவரும் என்று அவர்
உறுதியைித்தார். இந்தத் திட்டம் (NDHM) இந்திய சுகாதார
அதமப்தப வலுப்படுத்துவதற்கான முதல் அடி என்றும் ஐக்கிய
ோடுகள் அதமப்பு முன்தவத்துள்ை வைங்குன்றா வைர்ச்சி
இலக்கு எண் மூன்றிதன (Sustainable Development Goal 3) –
அதனவருக்குமான உடல்ேலப் பராமரிப்பு – எட்டுவதற்கான
முயற்சி என்றும் இந்திய அரசு கூறியது. அதனத்துத்
தனிேபர்கைின் உடல்ேலம்சார் பதிவுகதை – மருத்துவச் வசாததனகள், ேலமின்தம,
மருத்துவப் பரிந்துதரகள், மருத்துவ அறிக்தககள் ஆகியதவ – ஒவர உடல்ேலக்
குறியீட்டின் கீ ழ் பதிவுஹசய்வது இந்தத் திட்டத்தின் இலக்கு. “கருவதற முதல்
கல்லதற”வதர உடல்ேலம்சார்ந்த அதனத்துத் தகவல்கதையும் அதடயாைம்காணும்
வதகயில் பதிவுஹசய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ைது. வோயாைிகளுக்கான சிகிச்தசதய
வமம்படுத்துவததயும் உடல்ேலம்சார் தகவல்கதைப் ஹபறும் விதத்தத எைிதாக்குவததயும்
குறிக்வகாைாகக் ஹகாண்டுள்ை இந்தத் திட்டம் மக்கதைக் கண்காணிக்கும் கருவியாகப்
பயன்படுத்தப்படுவமா என்னும் அச்சத்ததயும் எழுப்பியிருக்கிறது.
அரசின் கண்காணிப்பு குறித்த ஹபரும் கவதல இந்தியாவில் உள்ைது என்பததக் கடந்த
ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ோடாளுமன்றத்தில் முன்தவக்கப்பட்ட தனிேபர் தகவல்கள்
பாதுகாப்பு மவசாதா 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) வகாடிட்டுக் காட்டியது. தனிேபர்
தகவல் பாதுகாப்புக்காகத் வதசிய அைவில் சட்டபூர்வமாக உருவாக்கப்பட்ட முதல் வதரவு
இது. உடல்ேலக் ஹகாள்தக குறித்த சட்டம் என்பது இந்தியாவின் கூட்டாட்சி அதமப்பில்
மத்திய – மாேில உறவுகைில் முள்ைாக உறுத்தும் பிரச்சிதனயாகவவ எப்வபாதும்
இருந்துவருகிறது. சுகாதாரக் ஹகாள்தக முடிவுகைில் ஹபரும்பாலானவற்தறக்
கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப ேலத்துதற அதமச்சகத்திற்கு
உள்ைது. எனினும், சுகாதாரச் வசதவதய வழங்குவதில் மத்திய அரசு வேரடியாகத்
ததலயிடுவதில்தல. இது முதன்தமயாக மாேில அரசுகைால் அைிக்கப்படுகிறது. அரசு,
தனிேபர்கைின் உடல்ேலம் குறித்த தகவல்கதை (எந்த மட்டத்திலும்) திரட்டுவதத
ேடப்பிலுள்ை தனியுரிதமச் சட்டங்கள் ததட ஹசய்கின்றன. ேீதிமன்ற உத்தரவின் வபரில்
மட்டுவம அத்தகவல்கதை அரசு ஹபற இயலும். இந்திய அரசியல் சட்டம் பிரிவு 21இன் கீ ழ்
அந்தரங்கத்ததக் காப்பதற்கான உரிதமதய உறுதிஹசய்து 2017ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
மாதத்தில் தீர்ப்பைித்தது. என்றாலும், மக்கைின் தனிப்பட்ட தகவல்கைின் பாதுகாப்தபப்
ஹபாருத்தவதர சட்டம் இன்னமும் ஹதைிவின்றிவய இருக்கிறது.
தகவல்கதைப் ஹபறுவது யார், தகவல்கதைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதக்கூடிய இதர
வழிகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான வபாதிய சட்டப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இல்லாமவலவய
சுகாதாரம் ஹதாடர்பான முக்கியமான தகவல்கதைத் திரட்டுவது, வசமித்துதவப்பது என்பது
அந்தரங்கத் தகவல் பாதுகாப்பு குறித்த விவாதத்தத அற்பாயுைில் முடிவுக்குக்
ஹகாண்டுவந்துவிடும். வதசிய டிஜிட்டல் ஹெல்த் திட்டத்தின் முக்கியமான சில கூறுகள்
உத்வதச தகவல் பாதுகாப்பு மவசாதாதவ மீ றுவதாக இருக்கின்றன. உடல்ேலத்
திட்டங்கதையும் வதசிய அதடயாை எண்ணான ஆதார் எண்தணயும் இதணப்பதால்
ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கதைப் ஹபாது சுகாதாரத் துதற ஆய்வாைர்கைின் குழு ஒன்று ஆய்வு
ஹசய்தது. சுகாதாரச் வசதவகதைப் பயன்படுத்துவதுமாறு மக்கதை ஊக்கப்படுத்தும்
முயற்சிகைின் ஹசயல்திறன் கூடியிருக்கும் அவத வேரத்தில் ஹேறிசார்ந்த தீவிரமான
சவால்களும் எழுந்ததாக அக்குழு முடிவுக்கு வந்தது. காசவோய், எய்ட்ஸ் ஆகிய
வோய்கதைக் ஹகாண்டவர்கள் தங்கள் வோய் குறித்த ரகசியம் அம்பலமாகிவிடுவமா என்னும்
அச்சத்துக்கு ஆைானதால் அவர்களுக்கான சிகிச்தச ததடப்பட்டது உள்ைிட்ட சில
பிரச்சிதனகதைக் குழு கண்டறிந்தது. வைரும் ோடுகைில் உடல்ேலம்சார் தகவல்கதை
டிஜிட்டல்வழி பதிவுஹசய்யும் ஹசயல்முதறயில், குடிமக்கைின் தனிப்பட்ட தகவல்கதைப்

பாதுகாக்கவும் தகவல் ஹதாழில்நுட்ப ேிறுவனங்கள் தங்கள் லாபத்துக்காக அத்தகவல்கதைப்
பயன்படுத்திக்ஹகாள்வததத் தடுக்கவும் சட்டபூர்வமான கடுதமயான கட்டுப்பாடுகதை
வமற்ஹகாள்ை வவண்டும் என அக்குழுவினர் பரிந்துதரக்கிறார்கள்.
வமாடியின் அறிவிப்தப அடிஹயாற்றி உடல்ேலம்சார் தகவல்கள் குறித்த ஹகாள்தகக்கான
வதரதவ (draft of the Health Data Policy Management) 2020, ஆகஸ்ட் 26 அன்று அரசு ஹபாதுமக்கள்
பார்தவக்கு தவத்தது. உடல்ேல அதமப்பின் பல்வவறு பயனுரிதமயாைர்கள் தங்கள்
கருத்துக்கதைத் ஹதரிவிக்கவும் விவாதிக்கவும் இது முன்தவக்கப்பட்டது. சட்ட
முன்வதரவின் மீதான கருத்துக்கதைத் ஹதரிவிப்பதற்குக் குதறந்தது ஒரு மாத அவகாசம்
அைிக்க வவண்டும் என்னும் ேதடமுதற இருந்தாலும் இந்த வதரவு குறித்துக்

கருத்துகதைக் கூற இந்திய சுகாதார ஆதணயம் (National Health Authority - NHA) ஒரு வாரம்
மட்டுவம அவகாசம் தந்தது. இது குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்ததும் ஹசப்டம்பர் 12வதர
அவகாசம் ேீட்டிக்கப்பட்டது. பிறகு 21வதர ேீட்டிக்கப்பட்டது. வதரவின் பல பிரிவுகதைப்
ஹபாது சுகாதாரம், சட்டம் ஆகிய துதறகைின் வல்லுேர்கள் வகள்விக்குட்படுத்தினார்கள்.
குறிப்பாகத் தகவல் பாதுகாப்பு, பயனுரிதமயாைர்கைிடம் கலந்தாவலாசிக்கும் ேதடமுதற
இல்லாதது, சுய விருப்பத்தின் வபரில் அனுமதி ஹபறாமவலவய தனிேபர்கதை (வோயாைிகள்,
மருத்துவர்கள்) கட்டாயமாகப் பதிவுஹசய்தல் ஆகியவற்றுக்கு எதிர்ப்பு எழுந்தது. அரசு
மருத்துவமதனகைில் பணிபுரியும் மருத்துவப் பணியாைர்கள் NDHM திட்டத்தில்
பதிவுஹசய்துஹகாள்ளும்படி அவர்களுதடய வமலதிகாரிகள் வற்புறுத்துவதாகவும் அப்படிச்
ஹசய்யத் தவறினால் ஹதாழில்முதறயான ேடவடிக்தக எடுக்கப்படும் என
அச்சுறுத்துவதாகவும் அவலாபதி மருத்துவர்களுக்கான கூட்டதமப்பான இந்திய மருத்துவக்
கூட்டதமப்பு உள்ைிட்ட பல்வவறு சுகாதார அதமப்புகள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றன. அத்ததகய
ேிகழ்வுகதையும் அதவ சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றன. வமலும், வதசிய மருத்துவ கவுன்சில்,
காப்பீட்டு ஒழுங்காற்று வைர்ச்சி ஆதணயம் இந்திய மருந்தக கவுன்சில் – சுகாதார
அதமப்பின் பல்வவறு உறுப்புகதை இதணக்கும் முக்கியமான அதமப்புகள் இதவ –
வபான்ற சட்டபூர்வமான அதமப்புகளும் இத்திடத்தில் தங்களுதடய பங்கு என்ன என்பது
குறித்துத் ஹதைிவில்லாமல் இருக்கின்றன. தகவல்கதைப் பதிவுஹசய்வதிலும் அவற்தறப்
ஹபறுவதிலும் தனியாரின் பங்கு எந்த அைவு இருக்கிறது என்பதும் இந்த அதமப்புகளுக்குத்
ஹதைிவாகத் ஹதரியவில்தல.
அரசின் கட்டுப்படுத்தும் பங்கு ஒருபுறம் இருக்க, மின்னணு மற்றும் தகவல் ஹதாழில்நுட்ப
அதமச்சகத்தின் கீ ழ் இயங்கும் வதசியத் தகவல் உள்கட்டதமப்பு என்னும் தமய வமலாண்
அதமப்பு அதிவவக பிராட்வபண்ட் தெவவதயச் (ஹேட்ஹவார்க், கிைவுட் உள்கட்டதமப்பு)
ஹசயல்பாட்டுக்குக் ஹகாண்டுவரும் பணியில் ஈடுபட்டுவருகிறது. இந்தியா முழுவதும்,
குறிப்பாக கிராமப் பகுதிகைிலும் ஹதாதலதூரப் பகுதிகைிலும் இதணயத்தின் வச்தச
ீ
வமம்படுத்துவதற்கான முயற்சி இது. சுகாதார உள்கட்டதமப்பு, மனித வைம் ஆகிய மிக
முக்கியமான அைவடுகைிலும்
ீ
இந்தியா பின்தங்கியிருக்கிறது. ஹமாதபல் ஹதாதலவபசித்
ஹதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் இந்தியாவின் சுகாதார அதமப்தப வலுப்படுத்துவதற்கான
திட்டத்தத அதமப்பு ரீதியான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியதில்; (systematic review) வசதவதயக்
ஹகாண்டுஹசல்வதில் உள்ை திறனின்தமயும் பயிற்சி ஹபற்ற மருத்துவப் பணியாைர்கைின்
வபாதாதமயும் இருப்பது ஹதரியவந்துள்ைது. ஹமாத்த மக்கள்ஹதாதகயில் 1,445 வபருக்கு ஒரு
மருத்துவர் என்னும் விகிதம் இந்தியாவில் உள்ைது. உலக சுகாதார அதமப்பு
பரிந்துதரக்கும் 1,000 வபருக்கு ஒரு மருத்துவர் என்னும் விகிதத்ததக் காட்டிலும் இது
மிகவும் குதறவானது. உரிய தகுதி ஹபற்ற மருத்துவர்கள், ஹசவிலியர்கைில் கிட்டத்தட்ட
முக்கால்வாசிப் வபர் ேகர்ப்புறத் தனியார் துதறயில் பணிபுரியும் ேிதலயில் கிராமப்புறங்கள்
புறக்கணிக்கப்பட்ட ேிதல உள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டில் 150,000 கிராம சுகாதார தமயங்கள்
உரிய தகுதியும் பயிற்சியும் ஹபற்ற மருத்துவப் பணியாைர்களுடன் ஹசயல்படத் தயாராக
இருக்கும் என்று திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. தற்வபாததய ேிதலயில் வபாதிய வசதிகளுடன்
38,549 தமயங்கள் மட்டுவம இயங்கிவருகின்றன. தரமான சுகாதாரப் பராமரிப்தபப்
ஹபறுவதில் ஹபரிய அைவில் சமமற்ற தன்தம ேிலவுவதத இது வகாடிட்டுக் காட்டுகிறது.
இந்திய மக்கைில் 80 விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமாவனார் குடிதசப் பகுதிகைிலும்
கிராமங்கைிலும் வசிக்கும் ேிதலயில் மருத்துவப் பராமரிப்பு என்பது முதலில் முதறசாராத்
தனியார் துதறயிடவம கிதடகிறது என்பதத ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
தரமான மருத்துவப் பராமரிப்தபப் ஹபறுவது என்பது இந்திய சுகாதார அதமப்பின்
முதன்தமயான கவதலகைில் ஒன்று. மருத்துவப் பராமரிப்தபப் ஹபறுவதத வமலும்
எைிதாகவும் திறன் வாய்ந்ததாகவும் ஆக்குவதற்கான பல்வவறு ஹசயல்முதறகதை

உருவாக்க NDHM திட்டம் உறுதியைிக்கிறது. வோதயப் பரிவசாதித்து அறிந்து சிகிச்தச
வழங்கும் முதறயின் முக்கியக் கூறான வோய் அறியும் வசாததனகள் ஹபரும்பாலான
வோயாைிகைால் தகயாை முடியாத அைவுக்குச் சிக்கலானதாக இருக்கின்றன. இதனால்,
பல சமயம் வோயாைிகள் சுய வசாததன, சுய சிகிச்தச ஆகியவற்றில் ஈடுபடுகின்றனர்.
புதிய டிஜிட்டல் திட்டத்தில் ஹகாள்தக வகுப்பாைர்களும் வசாததனகதை
உருவாக்குபவர்களும் சுகாதாரத் துதற ேிர்வாகிகளும் வோய் அறியும் வசாததன வசதிகதை
வோயாைிகள் ஹபறுவதற்கான ஹசயல்முதறகள் எைிதமயாக இருப்பதத உறுதி ஹசய்ய
வவண்டும்.
இந்தியாவின் முதறசாரா சுகாதாரத் துதற ஹபரிதாக இருப்பது ஒரு வகள்விதய எழுப்புகிறது:
மருத்துவ வசதிகதை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் முயற்சி வோயாைிகளுக்கு எந்த அைவுக்குத்
ஹதைிவாக உணரத்தக்க பலன்கதைக் ஹகாடுக்கும்? சுகாதார அதமப்பு முழுவததயும் டிஜிட்டல்
கட்டதமப்பு என் ஒவர குதடயின் கீ ழ் ஹகாண்டுவருவதில் உள்ை சிக்கல்கள் அஹமரிக்கா,
இங்கிலாந்து உள்ைிட்ட வைர்ந்த ோடுகள் பலவற்றில் பல பிரச்சிதனகள் ஏற்படுத்தியுள்ைன.
டிஜிட்டல் சுகாதார முதறக்கு அதிக ஹசலவாகிறது. ஹதாழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் ஏற்படுவதுடன்,
மக்கைில் பல்வவறு பிரிவினர் தரமான சுகாதார பராமரிப்தபக் குதறந்த ஹசலவில் ஹபற
முடியாமல் ஒதுக்கப்படுகிறார்கள். அதனத்துப் பயனுரிதமயாைர்கைின் கருத்துக்கைின்
அடிப்பதடயில் டிஜிட்டல்மயமாக்கும் ஹசயல்முதறதய ஒருங்கிதணப்பதன் மூலம்
தனிேபர்கள் சுகாதாரப் பராமரிப்தபப் ஹபறுவதில் உள்ை ேதடமுதறச் சிக்கல்கதைப்
புரிந்துஹகாள்வதன் மூலம் வதசிய சுகாதார ஆதணயத்தின் முயற்சிகள்
பலனைிக்கும். குறிப்பாக, முழுக்க முழுக்கப் ஹபண்கவை உள்ை, இந்திய சுகாதார அதமப்பின்
முதுஹகலும்பாகத் திகழும் அரசு அங்கீ காரம் ஹபற்ற சமூக சுகாதாரச் ஹசயல்பாட்டாைர்கைின்
குழுவின் கருத்துக்கதை அறிந்து அதற்வகற்பத் திட்டத்தத வடிவதமப்பது பலனுள்ைதாக
இருக்கும்.
NDHM திட்டத்தத இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்துவது என்பது வைரும் ோஹடான்று
உடல்ேலம்சார் தகவல்கதை வதசிய அைவில் டிஜிட்டல்மயமாக்குவதன் முதல்
முயற்சியாக இருக்கும். இதர ோடுகள் பின்பற்றத்தகுந்த முன்மாதிரிதய அது
வழங்கக்கூடும். ஹசயற்தக நுண்ணறிவு, இயந்திரம் மூலம் கற்றல் ஆகியவற்றால்
உருவாக்கப்படும் சுகாதாரத் ஹதாழில்நுட்பமும் ோன்காம் ஹதாழிற்புரட்சியின் கீ ழ் அதடய
முதனயும் மாற்றங்கைின் வலுவான கூறாக அதமயும்.
சுகாதாரக் வகடும் மூப்பும் அதிகரித்துவரும் உலகில், சுகாதாரத் ஹதாழில் துதறயிலும்
சமுதாயத்திலும் முக்கியமான தாக்கங்கதை ஏற்படுத்தக்கூடிய NDHM திட்டம் டிஜிட்டல்
இந்தியா, வமக் இன் இந்தியா வபான்ற திட்டங்களுடன் இதணந்து உலக சுகாதாரச் சூழலில்
முடிஹவடுக்கும் ஹசயல்முதறயிலும் தாக்கத்ததச் ஹசலுத்தக்கூடும். ஹதாழில்நுட்ப
வைர்ச்சியில் இந்தியாவின் வபாட்டித்திறன் மதிப்தபக் கூர்தமயாக்கவும் கூடும்.
**

விவவக் என்.டி சூரத்தில் உள்ை AURO பல்கதலக்கழகத்தின் ஸ்கூல் ஆஃப் லிபரல் ஆர்ட்ஸ்
அண்ட் ஹ்யூமன் சயின்ஸில் துதணப் வபராசிரியர். ஹபாலிடிகல் சயின்சும் பப்ைிக்
பாலிசியும் கற்பித்துவருகிறார். தெதராபாத் பல்கதலக்கழகத்தின் முதனவர் பட்ட
ஆய்வாைர். உலகைாவிய சுகாதார ஆளுதக, சுகாதார ஆளுதக மற்றும் ஹகாள்தக சார்ந்த
அரசியலில் அரசு அல்லாத பிரிவினரின் பங்கு பற்றி அவர் ஆய்வு ஹசய்துவருகிறார்.
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