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1. ஹொம் என்றால் என்ன?
ஹொம்
ஹகாண்ட

மகளிரை

ஒரு

திட்டம்.

தங்களுரடயவும
அக்கரை

முன்
ஒரு

தங்கள்

காட்ட

பயனரடயும்ஹபாது

ஒரு

குடும்பஹம

மட்டுமின்றி

குடும்பம்

ஹநைம்

ஹசலவிட

மற்றும்

சமூக

ஹசய்யும்

ஹொம்

மகளிரும்

பயன்

தாய்

என்று

ஹொம்

ஹபறுபவைகளாக

ஆஹைாக்கியம்

ஹவண்டும. இந்த

நலன்கள்
கருவிகளாக

தன்னார்வு

ஹசயல்படுஹவார்

இருக்க

ஒரு

ஆக்கபூர்வமான

அடிப்பரடயில்

இத்திட்டத்தில்
தயாைாக

பயனரடகிறது

ஹபண்கள்

அரடயச்

வலியுறுத்துகிறது.

ரமயமாகக்;

தாய்மார்க்ளும

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றார்கள்.

இத்திட்டத்தில்

ஹசயல்படுகின்றனர்.

சமூகத்தின்

குடும்பத்ரத

குடும்பத்தினருரடயவும ஆஹைாக்கியத்தில்

நம்புகிறது.

ஆகியவற்ரற

நிறுத்தி

ஹசரவரய

மாதம்

2

மணி

இைண்டு

மணி

ஹநைத்ரத
a) வாலண்டியாரின் கீ ழ் நடக்கும் இரு வாை கூட்டங்களில் கூட்டத்தில்
பங்கு ஹபறவும.
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b) தாய் தரலவியர் கற்றுக்ஹகடுத்தவற்ரற தங்கள் குழுவில்
உள்ள பிற குடும்பத்தாருக்கும் கற்றுக்ஹகாடுப்பதற்குமாக
ஹசலவிடுகின்றனை;.
இத்தரகய கூட்டங்களில் பங்கு ஹபறுவஹத ஹொம் அரமப்பில்
அடிப்பரடயாக நிரறஹவற்றப்படஹவண்டிய ஹசயலாகும். கூட்டங்களில்
பங்குஹபறம் தாய்மார்களின் வருரகரய தாய் தரலவி பதிவு ஹசய்து
வாலண்டியரை
ஹபற்றிருக்கும்

ஒப்பரடப்பார்.

5

புஹைாஹமாட்டரை

வாலண்டியார்களின்

இத்தகவல்

ஹபாறுப்ரப

வந்தரடகிறது.

எனஹவ

புஹைாஹமாட்டர் சுமார் 5000 நபர்களின் ஆஹைாக்கியத்ரதக் கவனிக்கிறார்.
20 புஹைாஹமாட்டர்கள்

ஹசரும்ஹபாது

ஒரு

ஹசாண்

ஆகிறது.

இதற்கு

ஆர்கரனசர் ஒருவர் ஹபாறுப்ஹபற்கிறார். 10 ஆர்கரனசர்கள் இவ்வாறு
ஹசயல்படும்ஹபது

10

லட்சம

மக்களின்

சுகாதாை

பைாமரிப்பு

நரடஹபறும;;.

2. சிறு வைலாறு
1973-ம்

ஆண்டு

‘இந்திய

கத்ஹதாலிக்க

மருத்துவமரன

சங்கம்’

(Catholic Hospital Association of India) தன் மாநாட்டின் ரமயக் கருத்தாக
‘பல லட்சம் மக்களுக்கு சுகாதாைம்’

‘Health for the Millions’ என்பரத

விவாதித்தது. இக்கருத்து ‘இந்திய தன்னார்வசுகாதாை சங்கம்’ (Voluntary
Health Association of India) வழியாக மீ ண்டும் விரிவாக ஆைாயப்பட்டது.
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இந்நிரலயில் 1978-ம் ஆண்டு ‘உலக சுகாதாை நிறுவனம்’ (World Health
Organization) ஆல்மா ஆட்டா பிைகடனம (Alma – Ata Declaration) வழியாக
இைண்டாயிைம் ஆண்டில் எல்லா மக்களுக்கும் சுகாதாைம் (Health for all by
2000 AD) என்ற ஹபரும் இலக்ரக உலக மக்களுக்கு நிர்ணயித்தது. இந்த
சிந்தரன

ஓட்டத்தில்

விரடயாக
எஃப்ஹைம்;)

தந்ரத

மக்களின்

லாறன்ஸ்

அவர்களின்

ஹதரவக்கும்

(பின்னர்

முயற்சியால்

ஆயர்

அரழப்பிற்க்கும்
லாறன்ஸ்

மார்

வளர்ந்த

ஒரு

உருவாகி

முன்ஹனாடி திட்டஹம பத்து ஹலட்சம் மக்களுக்கு சுகாதாைம;; (Health for
one Million)

அல்லது

ஹொம்

(HOM) ஆகும்.

இத்திட்டம்

அரமப்பு

ரீதியாக முரறப்படி ஆைம்பிக்கப்பட்டது 1976-ம் ஆண்டு ஆகும;.
1976 –ம் ஆண்டு முதல் 1980 –ம் ஆண்டு வரையிலான காலம்
பயிற்சிக்காலம்.

இக்காலத்தில்

கண்டுஹகாள்ளப்பட்டு
இவர்கள்

ஊக்குவிக்கப்பட்டு

தங்கள்

ஆர்வத்திலும்

மனப்பான்ரமயிலும்
இயல்பாகஹவ

மக்கள்

–ம்

ஆண்டு

வாலண்டியர்கள்

பயிற்சி

அளிக்கப்பட்டனர்.

திறரமயிலும்

ஆதைவாலும்

பரிணமித்தவர்கள்.

புஹைாஹமாட்டர்களாகவும்
1980

கிைாமப்புற

திருவனந்தபுைத்தில்

இப்ஹபாறுப்புகளுக்கு

இவர்களின்

ஆர்கரனசர்களாகவும்

ஹதாண்டு

பயிற்ச்சி
நடந்த

சிலர்
ஹபற்றனர்.
ஹொம்

-

வாலண்டியர்களின் மாநாட்டில் 1057 கிைாமப்புற வாலண்டியர்கள் பங்கு
ஹபற்றனர்.
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எஞ்சிய
அரமப்பு

ஆண்டுகள்

வழியாக

அதாவது

பல

1981 முதல்

நலத்திட்டங்கள்

2000 வரை

ஹொம்

ஹசயல்படுத்தப்பட்டு

வருகின்றன.
3. குறிக்ஹகாள்கள்
ஏல்லா

மக்களும்

குறிப்பாக

நலிவுற்ற

ஹபாருட்டு சுகாதாைம் மற்றும் வளர்ச்சி பற்றி
புகட்டி

சுயமாக

ஹசயல்படக்கூடிய

ஒரு

மக்கள்

பயனரடயும்

ஹதாடர்ச்சியாக கல்வி

அரமப்ரப

பரிணமிக்கச்

ஹசய்வஹத ஹெல்த் ஃபார் ஒன் மில்லியனின் குறிக்ஹகாள்.
4. ஹொம்-ஐ வழிநடத்தும் ஹகாள்ரககள;
1. முழுரமயான ஆஹைாக்கிய முயற்சியில் ஆஹைாக்கிய
பைாமரிப்ஹப ஹநாய் குணமாக்குதரலவிட முக்கியமானது.
முழுரமயான மனிதவளர்ச்சி சூழ்நிரலயில் மட்டுஹம
ஆஹைாக்கியத்ரத ஹபண முடியும்.
2. வளர்ச்சி என்பது சுயமாக வளர்வது. எனஹவ சமூகத்தின்
வளர்ச்சி என்பது சமூகம் தன்னிஹல சுயமாக வளர்வது.
ஆகஹவ சுயஉதவி மற்றும் நிைந்தை சுயவளர்ச்சி திட்டங்கள் மிக
முக்கியமானரவ.
3. ஹவளியில் இருந்து கிரடக்கும் உதவி எந்த அளவுக்கு
தலமக்கரள ஒன்றுகூட்டவும் அவர்களது முயற்சிரய
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ஒருங்கிரணக்கவும் அவர்களது தரலரமத்துவத்ரத
ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறஹதா அந்த அளவிற்ஹக
பயனள்ளதாகும். ஏனஹவ உதவியாளர்களின் பணி மக்களுக்காக
பணிபுரிவரத விட மக்களுடன் பணிபுரிவஹத ஆகும்.
4. சமூகத்தின் பங்கு ஹபறுதரல விட சமூக தீர்மானஹம மிக
அதிக ஹபாருள் உள்ளதாகும்.
5. நலத்திட்டங்கரள ஹசயல்படுத்தும்ஹபாது தல வளங்கரள
அதாவது நபர்கள் நிதி நிறுவன வசதிகள்

சமூக அரமப்புகள்

ஆகியரவ ஜாதி மத ஹவறுபாடின்றி பயன்படுத்தப்பட
ஹவண்டும்.
6. நலத்திட்டங்கள் ஹசயல்படுத்தும்ஹபாது ஹபாருத்தமான ஹதாழில்
நுட்பத்ரத பயன்படுத்தஹவண்டும்.
சுகாதாைம் வளர்ச்சி ஆகியரவ பற்றி கல்வி புகட்டும்ஹபாது
முரறசார்ந்த மற்றும் முரறசாைா வழிகரள ரகயாள ஹவண்டும்.
5 ஹொம் ஹசயல்முரற
சுமார்

20

தாய்மார்கள்

இருவாைங்களக்கு

ஒருமுரற

ஹொம்

யூனிட்-ல் ஒன்று கூடுகிறார்கள்;
இவர்கள்

தாய்-தரலவியர்

தாய்-தரலவியும்

தங்கரள

என

அரழக்கப்படுகின்;றனர்.

சுற்றியுள்ள

5

9

ஓவ்ஹவாரு

குடும்பத்துடன்

தாங்கள்
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கற்றிருந்தரத

பகிர்ந்து

ஹகாள்கின்றனர்.

அச்சிடப்பட்ட

ஹொம்

-

குறிப்புகரள இவர்கள் பயன்படுத்தி பிறரை படிப்பிக்கின்றனர்.
பிறருடன்

கூடிய

கருத்துப்

பரிமாற்றத்தின

ஹபாது

அந்த

குடும்பங்களிலிருந்து தகவல்கள் ஹசகரிக்கின்றனர்.
இவ்வாறு கிரடத்த தகவல்கரள யூனிட் கூட்டத்தின் ஹபாது
ஹொம் - வாலாண்டியரிடம் அறிவிக்கின்றார்கள்.
ஹொம் - வாலாண்டியர் இவற்ரற ஹொம் புள்ளட்டினில் பதிவு
ஹசய்கிறார்கள்.

ஹொம்-புள்ளட்டின் தான் ; ஹொம் ஹசயல்பாடுகளின்

கண்காணிப்பு கருவியாக பயன்படுகிறது.
இந்த புல்லட்டின் ஹசன்டர் கூட்டத்திற்கு எடுத்து ஹசல்லப்பட்டு
ஹொம்-புஹைாஹமட்ரிடம் ஹகைடுக்கப்படுகின்றது.
ஆவர் இரத மாதந்ஹதாறும் நரடஹபறும் ஹசானல் கூட்டத்தில்
ஹகாண்டு வந்து ஹொம் ஆர்கரனசரிடம் ஹகாடுக்க அவர் இரத
ஒருங்கிரணப்பாளரிடம் ஹொம் அலுவலகத்தில் ஒப்பரடப்பார்.
ஒருங்கிரணப்பாளர் ஹொம்-திட்டக்குழவுடனும் வல்லுநருடனும்
இரணந்து கிரடத்த தகவல்கரள கற்று ஆய்வு ஹசய்து ஒரு
அறிக்ரகரய தயார் ஹசய்வார்.
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இந்த அறிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் அடுத்த மாத புள்ளட்டின்
குறிப்புகள் தயாரிக்கப்படும்.
இந்த ஹொம் - புள்ளட்டின் மற்றும் குறிப்புகள் அடுத்த ஹொம்
ஆர்கரனசரின் கூட்டத்தில் அதிக எண்ணிக்ரகயில் வழங்கப்பட்டு
அலுவலக கூட்டத்தில் ஆர்கரனசர்களுக்கு விளக்கப்படுகிறது.
ஆர்கரனசர்கள் அவற்ரற புஹைஹமட்டர்களுக்கு அடுத்த ஹசானல்
கூட்டத்தில் பகிர்ந்து வழங்குவார்கள்.
புஹைஹமட்டர்கள் அவற்ரற ஹசன்டர் கூட்டத்தில்
வாலண்டியர்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பார்கள்.
வாலண்டியர்கள் அதன் கருத்துக்கரள தாய் தரலவியர்களுடன்
ஹொம்-யூனிட் கூட்டத்தில் பரிமாறி ஹகாள்வார்கள்.
ஹதரவக்கு ஏற்ப சுகாதாைம் பற்றியும் வளர்ச்சி பற்றியும் சரியான
தகவல்கள் அடங்கிய முக்கியமான தரலப்புகளில் ஹொம் குறிப்புக்கள்
வல்லுநர்களால் தயாரிக்கப்படுகிறது.
அச்சிடப்பட்ட குறிப்புகள் விரல இன்றி வழங்கப்படுகின்றது.
இரவ ஆர்கரனசர்கள்

புஹைாஹமாட்டர்கள

வாலண்டியர்கள்

தரலவியர்; என்ற முரறபடி கூடஹவண்டிய கூட்டங்கரள ஹபாய்
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ஹசரும் தாய்.தரலவியர்; அடிமட்ட குடும்பங்களிடம் இத்தகவல்கரள
எடுத்துச்ஹசன்று அவற்ரற ஹசயல்படுத்துவரத உறுதிப்படுத்துகின்றனர்;
துகவல் பரிமாற்றங்கள் மிகவும் முரறசாைா வழிகளில்
நரடஹபறுகிறது.
6. ஹொம் விதி
‘பிறர் உங்களுக்கு என்ன ஹசய்ய ஹவண்டுஹமன்று விரும்புகிறீர்கஹளா
அரதஹய பிறருக்கும் ஹசய்யுங்கள்’ என்ற ஹபான் விதிஹய ஹொம்
ஹசயல்பாடுகளில் கரடபிடிக்கப்படுகிறது ஹொம் மக்களிரடஹய
சுமூகமான அன்புறரவ வளர்த்து பகிர்வு மனநிரலரய குடும்பங்களில்
வளைச்ஹசய்கிறது.
7. ஹசயல்களும் நலத்திட்டங்களும்
யூனிஹசஃப்
ஏழு

(UNICEF)–D தாய்-ஹசய்

காரியங்களுடன்

ஹொம்

நலத்திட்டத்தில்
ழூன்ரற

கூட

ஊக்குவிக்கப்பட்ட
ஹசர்த்து

திட்டமாக ஹசயல்படுத்துகிறது. அரவ (GOBIFFFRED) 1) பு
வயதிற்குட்பட்ட பிள்ரளகளின் எரட எடுத்து காண்பித்தல்
2)

ழு - தண்ணர்ீ சிகிட்ரச

3)

டீ - தாய்ப்பால் ஊட்டுதல்
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4)

ஐ - தடுப்பூசி இடுதல்

5)

கு - மகளிர் கல்வி

6)

கு - சத்துணவு

7)

கு - குடும்பக்கட்டுபாடு (இயற்ரக முரற)

8)

சு - ஊனமுற்ஹறார் மறுவாழ்வு

9)

நு - சுற்றுப்புறச்சூழல் பைாமரிப்பு

10)

னு-

வருமான

ஹபருக்க

திட்டங்கள்

வழியாக

ஹபாருளாதாை

வசதிரயப் ஹபருக்குதல். ஏன அறியப்படும் பின்வருவன
இவ்வாறு ஹொம்
1. குழந்ரதகள் (5 வயதிற்குட்பட்டவர்கள்) (Children under five)
2. பாலூட்டும் தாய்மார்கள் (Lactating Mothers)
3. கர்பிணித் தாய்மார்கள; (Pregnant Women)
4. தாய்ரம நிரலரய அரடயும் வயதிற்குட்பட்ட மகளிர் (women
of Child Bearing Age-WCBA)
5. உடல் மனப்பக்குவமரடயும்காலத்து மகளிர் (Teen Age Girls)
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ஆகிஹயாரின் நலனில் அதிக அக்கரைகாட்டி வருகிறது. ஹமலும்
ஹொம் பல நலத்திட்டங்கரளயும் நிவாைண பணிகரளயும் பல்ஹவறு
அரமப்புகளின் உதவியுடன் ஹதரவக்ஹகற்ப ஹசயல்படுத்தி வருகிறது.
தந்ரத லாறன்ஸ் (பின்னர் ஆயர் லாறன்ஸ் மார் எஃப்ஹைம்;) அவர்களின்
முயற்;சியால் உருவாகி வளர்ந்த ஒரு முன்ஹனாடி திட்டஹம பத்து ஹலட்சம் மக்களுக்கு
சுகாதாைம்; (

Health for one Million)

அல்லது ஹொம் (HOM) ஆகும். இத்திட்டம்

அரமப்பு ரீதியாக முரறப்படி ஆைம்பிக்கப்பட்டது 1976-ம் ஆண்டு ஆகும்.
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