
த ொற்று அல்லொ  ந ொய்கள் த ொடர்பொனவிபரம் திரட்டலுக்கான 
வினாக்ககாத்து 

 

த ொற்று அல்லொ  ந ொய்களுக்கொன கூட்டிணைப்பு ஆரம்பத் ில்  
இதயந ோய்கள்,  ீரிழிவு, புற்றுந ோய்  மற்றும் சுவோசந ோய்கள் ஆகிய  ோன்கு 
பிரதோன ததோற்றோ ந ொய்களுக்கொன அரச சொர்பற்ற  ன்னொர்வ அணைப்புகளொல் 
தோபிக்கப்பட்டது. ஏனனய  சர்வநதச பங்கோளர்களுடன் நசர்ந்து , ததோற்று 
அல்லோத ந ோய்களுக்கோன கூட்டினைப்பு, 170  கும் நைற்பட்ட  ோடுகளிலுள்ள 
2000 கும்  நமலோன சிவில் சமூக அனமப்புக்கணள  ஒன்றிணைத்து 
வணலயணைப்தபொன்ணற உருவொக்கியுள்ளது.உலகளோவிய  அவசர ினல 
மற்றும் தபோருளோதோர அபிவிருத்திக்கோன தனடக்கும் வறுனமக்கும் பிரதோன 
கோரைமோக ,  ததோற்றோந ோய்கள் இனங்கோைப்பட்டுள்ள ததன்பதனன 
உறுதிப்படுத்துவதற்கு ,இலக்குனவத்த  ியோயங்கனள த ொற்று அல்லொ  
ந ொய்களுக்கொன கூட்டிணைப்பு பயன்படுத்துகின்றது. பரந்த அளவிலோன 
பங்கோளர்களுடனும் ,ஒழுங்கனமப்புக்களுடனும் ததோற்று அல்லோத 
ந ோய்களுக்கோன கூட்டினைப்பு நசர்ந்து பைியோற்றுகின்றது. அதனோல் , 
த ொற்று அல்லொ  ந ொய்களுக்கொன கூட்டிணைப்பு,சர்வநதச கூட்டங்களில்  
2000 க்கு நமற்பட்ட சிவில் சமூக அனமப்புக்களினன ஒன்றுநசர்த்து 
ஐக்கியப்பட்ட குரலில் நபசமுடிகின்றது. .நமலும் தகோள்னககள் மற்றும் 
தசயற்றிட்டங்கனள உருவோக்க , ிபுைர் குழுவினன அனழக்க முடிகின்றது. 
.அத்நதோடு , ததோற்றோந ோய்கள் என்பனவ ,அவசர டவடிக்னக எடுக்க 
நவண்டிய உலகளோவிய அபிவிருத்தி முன்னுரினம என்பதனன அங்கீகரிக்கும் 
வண்ைம் ,அரசோங்கங்களிடம் ஆதரவு நதடுவதற்கோன சோன்று 
அடிப்பனடயினன அதிகரிப்பதற்கோன ஆரோய்ச்சிகனள ஊக்கப்படுத்துவதற்கு 
முடிகின்றது . 

த ொற்று அல்லொ  ந ோய்கள் அபோய அளவினன எட்டியுள்ள  ினலயில் 
இலங்னக, உலக சுகோதோர தோபனத்தின் ஆதரவுடனும் உதவியுடனும் 
,எமக்கோன  த ொற்று அல்லொ  ந ொய்களுக்கொன கூட்டிணைப்பிணை  



உருவோக்க நவண்டிய நதனவயினன இலங்கக இனங்கண்டுள்ளது. அதன் 
குறிப்போன ந ோக்கங்கள் வனரயறுக்கப்பட்டுள்ளது .    

 

(1) தங்கள் அனமப்பின் தபயரும் முகவரியும் 

 தபயர் 

 முகவரி  

ததோனலநபசி            ததோனல கல்          மின்னஞ்சல்  

 பிரதோன பதவிவகிப்பவர்கள் /பைிப்போளர் / தனலவர் /தசயலோளர் /பிரதோன 
 ினறநவற்று உத்திநயோகத்தர்  

   (உபநயோகிக்கப்படும் பதவிப்தபயரினன ததரிவு தசய்க) 

 னகநபசி ;                                          மின்னஞ்சல்  

ததோடர்பு தகோள்ளநவண்டியவரின் தபயர்(நமற்குறிப்பிட்டதிலிருந்து 
நவறோனதோயின்) 

னகநபசி;                                           மின்னஞ்சல் 

(2) தங்கள் ஒழுங்கனமப்பு பின்வரும் அதிகோர சனபகள்/ ிறுவனங்கள் 
/தினைக்களங்கள்/,ஏதோவததோன்றில்,பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ளதோ?என்பதனனக்குறி
ப்பிடவும் 

(ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட பதில்கள்,தபோருத்தமோனதோயின் ததரிவு 
தசய்யப்படலோம்.) 

போரோளுமன்ற சட்டத்தின் மூலமோக 

கம்பனி பதிவோளருடன்; 

சமூக நசனவகள் தினைக்களத்துடன் 

நவறு ஏதோவது ................... 



(3) தங்கள் ஒழுங்கனமப்பினன விபரிப்பதற்கு பின்வருவனவற்றில் எது 
மிகப்தபோருத்தமோனதோகும்? 

 

மருத்துவ  ிபுைர் குழுவின் சங்கம் (இதய சிகிச்னச  ிபுைர் சங்கம் ஆகியன) 

சுகோதோரம் சம்பந்தமோன விடயப்பரப்பில் ததோழிலோற்றும் அரசசோர்பற்ற 
 ிறுவனம்(உதோரைம்;புற்று ந ோய் சங்கம்/ நபோசோக்கு கல்விக்குழுக்கள் 
ஆகியன) 

 சுகோதோரம் அல்லோத ஆய்வுப்பரப்பில் ததோழிலற்றும் அரச சோர்பற்ற 
 ிறுவனம் (உதோரைம்; வறுனம ஒழிப்பு /உரினமக்கோக பைியோற்றும் 
குழுக்கள்)   

 ஆய்வு முகவரனமப்புக்கள் 

 கல்வி  ிறுவனங்கள் 

 ஏனனயனவ (தயவு தசய்து குறித்துகோட்டுக) 

 

(4) தங்கள் அனமப்பினோல் ஆற்றப்படும், மூன்றுபிரதோன குறித்துக்கோட்டும் 
நவனலப்பரப்பினன பின்வருவனவற்றில் எதுவிவரிக்கின்றது? 
(மிகப்தபோருத்தமோன மூன்று விடயங்கனளத் ததரிவு  

ந ோய்கனள ஆரம்பத்திநலநய கண்டறிதல் 

  ந ோய் தடுப்பு/முகோனமத்துவம்/புத்திமதி கூறல் 

 ஆபத்துக்கோரைிகனள இனங்கோைல் 

நுகர்நவோர்கனளப் போதுகோத்தல் 

 ியோயப்படுத்தனல நமம்படுத்தல் 

பரோமரிப்பு தசய்பவரின் சுனமயினனக்குனறத்தல் 



புனர்வோழ்வு 

சமுதோய அபிவிருத்தி 

 

(5) ததோற்றோ ந ோய்கனளப் தபோறுத்தவனர, எந்த ந ோய் அல்லது 
ஆபத்துகோரைி சம்பந்தமோக தங்கள் ஒழுங்கனமப்பு குறிப்போகக் கவனம் 
தசலுத்துகிறது 

  ீரிழிவு 

 இதய ந ோய்கள் 

புற்று ந ோய்கள் 

மதுபோனம் 

புனகயினலக்கட்டுப்போடு 

மனந ோய் 

சரியோன நபோசோக்கு 

உடற்பயிற்சி 

மன அழுத்தக் கட்டுப்போடு 

உள்ளக கோற்று மோசனடதல் 

  (06) ததோற்றோ ந ோய்கள் களத்தில் தங்கள் அனமப்பு பைியோற்றிய 
ஆண்டுகளின் எண்ைிக்னக 

       1- 5 ஆண்டுகள் 

       6- 10 

        10- 15 

       16- 25 



       25 ஆன்டுகளுக்கு நமல் 

 

 

 

(07) ததோற்றோ ந ோய்கள் சம்பந்தமோன தங்கள் பைியின் முக்கிய பலம் எந்த 
மட்டத்தில் குவித்துக்கோட்டப்படுகின்றது? 

 

 அடி மட்டத்தில் 

 மோவட்ட மட்டத்தில் 

 மோகோை மட்டத்தில் 

 நதசீய மட்டத்தில் 

 பிரோந்திய மட்டத்தில் 

 உலகளோவிய மட்டத்தில் 

      

(08) ததோற்றோ ந ோய்கனளப்தபோறுத்த வனரயில் தங்களனமப்பு பைியோற்றும் 
மூன்று பிரதோன இலக்குப் போர்னவயோளர்/குறித்துக்கோட்டும் குழுக்கனளக் 
குறிப்பிடுக? 

 

தபோது-போடசோனலப் பிள்னளகள்/தோய்மோர்/முதியவர்கள்/ததோற்றோ ந ோய்களோல் 
போதிக்கப்பட்ட குழுக்கள் 

அரசோங்கம்/அரசசோர்பற்ற  ிறுவனம்/தனியோர் துனற 

ஊடகம் 



நவறு......................................................... 

  (09)     கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ததோற்றோ ந ோய்கள் ததோடர்போக 
தங்கள் ஒழுங்கனமப்பு ஈடுபட்ட மூன்று பிரதோன  டவடிக்னககள் யோனவ? 

முன்னுரினமயின் அடிப்பனடயில் 1- 3 வனர இலக்கமிடுக? 

 

ததோற்றோ ந ோய்கள் மற்றும் ஆபத்துக்கோரைி சம்பந்தமோன தபோதுக்கல்வி 

ததோற்றோ ந ோய்கள் ததோடர்போன ஆய்வு 

 ியோயப்படுத்தல் 

 ியோயப்படுத்தலுக்கோக ஊடகத்தினன அறிவூட்டல் 

ந ோயோளர்/பரோமரிப்போளர் ஆதரவு 

தகவல் வனலயனமப்பினன முகோனமத்துவம் தசய்தல் 

அரச முகவரனமப்புக்களுக்கு ததோழில்நுட்ப உதவி 

அரசசோர்பற்ற  ிறுவனங்களின் இயலளவினனக் கட்டி தயழுப்புதல் 

தகவல்கள் விருத்தி /ததோடர்போடல் ததோடர்போன விடயப்தபோருட்கள் 

ததோற்றோ ந ோய்கள் ததோடர்போக அ ரசோங்கத்தின் ஈடுபோட்டினன 
கண்கோைித்தல் ததோற்றோ ந ோய்களுக்கோன தனலயடீுகனள மீளோய்வு தசய்தல்  

சட்ட  டவடிக்னக 

நவறு.................. 

         

    (10) (அ) ததோற்றோ ந ோய்கள் களத்தில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 
தங்கள் ஒழுங்கனமப்பு தசயற்படுத்தியுள்ள மிகச்சிறந்த தசயற்றிட்டத்தினனப் 
பற்றிய சுருக்க விவரைத்தினனத் தருக? 



தசயற்றிட்டம் 

 

வினளவு 

 

 

(10) (ஆ) இற்தசயற்றிட்டத்தில் பயன்படுத்திய பிரதோன உபோயமோர்க்கங்கனள 
பட்டியலிடுக? 

 . ... .. ... .. .......... .................................................................... 

................................................................................................ 

 

(11) இந்த ததோற்றோ ந ோய்கள் ததோடர்போன தசயற்றிட்டத்தினன 
தசயலோற்றும்நபோது தங்கதளோழுங்கனமப்பினோல் எதிர்தகோள்ளப்பட்ட மூன்று 
பிரதோன சவோல்கள் /இனடதவளிகனளப் தபயரிடுக? 

 

சவோல்கள் 

(1)........................................................................................... 

(2)........................................................................................... 

(3)............................................................................................. 

இனடதவளிகள் 

(1)............................................................................................. 

(2)................................................................................................. 

(3)................................................................................................. 



(12) அடிமட்டத்தில் தங்கள் ஒழுங்கனமப்பு உருவோக்கிய வனலயனமப்பினனக் 
குறிப்பிடுக? 

(கினள அலுவலகங்கள்-மனிதவலு- மனிதவளப்பங்கீடு- சிறப்புத்நதர்ச்சி 
விடயப்பரப்பு) 

 

 

 

 

கினள அலுவகங்கள் 

மனிதவலு 

மனிதவலு பங்கீடு 

சிறப்புத்நதர்ச்சி விடயப்பரப்பு 

(13) தங்கள் ஒழுங்கனமப்பு தபற்றுக்தகோள்ளும் தற்நபோனதய  ிதி மூலங்கள் 
யோனவ? 

......................................................................................................... 

....................................................................................................... 

(14) தங்கள் ஒழுங்கனமப்பு தற்நபோது னவத்துள்ள சர்வநதச ததோடர்புகள் 
யோனவ? 

................................................................................................................. 

.......................................................................................................... 

(15) ததோற்றோ ந ோய்கள் ந சஉடன்படிக்னகயில் இனைவதன் மூலம் தங்கள் 
ஒழுங்கனமப்பின் எதிர்போர்ப்புக்கள்/எண்ைங்கள் யோனவ? 



எதிர்போர்ப்பு............................................................................ 

எண்ைம்.................................................................................... 

 

(16) தங்கள் ஒழுங்கனமப்பின் உள்ளடக்கம் 

உறுப்புரினம; 

தமோத்த நவனலப்பனட; 

ததோண்டர்கள்; 

தகோடுப்பனவு தசய்யப்பட்டவர்கள்; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      


