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ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހާގުޅޭ ބަޔާން

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހެވެ .ޞިއްޙަތު ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަޤުސަދަކީ އެއިރެއްގައި ދުނިޔޭގައި
ޢާއްމުވަމުންދާ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޤައުމުތަކުން މަ ސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ޖަމާޢަތާއި ފަރުދީ ފެންވަރުގައި މިފަދަ
ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާ ސީގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ،ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ދިރިހުރުމަށް
މަގުފަހިކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗައް ވަނީ ކަންތައްތަކެއް ލާޒިމްކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން މިޙައްޤު ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.
މިއަހަރު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ސަމާލުކަންގެންނަން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،
ބަލިޖައް ސާ ސޫފާސޫފީން ޖެހޭބަލިތަކާމެދު

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި މިފަދަ ބަލިތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ .މިގޮތުން

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ތެރޭން ޑޭނގީ ހުމަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ.
މީގެ އިތުރުން ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި މީހުން އެންމެގިނައިން ބަލިވުމާއި،
މަރުވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ވާނީ ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކެވެ.

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް މިކަން އޮތީ

މިގޮތަށްކަން ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.
މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބަލިތަކާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރު މައްޗަށް ދިއުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ،މަޢުލޫމާތާއި
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދީގެން ދުރުހެލި ކުރެވިދާނެ ޞިއްޙީ މައްސަލަ ތަކަށްވާއިރު މިކަންކަމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި
މުޢައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ޞިއްޙީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަކީ ،ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން
ދެމެހެއްޓުމަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ދާއިރާތައް އެކުގައި ޞިއްހީ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާ ސިލް ކުރަން މަސައްކަތް
ކުރަންޖެހޭކަމެވެ .މިގޮތުން ސާފު މާޙައުލެއް ހޯދާދިނުމާއި ،ރައްކާތެރި ކާނާ އެކަށޭނެ އަގެއްގައި ލިބޭނެ މަ ގު ފަހިވެފައި ހުރުމާއި،
ސާފުބޯފެނާއި ،ނަރުދަމާއާއި މިނޫންވެ ސް މިފަދަ އަސާސީ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ .މިހެންކަމުން ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ
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ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަށާއި ،ދުޅަހެޔޮ ދިރި އުޅުމެއް އުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް އަވަހަށް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ،ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ،ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ރާއްޖެއިން މިޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުން
އިތުރަށް މަ ސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ސިއްޙީ ސިޔާ ސަތުތައް ކަނޑައަޅާނެ މައި ޤާނޫނަކާއި
)ހެލްތް އެކްޓް( ،މެޑިކަލް ނެގްލިޖެން ސް ޤާނޫނާއި،

ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް ޤާނޫނާއި ،މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނާއި )އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ( އަދި ސިއްޙަތާގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުގެ އިތުރުން،
ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު ތަކާ އި ،ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުތަކަށް އިސްކަންދީ ގެން
މަ ސައްކަތް ކުރުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.
ހަމަ މިއާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރި ވެފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ،އިޤުތިޞާދީ ،އަދި ސަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
މުއާހަދާގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެޤައުމެއްގެ ހާލަތުތަންދިން
އެންމެމަތީ ދަރަޖައަކަށް ޞިއްޙީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި އަދި ފަރުދީގޮތުން ޞިއްޙަތު
ސަލާމަތުން ހުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަނެ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރު އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަ
ކުރަންޖެހެ އެވެ.
ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިތިބުމަށްޓަކައި ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ހަރަކާތްތެރި
ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް އާދަ ކުރުމަށާއި ،މިންހެޔޮ ކާނާ ބޭނުންކުރުން އާދަ ކުރުމަށާއި ،ޞިއް ޙަތަށް ގެއްލުންވާ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކުން
ދުރުހެލިވެ ،ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކަށް އަހުލުވެ ރިވެ ،ޢުމުރުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ކަންމަތީ ދެމިތިބެވޭތޯ
މަ ސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސްފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކި ،ޞިއްޙަތަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަން މިފުރުސަތުގައި
ހަނދާން ކޮށްދެމެވެ.

 07ޖުމާ ދަލްއާޚިރާ 1435
 07އޭޕްރީލް 2014

މއ.އުތުރ ުވެހި)5ވަ ނ ަ ފަންގިފ ިލާ(،ކެނެރީ މ ަގު ،މ ާލެ (20192) ،ދިވެހިރ ާއްޖެ .ފޯން ،3336539:ފެކްސް ، 3338658:އީމެއިލް ، info@hrcm.org.mv :ވެބް www.hrcm.org.mv :
Ma.Uthuruvehi (5th Floor), KenereeMagu, Male’ (20192) Maldives, Phone: 3336539, fax: 3338658, e-mail: info@hrcm.org.mv , web: www.hrcm.org.mv

