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நிச்சயமற்ற நிவைவய உருோக்கிய வகாேிட்-19 பெருந்பதாற்று, 
உைகச் சமூகம், பொருளாதாரங்கள், கட்டவமப்புகளின் மீது 
வசதத்வத ஏற்ெடுத்தியது. இந்தியாேில் மிகக் கடுவமயான, 
குறிப்ெிடத்தக்க ொதிப்வெ அது ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. இந்தப் 
பெருந்பதாற்று உண்டாக்கிய வெரழிேின் ேசீ்சானது உைக 
நாடுகள் தனித்த, சுயெரிவசாதவன சார்ந்த அணுகுமுவறகவளக் 
வகக்பகாள்ளக் காரணமாக அவமந்தது. எனினும், உைக 
அவமப்புகளிவடவய உள்ள ெரஸ்ெரத் பதாடர்புகளின் 
ெின்னணியில் கூட்டுச் பசயல்ொடுகள் மூைம் - முக்கியமாக 
ஆப்ெிரிக்க நாடுகளுடன் – நாம் மீள்ேற்கான நிகழ்முவறவயப் 
ெின்ெற்றுேது குறித்து ஆராய்ேது மிக முக்கியமானதாகும்.  
 

பெருந்பதாற்று இறுதியாகத் தாக்கிய ெிராந்தியங்களில் ஆப்ெிரிக்காவும் ஒன்று. இங்கு 
35,000க்கும் வமற்ெட்வடார் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆசியாேில் ொதிக்கப்ெட்வடாவர ேிடக் 
குவறோவனார்தான் ஆப்ெிரிக்காேில் ொதிக்கப்ெட்டனர்; ஐவராப்ொ வொைத் பதாற்று வேகமாக 
இங்கு ெரேவும் இல்வை. இவளவயார் எண்ணிக்வக அதிகம் இருப்ெது இதற்குக் காரணமாக 
இருக்கைாம்.  ஆனால், ஆப்ெிரிக்க நாடுகளுக்கிவடவயயான ேர்த்தகம் குவறந்ததாலும் 
ஐவராப்ெிய யூனியன், அபமரிக்கா, சீனா மற்றும் ெிற சந்வதகளிைிருந்து வதவே 
குவறந்ததாலும் ேினிவயாகம்-வதவே ேிகிதம் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியது. இதனால் பொருளாதார 
ரீதியில் ஆப்ெிரிக்கா பெருமளவு ொதிக்கப்ெட்டுள்ளது. சஹாரா ெிராந்திய ஆப்ெிரிக்காேின் 
தனிநெருக்கான உள்நாட்டு பமாத்த உற்ெத்தி -5.4%ஆக இந்த ஆண்டு குவறயக்கூடும் இது 
நிவைவமவய மிக வமாசமாக ஆக்குகிறது. கடந்த ெத்தாண்டுகளில் கண்ட முன்வனற்றத்வத 
ொதிப்ெதுடன் 49 மில்ைியன் ஆப்ெிரிக்க மக்கள் மீண்டும் ேறுவமப் ெிடியில் சிக்குேதற்கான 
ோய்ப்பும் உள்ளது.  30 மில்ைியன் மக்கள் வேவைோய்ப்வெ இழப்ெதுடன் வநஜரீியா, 
பதன்னாப்ெிரிக்கா, அங்வகாைா வொன்ற நாடுகளின் பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி வகாேிட்-19க்கு 
முந்வதய பொருளாதார ேளர்ச்சிவய 2023, 2024 ேவர அவடயும் என எதிர்ொர்க்க இயைாத 
நிவை உள்ளது. இந்தப் ெிராந்தியத்தில் சமூகநைத் திட்டங்கள், சுகாதார நைக் கட்டவமப்பு 
ஆகியவே ஒப்ெீட்டளேில் ெைேனீமாக உள்ளவத இப்பெருந்பதாற்று உணர்த்தியிருக்கிறது. 
இப்ெிராந்தியத்தின் ெை நாடுகளில் ஒரு மில்ைியன் மக்களுக்கு ஒரு மருத்துேமவன, ஒரு 
மருத்துேர்; 10,000 வெருக்கு ஒரு ெடுக்வக என்ற நிவைவய உள்ளது. 
 
என்றாலும், ஆப்ெிரிக்க நாடுகளின் தவைேர்கள், ஆப்ெிரிக்க யூனியன், வநாய்க் கட்டுப்ொடு 
மற்றும் தடுப்புக்கான ஆப்ெிரிக்க வமயங்கள் (ACDCP) ஆகியேற்றுக்கு இவடயிைான 
கூட்டுறேின் காரணத்தால் வசாதிக்கும் திறன், ேளஆதாரங்கவளத் திரட்டுதல் வேரஸ் 
ெரவுதவைத் தடுப்ெதற்கான நடேடிக்வககள் வொன்றவே அதிகரித்துள்ளன. அரசு முயற்சியுடன் 
வசர்ந்து, இந்நாடுகளிலுள்ள குடிவமச் சமூக அவமப்புகளும் இளம் பசயல்ொட்டாளர்களும் 
ேளஆதாரங்கவள திரட்டுேதிலும், ேிழிப்புணர்வேப் ெரப்புேதிலும், பெருந்பதாற்றிைிருந்து 
மீள்ேதற்கான தீர்வு காணவும் முக்கியப் ெங்காற்றியுள்ளன. ெிரச்சிவனவய ஒருங்கிவணந்து 
எதிர்வநாக்குேதற்கான வதவேயான ேைிவம ஆப்ெிரிக்க முகோண்வம அவமப்புகளிடம் 
இருந்தாலும், அதற்கு பேளியிலுள்ள ென்முக முகவமகள், நிறுேனங்கள், ெிறரிடமிருந்து 
ேரக்கூடிய உதேி ஆகியவே இம்முயற்சிக்கு ேலுவசர்க்கும் என்ெதில் ஐயமில்வை. இந்த 
அம்சத்தில்தான், உயர்மட்ட அதிகாரிகளின் ேருவக, அதிகரிக்கும் ராஜதந்திர உறவு, ெல்துவறக் 
கூட்டுறவு, ெண்ொட்டுப் ெரிமாற்றங்கள் ஆகியவே மூைம் அண்வமக் காைத்தில் 
அதிகரித்துள்ள இந்திய-ஆப்ெிரிக்க உறவு இந்திய ஆப்ெிரிக்கக் கூட்டு, இதுேவர கண்டிராத 
இந்தப் பெருந்பதாற்று பநருக்கடியின்வொது வெருதேியாக இருக்கக்கூடும். 
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வகாேிட்-19 நிோரண நடேடிக்வககளில் வநரடியாகப் ெங்வகற்ெது, சமமாக அவனேருக்கும்  
தடுப்பூசி கிவடப்ெதற்கு முயற்சி எடுப்ெது ஆகியவே இவணந்து பசய்யப்ெட வேண்டிய 
பசயல்களில் முன்னுரிவம அளிக்க வேண்டியவே. இவதயடுத்து, ஆப்ெிரிக்காேின் சுகாதாரக் 
கட்டவமப்வெப் முழுவமயாக ேலுோக்குேதற்கான முயற்சிகள் வமற்பகாள்ளப்ெட வேண்டும். 
இந்திய-ஆப்ெிரிக்க சுகாதாரக் கூட்டுறோனது ென்முகம் பகாண்டது, ேிரிோனது, வதசிய, 
மாநிை, துவணவதசிய அவமப்புகவள உள்ளடக்கி ஆப்ெிரிக்காேின் நிறுேனம் சார்ந்த 
திறன்கவளயும் தனிநெர் திறன்கவளயும் வமம்ெடுத்தும் முயற்சியில் இந்தக் கூட்டுறவு 
ஈடுெட்டுேருகிறது. ேிவை குவறந்த பொதுோன மருந்துகவள ஏற்றுமதி பசய்தல், சுகாதாரக் 
கட்டவமப்வெ உருோக்குதல், உதேி, பதாழில்நுட்ெ உதேி, மருத்துே சிகிச்வசக்காகப் ெயணம் 
பசய்ெேர்கவளக் கேனித்துக்பகாள்ளுதல் ஆகியவே இேற்றில் அடங்கும். 
 
“உைகின் மருந்தக”மாக ேிளங்கும் இந்தியா வஹட்ராக்ஸிக்வளாவராக்ேின் உள்ளிட்ட சிை 
மருந்துகவள 25க்கும் வமற்ெட்ட ஆப்ெிரிக்க நாடுகளுக்கு ஏற்கனவே அனுப்ெி வேத்துள்ளது. 
மைிவு ேிவையில் வகாேிட்-19 தடுப்பூசிகவளயும் இப்ெிராந்தியத்துக்கு அனுப்புேதில் இந்தியா 
முக்கியப் ெங்காற்ற இயலும். பசரம் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் இந்தியா (SII) உள்ளிட்ட ெைர் தடுப்பூசி 
தயாரித்து ேரும் இவ்வேவளயில் ொரத் ெவயாபடக்கும் இந்திய மருத்துே ஆராய்ச்சிக் 
கழகமும் (ICMR) கூட்டாகத் தயாரித்துேரும் வகாோக்ஸின் உள்ளிட்ட தடுப்பூசிகளும் ஜூடஸ் 
கடிைாேின் ZyCoV-D தடுப்பூசியும் மைிவு ேிவையில் நடுத்தர, குவறந்த ேருமானமுள்ள மக்கள் 
உள்ள நாடுகளில் கிவடக்கும். உைக சுகாதார நிறுேனத்தின் (WHO) உதேியுடன் நடக்கும் 
வகாோக்ஸ் மருந்து ேழங்கும் முன்பனடுப்புகளுக்கான மருந்துகவளத் தருேதாக பசரம் 
இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் இந்தியா கூறியுள்ளது; இந்த இன்ஸ்டிட்யூட்டுடன் வமற்பகாண்டுள்ள 
ஒப்ெந்தத்தின்ெடி அடுத்த 2 மாதங்களில் 1.5 மில்ைியன் தடுப்பூசி மருந்து வடாஸ்கள் 
ேந்துவசரும் என்று பதன்னாப்ெிரிக்கச் சுகாதார அவமச்சகம் உறுதிப்ெடுத்துகிறது. மருந்துகள் 
சப்வள பசய்ேதுடன் ஆப்ெிரிக்க நாடுகளின் மருந்து தயாரிக்கும் திறவன வமம்ெடுத்துேதிலும் 
இந்திய மருந்து தயாரிப்பு நிறுேனங்கள் ெங்காற்ற இயலும். ெிராந்தியத்தின் பெரும்ொைான 
நாடுகள் இந்திய மருந்து நிறுேனங்கவளப் பெருமளேில் சார்ந்திருக்கின்றன. பகன்யா, 
எத்திவயாப்ெியா வொன்ற நாடுகளில் நிைவும் முதலீட்டுச் சூழைால் ெை இந்திய நிறுேனங்கள் 
ஈர்க்கப்ெட்டு இந்த நாடுகளின் நிறுேனங்களுடன் வசர்ந்து பசயல்ெடுகின்றன. இந்திய 
நிறுேனங்கள் இந்நாடுகளில் பேற்றி அவடந்துள்ள ெின்னணியில் சிக்கைான காப்புரிவம 
ேிேகாரங்கவளக் வகயாள்ேதில் உதவுதல் உள்ளிட்ட பதாழில்துவறயின் பசய்முவறகவளக் 
கற்றுத்தருதல், இந்தப் ெிராந்தியத்தில் ஏற்கனவே துடிப்புடன் இயங்கிேரும் அவமப்புகளுடன் 
கூட்டுறவுகவள அவமத்துக்பகாள்ளுதல் ஆகியேற்றில் ஈடுெடுேதற்கான ோய்ப்புகள் 
இருக்கின்றன. 2007ஆம் ஆண்டு உருோன பதாழில் திட்டமான ‘ஆப்ெிரிக்காவுக்கான மருந்து 
உற்ெத்தித் திட்டம்’ கூறுேது வொல் ஆப்ெிரிக்காேில் மருந்து உற்ெத்தித் தளத்வத 
ஏற்ெடுத்தினால் அது ஆப்ெிரிக்காேின் ஏற்றுமதிவயச் சார்ந்திருப்ெவதக் குவறத்து, மருந்து 
கிவடப்ெதற்கான ோய்ப்வெ அதிகரிக்கும். மருந்துகள் கிவடக்கச்பசய்தல், மருந்துகளின் தரம், 
கட்டுப்ெடியாகக்கூடிய ேிவை ஆகியேற்வறயும் உறுதிபசய்யும். 
 

அவதவொல், ஜனேரி 01, 2021 அன்று பசயல்ெடத் துேங்கிய ஆப்ெிரிக்க கண்ட சுதந்திர ேர்த்தக 
மண்டைமானது (AfCTA) முதலீட்டாளர்களுக்குக் குந்தகமாக இருக்கும் சிதறுண்ட சந்வதகளால் 
எழும் சோல்கவள சமாளித்து இப்ெிராந்தியத்தில் மருந்து உற்ெத்திவயயும் வமம்ெடுத்தும். 
இன்று 1.3 மில்ைியன் மக்கள்பதாவகக்கான (2050இல் 2.2 ெில்ைியனாகும்) ஒரு சந்வதவய 
உருோக்குேதன் மூைம் சர்ேவதச அளேில் வொட்டியிடுேதற்கான பெருமளேிைான 
ேர்த்தகத்வத உற்ெத்தியாளர்களுக்கு அளிக்க இயலும். அத்துடன், ேரும் ெை 
தவைமுவறயினருக்கு வேவைோய்ப்வெ அளித்து, திறன் மற்றும் பதாழில்நுட்ெப் 
ெரிமாற்றங்களுக்கு ேழிேகுத்து, இன்று நிைவும் அறிவுசார் இவடபேளிவயயும் நிரப்ெ உதவும். 
இந்த நாடுகள் அந்நிய முதலீட்டாளர்களுக்குத் தரும் ஊக்கங்களாலும் உள்ளூர் பதாழில் 
துவறயினருடன் ஏற்ெடும் கூட்டணியாலும் இந்தியத் பதாழில்துவறயும் ஆதாயம் பெறும். 
மருந்து உற்ெத்தி பசய்ேவதத் தாண்டி அவதச் சார்ந்த பதாழில்களான கச்சாப்பொருள்கவளக் 
வகயாளுதல், அனுப்ெ வேண்டிய பொருள்கவள முவறயாகக் கட்டி அனுப்புேது 
ஆகியேற்றாலும் இந்தியத் பதாழில் முவனவோர்கள் ஆதாயம் பெறைாம். வமலும், இந்தியத் 
தனியார் சுகாதாரத் துவற நிறுேனங்கள் ஏற்கனவே ஆப்ெிரிக்காேில் காலூன்றியுள்ளது. 



சுகாதாரச் சூழவைக் கட்டவமத்தல், முதலீட்வட அதிகரித்தல், நாடுகளுக்கிவடவயயான 
கூட்டணிவய உருோக்குதல் ஆகியேற்வற இைக்காகக் பகாண்டு இந்தியச் சுகாதாரக் 
கூட்டவமப்புக்கும் (NATHEALTH) ஆப்ெிரிக்கச் சுகாதாரக் கூட்டவமப்புக்குமிவடவய (AHF) 
அண்வமயில் வகபயழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தம் சுகாதாரத் துவறயில் இரு 
நாடுகளுக்கிவடயிைான ேலுோன கூட்டணி தரக்கூடிய ேணிக ோய்ப்புகவள ோய்ப்புகவள 
இனம்கண்டு அங்கீகரிக்கிறது. 
 
சுகாதாரத் துவறயில் இந்திய-ஆப்ெிரிக்கக் கூட்டுறவே ேிரிோக்குேதற்கான உதேிகவளச் 
பசய்துதரும் ெங்வக இந்திய அரசு ஆற்ற வேண்டும்.  மருத்துேத் பதாழில்முவற 
அலுேைர்கள் அடங்கிய ெணிக்குழுக்கவள உருோக்கி, ஆப்ெிரிக்க மருத்துேத் பதாழில்முவற 
ேல்லுநர்களுடன் காபணாளி மூைம் அல்ைது பதாவைவெசி மூைம் கைந்துவரயாடல்கவள 
ஏற்ொடுபசய்ய வேண்டும். பெருந்பதாற்வறக் கட்டுப்ெடுத்துேது, தடுப்பூசிகவள அனுப்புேது 
முதைானவே பதாடர்ொன அனுெேங்கவளயும் ொடங்கவளயும் இதன் மூைம் 
ெகிர்ந்துபகாள்ளைாம். 2019 அக்வடாெரில் பதாடங்கப்ெட்ட E-VBAB திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியான e-
ஆவராக்யொரதி திட்டமானது இது பதாடர்ொக எடுக்கப்ெட்ட சரியான நடேடிக்வக. e-
ேித்யாொரதி (பதாவைேழிக் கல்ேி) திட்டத்வத உள்ளடக்கிய e-VBAB திட்டம் முழுக்க முழுக்க 
இந்திய அரசின் நிதியுதேி பெற்று நடக்கும் திட்டம். ஆப்ெிரிக்கா முழுவமக்குமான 
இவணயதள பநட்போர்க் திட்டத்வத இது உருோக்குேதுடன் இந்தியாேின் முன்னணி கல்ேி 
நிறுேனங்கள், மருத்துே ேல்லுநர்களுடன் பதாடர்புபகாள்ேதற்கும் ேழிேகுக்கிறது. இந்தச் 
வசவேகவள பேளியுறவுத் துவற அவமச்சகமும் சுகாதார மற்றும் குடும்ெநைத் துவற 
அவமச்சகமும் பசன்டர் ஃொர் படபேபைப்பமன்ட் ஃொர் அட்ோன்ஸ்டு கம்ப்யூட்டிங் (CDAC) 
அவமப்புடனும் இதர ெயனுரிவமயாளர்களுடனும் இவனந்து ேழங்குகின்றன. ஆயினும், 
இத்தவகய ெரிேர்த்தவனகள் வமலும் பேளிப்ெவடயாகவும் எளிதில் அணுகும்ெடியாகவும் 
(உவரயாடல் ஆன்வைனில் ெதிவு பசய்யப்ெட்டு ெைவரயும் பசன்றவடயும்ெடி) இருந்தால் 
இன்னும் உதேிகரமாக இருக்கும். 
 
இரு ெிராந்தியங்களும் பெருந்பதாற்றின் ெிடியிைிருந்து மீண்டுேருேதால் இந்திய-ஆப்ெிரிக்கச் 
சுகாதாரக் கூட்டுறோனது குறுகிய, நடுத்தர, நீண்ட காை அளேில் முக்கியமானது. ஆப்ெிரிக்க 
சுகாதாரத் துவறயின் பதாழில்முவற ேல்லுநர்களுக்கான நீண்டகாை ெயிற்சித் திட்டம் ேரும் 
ெை ஆண்டுகளுக்குத் தாக்கத்வத ஏற்ெடுத்தும்; துவணப் ெணியாளர்கள், ெயிற்சி பசேிைியர்கள், 
ஆய்ேக பதாழில்நுட்ெ அலுேைர்கள், ெிற சுகாதார ெயிற்சி அலுேைர்கள் ஆகிவயாருக்கு 
இந்தியாேின் முக்கிய மருத்துேக் கல்லூரிகளின் மூைம் குறிப்ொன, குறுகிய காைப் 
ெயிற்சிகவளத் தருேதும் மிகவும் முக்கியம். இரு ெிராந்தியங்களின் மருத்துேத் 
பதாழில்முவற அலுேைர்கள், சுகாதாரப் ெணியாளர்களுக்கிவடயிைான கூட்டுறவு, இந்திய 
மருத்துேர்கள் கிராமப்புறங்களில் சிை ஆண்டுகள் கட்டாயமாகப் ெணிபுரிய வேண்டும் என்னும் 
திட்டத்தில் ஆப்ெிரிக்க நாடுகளில் ெணியாற்றுேவதயும் உள்ளடக்குதல் முதைானவே அதிக 
முதலீடு வதவேப்ெடாத, புதுவமயான திட்டங்கள். ஆப்ெிரிக்கா ேிவரேில் மீள்ேதற்காக 
வமலும் ெைேித முயற்சி பசய்ய உைக சுகாதார நிறுேனம், ஐக்கிய நாடுகள் உள்ளிட்ட 
அவமப்புகவளக் கூடுதல் ெங்காற்றச்பசய்யும் ெணியிலும் இந்தியா வமற்பகாள்ளைாம். 
இந்தியாேில் வகாேிட்-19 பெருந்பதாற்றால் ெல்வேறு குழப்ெங்கள் ேிவளந்துள்ளதால் 
இந்தியாேில் பசய்ய வேண்டிய வேவைகவள நிவறய உள்ளன என்ற ோதத்வதச் சிைர் 
முன்வேக்கக்கூடும். எனினும், பநருக்கடியான இந்தத் தருணத்தில் ஆப்ெிரிக்காவுடன் 
இவணந்து ெணிபுரிந்தால் அது இந்திய-ஆப்ெிரிக்க ேரைாற்று ரீதியான ேளமான ஒற்றுவமக்கு 
வமலும் மதிப்புக் கூட்டுேதாக அவமயும். 
 
** 
வேதா வேத்தியநாதன் புதுதில்ைியில் உள்ள இன்ஸ்டிட்யுட் ஆஃப் வசனஸீ் ஸ்டடீஸில் 
ஆசிய-ஆப்ெிரிக்க ேிேகாரங்கள் குறித்து ஆய்வு பசய்துேருெேர். ஹராவர நகரிலுள்ள 
ஜிம்ொப்வே என்ேிரான்பமண்டல் ைா அவசாசிவயஷனில் ஆவைாசகராகவும் ெணியாற்றி 
ேருகிறார். 


