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ಹಿನ್ನೆ ಲೆ
ಸಾವವಜನಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿಎಸಿ) 3 ನೇ ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಸಾಾ ರಕ
ಉಪನ್ಯಯ ಸ 2020 ಅನ್ನು
ಆರೋಗಯ ವನ್ನು

ಆಯೋಜಿಸಿತು. “ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗದ್ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ

ಮರುರೂಪಿಸುವುದು” ಎೇಂಬ ಶೋರ್ಷವಕೆಯ ಉಪನ್ಯಯ ಸವನ್ನು

ಜಾಗತಿಕ

ಆರೋಗಯ ಮತುು ಜನಸಂಖ್ಯಯ ವಿಭಾಗ ಹಾವವರ್ಡು ವ ಟಿಎಚ್ ಚಾನ್ ಸ್ಕೂ ಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿ ಕ್
ಹೆಲ್ು ನ ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸಹ-ಸಂಸಾೆ ಪಕ ಮತುು ವಯ ವಸಾೆ ಪನ್ಯ
ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿರುವ ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್ ಪಟೇಲ್ ರವರು ನಿೋಡಿದ್ರು.
ಕೇಂದ್ರ ದ್ ನಿರ್ದವಶಕರಾದ್ ಗುರುಚರಣ್ ಜಿ ರವರು, ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಡಾ.ಎ.ರವಿೋೇಂದ್ರ ರವರನ್ನು
ಹಾಗೂ

ದಿನದ್ ವಿಶೇಷ ಭಾಷಣಕ್ರರ ಡಾ.ವಿಕರ ಮ್ ಪಟೇಲ್

ಅವರನ್ನು ಸಾಾ ಗತಿಸಿದ್ರು.
ಪರ ಖ್ಯಯ ತ ಶಕ್ಷಕರು & ವೈದ್ಯ

ಹಾಗೂ ಹಾವವರ್ಡವ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪಕರಾದ್ ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್
ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ವಷವದ್ ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಸಾಾ ರಕ
ಉಪನ್ಯಯ ಸ ನಿೋರ್ಡಲ್ಲರುವುದು ಪಿಎಸಿಗೆ ಗೌರವವಾದ್ ಸಂಗತಿ ಎೇಂದು
ಹೇಳಿದ್ರು ಮತುು "ಸಾವವಜನಿಕ ವಯ ವಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಪರವಾಗಿ ,
ಅವರನ್ನು ಸಾಾ ಗತಿಸುವುದು ನನು ಪುಣಯ ಎೇಂದ್ರು”.

ಗುರುಚರಣ್

ಜಿರವರು

ಮ್ಯೇಂದುವರೆಸುತು

ಕ್ರಲದ್ಲ್ಲಿ ಬದುಕುತಿು ದ್ದ ೋವೆ ಎೇಂದು

ಹೇಳುವ

ನ್ಯವು
ಮೂಲಕ

ಗಮನ್ಯಹವವಾಗಿ
ಉಪನ್ಯಯ ಸದ್

ಕಷಟ ಕರ
ವಿಷಯಕೊ

ಸಂದ್ರ್ವವನ್ನು ಪರ ಸುು ತಮಡಿಸಿದ್ರು. COVID - 19 ಜಿೋವನದ್ ಸಾ ರೂಪಕೊ ಒಳಗಾಗಿರುವ
ಮೂಲಭೂತ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಾದ್ ಅಸಾ ಸೆ ತೆ, ವಯಸಾಾ ದ್ ಮತುು ಮರಣದ್ ಬಗೆೆ ಪರ ತಿಬ್ಲೇಂಬ್ಲಸಲು
ನಮಾ ನ್ನು ಒತ್ತು ಯಿಸಿದ್ ಮತುು

ಜಾಾ ನ

ಮತುು

ಅರ್ವಕ್ರೂ ಗಿ

ನಿರಂತರ

ಮಾನವ

ಅನೆಾ ೋಷಣೆಯು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿದ್ ಎೇಂದ್ರು.
ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕವು

ಮನಸುಾ

ಮತುು

ವಸುು ವಿಷಯದ್

ಮೇಲೆ

ಹೇಗೆ

ಪರ ಭಾವ ಬ್ಲೋರಿದ್ ಎೇಂಬುದ್ನ್ನು ಚೆನ್ಯು ಗಿ ಅರ್ವಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಅಗತಯ ವಿದ್;
ಮತುು

ನಮಗೆ ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲು ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್ ಪಟೇಲರು

ನ್ನರಿತ

ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವರು. ಉದ್ಘಾ ಟನ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ ಸಾವವಜನಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ
ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಡಾ.ಎ.ರವಿೋೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ಡಾ. ರವಿೋೇಂದ್ರ ಅವರು
ನಗರಿೋಕರಣದ್ ಬಗೆೆ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ಘದ ರೆ ಎೇಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ತಿೋರಾ ಇತಿು ೋಚೆಗೆ
ಅವರ

ಸಂಶೋಧ್ನ್ಯ

ಆಸಕು ಗಳು

ನಗರ

ಕೇಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ

ವಯಸಾಾ ದ್ವರ

ಮತುು ವೃದ್ಧ ರ ಆರೈಕೆಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆೆ ಎೇಂಬುದ್ನ್ನು ಸಾ ರಿಸಿದ್ರು.
ಗುರುಚರಣ್ ಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುತು , ಎಲ್ಲಿ ಪರಿವತವನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಂತೆ, ಸಾವವಜನಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ
ಕೇಂದ್ರ ವನ್ನು ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರು 1994 ರಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಒೇಂದು ಸರಳ
ವಿಷಯದ್ ಮೇಲೆ - ನ್ಯಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ವು ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ
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ನೋಡುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚಾಿ ಗಿ ವಹಿವಾಟು ಪರ ಕರ ಯೆಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಲಗುತು ದ್
ಮತುು ಸಕ್ರವರವು ಸೇವೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಸಂಕುಚ್ಚತ ಸನಿು ವೇಶದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ಯರ್ಡಲ್ಲಗುತು ದ್ ಎೇಂದು
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಪರಿವತವನ್ಯ ಶಕು ಯನ್ನು
ಕುಗಿೆ ಸುತು ದ್ ಮತುು

ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ

ಒೇಂದು ಹಂತದ್ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಗೆ ಅದ್ರ ಸಂಭಾವಯ ವನ್ನು

ಕುೇಂಠಿಸುತು ದ್.
ಸಾವವಜನಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ವನ್ನು

ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿರಿಸುವುದು ಏನೆೇಂದ್ರೆ, ಈ ಕರಿದ್ಘದ್

ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಿೋರಿ ತನು ಎಲ್ಲಿ ಪರ ಯತು ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶರ ಮಿಸುತು ದ್. ಪಿಎಸಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು

ಪರ ಸುು ತ

ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ ದ್

ನೇರ

ಭಾಗವಾಗಿ

ಪರಿಗಣಿಸಿರುವೆವು,

ಇದು

ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮಾಜದ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತುು ಉದ್ಘರ ಹಾಗೂ ಪರ ಗತಿಪರ ವಿಶಾ ದೃರ್ಷಟ ಕೊೋನಕೊ
ಬದ್ಧ ತೆಯೆೇಂದು ಗುರುತಿಸುತೆು ೋವೆ. ವಾರ್ಷವಕ ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಸಾಾ ರಕ ಉಪನ್ಯಯ ಸವು, ಅವರ
ವಯ ಕು ತಾ , ದೃರ್ಷಟ ಮತುು ಅವರು ಸಾೆ ಪಿಸಿದ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ನಮಾ ಗೌರವವಾಗಿದ್.
ಪಿಎಸಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ನಮ್ಮಾ ಲಿ ರಿಗೂ, ನ್ಯವು ಕಂಡುಕೊೇಂರ್ಡದ್ದ ಕೂ ೇಂತ ಉತು ಮವಾಗಿ ಜಗತು ನ್ನು ನೋರ್ಡಲು
ನ್ಯವು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ನ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕ್ರರಕೊ

ಸತಯ ವನ್ನು

ಮಾತನ್ಯರ್ಡಬೇಕು ಎೇಂಬ

ಜಾಾ ಪನೆಯಾಗಿದ್. ಈ ಕ್ರಯವಕರ ಮಕೊ ಸೇರಿದ್ ಎಲಿ ರಿಗೂ ಧ್ನಯ ವಾದ್ ಅಪಿವಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು
ತಮಾ ಮಾತನ್ನು ಮ್ಯಕ್ರು ಯಗೊಳಿಸಿದ್ರು.

ಡಾ. ವಿಕರ ೇಂ ಪಟೇಲ್, ಜಿ.ಗುರುಚರಣ್ ಮತುು ಹಾಜರಿದ್ದ

ಎಲಿ ರನ್ನು

ಸಾಾ ಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ

ಸಾವವಜನಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಡಾ.ರವಿೋೇಂದ್ರ ಎ, ರವರು
ತಮಾ

ಉದ್ಘಾ ಟನ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಪಿಎಸಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾ

ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಕೊೋರಿಕೆಯ

ನೆನಪಿಸಿಕೊೇಂರ್ಡರು, ಅಲ್ಲಿ

ಮೇರೆಗೆ

ಕ್ರಯವದ್ಶವಯಾಗಿ

ಅವರು

ನಿವೃತಿು ಯ

ಕನ್ಯವಟಕ
ನಂತರ

ಡಾ. ಪಾಲ್ ಅವರ
ಸಕ್ರವರದ್

ಮಂರ್ಡಳಿಯ

ಮ್ಯಖ್ಯ

ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ

ಸೇರಿಕೊೇಂಡಿದ್ನ್ನು ನೆನೆದ್ರು, ಮ್ಯೇಂದುವರೆಸುತ್ತು “ಇೇಂದು, ನ್ಯನ್ನ ಹೆಮ್ಮಾ
ಮತುು ಆಳವಾದ್ ತೃಪಿು ಯೇಂದಿಗೆ ಹಿೇಂತಿರುಗಿ ನೋಡುತೆು ೋನೆ. ಪಿಎಸಿಗೆ 26
ವಷವ ವಯಸಾಾ ಗಿದ್, ಮತುು ನ್ಯಗರಿಕ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಸಾ ತಂತರ , ಪುರಾವೆ
ಆಧ್ಯರಿತ ಮತುು ವಿಶಾಾ ಸಾಹವ ಕರ ಯಾ ಸಂಶೋಧ್ನೆಯ ಥೇಂಕ್-ಟ್ಯ ೇಂಕ್ ಆಗಿ ಒೇಂದು ಸಾೆ ನವನ್ನು
ರೂಪಿಸಿದ್, ಇದ್ರ ಶ್ನರ ೋಯ ಗಣನಿೋಯ ಪರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ , ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲೆೆ ಸೇರುತು ದ್ ಎೇಂದ್ರು,
ಅವರ ಗೌರವಾರ್ವವಾಗಿ ನ್ಯವು ಇೇಂದು ಅೇಂತರಜಾಲದ್ ಮೂಲಕ ಒಗೂಡಿಾ ದ್ದ ೋವೆ ಎೇಂದ್ರು.
ಅವರು ಡಾ. ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪರ ಬುದ್ಧ ರು, ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನ್ಯಡುವವರು ಮತುು ಭಾರತ ಮತುು
ವಿರ್ದಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನು ತೆಯೇಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ ಅತುಯ ತು ಮ ರುಜುವಾತುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎೇಂದ್ರು.
“ಆದ್ರೂ, ಪಿಎಸಿ ಮಂರ್ಡಳಿಯ ಸದ್ಸಯ ನ್ಯಗಿ, ಅವರೇಂದಿಗಿನ ನನು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತರ ,
ಅವರು ನಿಜವಾದ್ ಅರ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಉತು ಮ ಪರ ಜೆಯೆೇಂದು ನ್ಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್, ಮತುು
ಸಮಸ್ಥಯ ಗಿೇಂತ ಪರಿಹಾರದ್ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ವರು ಎೇಂದ್ರು. ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ಉತು ಮ ಸಾವವಜನಿಕ
ಆರ್ಡಳಿತವನ್ನು ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಗಮನ್ಯಹವ ದೃರ್ಷಟ ಮತುು ಅವಿರತ
ಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು ನ್ಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ ಎೇಂದ್ರು.
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯು ಸಾವವಜನಿಕ ಪರ ವಚನಕೊ

ಬರುವ ಮೊದ್ಲು,

ನ್ಯಯ ಯಯುತ ಮತುು ಮಾನವಿೋಯ ಸಮಾಜದ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಪಾಲುದ್ಘರರು - ನ್ಯಗರಿಕರು
ಮತುು ನ್ಯಗರಿಕ ಸಮಾಜವು ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಪಾತರ ವಹಿಸುತು ದ್ ಎೇಂದು ಡಾ ಪಾಲ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ಘದ ರೆ ಎೇಂದು
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ವಿಧ್ಯನದ್ ಪರ ಸುು ತತೆ ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಪಾರ ಮ್ಯಖ್ಯ ತೆಯನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊೇಂಡಿದ್ ಮತುು ಯುಎನ್ 2030ರ ಕ್ರಯವಸ್ಕಚ್ಚಯಲ್ಲಿ ‘ಯಾರನ್ಮು ಹಿೇಂದ್ ಬ್ಲರ್ಡಬೇಡಿ’
ಎೇಂಬ ತತು ಾ ವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿದ್ ಎೇಂದ್ರು.

ಪಿಎಸಿ 26 ನೇ ವಷವಕೊ ಕ್ರಲ್ಲಡುತಿು ದ್ದ ೇಂತೆ, ಮತುು ಜಗತುು ತನು ಅತಿದೊರ್ಡಾ ಸಾವವಜನಿಕ ಆರೋಗಯ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತಿು ದ್, ನ್ಯವು ಮಾದ್ರಿಗಳು ಬದ್ಲ್ಲಯಿಸುತಿು ರುವುದ್ನ್ನು ದಿಟಿಟ ಸುತಿು ದ್ದ ೋವೆ.
ನಮಾ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಸವಾಲುಗಳು ಪುನರುಜಿಜ ೋವನಗೊಳುು ತಿು ವೆ: ಅವು
1. ಅಸಮಾನತೆ-ನೈಜ ಜಗತಿು ನಲ್ಲಿ , ಒಬಬ ರು ‘ಸಮ್ಯದ್ಘಯ’ ಎೇಂದು ವಿವರಿಸುವ ಒೇಂರ್ದ
ಏಕರೂಪದ್ ಗುೇಂಪು ಇಲಿ , ಬದ್ಲ್ಲಗಿ ಸಂಘಷವದ್ ಆಸಕು ಗಳು ಮತುು ಸಪ ಧ್ಯವತಾ ಕ
ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊೇಂದಿರುವ ಸಮ್ಯದ್ಘಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯದ್ಘಯಗಳಿವೆ. ಕೊೋವಿರ್ಡ-19 ತನು
ಹಿನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ ಆಥವಕ ಮತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡಿಾ ಗಳಿೇಂದ್ ಹೊರಹೊಮಿಾ ದ್ ಒೇಂದು
ಸತಯ ವಿದ್ದ ರೆ, ಈ ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕದ್ ಹೊರೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹಿೇಂದುಳಿದ್ ಮತುು ದುಬವಲ
ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ರ್ರಿಸಿದ್. ಅವರಿಗೆ ಇದು ಜಿೋವನ ಅರ್ವಾ ಜಿೋವನೋಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಆಯೊ
ಮಾಡುವ ಪರ ಶ್ನು ಯಾಗಿದ್.
2. ಕೊೋವಿೋರ್ಡ-19 ಕ್ರರಣದಿೇಂದ್ಘಗಿ ರ್ದಶದ್ಲ್ಲಿ
ಸಾವವಜನಿಕ ಆರೋಗಯ
ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ
ಸಂಪನ್ಮಾ ಲ-ನಿಬವೇಂಧ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಮಕೂ ಳ ಚುಚುಿ ಮದುದ ಸೇವೆ,
ಗಭಿವಣಿೋ ಆರೈಕೆ, ಮತುು ವೃದ್ದ ರ ಆರೈಕೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಗತಯ ಆರೋಗಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕೂ ಳು ಮತುು ವಯಸಾಾ ದ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಲೋರುತು ದ್, ಿದು ಬಹುಶಃ ದಿೋರ್ಘವವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು.
"ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ , ಸಮ್ಯದ್ಘಯಗಳಾಗಿ ನ್ಯವು ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗಕೊ

ಹೇಗೆ ಉತು ಮವಾಗಿ

ಪರ ತಿಕರ ಯಿಸಬಹುದು, ಈ ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ಮತುು ರ್ವಿಷಯ ದ್ಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮಾ ಬಹುದ್ಘದ್ ಇತರರ
ದುಷಪ ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನ್ಯವು ಹೇಗೆ ತಗಿೆ ಸಬಹುದು ಎೇಂಬುದ್ನ್ನು ನ್ಯವು ಅರ್ವಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕು"
ಎೇಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊೋವಿರ್ಡ-19 ನ ಕಡಿಮ್ಮ ಗೊೋಚರಿಸುವ, ಕಡಿಮ್ಮ ತಿಳಿದಿರುವ, ಆದ್ರೆ ಹೆಚುಿ
ಮ್ಯಖ್ಯ ವಾದ್ ಪರಿಣಾಮವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ದ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೋರಿದ್” ಎೇಂದು ತಮಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ
ನಿೋಡಿದ್ರು.
ಅವರು ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಾ ಗತಿಸುತು , "ನ್ಯವು ಅಸಾಧ್ಯರಣ ವಿದ್ಘಾ ೇಂಸ ಮತುು

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ವಷವದ್ ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಸಾಾ ರಕ
ಉಪನ್ಯಯ ಸವನ್ನು ನಿೋಡುತಿು ರುವುದು ಸ್ಕಕು ವಾಗಿದ್"ಎೇಂದುರು.
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ಪಿಎಸಿಯ ಸಂಶೋಧ್ನ ಮ್ಯಖ್ಯ ಸೆ ರಾದ್ ಡಾ. ಮಿೋನ್ಯ ನ್ಯಯರ ಅವರು, ಡಾ. ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು
ಡಾ.

ಪಟೇಲ್

ಎೇಂಬ್ಲಬ್ಲಎರ್ಸ

ಮತುು

ಪಿಎಚ್ಡಿ

ಹೊೇಂದಿದ್ಘದ ರೆೇಂದು

ಹೇಳುವ

ಮೂಲಕ

ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ಹಾವವರ್ಡವ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗಯ

ಮತುು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಔಷಧ್ ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗಯ ದ್ ಪಶವೇಂಗ್ ಸ್ಥೂ ಾ ೋರ ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪಕರಾಗಿದ್ಘದ ರೆ.
ಇದ್ಲಿ ದ್, ಅವರು ಸಾವವಜನಿಕ ಆರೋಗಯ

ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನದ್ ದಿೋಘವಕ್ರಲ್ಲೋನ ಪರಿಸಿೆ ತಿಗಳು ಮತುು

ಗಾಯಗಳ ಕೇಂದ್ರ ದ್ಲ್ಲಿ

ಸಹಾಯಕ ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪಕರಾಗಿದ್ಘದ ರೆ ಮತುು

ಲಂರ್ಡನ್ ಸ್ಕೂ ಲ್ ಆಫ್ ಹೈಜಿೋನ್ & ಟ್ರ ಪಿಕಲ್ ಮ್ಮಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವ
ಪಾರ ಧ್ಯಯ ಪಕರಾಗಿದ್ಘದ ರೆ (ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ
ಕೇಂದ್ರ ವನ್ನು ಸಹ-ಸಾೆ ಪಿಸಿದ್ರು 2008 ರಲ್ಲಿ ). ಅವರು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಕ್
ಆರ್ವರ ಫೇಂಡೇಶನ್ನ ಸೃಜನಶೋಲ ಮತುು ಪರಿಣಾಮಕ್ರರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ
ಅೇಂತರರಾರ್ಷಟ ರೋಯ

ಪರ ಶಸಿು

ಮತುು

2016

ರಲ್ಲಿ

ರ್ಡಬುಿ ಯ ಎಚ್ಒ

ಸಾವವಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ಚಾೇಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿಯಾ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು
ಗೆದ್ದ ಭಾರತಿೋಯ ಎನ್ಜಿಒ ಸಂಗತ್ನ ಸಹ-ಸಂಸಾೆ ಪಕರಾಗಿದ್ಘದ ರೆ. ಅವರ ವೃತಿು ಪರ ವೃತಿು ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ
ಹಲವಾರು ಪುರಸಾೂ ರಗಳನ್ನು
ಆರೋಗಯ

ನೆನಪಿಸಿದ್ ಡಾ. ಮಿೋನ್ಯ, ಡಾ. ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತ ಸಕ್ರವರದ್

ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ರಚ್ಚಸಿದ್ ಗುೇಂಪಿನ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದ್ದ ರು, ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಮಾನಸಿಕ

ಆರೋಗಯ ನಿೋತಿಯನ್ನು
ಕ್ರಯವಕರ ಮವನ್ನು

ಬರೆಯುವ ಮತುು 2012-17ರ ಅವಧಿಗೆ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ

ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಯವವನ್ನು

ನಿವವಹಿಸಿದ್ರು ಎಮದ್ರು. ಮಾನಸಿಕ

ಅಸಾ ಸೆ ತೆಗಳ ಹೊರೆ, ಬರ್ಡತನ ಮತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯನ್ನಕೂಲತೆಯೇಂದಿಗಿನ ಅವರ ಒರ್ಡನ್ಯಟ
ಮತುು ಸಮ್ಯದ್ಘಯ ಸಂಪನ್ಮಾ ಲಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತಡೆಗಟುಟ ವಿಕೆ ಮತುು ಚ್ಚಕತೆಾ ಗಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸಿೆ ಕೆಗಳ
ವಿತರಣೆಗೆ ಬಳಸುವುದು. ಸೇಪವಡೆಗೊಳು ಲು ಅವರು ಹಲವಾರು ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊೇಂದಿದ್ಘದ ರೆ, ಯುಕೆ
ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರ ಪಿಕಲ್ ಮ್ಮಡಿಸಿನ್ ಮತುು ನೈಮವಲಯ ದಿೇಂದ್ ಚಾಲಾ ರ್ಸವ ಪದ್ಕವನ್ನು
ಪಡೆದ್ರು, ಯುಎರ್ಸ ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಅಕ್ರಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮ್ಮಡಿಸಿನಿು ೇಂದ್ ಸನ್ಯವತ್ ಪದ್ಕ, ಜಾರ್ಜ್ಟ ವನ್
ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯದಿೇಂದ್ ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್, ಪಾಡೆವರ್ಸ ಮಾನವಿೋಯ ಪರ ಶಸಿು ಬ್ರ ೈನ್ & ಬ್ಲಹೇವಿಯರ
ರಿಸಚ್ವ ಫೇಂಡೇಶನ್, ಯುಕೆ ಸಕ್ರವರದಿೇಂದ್ ಗೌರವ ಒಬ್ಲಇ ಮತುು ಆಸಿಟ ನ್ ಕ್ರಲೇಜಿನಿೇಂದ್ ಪೋಸಿ
ಲ್ಲೋರ್ಡಶವಪ್ ಪರ ಶಸಿು . 2015 ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಾಯ ಗಜಿೋನ್ ನ ವಷವದ್ 100 ಅತಯ ೇಂತ ಪರ ಭಾವಶಾಲ್ಲ
ವಯ ಕು ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಟಿಟ ಮಾರ್ಡಲ್ಲಗಿದ್. ಡಾ. ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧ್ನೆಯು ಕಡಿಮ್ಮ ಮತುು
ಮಧ್ಯ ಮ-ಆದ್ಘಯದ್ ರ್ದಶಗಳಲ್ಲಿ

ಮತುು ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಆದ್ಘಯದ್ ರ್ದಶಗಳ ಕಡಿಮ್ಮ-ಸಂಪನ್ಮಾ ಲ

ಸಂದ್ರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾ ಸೆ ತೆ ಹೊೇಂದಿರುವ ಜನರ ಆರೈಕೆಯ ದೊರ್ಡಾ ಅಗತಯ ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿೋತಿ,
ನ್ಯಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತುು ದ್ಘನಿಗಳ ಕರ ಮವನ್ನು

ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿದ್ ಎೇಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು

ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
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ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಸಾಾ ರಕ
ಉಪನ್ಯಯ ಸ 2020 ಅನ್ನು ನಿೋಡುವ ಭಾಗಯ ವನ್ನು ಹೊೇಂದಿದ್ದ ಕೊ ಹೆಮ್ಮಾ ಇದ್
ಎೇಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಉಪನ್ಯಯ ಸವನ್ನು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರು.
ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಜನರು ‘ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ’ ಪದ್ಗಳನ್ನು ಯೋಚ್ಚಸಿದ್ಘಗ ಅವರು
ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾ ಸೆ ತೆಯ ಬಗೆೆ ಯೋಚ್ಚಸುತ್ತು ರೆ ಎೇಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ
ಅವರು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವು
ಅದ್ಕೂ ೇಂತ ಹೆಚುಿ . ವಾಸು ವವಾಗಿ, ವಿಶಾ ಆರೋಗಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ರ್ಡಬುಿ ಯ ಎಚ್ಒ)
ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವು
“ಒಬಬ ವಯ ಕು ಯು ತನು ಸಾ ೇಂತ ಸಾಮರ್ಯ ವಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳುು ತ್ತು ನೆ, ಜಿೋವನದ್ ಸಾಮಾನಯ
ಒತು ರ್ಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು, ಉತ್ತಪ ದ್ಕವಾಗಿ ಮತುು ಫಲಪರ ದ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾರ್ಡಬಹುದು
ಮತುು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದ್” ಎೇಂದ್ರು. ಅವನ್ನ ಅರ್ವಾ ಅವಳು ಸಮ್ಯದ್ಘಯಕೊ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋರ್ಡಲು”.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವು ವೈಯಕು ಕ ಆಸಿು ಯಾಗಿದುದ , ಪರ ತಿಯಬಬ ವಯ ಕು ಯು ಅವರ ಜಿೋವನದ್ ಪರ ತಿ
ಕ್ಷಣದ್ಲೂಿ ಮ್ಯಖ್ಯ ವಾಗಿದ್.

ಇದು ಮಾನವ ಅನ್ನರ್ವಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು ಒಳಗೊಳುು ತು ದ್, ಅದ್ರ ಹೃದ್ಯಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ
ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತುು ನರ್ಡವಳಿಕೆಗಳ ತಿರ ಮೂತಿವ ಇರುತು ದ್. ಇದು ಒೇಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಧ್ನ್ಯತಾ ಕದಿೇಂದ್ ಇನು ೇಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದುಬವಲವಾಗಿರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ ನಮಾ ಮಾನಸಿಕ
ಆರೋಗಯ ವು ದುಬವಲಗೊೇಂಡಾಗ ಮಾತರ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತು ದ್. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವು ನಿರಂತರ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದುಬವಲಗೊೇಂಡಾಗ, ಉದ್ಘಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ವಾರ ಅರ್ವಾ ಅದ್ಕೂ ೇಂತ ಹೆಚುಿ ಕ್ರಲ, ಆ
ವಯ ಕು ಯು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಯಿೇಂದ್ ಪರ ಭಾವಿತವಾಗಬಹುದು, ನಮಾ ಮಾನಸಿಕತೆಯ
ವಿವಿಧ್ ಅೇಂಶಗಳು ಎಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ಆರೋಗಯ ದ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಲೋರುತು ದ್ ಎೇಂಬುದು ದೈನಂದಿನ
ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಮೂರು ವೈಶಷಟ ಯ ಗಳಿೇಂದ್ ಪರ ತೆಯ ೋಕಸಬಹುದು ಅವು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು
ಮತುು ನರ್ಡವಳಿಕೆಗಳು:
ಸದ್ಯ ದ್ ಅವಶಯ ಕತೆ
ಭಾರತದ್ NMHS: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ದುುಃಖ್ಕೊ ಕ್ರರಣವಾಗುತು ವೆ, ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ
ಸುಮಾರು 10 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಲೋರುತು ದ್> `100 ಮಿಲ್ಲಯನ್; ಯುವ ವಯಸೂ ರಲ್ಲಿ ಆತಾ ಹತೆಯ
ಸಾವಿಗೆ ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಕ್ರರಣವಾಗಿದ್ ಮತುು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿರುವ ಜನರು ಅವರಿಗಿೇಂತ
ಮ್ಯೇಂಚೆಯೇ ಸಾವನು ಪಿಪ ತಿು ರುವರು; ಘನತೆ, ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ಮತುು ಕ್ರಳಜಿಯ ಪರ ವೇಶಕೊ ಮೂಲಭೂತ
ಹಕುೂ ಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತುು ಜೈಲುವಾಸದೊೇಂದಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕುೂ ಗಳ ಆಳವಾದ್ ತ್ತರತಮಯ ಮತುು
ದುರುಪಯೋಗ; ಒೇಂದು ಶ್ನರ ೋಣಿಯ ಮಧ್ಯ ಸಿೆ ಕೆಗಳ ಸಿಇಗೆ ಬಲವಾದ್ ಪುರಾವೆಗಳ ಹೊರತ್ತಗಿಯೂ,>
90% ಚ್ಚಕತೆಾ ಯ ಅೇಂತರ; ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ಕ್ರೂ ಗಿ ಖ್ಚುವ ಮಾಡಿದ್ ಹಣವು ಕವಲ 1% ಮತುು
ಇದ್ರಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚಿ ನವು

ಮಾನಸಿಕ

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗೆ

ಮಿೋಸಲ್ಲಗಿವೆ,

ಇದು

ಭಾರತದ್

ಎಲ್ಲಿ

ಮನೋವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ¾ಕೂ ನ್ನು ಹೊೇಂದಿದ್. ಕೊೋವಿರ್ಡ ಮೊದ್ಲು ಈ ಪರಿಸಿೆ ತಿ, ಕೊೋವಿರ್ಡ19 ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗದ್ ಆಗಮನವು ಪರ ಪಂಚದ್ಘದ್ಯ ೇಂತದ್ ಆರೋಗಯ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಠಿಣ
ಪರಿೋಕೆೆ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್. ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ , ಬ್ಲಕೂ ಟುಟ ಹೆಚುಿ , ಹೆಚುಿ ಮತುು ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ
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ಮೇಲೆ ವಾಯ ಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಲೋರುತು ದ್. ವಾಸು ವವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವು ನಮಾ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ
ಎೇಂದಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿಲಿ , ವೈರರ್ಸಗೆ ಆರೋಗಯ ದ್ ಚ್ಚೇಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರರ್ಡನೆಯದ್ಘಗಿಯೆ ಉಳಿದಿದ್.
ವೈರಸು ನೇರ ಪರ ಭಾವದಿೇಂದ್ಘಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವು ಒೇಂದು ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಕ್ರಳಜಿಯಾಗಿದ್, ಮತುು
ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕಕೊ

ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳು ಮತುು

ಸಕ್ರವರಗಳು ಪರ ತಿಕರ ಯಿಸಿದ್ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿದ್.

ಪಿರ ೋತಿಪಾತರ ರು ದೂರವಾಗಿರುವುದು, ಸೊೋೇಂಕನ ರ್ಯ, ಉದೊಯ ೋಗದ್ ನಷಟ , ಯಾವಾಗಲ್ಲದ್ರೂ
ಜಿೋವನವು ಸಾಮಾನಯ ಸಿೆ ತಿಗೆ ಮರಳುತು ದ್ ಮತುು ವೈರರ್ಸನ ಸುತು ಲ್ಲನ ವಿಜಾಾ ನದ್ (ನೈಜ ಅರ್ವಾ ನಕಲ್ಲ)
ಬಗೆೆ

ಮಿಶರ

ಸಂರ್ದಶಗಳ ಪರ ವಾಹವನ್ನು

ತೇಂದ್ರೆಗಳು,

ಕರಿಕರಿ

ಮತುು

ಒಬಬ ರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ, ಅದು ಆತಂಕ, ನಿದ್ರ ಯ

ಹತ್ತಶತೆಯ

ಭಾವನೆಗಳು

ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ

ಹರಡಿರುವುದು

ಅಚಿ ರಿಯೇನಲಿ . ಅವು ಹೆಚಾಿ ಗಿ ನ್ಯವು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಅಸಾಧ್ಯರಣ ವಾಸು ವಗಳಿಗೆ ನಮಾ
ಮನಸಿಾ ನ ತಕವಬದ್ಧ ಪರ ತಿಕರ ಯೆಗಳು.
ಭಾರತದಿೇಂದ್ ಕನಿಷಾ

ದ್ತ್ತು ೇಂಶ, ಆದ್ರೆ ಬೇಂಗಾಿ ರ್ದಶದ್ ಎಲ್ಲಿ

64 ಜಿಲೆಿ ಗಳನ್ನು

ಒಳಗೊೇಂರ್ಡ

ರಾಷಟ ರವಾಯ ಪಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಡಾ -ವಿಭಾಗದ್ ಸಮಿೋಕೆೆ ಯ ಅಧ್ಯ ಯನವು 10,067 ವಯ ಕು ಗಳನ್ನು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಗೊೇಂಡಿದ್ (ಏಪಿರ ಲ್ 1-10, 2020). ಕೊೋವಿರ್ಡ-19 ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಖಿನು ತೆ ಮತುು ಆತಾ ಹತ್ತಯ ಕಲಪ ನೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣವು 33% ಮತುು 5%
ಆಗಿತುು .
ಆಥವಕ ಹಿೇಂಜರಿತದ್ ಪರಿಣಾಮ, ರ್ದಶಗಳಲ್ಲಿ ನ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ವಿಸು ರಣೆ, ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕದ್ ರ್ವಿಷಯ ದ್
ಅಲೆಗಳು ಮತುು ಭೌತಿಕ ದೂರ ನಿೋತಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಿರಂತರ ಅನಿಶಿ ತತೆಗಳಿೇಂದ್ಘಗಿ ಪಾರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ
ಮಹತಾ ದ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಹೊರೆಯ ಹೆಚಿ ಳಕೊ ನ್ಯವು ಎದುರು ನೋಡುತಿು ದ್ದ ೋವೆ.
ನಮಾ

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು

ಮಾನಸಿಕ

ಆರೋಗಯ ದೊೇಂದಿಗೆ

ಆಳವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿ . ನಿರುದೊಯ ೋಗ, ತಿೋವರ ಬರ್ಡತನ ಮತುು ಕಳಪೆ
ನಡುವಿನ

ಬಲವಾದ್

ಒರ್ಡನ್ಯಟವನ್ನು

ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ

ಇದು

ಆಶಿ ಯವಕರವಲಿ . 2008 ರಲ್ಲಿ ಆಥವಕ ಹಿೇಂಜರಿತದ್ ನಂತರ ದುಡಿಯುವ ವಯಸಿಾ ನ ಅಮ್ಮರಿಕನು ರಲ್ಲಿ
ಮರಣ ಪರ ಮಾಣ ಮತುು ಜಿೋವಿತ್ತವಧಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಲು "ಹತ್ತಶ್ನಯ ಸಾವುಗಳು" ಕ್ರರಣವೆೇಂದು
ದ್ಘಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿದ್. ಆತಾ ಹತೆಯ ಮತುು ಮಾದ್ಕವಸುು ಬಳಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮರಣಗಳು ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ
ಕ್ರರಣವಾಗಿವೆ. ಆಳವಾದ್ ಅಸಮಾನತೆಯಿೇಂದ್ ದುಬವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ದ್ರ ತ್ತ ಜಾಲ ಮತುು
ಚ್ಚದ್ರ ಗೊೇಂರ್ಡ ಆರೋಗಯ

ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳವರೆಗೆ ಯುಎರ್ಸ ಸಮಾಜದ್ ದುಷಪ ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು

ಭಾರತ ಹಂಚ್ಚಕೊಳುು ತಿು ದ್; ಇದ್ಲಿ ದ್, ಭಾರತವು ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿದೊರ್ಡಾ

ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬರ್ಡ ಜನರಿಗೆ

ನೆಲೆಯಾಗಿದ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿವು ಮತುು ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ ಬರ್ಡತನದ್ ಕ್ರಯಿಲೆಗಳಿೇಂದ್ ಬಳಲುತಿು ದ್.
ಹೆಚುಿ ತಿು ರುವ ಅಸಮಾನತೆಯೇಂದಿಗೆ ಸಂಪೂಣವ ಬರ್ಡತನದ್ ಈ ವಿಷಕ್ರರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ
ಪರ ರ್ದಶದ್ಲ್ಲಿ ನ ಹತ್ತಶ್ನಯ ಆಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲು ಇರ್ದ ರಿೋತಿಯ ಪಾಕವಿಧ್ಯನವಾಗಿದ್.
ಎರಡು ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಗುೇಂಪುಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವ ಜನರು, ಪಿಎಲ್ಎೇಂಐ
ಎರ್ಸಎೇಂಐ ಆರೈಕೆ: ಇತರ ರ್ದಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಡಿಾ ಯಾಗಿರುವುದ್ನ್ನು
ತೋರಿಸುತಿು ದ್, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿರುವ ಜನರು ಕೊೋವಿರ್ಡನ್ನು
ಮತುು

ಪರ ತಿಯಾಗಿ, ಮತುು

ಎರರ್ಡರಿೇಂದ್ಲೂ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಜನರಲ್ಲಿ

ಪಡೆದುಕೊಳುು ವುದು
ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಮರಣವನ್ನು

ತೋರಿಸುತಿು ದ್.
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ಪರ ಸುು ತ ಪರ ತಿಕರ ಯೆ
ನ್ನರಿತ ಪೂರೈಕೆದ್ಘರರ ಕೊರತೆಯಿೇಂದ್ಘಗಿ ಮಾತರ ವಲಿ ದ್, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ ಬಲಯ
ಹೊೇಂದಿರುವ ಕರಿದ್ಘದ್ ಬಯೋಮ್ಮಡಿಕಲ್ ಮಾದ್ರಿಗಳ ಕ್ರರಣದಿೇಂದ್ಘಗಿ ಈ ಉಲಬ ಣವನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ಅಸಮಪವಕವಾಗಿಸುತಿು ವೆ.
3D: ಕಡಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರರಣವಾಗುತು ದ್:
ಹೆಚುಿ ತಿು ರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ರೂ ಗಿ ಉಪಕರ ಮಗಳು ಪರ ವಧ್ವಮಾನಕೊ
ಬರುತಿು ದ್ದ ರೂ, ಮ್ಯಖ್ಯ ವಾಗಿ ಟೆಲ್ಲಮ್ಮಡಿಸಿನ್ ಪಾಿ ಟ್ಫಾಮ್ವಗಳ ಮೂಲಕ, ಇವುಗಳು ಅರ್ದ
ಅಡೆತಡೆಗಳಿೇಂದ್ ಬಳಲುತಿು ದುದ , ಈ ಹಿೇಂದ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ
ಸಿೋಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್:
ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನು

ಮಾನಸಿಕ

ಆರೋಗಯ ಕೊ

ಸ್ಕಕು ವಲಿ ದ್

ರಕ್ಷಣೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು

ಕರಿದ್ಘದ್

ಬಯೋಮ್ಮಡಿಕಲ್

ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ತಜ್ಞ ಪೂರೈಕೆದ್ಘರರನ್ನು

ಅವಲಂಬ್ಲಸಿದ್ಘದ ರೆ. ಇದು ಮತು ೇಂದು ತಡೆಗೊೋಡೆಯಿೇಂದ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲಪ ಟಿಟ ದ್:

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತುು ಸಾಕಷ್ಟಟ ಅೇಂತಜಾವಲ ಸಂಪಕವವು ನಮಾ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಿ ,
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ಡ ಮತುು ಗಾರ ಮಿೋಣ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಿ ದೂರದ್ ಗುರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್. ಇನ್ಮು , ಈ
ಬ್ಳವಣಿಗೆಯ ಒೇಂದು ಸಾಾ ಗತ್ತಹವ ಅೇಂಶವೆೇಂದ್ರೆ ದೂರಸೆ ವಿತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯ ತೆ ಮತುು ಮಾನಸಿಕ
ಚ್ಚಕತೆಾ ಗಳ ಮೌಲಯ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಇದ್ನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಿ ಗಿ
ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಲಗುತಿು ದ್ ಮತುು ಉತು ಮವಾಗಿ, ಔಷಧಿ ಆಯೊ ಗಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಸೊೋದ್ರಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು
ಅನ್ನಸರಿಸಲ್ಲಗುತಿು ದ್ದ .

ಮ್ಯೇಂದಿನ ದ್ಘರಿ:
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು ಉತೆು ೋಜಿಸಲು ಮತುು ಮಾನಸಿಕ ತೇಂದ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮಾ ಲ್ಲಿ
ಪರ ತಿಯಬಬ ರೂ ಮಾರ್ಡಬಹುದ್ಘದ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನವುಗಳಿವೆ ಎೇಂದು ಅವರು ಒತಿು ಹೇಳಿದ್ರು.
ನಿಮಾ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗಯ ದಂತೆಯೇ ನಿಮಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ದ್ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ಮತುು ಅೇಂಗಿೋಕರಿಸಿ.
ಯಾವುರ್ದ

ಕ್ರರಣಕೂೂ

ಕರಿಕರಿಯುೇಂಟುಮಾಡುವ

ಭಾವನೆ

ನಿಮಾ

ಎದ್ಯಲ್ಲಿ

ನೋವು

ಅನ್ನರ್ವಿಸುವವು ಮ್ಯಖ್ಯ ವಾಗಬೇಕು. ಸರಿ ಇಲಿ ದಿರುವುದು ಸರಿಯೆ!
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1.ಯಾರೇಂದಿಗಾದ್ರೂ

ಮಾತನ್ಯಡಿ,

ನಿಮಗೆ

ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ

ಯಾರಾದ್ರೂ,

“ಮಾತನ್ಯರ್ಡಲು ಸರಿ”, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ದ್ ಬಗೆೆ ಒಬಬ ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಚಕೊಳುು ವುದು ಉತು ಮ
ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಪರ ಬಲ ಮಾಗವ ಮಾತರ ವಲಿ , ಆದ್ರೆ ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಅತಯ ೇಂತ
ಪರಿಣಾಮಕ್ರರಿ ತಂತರ ವಾಗಿದ್
2. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಏನ್ಯದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಏಕೆೇಂದ್ರೆ ಆರೈಕೆ ನಿೋಡುವ ಮತುು ಸಮ್ಯದ್ಘಯ ಸೇವೆಯು ನಿಮಾ
ಜಿೋವನವನ್ನು ಹೆಚುಿ ಲ್ಲರ್ದ್ಘಯಕವಾಗಿಸುತು ದ್, ಆದ್ರೆ ದಿೋಘವವಾಗಿರುತು ದ್ ಎೇಂದು ವಿಜಾಾ ನವು
ತೋರಿಸಿದ್. ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಕವಲ ದ್ಘನವಲಿ

ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚುಿ

ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತು ದ್.

ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧ್ಗಳು, ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟಟ ವು ಅಗಾಧ್ವಾಗಿದ್.
3. ಮಾನವಿೋಯತೆಯೆಲಿ ವೂ ಒೇಂರ್ದ ಒರಟು ಸಮ್ಯದ್ರ ಗಳಿೇಂದ್ ಹೊೋರಾಟ ಆಗುತಿು ವೆ ಮತುು ನಮಾ ಲ್ಲಿ
ಕೆಲವರು ವಿಹಾರ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಯಾಣಿಸುತಿು ದ್ದ ರೂ ಸಹ, ನಮಾ ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನವರು ಸುರಕೆ ತವಾಗಿ
ದ್ರ್ಡವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತು ರೆ ಎೇಂಬುದ್ನ್ನು ನಿೋವೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುು ವ ಮೂಲಕ ಅನಿಶಿ ತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ನಿಮಾ ನ್ನು

ನಿರೋಧಿಸಿ. ನಿಮಾ

ಮನಸುಾ

ಮತುು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು

ವತವಮಾನದ್ ಮೇಲೆ

ಕೇಂದಿರ ೋಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರ್ವಿಷಯ ದ್ ಬಗೆೆ ನಿಮಾ ಚ್ಚೇಂತೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಈಗ ಅನ್ನರ್ವಿಸಿ ಮತುು
ಆನಂದಿಸಿ ಮತುು ಎೇಂದಿಗೂ ರ್ರವಸ್ಥಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳು ಬೇಡಿ.
4. ಧ್ಯಯ ನ ಮಾಡಿ, ಪಾರ ರ್ವನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿೋವು ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಧ್ಯಯ ನವನ್ನು ಆರಿಸುತಿು ೋರಿ ಎೇಂಬುದು
ಮ್ಯಖ್ಯ ವಲಿ , ಇವೆಲಿ ವೂ ಒೇಂರ್ದ ರಿೋತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು

ಹಂಚ್ಚಕೊಳುು ತು ವೆ, ಮ್ಯಖ್ಯ ವಾಗಿ

ಒಬಬ ರ ಗಮನವನ್ನು ಬಹಯ ಸಂವೇದ್ನೆಗಳಿೇಂದ್ ದೂರವಿರಿಸಲು ಮತುು ನಮಾ ಉಸಿರಾಟ ಅರ್ವಾ
ಆೇಂತರಿಕ ಸಂವೇದ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದಿರ ೋಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಾ ನ್ನು ಶಾೇಂತಗೊಳಿಸಲು.
5. ನಿಮಾ ಯಾತನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಮತುು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿು ದ್ದ ರೆ
ವೃತಿು ಪರರಿೇಂದ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನಂತರ ಅವರು ಸಹ-ಸಂಸಾೆ ಪಕರಾಗಿರುವ ಸಂಗತ್ ಪಾತರ ದ್ ಕುರಿತು ಮಾತನ್ಯಡಿದ್ರು.

ಸಂಗತ್ ಗೊೋವಾ ಮೂಲದ್ಗಿದುದ . ಕಳೆದ್ 25 ವಷವಗಳಿೇಂದ್ ಹಲವಾರು ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿು ದ್ಘದ ರೆ. ಸಂಗತ್ ಮತುು ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗಯ ಸಂಶೋಧ್ನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಪಾತರ ವು
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ

ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು

ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲು ರಚನ್ಯತಾ ಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು

ನಿವಾರಿಸುವ,

ಯಾರು, ಏನ್ನ, ಹೇಗೆ ಮತುು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಚ್ಚಕತ್ತಾ ವಿಧ್ಯನಗಳನ್ನು ಪುನರ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುವುದು ಮತುು
ಅದ್ನ್ನು

ಪರ ದ್ಶವಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು

ಹೊೇಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ನವಿೋನ ಕ್ರಯವತಂತರ ಗಳನ್ನು

ಸೃರ್ಷಟ ಸಿದ್ ಎೇಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ

ವೃತಿು ಪರರು ಇಲಿ ದಿದ್ದ ರೂ ಸಹ

ಎಲ್ಲಿ ಯಾದ್ರೂ ತಲುಪಿಸಬಹುದು.

ಈ ವಿಧ್ಯನಗಳನ್ನು

ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲು ಬಯಸುವ ಇತಿು ೋಚ್ಚನ ಆವಿಷ್ಠೂ ರಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಚ್ಚಕತೆಾ ಗಳ

ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತುು ಗುಣಮಟಟ ದ್ ರ್ರವಸ್ಥಗಾಗಿ ಪಿೋರ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕ್ರಮಿವಕರ
ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಬೇತಿಯ ಸಿಾ ೋಕ್ರರಾಹವತೆ ಮತುು ಪರಿಣಾಮಕ್ರರಿತಾ ವನ್ನು ತೋರಿಸುತು ದ್ ಎೇಂದು ಅವರು
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ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಶ್ನರ ೋಣಿಯ ಆವಿಷ್ಠೂ ರಗಳು, ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ಘಗ ಮತುು ಅಳೆಯುವಾಗ, ಔಷಧ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಅತಯ ೇಂತ ಪರಿಣಾಮಕ್ರರಿ ಮಧ್ಯ ಸಿೆ ಕೆಗಳಿಗೆ ಪರ ವೇಶವನ್ನು ಪರಿವತಿವಸಬಹುದು ಎೇಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಇದು ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಸಾಾ ವಲಂನನೆ ಕ್ರಯವಕರ ಮದ್ ಗುರಿಯಾಗಿದ್, ಇದು ಹಾವವರ್ಡವ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂ ಲ್
ಮತುು ಸಂಗತ್ನ ಒೇಂದು ಉಪಕರ ಮವಾಗಿದುದ , ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಚ್ಚಕತೆಾ ಗಳ ಆಧ್ಯರದ್ ಮೇಲೆ
ಸಾಕ್ಷಯ ಗಳನ್ನು

ಅಳೆಯಲು ಪರ ಯತಿು ಸುತಿು ದ್, ಯುಎರ್ಸಎ ಮತುು ಭಾರತದ್ ಸಮ್ಯದ್ಘಯಗಳ ಮೇಲೆ

ಆರಂಭಿಕ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತುು

ಮೂರು ಸಾಮರ್ಯ ವಗಳಲ್ಲಿ

ಆರೋಗಯ ದ್

ಮತುು

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ,

ತಿೋವರ

ಬ್ಲಕೂ ಟುಟ ಗಳು

ಕೇಂದಿರ ೋಕರಿಸಿದ್: ಅವು ಮಾನಸಿಕ
ಮತುು

ಖಿನು ತೆಯ

ನಿವವಹಣೆ.

ಅೇಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಪಾಿ ಟ್ಫಾಮ್ವ ವೃತಿು ಜಿೋವನದ್ ಮಾಗವವನ್ನು ಒದ್ಗಿಸುತು ದ್, ಇದು ಮ್ಯೇಂಚೂಣಿ
ಪೂರೈಕೆದ್ಘರರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಾೆ ನಮಾನವನ್ನು
ಪೆರ ೋರೇಪಿಸುತು ದ್ ಮತುು

ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕ್ರಶವನ್ನು

ಅತಯ ೇಂತ ದುಬರಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ

ನಿೋಡುತು ದ್, ಅವರನ್ನು
ವೃತಿು ಪರ ಸಂಪನ್ಮಾ ಲದ್

ಸುಸಿೆ ರತೆಯನ್ನು ಖ್ಯತಿರ ಗೊಳಿಸುತು ದ್. ಉದೊಯ ೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿವಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಿ ಟ್ಫಾಮ್ವಗಳ
ಬಳಕೆಯು ಟೆಲ್ಲ-ಮ್ಮಡಿಸಿನ್ನ ಬಳಕೆಯೇಂದಿಗೆ ಹೊೇಂದಿಕೆಯಾಗುವುದ್ಲಿ ದ್, ದೈಹಿಕ ದೂರವಿಡುವ
ನಿೋತಿಗಳ ಬ್ಳಕನಲ್ಲಿ

ತರಬೇತಿ ಮತುು ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್

ವಿಧ್ಯನಗಳ ತುತುವ ಅಗತಯ ತೆಯೇಂದಿಗೆ ಸಹ ಹೊೇಂದಿಕೆಯಾಗುತು ದ್.
ನಂತರ ಅವರು ಧೈಯವಶಾಲ್ಲ ರೂಪಾೇಂತರವನ್ನು

ಅರಿತುಕೊಳು ಲು

ಸಂಪನ್ಮಾ ಲಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ ಮತುು ಕೊೋವಿರ್ಡ-19 ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಮಾನಸಿಕ

ಆರೋಗಯ ಕೊ

ಅವಶಯ ಕತೆಯ

ಕುರಿತು

ಕ್ರಯವಸ್ಕಚ್ಚಯಿೇಂದ್
ಹಿೇಂದ್ಕೊ

ದೊರ್ಡಾ

ಬ್ದ್ರಿಕೆಯನ್ನು

ಮಾತನ್ಯಡಿದ್ರು:
ಮಾನಸಿಕ

ಜಾಗತಿಕ

ಆರೋಗಯ ವನ್ನು

ನಿರಿೋಕೆ ಸುವ
ಆರೋಗಯ
ಮತು ಮ್ಮಾ

ತಳುು ವುದು. 1990ರ ದ್ಶಕದ್ ಉತು ರಾಧ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ

ಆರೋಗಯ ವನ್ನು

ವಿಶಾ ದ್ ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಎೇಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊೇಂರ್ಡರು, ಇದ್ನ್ನು

ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿೇಂದ್ ಆದ್ಯ ತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಲಗುವುದು
2000ರ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಅಭಿವೃದಿಧ

ಗುರಿಗಳಿೇಂದ್

ಬ್ಲರ್ಡಲ್ಲಯಿತು. ಹದಿನೈದು ವಷವಗಳ ನಂತರ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವು ಸುಸಿೆ ರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ
ತನು ಸರಿಯಾದ್ ಸಾೆ ನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊೇಂಡಿದ್. ಈಗ ನ್ಯವು 2020 ರ ಮೊದ್ಲ್ಲಧ್ವದ್ಲ್ಲಿ ದ್ದ ೋವೆ ಮತುು
ಮತು ಮ್ಮಾ , ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ದ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮತೆು ನೆರಳುಗಳತು ಸಾಗಿಸಲ್ಲಗುತಿು ದ್.
ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೋಗದ್ ಮೊದ್ಲು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ

ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಲುತಿು ರುವ

ಪರ ಮ್ಯಖ್ ಕ್ರರಣ ಮತುು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಯ ೇಂತ ನಿಲವಕೆ ತ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಎೇಂದು ಹೇಳುವ
ಮೂಲಕ ಅವರು ತಿೋಮಾವನಿಸಿದ್ರು.
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ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಧ್ಯವರಕಗಳನ್ನು ಹದ್ಗೆಡಿಸುವ ಮೂಲಕ,
ಈ ಬ್ಲಕೂ ಟಟ ನ್ನು

ಇನು ಷ್ಟಟ

ಹದ್ಗೆಡಿಸುತಿು ದ್. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು

ಜಾಗತಿಕ ಸಾವವಜನಿಕ

ಒಳಿತು ಎೇಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಅಗತಯ ವನ್ನು ಪರ ದ್ಶವಸುವ ವಿಜಾಾ ನವನ್ನು

ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾೇಂಪರ ದ್ಘಯಿಕ ವಿಧ್ಯನಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಇದು ಒೇಂದು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕ್ರಶವನ್ನು

ಒದ್ಗಿಸುತು ದ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರ್ದಶಗಳ ಎಲಿ ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಯುವಜನರಿಗೆ ಮತುು ಪರಿಕಲಪ ನೆಗೆ ಮಾನವ ಬಂರ್ಡವಾಳದ್ ಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿದ್. ಎಲಿ ಕೂ ೇಂತ ಹೆಚಾಿ ಗಿ,
ಈ

ಬ್ಲಕೂ ಟಟ ನ್ನು

ಪರಿಹರಿಸಲು

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ಅಗತಯ ವನ್ನು

ಅನ್ನರ್ವಗಳ

ವೈವಿಧ್ಯ ತೆ

ಮತುು

ಮಧ್ಯ ಸಿೆ ಕೆಗಳನ್ನು

ವಿಜಾಾ ನವು ಒತಿು ಹೇಳುತಿು ದ್. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ ಮ್ಯಖ್ಯ

ಸಂರ್ದಶಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಾ ವಿಷಯ ಮಂರ್ಡನೆಯನ್ನು ಮ್ಯಗಿಸಿದ್ರು.

ಪಿಎಸಿಯ ಹೆರ್ಡ-ಫೈನ್ಯನ್ಾ ಮತುು ಅಡಿಾ ನಿಸ್ಥಟ ರೋಟರಾದ್ ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ. ಅಯಯ ರ ಅವರು "ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್
ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗಯ ಕೊ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷಯ ಮಂರ್ಡನೆಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಕೊೋವಿರ್ಡ-19

ಸಾೇಂಕ್ರರ ಮಿಕದ್

ಕ್ರರಣದಿೇಂದ್ಘಗಿ

ಇದು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ಅಧಿವೇಶನವಾಗಿದ್" ಎೇಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಂದಿಸಿದ್ರು.
ಡಾ. ವಿಕರ ಮ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕ್ರಯವನಿರತ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯಿೇಂದ್
ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊೇಂಡು ಡಾ. ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಸಾಾ ರಕ ಉಪನ್ಯಯ ಸ
ನಿೋಡಿದ್

ಆರಂರ್ದ್ಲ್ಲಿ

ನ್ಯವು

ಅವರಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತೆು ೋವೆ.

ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಸಾಾ ರಕ ಉಪನ್ಯಯ ಸಕೊ
ನಿಮ್ಮಾ ಲಿ ರಿಗೂ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು ಮತುು
ಕೇಂದ್ರ ದ್

ಎಲ್ಲಿ

ಬ್ೇಂಬಲವನ್ನು

ಘಟನೆಗಳು

ಮತುು

ಡಾ.

ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಕ್ರೂ ಗಿ

ಸಾವವಜನಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಎದುರು ನೋಡುತೆು ೋವೆ. ನಮಾ

ನಿಮಾ

ಎಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು

ಪರ ಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೂ ಗಿ ನ್ಯವು ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳು ಮತುು ರ್ವಿಷಯ ದ್ಲ್ಲಿ ಯೂ ಅವರು
ನಮಾ ನ್ನು

ಬ್ೇಂಬಲ್ಲಸುತು ಲೇ

ಇರುತ್ತು ರೆ

ಎೇಂದು

ಭಾವಿಸುತೆು ೋವೆ

ಎೇಂದು

ತಮಾ

ಧ್ನಯ ವಾದ್

ಭಾಷಣವನ್ನು ಮ್ಯಗಿಸಿದ್ರು.

ಪೂರ್ಣ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿ ಸಲು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿ ಕ್
ಮಾಡಿ: https://bit.ly/2J6Mlrt

www.pacindia.org
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