
 
 
இந்தியாவின் க ாவிட்-19 நெருக் டியின்க ாது ெடமாட்டமும் 
மருத்துவப்  ராமரிப்புப்  ணி ளும் 
 

ஹாரிஸ் சாலமன் 
 

 

க ாவிட்-19 நெருக் டி மருத்துவப் பராமரிப்புப் 
பணியின் எல்லல லை அம்பலப்படுத்தியிருக் ிறது. 
குடும்பத்தின், அரசாங் த்தின் கதலவ ளுக் ானது 
எனப் நபாதுவா ச் சித்தரிக் ப்படும் இந்தப் பணி, 
மருத்துவப் பராமரிப்பின் சி ிச்லசசார் 
பரிமாணங் ளுடன் உணர்ச்சி, ெிர்வா ம், மருத்துவ 
நெறிமுலற ள் ஆ ியவற்லற இலணக் ிறது. இந்தப் 
பணிக்குக்  ிலடக்கும் பிரதிபலன் ள் பல 

சமயங் ைில் குலறவா கவ வழங் ப்படு ிறது. கம 12 அன்று உல ச் 
நசவிலியர் ொள்  லடப்பிடிக் ப்பட்டது. இந்தியா க ாவிட்-19இன் 
இரண்டாம் அலலகயாடு கபாராடும் இந்த கெரத்தில் இந்தப் பணி 
நபருந்நதாற்றின் லமயமா  இருக் ிறது. கொயாைி ைின் குடும்பத்தினர், 
மருத்துவமலனயின் பல்கவறு துலற ைின் பணியாைர் ள் அல்லது 
மருத்துவமலனக்கு நவைிகய இருக்கும் பணியாைர் ள் என யார் இலத 
கமற்ந ாண்டாலும் தனிெபர் ள், குடும்பங் ள், ெிறுவனங் ள் என எல்லா 
மட்டங் ைிலும் நபருந்நதாற்றின் பாதிப்பு லைக் குலறப்பதில் இந்த 
மருத்துவப் பராமரிப்புப் பணியின் பங்கு மி வும் முக் ியமானது.      
 

மருத்துவப் பராமரிப்புப் பணியாைர் ைின் ெிலல ெிச்சயமற்றதா  
உள்ைது. இவர் ள் பலதரப்பட்ட இடங் லைச் கசர்ந்தவர் ைா  இருப்பது 
அதற்கு ஒரு  ாரணம். தங் ள் அன்புக்குரியவர் ளுக் ான ஆக்சிஜன், 
மருந்து ள், மருத்துவமலனப் படுக்ல  ள் ஆ ியவற்லறச் சமூ  
ஊட ங் ள் மூலமா ப் பலரும் க ாரியலதயடுத்து இந்தப் பணியாைர் ள் 
சமூ  ஊட ங் ைிலிருந்தும் நவைிப்பட்டார் ள். சமூ ப் பணி ைில் 
ஈடுபடும் தன்னார்வலர் ள் நபருந்நதாற்றின்கபாது கமற்ந ாண்ட 
அசாத்தியமான முயற்சி ள் கபராபத்துச் சூழல் ைின்கபாது மருத்துவப் 
பராமரிப்புப் பணியின் நெறிமுலற லைக்  ாட்டின. இந்த நெறிமுலற ள் 
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எந்தத் திலசலயச் சுட்டிக் ாட்டு ின்றன என்னும் க ள்விலயயும் ொம் 
எழுப்பிக்ந ாள்ை கவண்டிய அவசியத்லதயும் இலவ ஏற்படுத்து ின்றன. 
 

 

நபாது மருத்துவமலன ைில்  டுலமயான  ாயங் ளுக் ான மருத்துவப் 
பராமரிப்பு குறித்த என்னுலடய ஆய்வில் “ ாயம் அல்லது பாதிப்பு” 

என்பது கொயாைி ள், அவர் ளுலடய குடும்பங் ள், சு ாதாரப் 
பணியாைர் ைின் பிரச்சிலனயின் ஒரு பகுதி மட்டும்தான் என்று 
குறிப்பிட்டிருந்கதன்.  பிரச்சிலனக்கு சி ிச்லச அைிப்பதில்  வனம் 
நசலுத்துவது ஒன்று. ஆனால், பிரச்சிலனலயத் தீர்ப்பதற்குத் 
கதலவப்படும் ெடமாட்டம் என்பதும் முக் ியம். படுக்ல லயக் 
 ிலடக் ச்நசய்வது எப்படி? அடிபட்ட இடத்திலிருந்து சி ிச்லச நபறும் 
இடத்திற்கு கொயாைிலயக் ந ாண்டுவருவது எப்படி? எப்கபாது, எந்தச் 
சூழ்ெிலல ைில் உறவினர் ள் கொயாைிலயப் பார்க்  வரலாம்? 
மருத்துவர் ள் ஒரு ொைின் குறிப்பிட்ட கெரத்தில் கொயாைி ைின் 
ெிலலலய அறிய ஒவ்நவாரு கொயாைியா ப் பார்லவயிடுவார் ள். 
ஆனால், ஒவ்நவாரு மணிகெரமும் கொயாைி ளுக் ான கசலவ லைத் 
தருவதற் ா  நசவிலியர் ளும் இதர கசலவப் பணியாைர் ளும் 
கொயாைி ைின் படுக்ல  ளுக் ிலடகய வந்து நசல்வார் ள். எந்த 
மருந்து லை எப்கபாது ந ாண்டுவர கவண்டும் என்பதும் 
பிரச்சிலனதான். இந்த ெடமாட்டங் லை ெிர்வ ிப்பது சி ிச்லசசார் 
பணியாைர் ைின் நபாறுப்பு. “நபருந்நதாற்று” என்பலத ெிச்சயமற்ற 
விலைவு லை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றா ப்  புரிந்துந ாள்ை கவண்டும். 
 

எடுத்துக் ாட்டா , வசதி லைப் நபறுவதற் ான வாய்ப்பு ளுக்கும் நபாது 
மருத்துவக்  ட்டலமப்புக்கும் உயிகராட்டமுள்ை நதாடர்பு இருக் ிறது. 
இந்த வாய்ப்பானது பாலினம், சாதி, வர்க் ம், சமூ ம் ஆ ியவற்லறப் 
நபாருத்து மாறு ிறது. நபருந்நதாற்றின் பாதிப்பு ள்  ிராமச் 
சமூ ங் ைில் நதாடரும் ெிலலயில் இந்தப் பிரிவு ள் கமலும் 
தவீிரமலடந்து மாறக்கூடும். வசதி லை அணு ிப் நபறும் வாய்ப்பு 
எனபது பணியாைர் ைின் ெடமாட்டத்லதயும் நபாருத்தது. நபரும்பாலான 
நபாது மருத்துவமலன ள் கொயாைி லை அனுமதிக்  மறுக் க் கூடாது 
என்பது சட்டம். ஆனால், நவன்டிகலட்டர் ள் அல்லது படுக்ல  ள் 
கபான்ற வசதி ள் இல்லாதகபாது அரு ில் இருக்கும் 
மருத்துவமலனக்குச் நசல்லும்படி மருத்துவமலன ஊழியர் ள் 
க ட்டுக்ந ாள்ைலாம். க ாவிட்-19 மருத்துவ அலமப்பின் மீது 
ஏற்படுத்தும் நெருக் டிலய லவத்துப் பார்க்கும்கபாது “ வனிப்பு” என்பது 
“பரிந்துலரத்தல்” என்பதா  ஆ ிவரு ிறது. கொயாைி ளும் 
அவர் ளுலடய குடும்பங் ளும் மருந்து ள், படுக்ல  ள் ஆ ியவற்லறத் 



கதடிப் பல்கவறு ெ ரங் ள், ெ ரியங் ள்,  ிராமங் ளுக்கு 
அலல ிறார் ள். தடுப்பூசி லைப் நபறுவதற் ான முயற்சி ளும் 
இத்தல ய பயணத் திட்டங் ளுடன் இலணந்துந ாள் ின்றன. 
 

ந ாகரானாலவரஸ் நதாற்றால்  டுலமயா ப் பாதிக் ப்பட்ட ஒருவருக்கு 
அவருலடய ஆக்சிஜன் நசறிவூட்டல் அல்லது அபாய ரமான மருத்துவ 
அறிகுறி லைக்  வனிப்பதற் ான ந டு உடனடியா த் 
நதாடங் ிவிடு ிறது. கொயாைியின் குடும்பம் மருத்துவப் பராமரிப்புக் 
 ட்டலமப்பின் முக் ியமான, ஆனால் அதி ம்  ணக் ில் 
எடுத்துக்ந ாள்ைப்படாத பகுதியா  உள்ைது. க ாவிட்-19 பரிகசாதலன, 
மருத்துவமலனயில் கசர்ப்பது அவசியம்தானா என்பலத 
அறிந்துந ாள்வதற் ா  மருத்துவப் பராமரிப்பாைலரத் 
நதாடர்புந ாள்ளுதல், படுக்ல  வசதியுடன் கூடிய மருத்துவமலனலய 
அலடயாைம்  ாணுதல், சி ிச்லசயின்கபாது கொயாைியின் 
உடல்ெிலலயில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக் ங் லைக்  வனித்துவருதல், எந்த 
சி ிச்லச பலன் தரும் என்பலதப் புரிந்துந ாள்வதற் ா  
உண்லமலயயும் வதந்திலயயும் பிரித்துப் பார்த்தல், குடும்ப 
உறுப்பினரின் மரணத்தால் ஏற்படும் கபரதிர்ச்சிலய எதிர்ந ாள்ளுதல் 
ஆ ிய பல்கவறு நபாறுப்பு ள் இதில் உள்ைன. க ாவிட் நதாற்று ஏற்பட்ட 
உறவினலரப் பார்த்துக்ந ாள்வதில் உள்ை இந்தச் நசயல்பாடு ள் மி  
அடிப்பலடயான மருத்துவப் பராமரிப்பு உரிலம லைப் நபறுவதற் ான 
நசயல் ைிலிருந்து நதாடங்கு ின்றன. இலவகய நபரும் கபாராட்டமா  
ஆ ிவிடலாம். 
 

இதற் ா ச் நசலவழிக் ப்படும் கெரம் இதர கவலல லையும் 
 டுலமயா  பாதிக் ிறது. க ாவிட்-19ஆல் பாதிக் ப்பட்டவலரப் 
பார்த்துக்ந ாள்பவர் ள் கவலல நசய்யும் இடம், கெரம் 
எல்லாவற்லறயும் மாற்றிக்ந ாள்ை கவண்டியிருக்கும். க ாவிட்-19 
வடீ்டிலும் மருத்துவமலனயிலும் கமற்ந ாள்ை கவண்டிய அன்றாட 
கவலல ள், நபாறுப்பு ள் ஆ ியவற்லற மாற்றிவிடு ிறது. இதில் 
கொயாைியின் ெிலல அடிக் டி மாற்றத்திற்குள்ைா ிறது. உடல் 
ெலத்லதக் குறிக்கும் முக் ிய அறிகுறி ள் திடீநரன்று கமாசமா ிவிடும். 
பிறகு சீராகும். எனகவ எப்கபாதும் கொயாைிலய எச்சரிக்ல கயாடு 
 வனித்துவர கவண்டும். பிற கவலல லைக்  வனிப்பதற் ா கவா 
வடீ்டு கவலல ளுக் ா கவா அந்த இடத்லத விட்டு ெ ர முடியாது. 
குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவலரக்  வனித்துக்ந ாள்வதால் ஏற்படும் 
கமாசமான தாக் த்லதக் குலறப்பதற் ா  அந்த கவலலலயக் குடும்ப 
உறுப்பினர் ள் ப ிர்ந்துந ாள்வார் ள். இந்தியாவிற்குள்ளும் அதற்கு 
நவைியிலும் இருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர் ளும் இதில் ஈடுபடு ிறார் ள். 



நதற் ாசிய ொடு ைில் வசிக்கும் இந்தியர் ள் இந்தியாவில் உள்ை 
தம்முலடய குடும்பங் ளுக்கு உதவுவதற் ான  டும் நெருக் டிக்கு 
ஆைா ிறார் ள். இரவு ப ல் எந்கெரமும் வாட்ஸ் ஆப், நதாலலகபசி 
அலழப்பு ள் மூலம் நதாடர்பில் இருக் ிறார் ள். குடும்ப உறுப்பினர் ள் 
தடுப்பூசிக் ான இலணயதைங் ைில் த வல் லைத் கதடிக்ந ாண்டும் 
ஆக்சிஜன் எங்க   ிலடக்கும் என்று பார்த்துக்ந ாண்டும் இருக் ிறார் ள். 
தம்முலடய அன்புக்குரியவர் லைப் பார்த்துக்ந ாள்ளும் மருத்துவப் 
பணியாைர் ளுடன் நதாடர்பில் இருக் ப் கபாராடு ிறார் ள். 
மருத்துவமலனக்  தவுக்கு நவைியிலிருந்கதா அல்லது  டலுக்கு 
அப்பாலிருந்கதா, இவர்க்ளுலடய  வனிப்பு என்பது மி வும் 
அத்தியாவசியமானது. நபருந்நதாற்றுக் ான பராமரிப்புப் பணி லைத் 
கதலவயான இடத்திற்குக் ந ாண்டுநசல்வதற் ான சவாலல 
உள்ைடக் ியது. கவலல, கவலலக் ான நசலவு ஆ ிய இரு 
விதங் ைிலும் இலதப் புரிந்துந ாள்ை கவண்டும். 
 

இந்தப் பிரச்சிலன ள் க ாவிட்-19 பாதிப்பின்கபாது கமலும்  ண்கூடா த் 
நதரி ின்றன. குடும்பங் ளுக்கும் மருத்துவமலன ளுக்குமிலடகய 
ெிலவும் பலதரப்பட்ட உறவு ைில் இலவ நவைிப்படு ின்றன. க ாவிட் 
அறிகுறி ளுடன் மருத்துவமலனக்கு வரும் ஒரு கொயாைி பல 
மருத்துவமலனப் பணியாைர் லைச் சந்திப்பார். “மருத்துவர்-கொயாைி 
உற”லவ ஆவணப்படுத்தும் சமூ  அறிவியலாைர் மருந்து ள் 
கொயாைிலய வந்து அலடயும் நசயல்முலறயில் பங்குநபறும் 
நசவிலியர் ள், கவதியியல் ெிபுணர் ள், ஆய்வுக்கூட உதவியாைர் ள், 
தலர லைக் கூட்டுபவர் ள், குமாஸ்தாக் ள் முதலான பலலர அவர் ள் 
 ணக் ில் எடுத்துக்ந ாள்வதில்லல. இந்தப் பணி ள் பாலினம், வர்க் ம், 
சாதி ஆ ிய கவறுபாடு ளுக்கு உட்பட்டலவ. மருத்துவமலன 
அலமப்பில் மருத்துவப் பரமரிப்புப் பணியாைர் ள் நவவ்கவறு 
வர்க் ங் லைச் கசர்ந்தவர் ள். இவர் ள் அலனவருகம முலறசர்ந்தும் 
முலறசாராமலும் “பராமரிப்பு”ப் பணி ள் ெடப்பதற்கு மி வும் 
முக் ியமானவர் ள். இவர் ள் நவன்டிகலட்டர் லை அைவடீு 
நசய் ிறார் ள். டிரிப்பு லைச் கசாதிக் ிறார் ள். மருத்துவக் குறிப்பு லை 
எடுத்துச் நசல் ிறார் ள். கொயைி லை நவவ்கவறு அலற ளுக்கு இடம் 
மாற்று ிறார் ள். உணலவச் சலமக் ிறார் ள். அவற்லற எடுத்து வந்து 
தரு ிறார் ள். ஆக்சிஜன் நதாட்டி ைின் மட்டங் லைச் கசாதிக் ிறார் ள். 
மருந்து லைத் தரு ிறார் ள். மருந்து ள் எவ்வைவு தரப்பட கவண்டும் 
என்பலதப் பார்த்துக்ந ாள் ிறார் ள். ரத்த வங் ி லை ெிர்வ ிக் ிறார் ள். 
தலர லைக் கூட்டிப் நபருக்கு ிறார் ள்.  ருவி லைச் சுத்தம் 
நசய் ிறார் ள்.  ிருமித்நதாற்லறக்  ட்டுக்குள் லவப்பதற் ான 
அசாதாரணமான கதலவ ெிலவும் நபருந்நதாற்றுக்  ாலத்தில் 



இடப்பரப்பு லைக்  ிருமிெீக் ம் நசய் ிறார் ள். மருந்து லை 
கொயாைிடம் ந ாண்டுநசல்வதன் மூலம் அவர் ள் உயிர் லைக் 
 ாக் ிறார் ள்.  

 

மருத்துவப் பணி ைில் ெிலவும் அதி ாரப்படிெிலல ைால் இைெிலல 
மருத்துவர் ளும் நசவிலியர் ளும் மி க்  டுலமயான பணிச்சுலமலயப் 
நபறு ிறார் ள். இவர் கை கொயாைி ைின் படுக்ல  ளுக் ிலடகய 
அதி ம் ெடமாட கவண்டியிருக் ிறது. இதனால் இவர் ள் 
கொயாைி ளுடனும் அவர் ளுலடய உறவினர் ளுடனும் அடிக் டி 
நெருக் மான நதாடர்புந ாள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்படலாம். கொயாைி ைின் 
பிரச்சிலன லை யாருகம  ாதுந ாடுத்துக் க ட் ாத அல்லது க ட்  
முடியாத சூழலில் இவர் ள் அந்தப் பணிலயச் நசய் ிறார் ள். எனகவ 
குறிப்பான சில கதலவ ளுக் ான ெம்ப மான துலணயா கவா 
ஆகலாச ர் ைா கவா இவர் ள் மாறக்கூடும். நபாது மருத்துவ 
லமயங் ைில் க ாவிட் சி ிச்லசயும் பராமரிப்பும் நபருமைவில் ெடக்கும் 
ெிலலயில் இவர் கை அரசின் இடது, வலது  ரங் ைா ச் 
நசயல்படு ிறார் ள். அவர் ளுலடய உலழப்பு கொயாைி ள் 
தங்குவதுவலரயிலும் ெீடிக் ிறது. சில சமயம் கொயாைி ைின் 
மரணத்திற்குப் பிறகும் நதாடர் ிறது. இறந்துகபான கொயாைி ைின் 
உறவினர் ள் தங் ள் அன்பிற்குரியவர் ளுக்குப் பிரியா விலட ந ாடுக்  
மருத்துவமலனக்கு வர இயலாத ெிலலயில் பிணவலறப் பணியாைர் ள் 
சிலர் “வாட்ஸ்ஆப் இறுதிச் சடங்கு” லையும் ெடத்தத் 
நதாடங் ிவிட்டார் ள். ஆனால், இந்தப் பராமரிப்புப் பணிக்கு அதற் ான 
விலைவு ளும் உள்ைன. கொயாைியுடன் அடிக் டி நதாடர்புந ாள்வதால் 
 ிருமித் நதாற்றுக்கு ஆைாகும் அதி  வாய்ப்பும் உருவா க்கூடும். 
நதாற்லறத் தடுப்பதற் ான  வச உலட ைின் (PPE) இருப்பு 
குலறயும்கபாது அடிமட்டத்தில் உள்ை மருத்துவப் பணியாைர் ள்தான் 
தங் ளுலடய பாது ாப்புத் கதலவ லைக் குலறத்துக்ந ாள்ை 
கவண்டியிருக்கும். இதனால் அவர் ளுக்கும் அவர் ளுலடய 
குடும்பத்தினருக்குமான அபாய வாய்ப்பு அதி ரிக் ிறது. மருத்துவப் 
பணிலய கொயாைி ைிடத்தில் ந ாண்டுநசல்வது என்பது அந்த 
மருத்துவம் எந்தப் பிரச்சிலனலயத் தீர்க்  முலன ிறகதா அந்தப் 
பிரச்சிலனயுடன் அதி த் நதாடர்புந ாள்வதா கவ அலமந்துவிடு ிறது. 
 

மருத்துவமலன ைில்  ிலடக்கும் சி ிச்லசக்கு இலணயா  
மருத்துவமலன ளுக்கு நவைியிலும் மருத்துவப் பராமரிப்புப் பணி ள் 
கமற்ந ாள்ைப்படுவதுதான் இந்தியாவிலும் உல ின் இதர பகுதி ைிலும் 
பரவியுள்ை ந ாகரானா நபருந்நதாற்றின் முக் ிய அம்சங் ளுள் 
ஒன்றாகும். தடுப்பூசி கபாடுபவர் ள், அங் ீ ாரம் நபற்ற சு ாதாரெலப் 



பணியாைர் ள் (ASHA), கசாதலன லமயப் பணியாைர் ள், ந ாகரானா 
நதாடர்லப சுவடறிந்து  ண்டுபிடிப்பவர் ள் ஆ ிகயார் நபருந்நதாற்றின் 
மி  முக் ியமான  ட்டலமப்லபச் சார்ந்தவர் ள். சிற்றுண்டி லை 
எடுத்துவந்து தருபவர் ள், நபாதுச் சலமயலலறயில் பிறருக் ா  உணவு 
சலமப்கபார், க ாவிட் நதாற்றால் பாதிக் ப்பட்கடாரின் வடீு ளுக்க  
நசன்று உதவுகவார் ஆ ிகயாரும்  முக் ியமான இன்நனாரு பிரிவினர். 
க ாவிட் கொயாைி லைக் குடும்பத்திற்கும் மருத்துவமலனக்கும் 
கூட்டிச் நசல்லும் ஆட்கடா ஓட்டுெர் ளும் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுெர் ளும் 
இந்தப் பராமரிப்புப் பணியில் பங்க ற் ிறார் ள். நபருந்நதாற்று 
பரவக்கூடிய சூழலில் அவர் ள் இருக் ிறார் ள். அதி ப் பணிச்சுலமயும் 
அவர் ளுக்கு உள்ைது. அவர் ைது கசலவ ளும் அங் ீ ரிக் ப்பட்டு 
அவர் ள் பாது ாக் ப்பட கவண்டும். 
 

இத்தல ய பணியாைர் லை   ணக் ில் எடுத்துக்ந ாண்டு மருத்துவப் 
பராமரிப்புப் பணி லைப் பார்த்தால் இன்னல் ைின் ஆதாரமா  கொலய 
மட்டுகம  ாண்பலதயும் மருத்துவமலனலய மட்டுகம சி ிச்லச தரும் 
இடமா வும்  ருதுவது  டினமா ிவிடும். கமலும், ந ாள்ல  பற்றிய 
உலரயாடல் ைில் “தடுக் க்கூடிய மரணம்” என்ற  ருத்து சி ிச்லச 
நபறுவதற் ான வாய்ப்லபக் குறிப்பதற் ா ப் நபரும்பாலும் 
பயன்படுத்தப்படு ிறது; பராமரிப்புப் பணி ள் நதாடர்பான 
ெடமாட்டங் லைப் நபாருத்தும் இலதப் பயன்படுத்த கவண்டும். 
மருத்துவக்  ட்டலமப்பின் கூடுதல் சுலம பற்றிப் கபசும்கபாது பல 
சமயங் ைில் பராமரிப்புப் பணி லையும் அதற்கு உரிய சன்மானத்லதத் 
தருவலதயும் ொம் அலட்சியம் நசய்துவிடு ிகறாம். வை ஆதாரங் ைின் 
பற்றாக்குலறலய இந்தப் பணி ள் ஈடு ட்டும்கபாதும் இப்படிச் 
நசய் ிகறாம். மருத்துவமலன ைில் பணிபுரியும் நசவிலியர் ள், 
நதாழில்நுட்ப ெிபுணர் ள், துலணப் பணியாைர் ள், துப்புரவுப் 
பணியாைர் ள், பிணவலறப் பணியாைர் ள் ஆ ிகயாரின் பணிக்கும் 
ெிதியாதாரம் திரட்டப் பாடுபடும் கொயாைி ைின் உறவினர் ளுக்கும் 
கூடுதல் மதிப்பு தரப்பட கவண்டும். இப்பணியாைர் ள் இல்லாவிட்டால், 
மருத்துவமலன பணி ள் ஸ்தம்பித்துவிடும்; கொயாைி ள் உயிருடன் 
இருப்பதற் ான முயற்சி ள் கமலும் சிக் லுக்குள்ைா ிவிடும். 
 

க ாவிட்-19 நபருந்நதாற்றுக்குப் பின்னர் மருத்துவப் பராமரிப்புக் 
 ட்டலமப்புத் திறலன கமலும் வலுவாக்குவது பற்றி ந ாள்ல  
உருவாக்குபவர் ள் ஆகலாசலன ெட்த்தும்கபாது, தடுப்பூசி,  ட்டலமப்பு 
வசதி ள் பற்றி மட்டுகம விவாதம் ெடக் ிறது. இலவ 
முக் ியமானலவகய. ஆனால், தங் ளுலடய ெடமாட்டங் ள் மூலம் 
மருத்துவ சி ிச்லசலயச் சத்தியமாக்கும் பராமரிப்புப் 



பணியாைர் ளுக்குக் கூடுதலான பலன் ள்  ிலடக் ச்நசய்வதும் இதற்கு 
இலணயான முக் ியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். பராமரிப்புப் 
பணியாைர் ளுக்குக் கூடுதல் வருமானம்  ிலடக் ச்நசய்வதற் ான பல 
திட்டங் ள் பரிசீலலனயில் இருந்தாலும் அவர் ள் வழங்கும் வை 
ஆதாரங் லைப் பாது ாப்பது  டினமா கவ உள்ைது.  ைத்தில் 
 ிலடக்கும் நபாதுப் பராமரிப்புப் பணி மட்டுமல்ல; அலனத்து பராமரிப்புப் 
பணியாைர் ைின் வாழ்வும் இதில் அடங் ியுள்ைது. பராமரிப்புப் 
பணியாைர் ைின் வாழ்வும் உலழப்பும் நபருந்நதாற்றின் கசதாரங் ைின் 
பகுதி ைா  உள்ைன. இவற்லறயும் இலணத்துப் பார்க்  கவண்டும். 
மருத்துவமலனயில் படுக்ல யின் எண்ணிக்ல லய 
அதி ரித்துவிடலாம். ஆனால், அந்தப் படுக்ல யில் இருக்கும் 
கொயாைிலயக்  வனித்துக்ந ாள்ை கவண்டியது அலதவிட முக் ியம். 
நெருக் டி ள் ெிலறந்த இந்தக்  ால ட்டத்தில் அலத எதிர்ந ாள்ளும் 
பணியில் முதலில் வந்து ெிற்பவர் ள் மனிதர் ள்தான் என்பலத 
ெிலனவில் ந ாள்ை கவண்டிய கூட்டுப் நபாறுப்பு ெமக்கு உள்ைது. 
அபாரமான நதாழில்நுட்பத் திறன் ந ாண்ட தடுப்பூசி ள் இந்தக் 
 டலமயிலிருந்து ெம்லம விடுவித்துவிடாது. 
 

ஹாரிஸ் சாலமன், ட்யூக் பல் லலக் ழ த்தின் பண்பாட்டு 
மானுடவியல் மற்றும் உல ச் சு ாதாரத் துலறயின் இலணப் 
கபராசிரியர்.  
 
 


