2005 முதல் இந்தியாவில் 1 மில்லியன் குழந்தத இறப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன என புதிய
ஆய்வு அறிக்தக கூறுகிறது: மில்லியன் இறப்பு ஆய்வின் (Million Death Study) ஒரு பகுதியாக
குழந்ததகள் இறந்த 1 லட்சம் குடும்பங்களில் நேர்காணல் ேடத்தப்பட்டது.
20 செப்டம்பர், 2017 அன்று அதிகாலை 4 மணிவலை கடுலமயான வணிகத் தலட, சடல்ைி லடம்
புதுசடல்ைி, செப். 20, 2017— 2015 முதல் இந்தியா ஒரு மில்ைியன் (10 ைட்ெம்) குழந்லத
இறப்புகலைத் தவிர்த்துள்ைது. நிமமானியா, வயிற்றுப்மபாக்கு, சடட்டனஸ், அம்லம
மபான்றவற்றினால் ஏற்படும் இறப்புகலைக் குறிப்பிடத்தக்க அைவுக்குக் குலறத்ததன் மூைம் இந்தச்
ொதலன செய்யப்பட்டுள்ைதாக இன்று சவைியிடப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வு கூறுகிறது.
குழந்லதகள் நைனில் ஏற்பட்ட மதெிய அைவிைான முயற்ெி, ெிை மாநிைங்கைில் நடந்த அமத
அைவு எல்ைா இடங்கைிலும் நடந்திருந்தால் இலதப்மபால் இரு மடங்கு குழந்லதகலை
காப்பாற்றியிருக்கைாம் என சென்டர் ஃபார் குமைாபல் செல்த் ரிசெர்ச் இந்தியா ஃபவுண்மடஷனின்
தலைவரும், சடாசைாண்மடா பல்கலைக் கழகத்தின் செயிண்ட் லமக்கேல் ொஸ்பிட்டைில்
மபைாெிரியைாகவும் உள்ை பிைபாத் ஜா அவர்கள் தி ைான்செட் என்ற இதழில் இன்று எழுதியுள்ைார்.
சபண் குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதம் சவகுவாக குலறந்ததன் காைணமாக, ஆண் மற்றும் சபண்
குழந்லதகளுக்கிலடமய இருந்த இறப்பு விகிதத்தின் சபரிய இலடசவைி குலறந்துள்ைதாகப்
மபைாெிரியர் ஜா கூறியுள்ைார். 2015-ல் ஏறக்குலறய ெம எண்ணிக்லகயிைான ஆண் குழந்லதகளும்
சபண் குழந்லதகளும் இறந்திருக்கின்றனர்.
உைக அைவில் வைர்ச்ெி முடியுமுன் இறப்புகள் பற்றிய மிகப் சபரிய ஆய்வான மில்ைியன் சடத்
ஸ்டடியின் ஒரு புகுதியாக இந்த ஆய்வு மமற்சகாள்ைப்பட்டது. இந்தியாவில், சபரும்பான்லமயான
இறப்புகள் மருத்துவக் கவனிப்பின்றி வடுகைில்
ீ
நடக்கின்றன. ெிறப்புப் பயிற்ெி சபற்ற நூற்றுக்
கணக்கான ேணக்கேடுப்புஆய்வாைர்கள், 2001 முதல் 2013-வலை இந்தியாவில் உள்ை 1.3
மில்ைியனுக்கும் மமற்பட்ட (13 ைட்ெம்) இல்ைங்களுக்குச் சென்று இறப்புகள் பற்றி வட்டு
ீ
உறுப்பினர்கைிடம் மநர்காணல் நடத்தினர். அந்த இறப்புகைின் உத்மதெமான காைணத்லத உறுதி
செய்வதற்காக "வாய்சமாழி ெவப் பரிமொதலனகலை" (Verbal autopsies) இரு மருத்துவர்கள்
தனித்தனியாக ஆய்வு செய்தனர்.
"குடும்பத்தில் கதவுகலைத் தட்டி சபற்மறாரிடம் மபசும்மபாது உங்களுக்கு உண்லம கிலடக்கும்"
என்கிறார் இதன் இலண ஆெிரியைாக உள்ை ைக்மனா-வில் உள்ை கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவக்
கல்லூரியின் மபைாெிரியர் ஷாைி. "குழந்லதகள் இறந்த 1,00,000 (ஒரு ைட்ெம்) குடும்பங்கைின்
கதவுகலை நாங்கள் தட்டிமனாம். இலவ மிகவும் நம்பகமான எண்ணிக்லக. இந்தக் குடும்பங்கைில்
சுகாதாை அலமப்பு மதாற்றுப் மபாயிருந்தால், அவர்கள் அலவ அலனத்லதயும் கூறுவார்கள்."
பச்ெிைங்குழந்லதகைின் (பிறந்து ஒரு மாதம் முடிவதற்குள்) இறப்பு விகிதத்தில் 3.3 விழுக்காடு
ெரிவு ஏற்பட்டுள்ைதாக ஆய்வு கண்டறிந்துள்ைது. ஒரு மாதம் முதல் 59 மாதங்கள் வயது வலை
உள்ை குழந்லதகள் மத்தியில் 5.4 விழுக்காடு குலறந்திருக்கிறது. இந்தச் ெரிவு 2005 முதல்
சதாடங்கி, 2010, மற்றும் 2015-க்குள் அதிக வைர்ச்ெி சபற்றிருக்கிறது. நகைங்கைிலும் செல்வச்
செழிப்பானன மாநிைங்கைிலும் விலைவலடந்திருக்கிறது. 2000-ல் 45 / 1000 உயிர்பிறப்பு பச்ெிைங்

குழந்லதகள் இறந்த நிலையில் 2015-ல் 27 / 1000 உயிர்பிறப்பாேகுலறந்திருக்கிறது. ஒரு மாதம்
முதல் 59 மாதங்கள் வலை உள்ை குழந்லதகைின் இறப்பு 45.2-ைிருந்து 19.6-ஆகக் குலறந்திருக்கிறது.
இறப்பின் முக்கிய குறிப்பான காைணங்கலைப் பார்க்கும்மபாது, பச்ெிைங்குழந்லதகளுக்கு வரும்
சடட்டனஸ் மற்றும் தட்டம்மமயினால்ஏற்பட்ட இறப்பு விகிதம் 90 விழுக்காடு குலறந்திருக்கிறது.
பச்ெிைங்குழந்லத சதாற்று மநாய் மற்றும் பிறப்பின் கபாது ஏற்படும் ோயங்ேளினால் ஏற்படும்
மரணத்தின்அதிர்ச்ெி விகிதங்கள் 66 விழுக்காடு குலறந்திருக்கிறது. ஒரு மாதம் முதல் 59
மாதங்கள் வலை உள்ை குழந்லதகள் மத்தியில், நிமமானியா மற்றும் வயிற்றுப் மபாக்கினால்
ஏற்பட்ட இறப்பு விகிதம் 60 விழுக்காட்டுக்கும் மமல் குலறந்திருக்கிறது.
ஏறக்குலறய 6 மில்ைியன் (60 ைட்ெம்) குழந்லதகள் உைக அைவில் ஒவ்சவாரு ஆண்டும்
இறக்கின்றன. ஐந்தில் ஒரு இறப்பு இந்தியாவில்தான் நடக்கிறது (2015-ல் 1.2 மில்ைியன் (12 ைட்ெம்))
என்பதால், அந்த எண்ணிக்லகலய குமறக்கும் க ாக்ேம்இந்தியாலவமய ொர்ந்திருக்கிறது. 2000
முதல் 2015-வலை சமாத்தம் 29 மில்ைியன் (2.9 மகாடி) குழந்லதகள் இந்தியாவில்
இறந்திருக்கின்றனர். இறப்பு வதம்
ீ
சதாடர்ந்து 2000 த்திைிருந்து மாறாமல் இருந்திருந்தால்,
சமாத்தம் சுமார் 39 மில்ைியன் குழந்லதகள் இறந்திருப்பார்கள்.
கடந்த பத்தாண்டுகைில் இந்திய அைசு வழக்கமாக சுகாதாைத்துக்காகச் செைவிடும் சபாது நிதியின்
அைலவ அதிகரித்திருக்கிறது. கருத்தரித்துள்ை சபண்கள் மருத்துவமலனகைில் பிைெவம் செய்து
சகாள்ை மவண்டும் என்பலத ஊக்குவிக்கும் ஒரு திட்டத்லத அைசு முன்சனடுத்தது.
குழந்லதகளுக்குத் தட்டம்லம தடுப்பூெிலய இைண்டாவது முலறக் சகாடுக்கவும் ஊக்குவித்தது.
இந்த ஆய்வின் இலண ஆெிரியரும், ெண்டிகரில் உள்ை மருத்துவக் கல்வி மற்றும்
ஆைாய்ச்ெிக்கான பட்ட மமற்படிப்பு நிறுவனத்தின் முதல்வருமான (கல்வி) மபைாெிரியர் ைாமஜஷ்
குமார் மபசும்மபாது, "2030-க்குள் குழந்லத இறப்பு விகிதத்லத பாதியாகக் குலறக்க மவண்டும் என்ற
ஐக்கிய நாடுகள் அலவயின் நிலையான வைர்ச்ெி இைக்கிலன அலடய, பச்ெிைங் குழந்லதகைின்
இறப்பு விகிதச் ெரிலவ மமலும் குமறக்ேஒன்று முதல் 59 மாதங்கள் வலை வயதுள்ை
குழந்லதகளுக்கு எடுத்துவரும் தற்மபாலதய முயற்ெிகலை சதாடர்ந்து இந்தியா பைாமரிக்க
மவண்டும்" என்றார்.
பச்ெிைங் குழந்லதகைின் இறப்பு எண்ணிக்லகலயக் குலறக்க மவண்டுமானால், குலற.
பிைெவத்தாலும் எலட குலறவாக குழந்லத பிறப்பதாலும் ஏற்படும் இறப்பு விகிகத்லத,
குலறப்பதற்கான முயற்ெி மதலவ. அதிலும் குறிப்பாக வைம் குன்றிய மாநிைங்கைில் இந்த
முயற்ெி மதலவ என்கிறார் திரு. ஜா. இமை இரண்டும் கபரும்பாலாே மாற்றத்தக்ே தன்மமயுமடய
தாய் மற்றும் கேய் ோரணிேளான சுோதாரப் பராமரிப்பு, ைிழிப்புணர்வு, ஊட்டச்ேத்து இரத்த கோமே
மற்றும் புமேயிமல பயன்பாடு ஆேியைற்மற ைலிமமயாே இமணந்கத அமமயும். "இந்தியாவில்
செய்துள்ை மில்ைியன் இறப்பு ஆய்வானது, முக்கியமான பதிவு அலமப்புகள் இன்னும்
இலணக்கப்படாமல் தனித்தனியாக உள்ை மற்ற நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாக உள்ைது." என்று

மைன்செட்டுக்கான துலண விைக்கவுலையில், பங்கைாமதஷ் மற்றும் தான்ொனியாவிைிருந்து வரும்
முன்னணி அறிவியைாைர்கள் எழுதியுள்ைனர்.
இந்த ஆய்வு இந்தியாவின் சபாது பதிவாைைால் வழி நடத்தப்படுகிறது. இவர்களுலடய மாதிரி
பதிப்பு அலமப்பு 1971 முதல் நலடமுலறயில் உள்ைது. இந்தியாவுக்கான அத்தியாவெியமான

இறப்பு விகிதம் மற்றும் கருத்தரிப்பு தைவுகலை அைிக்கிறது. மில்ைியன் சடத் ஸ்டடி
நடத்தப்பட்டது. இந்த மில்ைியன் சடத் ஸ்டடிக்கு மநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் செல்த்,
டிெீஸ் கண்ட்மைால் பிலையாரிடீஸ் சநட்சவார்க், சமட்டர்னல் அண்டு லெல்டு எபிசடமியாைஜி
எஸ்டிமமஷன் குரூப் மற்றும் சடாமைாண்மடா யுனிவர்ெிட்டி ஆகியலவ நிதியைிக்கின்றன.
ஆயினும், ஆய்வுத் தாைின் பகுப்பாய்விமைா அல்ைது விைக்கத்திமைா நிதி உதவி
வழங்குபவர்கைின் தலையீடு இல்லை.
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தசய்தியாளர் கூட்டம் (அதழப்பின் மூலம், பிரபா சாத்தி-தயத் ததாடர்பு தகாள்ளவும்)
தசப்டம்பர் 20, 2017, புதன் அன்று, காதல 10:00 மணி முதல் ேண்பகல் 1:00 மணிவதர, இடம்: தி
மடாம், விவாண்டா, தாஜ் அம்பாெடர் மொட்டல், சுப்ைமணிய பாைதி மார்க், (காண் மார்க்சகட்
அருகில்), புது சடல்ைி

நலன்தசட் ஆய்வின் சுருக்கம்
பின்னணி: இந்தியாவில் பச்ெிைங்குழந்லதகள் (ஒரு மாதத்திற்கும் குலறந்த வயது) மற்றும் 1-59
மாதக் குழந்லதகள் இறப்பு விகிதத்தில், மக்கள் சதாலக ொர்ந்த மற்றும் புவியியல் ொர்ந்த
குறிப்பான காைணங்கைில் உள்ை மாற்றங்கலை ஆவணப் படுத்துவதால், குழந்லத இறப்பு
விகிதத்லத மமலும் குலறக்க ஒரு வழிகாட்டியாக இது அலமயும். இந்த ஆய்வில், 2000 முதல்
2015-வலை இந்தியாவில் குழந்லத இறப்பு விகிதத்திற்கான குறிப்பான காைணத்தில் உள்ை
மாற்றங்கலை நாங்கள் சவைிக்சகாண்டு வந்திருக்கிமறாம்.
ஆய்வு -முதறகள்: 2001 முதல், இந்தியாவின் சபாதுப் பதிவாைர் மில்ைியன் சடத் ஸ்டடிலய (MDS)
இந்தியா முழுவதும் வரிலெ முலறயற்ற விதத்தில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 7000 பகுதிகைில் உள்ை
ஒரு மில்ைியனுக்கும் மமற்பட்ட வடுகைில்
ீ
நலடமுலறப்படுத்தியுள்ைார். இந்த வடுகைில்
ீ
ஏற்பட்ட
இறப்புகள் பற்றிய கட்டலமக்கப்பட்ட வாய்சமாழி இறப்பு ஆய்வுகலை சுமார் 900 மருத்துவம்
ொைாத ஆய்வாைர்கள் நடத்தி வருகின்றனர். ஒவ்சவாரு கை ஆய்வு அறிக்லகயும், அந்த இறப்பின்
காைணத்லத வலகப்படுத்துவதற்காக 404 பயிற்ெி சபற்ற மருத்துவர்களுள்இருவரிடம் தற்மபாக்காக
ஒரு தை செயல்முலறயுடன் இணக்கமின்லமலய தீர்ப்பதற்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. 2001–13-க்கான MDSன்படி குழந்லத இறப்புகைின் வதத்லத
ீ
2000-2015-கான வருடாந்திை ஐ.நா-வின் மதெிய பிறப்பு
மற்றும் இறப்பு (இந்திய மாநிைங்களுக்கு மற்றும் கிைாமப்புற அல்ைது நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு
பிரிக்கப்பட்ட) மதிப்பீடுகளுடன் நாங்கள் ஒப்பிட்மடாம். பச்ெிைங் குழந்லதகளுக்கும் 1-59 மாத வயது
குழந்லதகளுக்கும் 2000 முதல் 2015-க்கிலடமய பாைின அலடப்பலடயிலும் மற்றும் காைணம்
அடிப்பலடயிலும் இறப்பு விகிதத்தில் வருடாந்திை விகித வித்தியாெத்லத நாங்கள் கணக்கிட்மடாம்.
கண்டு பிடிப்புகள்: 2000 முதல் 2015-வலை இறப்பு விகிதத்தில் இருந்த வருடாந்திை ெைாெரி ெரிவு
விகிதம் பச்ெிைங் குழந்லதகலைப் சபாருத்தவலை 3.3% ஆகவும் 1 முதல் 59 மாத வயது
குழந்லதகலைப் சபாருத்தவலை 5.4% ஆகவும் இருந்தது. 2000 முதல் 2015 வலை இருந்த காைக்
கட்டத்தில் இறப்பு விகிதத்தில் இருந்த ெரிவு மவகம் சபற்றிருக்கிறது. MDS 100,000 இறப்புகலை (52
252 பச்ெிைங் குழந்லதச் இறப்புகள் மற்றும் 1–59 மாதம் வயதுள்ை குழந்லதகைில் 42 057
இறப்புகளும்) கணக்கிற்கு எடுத்துக் சகாண்டது. குறிப்பான காைணங்கலைப் பார்க்கும்மபாது, 1000
குழந்லதகள் உயிருடன்பிறந்ததில் சதாற்றின் காைணமாக ஏற்பட்ட பச்ெிைங் குழந்லதகைின் இறப்பு
விகிதம் 2000-ல் 11.9 விழுக்காட்டிைிருந்து 2015-ல் 4.0 விழுக்காடாகக் குலறந்திருக்கிறது. அதாவது
66% குலறந்திருக்கிறது. அமதமபால், மூச்சுத் திணறல் அல்ைது பிறப்பின் மபாது காயங்கைினால்
நிகழும் மைணம் அதிர்ச்ெி காைணமாக குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதம் 2000-ல் 9.0 விழுக்காடாக
இருந்து 2015-ல் 2.2 விழுக்காடாகக் குலறந்திருக்கிறது. அதாவது 76% ெரிவு ஏற்பட்டுள்ைது. 1000
குழந்லதகள் உயிருடன்பிறந்ததில் நிமமானியா காைணமாக ஏற்பட்ட 1-59 மாத வயதுள்ை
குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதம் 2000-ல் 11.2 விழுக்காட்டிைிருந்து 2015-ல் 4.2 விழுக்காடாகக்
குலறந்திருக்கிறது. அதாவது 63% குலறந்திருக்கிறது. அமதமபால், வயிற்றுப்மபாக்கு காைணமாக
குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதம் 2000-ல் 9.4 விழுக்காடாக இருந்தது 2015-ல் 3.2 விழுக்காடாகக்
குலறந்திருக்கிறது. அதாவது 66% ெரிவு ஏற்பட்டுள்ைது. (சபண்-ஆண் குழந்லதகள் இலடசவைியும்
குலறந்திருக்கிறது). 1000 உயிருடன் பிறந்த குழந்லதகைில் பச்ெிைங் குழந்லதகளுக்கு ஏற்பட்ட
சடட்டனஸ் காைணமாக ஏற்பட்ட இறப்பு விகிதம் 2000-ல் 0.6 ஆக இருந்து 2015-ல் 0.1 விழுக்காடாகக்

குலறந்துள்ைது. 1-59 மாத வயதுள்ை குழந்லதகைில் அம்லம மநாயினால் ஏற்பட்ட இறப்பு விகிதம்
2000-ல் 3.3 விழுக்காடாக இருந்து 2015-ல் 0.3 விழுக்காடாகக் குலறந்திருக்கிறது. இதற்கு மாறாக,
குலறந்த எலடயுடன் பிறக்கும் குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதம் வைம் குன்றிய மாநிைங்கைிலும்
கிைாமப்புறப் பகுதிகைிலும் அதிகரித்திருக்கிறது. 2000 முதல் 2015-வலை இருந்த காைத்தில்
ஒட்டுசமாத்தமாக 9 மில்ைியன் குழந்லத இறப்புகள் ஏற்பட்டுள்ைன. 2000 முதல் 2005-வலை
(பச்ெிைங் குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதம் 3.2% ெரிவு மற்றும் 1-59 மாத குழந்லதகைின் இறப்பு
விகிதம் 4.5% ெரிவு) இருந்த வருடாந்திை ெரிலவ விட 2005 முதல் 2015-வலையிைான (முலறமய
பச்ெிைங் குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதம் 3.4% ெரிவு மற்றும் 1-59 மாத குழந்லதகைின் இறப்பு
விகிதம் 5.9% ெரிவு) அதிகமாக இருந்திருக்கிறது. 2000-05-ல் இருந்த குழந்லத இறப்பு விகிதத்மதாடு
ஒப்பிடும்மபாது இத்தலகய விலைவான குழந்லத இறப்பு விகிதச் ெரிவு காைணமாக சுமார் 1
மில்ைியன் குழந்லத இறப்புகள் இந்தியாவில் தவிர்க்கப்பட்டுள்ைன.
விளக்கம்: குழந்லத இறப்பு ொர்ந்த 2030 நீடித்த மமம்பாட்டு இைக்குகலை அலடய, இந்தியா
தற்மபாலதய 1-59 மாத குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதத்லதக் குலறக்க எடுக்கப்பட்ட அமத
வழிமுலறலய பின்பற்றி 2015 முதல் பச்ெிைங் குழந்லதகைின் இறப்பு விகிதத்லதக் (ஒவ்சவாரு
ஆண்டும் >5%). குலறப்பதற்கான முயற்ெியும் விலைவுபடுத்த மவண்டும் 1-59 மாத குழந்லதகள்
மத்தியில் நிமமானியா, வயிற்றுப்மபாக்கு, மமைரியா மற்றும் தட்டம்லம காைணமாக அமமயும்
இறப்பின் விகிதத்லதக் குலறப்பதில் சதாடர்ந்து முன்மனற்றம் காணுவது ொத்தியமம. குலறந்த
எலடயுடன் குழந்லதகள் பிறப்பதில் கூடுதல் கவனம் மதலவப்படுகிறது.

