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අන්තර්ගතය

• හැඳින්වීම
•    ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ආරම්භය
•          �මාජවාදි කඳවුර �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� මකා දමන �ද ඉතිහා�ය

• 1949        දී ල�ෝවියට් �ංගමය ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත් වීම
•       �මාජවාදි නැලගනහිර යුලරෝපය ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්ලවයි
•         ල*ලකොස්ල�ෝවැකියාව විසින් ඇණවුම්කළ ලපනිසිලින් නිෂ්පාදන යන්ත්ර සූත්ර �හ

    උපකරණ ඇලමරිකාව විසින් අව�ංගු කිරීම
•         ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය පිළිබඳව අධිරාජ්යවාදි කඳවුලB ප්රතිපත්තිය �හ �මාජවාදි

 කඳවුලB ප්රතිපත්තිය
• 1956        දී ල�ෝවියට් �ංගමය නැවැත ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට එක්වීම

•          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට එලරහිව �මාජවාදි කඳවුලB �හ ලනොබැඳි කඳවුලB

විලG*න

•           ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය නව භූ ලIශපා�නික යථාBථයන්ට අනුව උපක්රමිකවහැඩ

ගැල�යි

•          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� නව අධ්යක්ෂ මා�B �මාජවාදි ල�ෞඛ්ය ලමොඩ�ය ලවනුවට

       ලවනත් ලමොඩ�යක් ලනොබැඳි රටව�ට හඳුවා දීමට උත්�ාහ දරයි

•         විලRෂ ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නයක් පැවැත්වීම �ඳහා වූ ල�ෝවියට් ලයෝජනාව

•          ල�ෝවියට් ලයෝජනාව ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධාන නායකත්වය දිගින් දිගටම මගහැරීමට

 වෑයම් දරයි
•          ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ �ම්ලම්�නය පැවැත්වීමට බටහිර රටව�ට �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

 �ංවිධානයට සිදුවීම

• 1978  �ැප්තැම්බB 12       වැනි දින පවත්වන �ද අල්මා අටා �ම්ලම්�නය
•   අල්මා අටා ප්රකාශනය
•        ල�ෝවියට් �ංගමල� බිඳවැටීම �හ අල්මා අටාලවන් පසු ල�ෝකය
• මූ�ාශ්ර
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හැඳින්වීම

        එක්�ත් ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර රාජ්යයන් විසින් ල�ෝකය ලප්රෝඩාකාරි ලකොවිඩ්-19   ආඛ්යානය
            නම් මඩවගුලB ගිල්වා හුස්ම හිරකරවන �ද ලතව�රකට පසුව දැන් ඔවුන් විසින්ම අවුළුවන

 �ද රුසියන්-           යුක්ලBන් යුIධය පසුබිම් කරගත් යුද ආඛ්යානල� ලල් වි� තුළ ගිල්වමින් පවතී' 

             දැන් ලමම යුද ආඛ්යානය තුළ කෘති්රිම ල�� ඇති කරන �ද �ම්බාධක පැනවීම් �හ
        අවහිරකම් මගින් ල�ෝක ආහාර හිඟයක්ද බ�ශක්ති අBබුදයක්ද ඇතිකරමින් පවතී'  ලම්

           මගින් �මස්ත ල�ෝකල�ම ජනතාව දැඩි ආBථික පීඩනයකට �ක් කරමින් පවතින අතර
          විලRෂලයන් ආසියානු අප්රිකානු �හ �තින් ඇලමරිකානු රටව� ජනතාව මිලියන ගණන්

         �ාගත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී මිය යාම දැනටමත් ආරම්භ වී තිලo'

          ලම් තත්ත්වය එක්�ත් ජනපදය �හ බටහිර රාජ්යයන්ලp අපරාධකාරි ප්රභූ පා�ක
         ලපළැන්තියත් ඔවුන්ලp මිලිටරි �ංවිධානත් මු�්ය ඒකාධිකාරයත් විසින් ව�ර ගණනාවක්

     තුළ �ැ�සුම් කරන �ද අපරාධයක ප්රතිඵ�යකි' සිය Game Over    කෘතිය මගින් වෛවද්ය
            හයිලකෝ ලෂෝනින් විසින් ලපන්වා ලදන පරිදි එය �මස්ත මානව වBගයාටම එලරහිව ලම්

     දක්වා දියත්ව ඇති දරුණුම �ංවිධිත අපරාධයයි.

         ලමම ව�ංගත කුමන්ත්රණල� ප්රධාන වගඋත්තරකරුලවකු වන ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය
     එය විසින් මවාපාන �ද ලකොවිඩ් -19       භීෂණය තුළ ල�ෝක ජනතාවලp ජීවිත �ම්බන්ධලයන්

         අසීමාන්තික ල�� බ� පෑ හැකි අත්තලනෝමතික බ�යක් අත්පත් කර ගත්ලත්ය'  ලකළවරක්

    ලනොමැති අවිද්යාත්මක �හ විකෘති අBථකතනයන්ද,      අ�ත්ය දත්තද භාවිතා කරමින් සිදු
            කළ ලනොමග යැවීම්ව�ට අමතරව ඒ ඒ රටව� දූෂිත ආණ්ඩු �හ ල�ෞඛ්ය මාෆියාවන්

           ලයොදාගනිමින් ව�ංගත මBදනයට යැයි කියමින් එය විසින් නිBලIශ කරනු �ැබූ ල�ොක්ඩවුන්
            වැනි ක්රියාමාBග මගින් වැඩ කරන පන්තිල� ජනතාවලp ආBථික ජීවිතය විනාශ කරන �ද
        අතර �ැබෑ ල��ම ලනොපවත්නා ව�ංගතයක් ලවනුලවන් බහුජාතික �මාගම්ව�

     පරීක්ෂණාත්මක එන්නත් ව�ට අනුමැතිය ලදමින් ද,    ඒවා බ�හත්කාරලයන් ජනතාවන්ලp

    ශරීරගත කිරීලම් �ාපරාධී ක්රියාව ලමලහයවීය.

         �ංකාලGදී ලමම එන්නත්කරණ ක්රියාවලිය ලමලහයවීම �ඳහා ල�ෝක ල�ෞඛය �ංවිධානය

        අපකීBතිමත් ශ්රි �ංකා මිලිටරිය �මග එක්ව කටයුතු කටයුතු කල�ය.  එන්නත

      �බාගැනීලමන් වළකින පුIග�යන්ට අවමන් �හගත ල�� �ැළකීම,        ලපොදු ස්ථාන �ඳහා
            ප්රලGශ වීම �හ මහජන ලස්වාවන් �බාගැනීමට ඇති අයිතීන් තහනම් කිරීම ආදි �ංකා

           ආණ්ඩුක්රම ව්යාවස්ථාලවන් එහි ස්වෛවරී පුරවැසියන්ට ලවත හිමිකර දී ඇති මූලික අයිතීන්
          උල්�ංඝණය කිරීලම් අපරාධයට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �ංකාලG දූෂිත පා�ක �හ

      නි�ධාරින් පැළැන්තින් �මග එක්ව කටයුතු කරන �දි.     දැන් ලමම �ංවිධානය ඊනියා
          ව�ංගතය තුළ තමන් විසින් අත්පත් කරගත් අත්තලනෝමතික බ�ත� තවතවත් ස්වෛවරී

          ජාතින් මත ව්යාප්ත කිරීමට කටයුතු කරමින් නව ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ලරගු�ාසි පIධතියක්

   ස්ථාපනය කිරීමට කිරීමට �ැරල�යි.       ඔවුන් එය කිරීමට �ැරල�න්ලන් අනාගත ව�ංගත

    තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීම �ඳහා සුදානම්වීම (Pandemic Preparedness)    �හ ලගෝලීය ල�ෞඛ්ය

 ආරක්ෂාව (Global Health Security)    යන කඩතුරාවන්ට මුවා ලවමිනි.
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        ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් එහි ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ලරගු�ාසි (International Health 

Regulations - IHR ).          �ඳහා නව �ංලශෝධනයන් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එක්�ත් ජාතින්ලp

  �ංවිධානයට අයත් රටවල් 194          ක ආණ්ඩු ව� අනුමැතිය ලම් �ඳහා �බා ගැනීමට ල�ෝක
         ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය නැතලහොත් එම �ංවිධානය ආයුධයක් කරමින් ලගෝලීය ආධිපත්ය �ඳහා

            නව ල�ෝක රටාවක් ස්ථාපනය කිරීමට තැත් දරන දුෂ්ට බ�ලGග විසින් �ැ�සුම් කර ඇත. 

          ලමම නව ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ලරගු�ාසින් ල�ෝකය මත පැටවීමට වෑයම් කරන්ලන්

  ඇලමරිකා එක්�ත් ජනපදය, ඕස්ල�ලියාව,       කැනඩාව �හ යුලරෝපල� ධනවත් �හ බ�ගතු

 රටවල් විසිනි.

      ලමම ලයෝජිත �ංලශෝධන �හිත ගිවිසුම �ාමාන්යලයන් හැඳින්ලවන්ලන් "  ව�ංගත ගිවිසුම" 

(Pandemic Treaty) ල��ය.        ලමම ගිවිසුම විසින් රාජ්යයන්ලp ස්වාධිපත්යයට ලමන්ම පුIගලික
            නිදහ�ටද පිළිගත් මානව හිමිකම් �හ සිවිල් අයිතීන්ට ද බරපත� තBජනයක් එල්� කර

තිලo.

            ලමම ලයෝජිත �ංලශෝධනව�ට යම් රාජ්යයක් එකඟ වී එයට අත්�න් තැබුව ලහොත් එම
  රාජ්යය තුළ "   හදිසි ල�ෞඛ්ය අවදානමක්"       ඇතැයි ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ට ඒක

      පාක්ෂිකව තීරණය කිරීලම් අයිතිය �ැලබන අතර එම"   හදිසි ල�ෞඛ්ය අවදානම"  පා�නය
           කිරීම �ඳහා එම රාජ්යල� පාBලිලම්න්තුව ලහෝ ජාතික ල�ෞඛ්ය ලස්වා පIධතිය ලනොතකා

           හැර ක්රියාත්මක වීමට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට �හ එහි නිලයෝජිත �ංවිධානව�ට බ�ය

�ැලo.  එලමන්ම එම"   ව�ංගත පා�න ලරගු�ාසි"     උල්�ංඝණය රටව�ට එලරහිව ක්රියාත්මක

           වීම �ඳහා ලපොලිස් බ�ත� ද ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තමන් ලවත පවරා ගනී.  ලමහි
          ලත්රුම එවැනි රටව�ට එලරහිව ආBථික �ම්බාධක පැනවීලම් බ�ය ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

    �ංවිධානය විසින් අත්පත් කරගන්නා බවය.

   ලකලස් වුව ද 2022   මැයි ම� 24        වැනි දින පැවැත්වූ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ජාත්යන්තර
           �ම්ලම්�නල�දී ලමම නව ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ලරගු�ාසි පිළිබඳ ලයෝජනා ඉදිරිපත් වූ අතර

   එහිදී අප්රිකානු රටවල් 47 කක,         බ්රසී�ය �හ චීනය විසින් එය �ම්මත වීම වළක්වන �දි.  ලමම
           රටව� ලමම විලරෝධතාව ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට මුවා වී සිය පාපිෂ්ට අරමුණු

         ඉටුකරගැනීලම් අලප්ක්ෂාලවන් සිටි බ�ලGග දැඩි ල�� කුපිත කිරීමට ල�තු විය.  ලමම
           තාවකාලික පසුබෑම ල�තුලවන් ලමම දුෂ්ට බ�ලGග සිය අරමුණු අත්හැර දමනු ඇතැයි

 සිතිය ලනොහැකිය.         විලරෝධතාවයට එක් වූ රටව� විලරෝධතාවන් මැඩ පැවැත්වීමට තමන්ට
         හුරුපුරුදු ප්රජාතන්ත්ර විලරෝධී බ�හත්කාරි උපක්රම ලමම ගිවිසුම �ම්මත කිරීලම්

            උවමනාලවන් ලපලළන එක්�ත් ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර රටවල් විසින් එක් එක් රට �ඳහා

    ලවන ලවනම අනුගමනය කරනු ඇත.      එම උපක්රම අතර රාජ්ය විලරෝධී කුමන්ත්රණ,  �මන�

විප්�ව,            �ම්බාධක පැනවීම �හ විවිධ තBජන �හ o�ැක්ලම්ල් කිරීම් ආදිය ප්රමුඛ තැනක්

 ගනු ඇත.
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        රටක ජනතාවක් සිය නිලයෝජිතයන් පාBලිලම්න්තුවට යවමින් පාBලිලම්න්තුට සිය

   ස්වාධිපත්යය බ�ය පවරා ලදයි.        ජනතාවලp යහපතට ල�තුවන පරිදි නීති රීති �ම්මත

කිරීම,            ඒව්ා ක්රියාත්මක කිරීම �ඳහා මුදල් අනුමත කිරීම �හ විධායකයක් පත් කිරීම

   පාBලිලම්න්තුවට පැවැලරන වගකීම් ලG.      ලබොලහෝ රටව� ලමම පාBලිලම්න්තු නිලයෝජනය

           ඉතා දූෂිත මාෆියාවක් බවට පත්ව ඇති අතර ඒ්වා තවදුරටත් මහජන ස්වාධිපත්යය

   නිලයෝජනය කරන්ලන් නාමිකව පමණි.      �ැබැවින්ම �ංකාව වැනි රටව� පාBලිලම්න්තු

         නිලයෝජිතයන් නිලයෝජනය කරන්ලන් තමන්ට තමන්ව ලතෝරා පත් කරගත් ජනතාව ලනොලG.

               ජාතික වශලයන් එය විසින් ජාවාරම්කාර ධනපති පන්තිය නිලයෝජනය කරන අතර

    ජාත්යන්තර වශලයන් අධිරාජ්යවාදි මිලිටරි බ�ලGග,     ජනතාව සූරා කන බහුජාතික �මාගම්,

  ජාත්යන්තර මු�්ය ආයතන,         අධිරාජ්යවාදල� �ැඟවුණු න්යාය පත්ර �හ ඖෂධ �මාගම් ආදිය

 නිලයෝජනය කරයි.

           එලහයින් ලමම දූෂිත ජාතික පාBලිලම්න්තු �හ ජාතික ල�ෞඛ්ය ආයතන ලවනුවට ල�ෝක
          ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය වැනි පිළිගත් ආයතනයක් තමන්ලp ල�ෞඛ්ය �ම්බන්ධලයන් සිදු කරන

          �ෘජු මැදිහත් වීම වඩාත් ලයෝග්ය ලනොවන්ලන් දැයි යලමකුට තBක කළ හැකිය.  නමුත් එල��

         තBක කළ හැක්ලක් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් නිලයෝජනය කරන බ�ලGග,  ඒව්ාල�

        අරමුණු �හ එහි ක්රියාකාරිත්වයන් පිළිබඳ ප්රමාණවත් අවලබෝධයක් නැත්තවුන්ට පමණි. 

          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය වැනි බාහිර ආයතනයන්ට සිය ජාතික ස්වාධිපත්යය පාවාලදමින්

      තමන්ලp පමණක් ලනොව මතු පරම්පරාවන්ලගත් පුIගලික නිදහ�,    ල�ෞඛ්ය �හ මානව
          අයිතීන් උල්�ංඝණය කිරීමට ඉඩ ���න නව ජාත්යන්තර �ම්මුතීන්ට දූෂිත පා�කයන්

           විසින් අත්�න් තැබීමට ලපර ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය යනු �ැබැවින්ම කුමක්ද යන්නත් එය
            විසින් ලයෝජිත නව ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ලරගු�ාසි යටලත් සිදුවන්ලන් කුමක්ද යන්නත්

   අධ්යයනය කිරීම අතිශයින් වැදගත්ය.

  �ංකාලG සිවිල් බුIධිමතුන්,  ලIශපා�න ව්යාපාර,    ජනමාධ්යලGදීන් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය

   ලද� බ�න්ලන් �Bවසුබවාදි ආකල්පයකිනි.      ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලම් වනවිට

  මුළුමණින්ම ඖෂධ �මාගම්ව�ත්,         ලතවන ල�ෝකල� ජනගහණ පා�නය �ඳහා කෘෘර

       උපක්රම අනුගමනය කරන නව මැල්තුසියන් �හ යුලජනික්ස්වාදි බ�ලGගව�ත්,  එක්�ත්

      ජනපද අධිරාජ්යවාදල�ත් ලමව�මක් බවට පත් වී හමාරය.     ශ්රි �ංකාලG ල�ෞඛ්ය ජාතික
            පIධතිල� නඩත්තුව �හ ලවනත් �මාජ සුබ�ාධන අවශ්යතා �ඳහා ලවන් කර තිබූ ධනය

     ඊනියා ව්යාජ ව�ංගතයක් �ඳහා විෂ �හිත, නිෂ්ඵ�,     අකාBයක්ෂම එන්නත් මි�දී ගැනීමට

           ලවන් කරන ල�� �ංකා රජයට උපලදස් ලදනු �ැබුලG ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසිනි. දැන්
           රලට් ලබොලහෝ පිරිස් හදිසි හෘදයාබාධ �හ ලවනත් ලරෝගවලින් මරණයට පත්වීම පිළිබඳව
           ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ඔවුන්ලp උපලදස් අන්ධ ල�� පිළිපදින �ද ල�ෞඛ්ය බ�ධාරින්

 වගඋත්තරකරුවන් ලG.        ලමවැනි �ංවිධානයක් ඉතිහා�ල� යම් යහපත් කාරය භාරයක්
           කරන්නට ඇති නමුත් ඔවුන්ව �දහටම අන්ධ භක්තියකින් යුතුව අනුගමනය කිරීම �ඳහා

   එය �ාධාරණ ල�තුවක් ලනොලG.        අලප් රටව� ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතිය ලගොඩ නැගුලන්

        ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් ලදන �ද ආධාර මත ලනොලG.     එය ලගොඩ නගන �IලI
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        ජාතික ආදායම මත පදනම්ව �හ මිත්ර රටව� ආධාර මතය.    ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�
           අකාBයක්ෂම දූෂිත නි�ධාරි මණ්ඩ�ය නඩත්තු වන්ලන් එහි �ාමාජික රටවල් විසින් ලගවන

 �ාමාජික මුදල්වලිනි.         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තම �ංවිධානය නඩත්තු කිරීම �ඳහා
           �ාමාජික මුදල් වියදම් කරනවා විනා ඒ මුදල්වලින් �තයක්වත් �ාමාජික රටව� ල�ෞඛ්යමය

   අවශ්යතාවන් ලවනුලවන් වැය ලනොකරයි.        ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ඒ ඒ රටව� යම්
           ල�ෞඛ්යමය වැඩ �ටහනක් ක්රියාත්මක කරන්ලන් නම් ඒ ඖෂධ �මාගම් ලහෝ ලවනත් එවැනි

   ව්යාපාරික අරමුණු �හිත ආයතනව� uqo,a fhdojd Tjqkaf.a   අවශ්යතාව පරිදි ක්රියාත්මක

   ලකලරන ව්යාපෘති �ඳහා පමණි.

           �ංකාලG ල�ෞඛ්ය පIධතිය විනාශ කර දැමීම �ඳහා ඖෂධ �මාගම්ව� ලමලහයවීම පරිදි
           ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් ජාතික ධනය ඖෂධ �මාගම්ව� ගිණුම්ව�ට බැර කරන

      ල�� බ� කරන �ද බව අපි දනිමු.       දැන් ලරෝහල්ව� පවතින අත්යවශ්ය ඖෂධ �හ උපකරණ

      හිඟය මතුව ඇත්ලත් එම ක්රියාවන්ලp ප්රතිඵ�යක් ල��ය.      තත්ත්වය එල�� වන විට පසුගිය
          දිලනක රජල� වෛවද්ය නි�ධාරින්ලp �ංගමල� හරිත අලුත්ලp විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

           �ංවිධානය ලවතින් දැනට රජල� ලරෝහල්ව� අඩුපාඩු �ම්පූBණ කිරීම �ඳහා ආධාර කරන

     ල�� කරන �ද ඉල්ලීම නිෂ්ඵ� ව්යායාමයක්  වන්ලන් එලහයිනි.    ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතිය
             නඩත්තු කිරීමට තිබූ මුදල් ෆයි�B වැනි �මාගම් ලවත හරවා යැවීම ගැන රජල� වෛවද්ය

   නි�ධාරින්ලp �ංගමයද වගකිව යුතුය.

          ලමම ලිපිල� අරමුණ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය යම් ධනාත්මක කාරයභාරයක් ඉටුකරන
             �IලI නම් එය සිදු වූල� ප්රගතිශීලි �මාජවාදි ල�ෝකය එය තුළ කරන �ද අරග�ය

           ල�තුලවන් මිල�ක එය හසුරුවන ජාවාරම්කාර �මාගම් �හ විවිධ යටි අරමුණු �හිත

      පදනම් ආයතන ල�තුලවන් ලනොවන බව ලපන්වා දීමය.

   ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ආරම්භය,      පැවැත්ම �හ ක්රියාකාරිත්වය �ම්බන්ධව විමBශන

          ලවo අඩවිය විසින් පහත �ඳහන් ලිපි මීට ලපර පළ කර තිලo.

•  ල�ෝක         ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� බිහිවීම �හ ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ලරොකලෆ�B
 පදනලම් භූමිකාව

• ලකොවිඩ්-19         මරණ වාBතා කිරීම �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� �ාවද්ය
මාBලගෝපලIශනය

•          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �හ ඖෂධ �මාගම් එක්ව දියත් කළ 2009   ඌරු උණ
 ව�ංගත  ලප්රෝඩාව

•            බිල් ලpට්ස් විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය මි�දී ගැනීම �හ ල�ෝක ජනතාව
    පරීක්ෂණාගාර මීයන් බවට පත් කිරීම

•           මැකින්සි ප්රති�ංස්කරණ හරහා ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ බිල්ලpට්ස් සිය බ�ය
පැතිරවීම
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   මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධානමේ2 ආරම්භය
         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� පූBවගාමී �ංවිධානය වූල� එක්�ත් ජනපදල� ලරොකලෆ�B

 පදනමට (Rockefellar Foundation)     අනුබIධ ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය කාBයාංශයයි (International 

Health Division).           ලරොකලෆ�B පදනලම් නිBමාතෘ වූල� එවකට සිටි ඉතාම කෲර �හ ඉතාම

       ධනවත් පුIග�යා ල�� �ැ�කුණ ලජෝන් ඩී ලරොකලෆ�B විසිනි.     ඔහු ධනවත් වූල� එක්�ත්

 ජනපදල� ල�ෝහ,       ගල් අඟුරු �හ ලතල් පතල් කBමාන්තය ඇසුරිනි.    ලජෝන් ඩී ලරොකලෆ�B

 විසින් 1913   මැයි ම� 14      වැනි දින ලරොකලෆ�B පදනම පිහිටුවන �දි.

         එක්�ත් ජනපදල� පතල් �හ ඉන්ධන කBමන්තල� ඒකාධිකාරය ලහොබවන �ද
  ලරොකලෆ�Bවරුන් විසින් 1914       දී ලකො�රාලඩෝහි �ඩ්ල�ෝව� වBජිත කම්කරුවන් ලස්වලයන්

  ලනරපා හරින �දි.          පසුව එම කම්කරුවන් ආ�න්න ලපලදස්ව� කුඩාරම් බැඳ සිය පවුල්පිටින්
          ජීවත් වූ කුඩාරම් කඳවුරට පහරදුන් කණිෂ්ඨ ලරොකලෆ�Bලp මිනිමරු කුලී ල�ොල්දාදුවන් කම්කරු

             කුඩාරම් නිවා� ගිනිතබමින් බිළිඳු දරුවන් �හ ස්ත්රීන් පුළුස්�ා මරා දමන �ද ආකාරය එක්�ත්

      ජනපද පුවත්පත් විසින් වාBතා කර තිබූ ආකාරය.

        ලරොකලෆ�B පදනම විසින් පවත්වාලගන ගිය ආයතනය ලරොකලෆ�B �නීපාරක්ෂක

ලකොමි�ම (Rockefellar Sanitory Commision)     ලහවත් ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ලකොමි�ම

(International Health Commission) 1913     ජූනි ම� දී පිහිටුවන �දි. 
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ප පපප 1916         දී ලමය ලරොකලෆ�B පදනමට අනුබIධ ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය මණ්ඩ�ය

(International Health Board -IHB )    ල�� නම් කරන �දි. 1927        දී ලමම �ංවිධානල� නම

   ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය කාBයාංශය (International Health Division - IHD)     ල�� යළිත් වරක්

  ලවනස් කරනු �ැබිණි.          සිය පදනම් ආයතනය හරහා ල�ෞඛ්ය �හ අධ්යාපන ක්ලෂ්ත්රයන් තුළ

        සිදු කළ මැදිහත් වීම් මගින් ලරොක්ලෆ�B උත්�ාහ කල� "    �ාභ ලක්න්ද්රීය කාBමික
         නවීකරණයක් �ඳහා �මාජය විද්යාලවන් �හ අධ්යාපනලයන් �න්නIධ කිරීමටත් �මාජ �හ

        ලIශපා�න නැගිටීම් වලින් �මන්විත කැළැඹිලි �හගත යුගයක් තුළ (   අරමුණු �හගතවම

  තමන්ලpම පැවැත්ම උලද�ා)    �මාජ ස්ථාවරත්වය පවත්වාලගන යාමටත්ය"  යනුලවන්
          ලරොකලෆ�B පදනම විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� බිහිවීම �හ පැවැත්ම පිළිබඳව කරන

              �ද මැදිහත් වීම ගැන අධ්යයනය කරන �ද කරන ඈන් ඉමානුවල් බBන් විසින් �ඳහන් කර

ඇත.            රට තුළ �හ පිටත ලපොදු ල�ෞඛ්යය පිළිබඳ කටයුතු විසින් විද්යාත්මක දැනුම

ලබදාහැරීම,        නිෂ්පාදනල� ඵ�දායකත්වය ඉහළ නංවමින් ආලයෝජනයන්ලp සුරක්ෂිත බව

         ඇතිකරගැනීම ලරොකලෆ�Bලp අරමුණ වූල� යැයි ඇය වැඩිදුරටත් �ඳහන් කර ඇත.

           ඇයට අනුව මහජන ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ ලරොක්ලෆ�B පදනම විසින් ගනු �ැබූ ප්රලGශල� ප්රධානම
               �ක්ෂණය වූල� ලකටිකාලීන තාක්ෂණික වි�ඳුම් මත පදනම්ව ලරෝග සුව කිරීලම් ජීව

 විද්යාත්මක ප්රලGශයකි.    එහි අරමුණ වූල� ආසියාලG, අප්රිකාලG,    �තින් ඇලමරිකාලG �හ

     එක්�ත් ජනපදල� දකුණු ප්රලIශව� විශා� “  පසුගාමී ක�ාපයන්” නිෂ්පාදනය, ලවලළඳාම, 

         �හ පරිලභෝජනය මත පදනම් වූ ධනවාදි ල�ෝකයට අන්තBග්රහණය කර ගැනීමයි.  ලමම
           තාක්ෂණික ජීව විද්යාත්මක ප්රලGශය යනු ඛණිජලතල් නිෂ්පාදන කBමාන්තය හා බැඳුනා වූ

          ර�ායනික ඖෂධ නිෂ්පාදන ලරෝග �හ ව�ංගත �ඳහා ල�ොව පුරා ප්ර*ලිත කිරීමයි.

     ලරොකලෆ�B පදනම විසින් ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය කාBයාංශය (International Health Division) 

         පවත්වාලගන යාමට අමතරව ලවනත් ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය �ංවිධානව�ටද ආධාර ලදමින්

    ඒව්ාල� කටයුතු හැසිරවීලම් බ�ය �බාගත්ලත්ය.

"            රට තුළ සිය ක්රියාකාරිත්වයට අමතරව ලරොකලෆ�B පදනම විසින් පළමු ල�ෝක යුIධලයන්

           පසුව ජිනීවා පදනම් ලකොට ලගන බිහිව තිබූ ජාතීන්ලp ලීගල� ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය (League 

of Nations Health Organisation -LNHO)       හරහා එවකට ලගොඩනැලගමින් පැවති ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ

     ජාත්යන්තර බහුපාBRවික �ැකැස්මකට ආධාර කරන �දි.    ජාතීන්ලp ලීගල� ල�ෞඛ්ය

 �ංවිධානය ( LNHO)          සිය ආකෘතිය ලගොඩ නගා ගනු �ැබුලG අBධ වශලයන් ලරොකලෆ�B

    පදනලම් ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය කාBයාංශය (IHD)  අනුගමනය කරමිනි.   ඒ �ඳහා IHD පප 

    ලස්වය කළ පුIග�යන් �ම්බන්ධ කරගනිමින්ද,     ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය කටයුතු පාරජාතික

         විලRෂඥයන්ලගන් �ැදුම් �ද ජා�යක් මගින් ආයතන ගත කිරීලම් න්යාය පත්රය,  ව�ංගත

    පිළිබඳ නිරීක්ෂණ කටයුතු පුළුල් කිරීම,       එන්නත් �හ ඖෂධ පිළිබඳ ජාත්යන්තර ප්රමිතියක්

     �කස් කිරීම ආදි වශලයන් වන IHD        හි අරමුණු ජාතීන්ලp ලීගල� ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය

( LNHO)    තුළද අන්තBගත විය.      ඇලමරිකානුවන් කීප ලදලනකු උපලIශකයන් ල��

   ජාතීන්ලp ලීගල� ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය( LNHO)        තුළ කටයුතු කළ නමුත් එක්�ත් ජනපදය
         ජාතින්ලp �ංගමල� �ාමාජිකලයකු ලනොවූ බැවින් ලරොකලෆ�B පදනම කටයුතු කලල්
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  ආලIශක නිලයෝජිතලයකු වශලයනි.      ලරොකලෆ�B �ංවිධානය විසින් දිගටම ජාතීන්ලp ලීගල�

  ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ( LNHO)      හි පැවැත්ම �ඳහා අරමුදල් �පයනු �ැබිණි"

(Anne- Emanuelle Birn – Backstage: the relationship between the Rockefeller Foundation and the World 

Health Organization,Part I: 1940se1960s    �ම්පූBණ සිංහ� පරිවBතනය )

         ලජෝන් ලහොප්කින්ස් �හ හාBවBඩ් ල�ෞඛ්ය අධ්යාපන ආයතනව�ට ලරොකලෆ�B විසින්

  අරමුදල් �පයන �දි.        ලමම ආයතන මගින් ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්යය පිළිබඳ ලරොකලෆ�B

 පදනලම් ප්රලGශය          එනම් තාක්ෂණික ජීව විද්යාත්මක ප්රලGශය ල�ොව පුරා ප්ර*ලිත කිරීම

    �ඳහා විලRෂඥයන් පුහුණු කරවන �දි.      ලරොකලෆ�B ව්යාපාරික ජා�ල� ඖෂධ �මාගම්

   �මූහල� ඖෂධ පිළිබඳ පBල�ෂණ,  ඒව්ා නිෂ්පාදනය,      �හ ඒ්වා ප්ර*ලිත කිරීලම් කටයුතු

    ලමලහයවීමට ලමම විලRෂඥයන් ලයොදාගනු �ැබිණි.

"...         ලදවන ල�ෝක යුIධ �මල�දී ජාතීන්ලp ලීගල� ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ( LNHO)  �ම්පත් �හ

    කාBය මණ්ඩ�ය ඉවත් කරනු �ැබිණි.      එක්�ත් ජාතීන්ලp �හන �හ පුනරුත්ථාපන

පරිපා�නය(( United Nations Relief and Rehabilitation Administration -UNRRA)     විසින් ජාතීන්ලp ලීගල�

  ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ( LNHO)       ක්රියාකාරිත්වය විශා� වශලයන් අවලශෝෂණය කරගත් අතර
            යුIධලයන් හානි වූ රටව�ට අතිවිශා� වෛවද්ය ආධාර �හ �හන ලස්වා �පයමින් ව්යාප්ත

පපප .  රටවල් 40    කින් බඳවාගත් වෘත්තිකයන් 1400      ක් එක්�ත් ජාතීන්ලp �හන �හ

  පුනරුත්ථාපන පරිපා�නය UNRRA         කාBය මණ්ඩ�ල� ලස්වය කළ අතර එහි වාBෂික පිරිවැය

   එක්�ත් ජනපද ලඩො�B මිලියන 80  ක් විය"

(Anne- Emanuelle Birn - එම)

"...UNRRA            �ංවිධානය තුළ ද ලරොකලෆ�B පදනලම් �ළකුණු �හ ග්රහණය දැකිය හැකි විය. 

   ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය කාBයාංශල� (IHD)        ලස්වය කළ ප්රවීණලයකු වූ ල�ල්ස්කB ගුන් UNRRA 

     හි �ැ�සුම් �කස් කර ලමලහයවන �දි. 1944      දී ලරොකලෆ�B පදනලමන් විශ්රාම ගැනීලමන්
          පසුව එහි ල�ෞඛ්ය ලමලහයුම් කටයුතු බාර ප්රධානියා වූල� ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය

 කාBයාංශල� (IHD)   අධ්යක්ෂක විල්බB ල�ෝයBය.     ජාතීන්ලp ලීගල� ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය

( LNHO)        �හ එක්�ත් ජාතීන්ලp �හන �හ පුනරුත්ථාපන පරිපා�නය (UNRRA)

           ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �ඳහා පූBවගාමී �ංවිධාන වූවා පමණක් ලනොව එයට පිරිස් බ�ය

   �ැපයූ �ැපයුම් මාBගයද විය.

       ලකලස් වුව ද �හන �හ පුනරුත්ථාපන පරිපා�නය (Relief and Rehabilitation Administration -

UNRRA)         ලවතින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලවත අරමුදල් පූBණ වශලයන් පැවරීම 1947  දී

  ලඩො�B මිලියන 5     ක් �බාදීම මගින් සිදු විය."

(Anne- Emanuelle Birn - එම)
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"...           ලමම වBධනයන් �ැළකිල්�ට ගත් ලරොකලෆ�B පදනම ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �මග

      විධිමත් ල�� �බඳතා පැවැත්වීලම්දී පරිස්�ම් �හගත විය.      එනම් එය ආධාර කරන අතරම

        එය තුළ තමන්ට ඇති බ�පෑම �ැඟවීමට වෑයම් දරන �දි.    ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය

  පිහිටුවීම �ඳහා 1946        දී නිGලයෝBක් හි පැවැත්වුණු ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නයට
          �හභාගි වූ අයලගන් විශා� �ංඛ්යාවක් ලදනා ලරොකලෆ�B පදනමට අයත් ජාත්යන්තර

  ල�ෞඛ්ය කාBයාංශය (IHD)       යටලත් කටයුතු කළ ල�ෞඛ්ය නි�ධාරින් වූහ.   නමුත් ලරොකලෆ�B

    පදනම �ෘජු ල�� මැදිහත් ලනොවීය.      නමුත් ලරොකලෆ�B �ාමාජිකලයෝ ඒ ලවනුවට 1946  දී
           ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විධිමත් ල�� පිහිටුවීමට ලපර සිටම තමන් දශක ගණනාවක්

   තිස්ලස් හුරුපුරුදුව සිටි ක්රමය,         එනම් තිරය පිටුප� සිට ලමලහයවීම ආරම්භ කරමින් තමන්

   ට �ම්බන්ධ පුIග�යන් ලමලහයවූහ.

(Anne- Emanuelle Birn - එම)

    ලම් අනුව ලපනී යන්ලන් 1948        දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ආරම්භල� සිටම එය

      ලමලහයවීලම් හැකියාව ලරොකලෆ�B පදනම �තුව තිබූ බවය.

         සමාජවාදි කඳවුර සහ මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධානමේ2 මකා දමන ලද ඉතිහාසය

1948           දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය පිහිටුවා ව�රකට ආ�න්න කා�යක් තුළ ල�ෝවියට්
         �ංගමය ප්රමුඛ �මාජවාදි ල�ෝකය එක්වරම ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්වීම
         �ම්බන්ධ �ම්බන්ධ සිදුවීම් අයත්වන්ලන් බටහිර අධිරාජ්යවාදල� ග්රහණයට යටත් ල�ෝක

          ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් මකා දමන �ද නැතලහොත් විකෘති කරන �ද ඉතිහා�යකටය.

        ලමම මකා දැමීම් ලකොලහත්ම පුදුම විය යුතු ලදයක් ලනොලG.

 

 අන්ද්රියා ස්ටම්පB

          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ආරම්භක අවධිය තුළ ලරෝගාබාධ �ඳහා බ�පාන �මාජ
          ආBථික �ාධක පිළිබඳව අවධානයක් ලයොමු කරමින් ලරෝගාබාධ �ඳහා �මාජීය ප්රතිකාරක
                ක්රමයක් පිළිබඳව ලයෝජනාවන් ලපරට ගැනීමට උත්�ාහ කරන �IලI ල�ෝවියට් �ංගමය

     ප්රමුඛ නැලගනහිර යුලරෝපීය �මාජවාදි කඳවුර විසිනි.    ජාතින්ලp ලීගල� ල�ෞඛ්ය

       �ංවිධානල� ප්රධාන �ාමාජිකලයකු වූ අන්ද්රියා ස්ටම්පB ලක්රොඒෂියානු (යුලගෝස්�ාවියා) 

   ජාතිකලයකු වූ අතර 20         වන සියවලස් මහජන ල�ෞඛ්ය පිලිබඳ වැදගත් කාBයභාරයක් ඉටු
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 කළ අලයකි.          එලමන්ම ජාතින්ලp ලීගල� අධ්යක්ෂවරයා වූ ලුIවික් රයි�මාන් ද ල�ෝක
           ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ ලරොකලෆ�B පදනම විසින් ස්ථාපිත කර තිබූ මහජන ල�ෞඛ්ය

         පිළිබඳ තාක්ෂණික මූලික ප්රලGශයට එලරහිව �මාජීය ප්රතිකාරක ප්රලGශයක් අවධාරණය

 කළ අලයකි.

           ල�ෝවියට් �ංගමය ප්රමුඛ �මාජවාදි කඳවුර විසින් ල�ෝක �ංවිධානය තුළත් ඉන් පිටත
          ස්වාධීනවත් මහජන ල�ෞඛ්ය පිළිබඳව ජාත්යන්තර වශලයන් අති විශා� කාBයභාරයක් ඉටු

 කර තිලo.           කම්කරු පන්තිය ඇතුළු පීඩිත ජනතාවන් විසින් පිහිටුවන �ද පළමු රාජ්යය ල��
          එහි පැවැත්මම ලIශපා�නිකව ල�ෝකල� ල�සු රටව� පීඩිත ජනතාවන්ට තම අයිතීන්

        දිනාගනිමින් සිය ජීවන මට්ටම් ඉහළ නංවාගැනීමට බ�පෑ �ාධකයක් විය.   එලමන්ම බටහිර
         අධිරාජ්යවාදින්ලp යටත්විජිතවාදි සූරාකෑලමන් �හ පීඩනලයන් මිදී සිය ජාතික විමුක්තිය

            දිනාගැනීමට ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් දක්වන �ද දායකත්වයද ඒ ඒ රටව� ජනතාවට තම

       අයිතිවාසිකම් දිනාගැනීමටත් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවාගැනීමටත් ඉවහල් විය.

         ල�ෝවියට් �ංගමල� ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්යය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය පිළිබඳවත් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය
                    �ංවිධානය �මග ල�ෝවියට් �ංගමය ප්රමුඛ �මාජවාදි කඳවුර අතර පැවැති අඛණ්ඩ

    ප්රතිවිලරෝධතාවන් පිළිබඳවත් වටහා ගැනීම �ඳහා 1917     �මාජවාදි විප්�වලයන් පසු එහි
            අභ්යන්තර ල�ෞඛ්ය �හ ප්රතිකාර ක්රමයන්ලp �ංවBධනය පිළිබඳ දළ වැටහීමක් තිබීම

 අත්යවශ්ය ලG. 1918        දී ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය පිහිටුවීලමන් පසු
           ලගොඩනගන �ද ලරෝග වැළැක්වීලම් �හ සුව කිරීලම් ක්ලෂ්ත්රයන් නිලයෝජනය වන පරිදි

      ලගොඩ නංවන �ද ල�ෞඛ්ය පIධතිය බහු�ායනික මධ්යස්ථාන,  ඖෂධ ශා�ා,   Iවිතීයික �හ

     තෘතික ප්රතිකාර ඒකක ආදිලයන් �මන්විත විය.       එලමන්ම ඖෂධ �හ එන්නත් වBග පිළිබඳ

 පBල�ෂණ ආයතන,         වෛවද්ය උපකරණ �ංවBධනය �ඳහා වූ තාක්ෂණික �හ විද්යාත්මක

පBල�ෂණ,          මහජන ල�ෞඛ්ය ක්රියාකාරකම් ද එකී ල�ෞඛ්ය පIධතියටම �ම්බන්ධිත අංග විය.

          එලමන්ම �මාජීය සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ල�ෝවියට් �ංගමල� ආBථික වැඩ �ටහන්ද ල�ෞඛ්ය

    පIධතිය හා ඒකාග්රතාවකින් යුතු විය.  එනම් නිවා�,  ක්රීඩා මධ්යස්ථාන,  විශ්රාම වැටුප්, ලස්වක
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    ල�නින්ග්රාIහි බහු�ායනික මධ්යස්ථානය ල�ෝවියට් �ංගමල� ලමොස්කGහි 
 ළමා එන්නත්කරණ මධ්යස්ථානයක්



වන්දි,    වැටුප් �හිත ප්රසූති නිවාඩු, ලපෝෂණය,    ලස්වා තත්ත්වයන්ලp ල�ෞඛ්යාරක්ෂිත බව, 

         �මාජ සුභ�ාධනල� අලනකුත් අංගද �මාජ සුරක්ෂිතතාවය යටලත් �ංවBධනයට �ක්

   කරන �ද ක්ලෂ්ත්රයන් විය.        ලම් සියල්� මධ්යගත පරිපා�නයක් යටලත් ල�ෞඛ්ය ආරක්ෂක

   අමාත්යාංශය යටලත් ක්රියාත්මක විය.

              ලදවන ල�ෝක යුIධලයන් පසුව නැලගනහිර යුලරෝපල� බිහි වූ �මාජවාදි රටව� ද ල�ෞඛ්ය
                 ප්රතිපත්ති �ම්පාදකයන් විසින් අනුගමනය කල� ඉහත දක්වන �ද ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය

ප්රතිපත්තියයි.

          ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය පIධතිල� �ාBථකත්වය විදහා දක්වන එක් උදාහරණයක් නම් ලදවන
           ල�ෝක යුIධලයන් පසු එළැඹි අවදිල�දී ලබෝලවන ලරෝග මැඩ පැවැත්වීලමහි�ා එය විසින්

  අත්පත් කරගත් ජයග්රහණයන්ය.       ලමම ජයග්රහණ �බාගත්ලත් බටහිර ධනවාදි රාජ්යයන්

   ලමන් ප්රතිජීවක ලහෝ DDT         වැනි ර�ායනික ලහෝ තාක්ෂණ ක්රම භාවිතලයන්ද ලතොරව වීම

   අවධානයට ගත යුතු කරුණකි.

         ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ක්ලෂ්ත්රය ල�ෝවියට්වරුන් විසින් දකිනු �ැබුලG ලIශපා�නික බ�
          අරග�ලයන් ලතොරව බ�කඳවුරු ලදලක්ම ජනතාවන්ට සුභ සිIධිය �හ ප්රගතිය ���න

         එකිලනකා �මග �හලයෝගලයන් �ංවBධනය කළහැකි �ාමකාමී ක්ලෂ්ත්රයක් විය යුතු බවයි.

            ල�ෝවියට් �ංගමය ලදවන ල�ෝක යුIධල�දී වඩාත්ම ජීවිත �හ ලIලපො� විනාශ වූ රට විය. 

           එලහයින් යුIධලයන් විනාශ වූ සිය ල�ෞඛ්ය පIධතීන් ලගොඩ නගා ගැනීමට ල�ෝවියට්
         �ංගමය ප්රමුඛ නැලගනහිර යුලරෝපල� �මාජවාදි රාජ්යයන් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�

        �හලයෝගය �හ ආධාර අලප්ක්ෂා කළ නමුත් එය ඉටු ලනොවීය.    එක්�ත් ජාතින්ලp �හන
          �හ පුනරුත්ථාපන පරිපා�නය විසින් ලමලහයවන �ද පR*ාත් යුද �හලයෝගිතාව යටලත්

         ලපෝ�න්තය �හ ල*ලකොස්ල�ෝවැකියාව තුළ ඉදිකිරීමට �ැ�සුම් කර තිබූ ලපනිසිලින්

        නිෂ්පාදනාගාර පිළිබඳ ව්යාපෘතිය ඇලමරිකාව විසින් අවහිර කර නවත්වන �දි.   ලමහිදී ලමම
          අවහිරතා ඉවත් කිරීමට මැදිහත්වන ල�� ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් කළ ඉල්ලීමට

  �ාBථක ප්රති*ාරයක් ලනො�ැබිණ.

1949        දී මේසෝවියට් සංගමය මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධානමේයන් ඉවත් වීම

1948        දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය බිහිකිරීලමන් ව�රකට පසුව එනම් 

1949        දී ල�ෝවියට් �ංගමල� ල�ෞඛ්ය ඇමැති නිලකො�ායි විලනෝග්රාලදG

(Nikolai Vinogradov)      විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�
        �ාමාජිකත්වලයන් තම රට ඉවත්වන බවට එවකට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

       �ංවිධානල� අධ්යක්ෂ ලජනරාල්ව සිටි කැලන්ඩියානු වෛවද්යවරලයකු වූ

 ලබ්රොක් චිලෂෝල්ම්(Brock Chisholm)   හට දන්වන �දි.   ල�ෝවියට් �ංගමය
        ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්වීමට තමන් ගත් තීරණයට බ�පෑ

     ල�තූන් පූBණ වශලයන් ලහළිදරවු ලනොකරන �දි.  රාජ්යත්රාන්ත්රික

         ශoදලකෝෂල� සීමාවන්ට යටත්ව ඔවුන් විසින් ලපන්වා ලදන �IලI අධික නි�ධාරිවාදය, 

            ඉහළ �ාමාජික මුදල් �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය මත එක්�ත් ජනපදය විසින් සිදු

  ලකලරන බ�පෑම් ආදියයි.

12

 ලබ්රොක් චිලෂොල්ම්-



“         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ක්රියාකාරකම් �හ ල�ෝක එහි අනවශ්ය
        ල�� විශා� පරිපා�න යන්ත්රය නඩත්තු කිරීමට ලකලරහි �ාමාජික
         රටවල් ව� මුදල් �මානුපාතික ලනොවන ල�� වියදම් කිරීමත් ලකලරහි
        තමන් තුළ අතෘප්තිකර බව ල�තුලවන් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�

    �ාමාජිකත්වලයන් තමන් ඉල්�ා අස්වන බවට”   ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය

      ඇමැතිවරයා විසින් සිය ප්රකාශල� �ඳහන් කර තිබිණි.    තම රට විසින්
          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලවත පුළුල් �හායක් �බා දුන්න ද ල�ෝක

       ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් තමන් ලවත �බාදුන් සුළු “  තාක්ෂණික

ආධාර”        වුව ද තම අවශ්යතා �ඳහා ලනොගැළලපන ඒවා nj  ල�ෝවියට්

  �ංගමල� ස්ථාවරය විය.       එලමන්ම ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� කාBය මණ්ඩ�ය
         බඳවාගැනීලම්දී ල�ෝවියට් �ංගමය ප්රමුඛ �මාජවාදි කඳවුලB වෛවද්යවරුන් �හ විලRෂඥයන්

          විවිධ විෂම �හගත �ැළකීම්ව� ලගොදුරක්ව ඇතැයි ඔවුන් විසින් ල*ෝදනා කරන �දි.  ලමම

  ල*ෝදනාව ලබොලහෝ ආසියානු,        අප්රිකානු �හ �තින් ඇලමරිකානු රටවල් ලවතින් ල�ෝක

       ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� නායකත්වයට එල්� වූ ලපොදු ල*ෝදනාවක් විය.

      සමාජවාදි නැමේගනහිරයුමේරෝපය මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධානමේයන්
ඉවත්මේවයි

           ලම් වනවිට ලබ�ාරුසියාව �හ යුක්ලBනය ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ ස්වාධීන ආ�න
          නිලයෝජනය කළ අතර පසුව ඔවුහුද ල�ෝවියට් �ංගමය අනුගමනය කරමින් එම

 �ංවිධානලයන් ඉවත්වූහ.         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ලදවන �ම්ලම්�නයට ලපර �හ පසු

       මා� කීපය තු� ල�සු �මාජවාදි රටවල් වූ බල්ලpරියාව,ලරොලම්නියාව, අල්ලoනියාව, 

ලපෝ�න්තය,         ල*ලකෝ�ල�ෝවැකියාව �හ හංලpරියාව යන රටවල්ද තමන් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

     �ංවිධානලයන් ඉවත්වන බවට දැනුම් ලදනු �ැබිණි.

          ල�ෝවියට් �ංගමල� ඉවත්වීමත් �මගම ලකටි ක�ක් තුළ නැලගනහිර යුලරෝපීය �මාජවාදි

    රටව� ඉවත්වීම ද සිදු විය.           ලම් මගින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් ප්රකාශ කර සිටි තම
          �ංවිධානය දරන්නා වූ ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ විRවීය ලක්න්ද්රීයත්වය ද ලIශපා�න මතවාදයන්ට

        �හ පක්ෂපාතිත්වයන්ට එලරහිව ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ක්ලෂ්ත්රය තුළ තාක්ෂණික

          විලRෂඥතාව පිළිබඳ එය �තුව පැවැති මධ්යගත අධිකාරයද ඒ ලවතින් ඉවත් විය.  ල�ෝවියට්
          �ංගමය ප්රමුඛ �මාජවාදි කඳවුර ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්වීමට බ�පාන �ද

             ල�තු ල�� ඉදිරිපත් වූ ජනප්රිය තBක නම් ධනවාදි �හ �මාජවාදි කඳවුරු අතර සීත�

  යුIධය උත්�න්න වීම,        නැලගනහිර යුලරෝපය තුළ ල�ෝවියට් ආධිපත්යය තහවුරු වීම ආදියයි. 

           ලපොදුලG ගත් කළ ලමම ල�තූන් ලනො�ළකා හැරිය ලනොහැකි නමුත් වඩාත් �විස්තරාත්මක
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 නිලකො�ායි
විලනොග්රාලදොG



           විම�ා බ�න විට ල�ෝවියට් �ංගමයට ලමන්ම නැලගනහිර යුලරෝපල� එක් එක් රටව�ට

           සුවිලRෂි වූ මතලද ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �මග මතුලවමින් පැවැති බව ලපනී යයි. 

                        ලරොකලෆ�B පදනලම් න්යාය පත්රය ද එක්�ත් ජනපදල� �හ බ්රිතාන්යල� විලIශ
          ප්රතිපත්තිය ද ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය මගින් ක්රියාත්මක කරවාගැනීමට දරන �ද
          උත්�ාහයට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� නායකත්වය අනුගත වී සිටීම ල�තුලවන් �හ

         �මාජවාදි කඳවුලB අවශ්යතාවන් �හ ඉල්ලීම් පිළිබඳව �ාධාරණයක් කරන්නට ල�ෝක
            ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ඉදිරිපත් ලනොවීම ල�තුලවන් සිදු වූ විRවා�ය බිඳවැටීම මත එම රටවල්

         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්වන්නට තීරණය කරන �ද බව සිතිය හැකිය.  ලමම

         ඉවත්වීමට බ�පෑ ප්රධාන ල�තුන් ලදකක් ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

1.            එක්�ත් ජනපදය �හ එහි ආයතන ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ �හ එක්�ත්
          ජාතින්ලp �ංවිධානය තුළ දරන ආධිපත්යය උපලයෝගී කරගනිමින් ලදවන ල�ෝක යුIධල�දී

            විශා� වශලයන් ජීවිත හා ලIලපො� හානි වූ ල�ෝවියට් �ංගමය ප්රමුඛ �මාජවාදි රටවල්
             �ඳහා ඖෂධ �හ ලවනත් වෛවද්ය �ම්පත් �ැපයීම අවහිර කිරීම �හ මාෂල් �ැ�ැස්ම �හ

            �හ බහුපාBRවික �ංවිධාන විසින් ඔවුන්ට �බා දුන් ආධාර ඉතා අවම කිරීමට කටයුතු
කිරීම

2.             මහජන ල�ෞඛ්ය පිළිබඳව ල�ෝවියට් �ංගමය �හ ල�සු �මාජවාදි රටවල් විසින් දරන �ද
           මතය ලරොකලෆ�B පදනලම් ග්රහණයට නතු වූ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� මතය අතර ඇති

  දැඩි ලවනස් කම්

       �මාජවාදි රටවල් තBක කල� ල�ෞඛ්ය ගැටළු �හ �මාජ,    ආBථික තත්ත්වයන් අතර
          පවතින අවිලයෝජනීය �ම්බන්ධය පිළිගැනීම අලමරිකා එක්�ත් ජනපදය �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

   �ංවිධානය ප්රතික්ලෂ්ප කරන බවය.       ඔවුන්ලp මතය වූල� වැඩකරන ජනතාවලp අයහපත්

 ලස්වා ලකොන්ලIසි,         සූරාකෑම �හ ධනවාදය ල�ෞඛ්ය ගැටළුව� මූලික ල�තුන් වන බවය. 

            එලමන්ම ලපොදු මහජන ල�ෞඛ්ය ලස්වාවක් රජය විසින් පවත්වාලගන යා යුතු බවටද ඔවුහු

 තBක කළහ.

1949         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නල�දී දී ලකොමියුනිස්ට්වාදි රටව� නිලයෝජිතයන් විසින් ඉදිරිපත්
   කළ ප්රකාශයට අනුව "        ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය එකිලනකට ප්රතිවිරුIධ මතවාද ලදකක්

     අතර �ංග්රාම භූමියක් බවට පත්ව තිබිණි.             ල�ෝවියට් �ංගමය මානව වBගයාලp
           අවශ්යතාවන් ලවනුලවන් ලපනී සිටින අතර වෛවද්ය විද්යාව විසින් අත්පත් කරගනු �බන

          ජයග්රහණ �මස්ත මානව වBගයාලp යහපත ලවනුලවන් ලයදවිය යුතු බවට ඉල්�ා

සිටියි.....           ලම් අතර ධනවාදි කඳවුර විසින් නිලයෝජනය කරන්ලන් විද්යාලG ජයග්රහණ ආදායම්

             මාBගයක් ල�� �හ යුද අවියක් ල�� භාවිතා කළ යුතු යැයි �ළකන සුළු පිරි�ක් විසිනි."

“Statement of the delegate from Poland Irène Domanska,” Official Records of the World Health Organization, 

No. 21, Second World Health Assembly, Rome, 13 June to 2 July 1949, Decisions and resolutions, plenary 

meetings verbatim records, committees minutes and reports: annexes (Geneva, Switzerland: World Health 

Organization, 1949), pp 105–106. 
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           ලදවන ල�ෝක යුIධලයන් පසුව �මාජවාදි රටක් බවට පත් වූ ලපෝ�න්තල� ල�ෞඛ්ය
 ඇමැතිවරයා 1950          දී ප්රකාශ කර සිටිල� ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය අධිරාජ්යවාදී රටව�ට

   යටත් වී ඇති බවයි.

(Cited in “Poland decides to withdraw from WHO,” Chronicle of the World Health Organization 4,

No.10 (1950) 324–325, 324.) 

        මේ<මේකොස්මේලෝවැකියාව විසින් ඇණවුම්කළ මේපනිසිලින් නිෂ්පාදන යන්ත්ර සූත්ර සහ
    උපකරණ ඇමේමරිකාව විසින් අවලංගු කිරීම

            යම් නිRචිත කරුණු �ම්බන්ධව ඇලමරිකාව විසින් සිදු කරන �ද බ�පෑම ලමහි�ා බ�පාන

   �ද විලRෂ �ාධකයක් විය.        එක්�ත් ජනපදය විසින් ලපනිසිලින් වැනි අත්යවශ්ය ඖෂධ
       නැලගනහිර යුලරෝපල� රටව� විලRෂලයන්ම ලපෝ�න්තයට �හ ල*ලකෝස්ල�ෝවැකියාවට

           �ැපයීම තහනම් කිරීම ද එම තහනම ඉවත්කිරීමට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය කටයුතු

    ලනොකිරීම ද නැලගනහිර යුලරෝපල� වෛවද්යවරුන්,     ල�ෞඛ්ය බ�ධාරින් �හ ලIශපා�න

          නායකත්වය ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �මග උරණවීමට බ�පාන �ද ප්රධාන ල�තුවක් විය.

1949             පැවැති ලදවන ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නයට �හභාගි වූ වෛවරස් ලරෝග පිළිබඳ

     වෛවද්යවරලයකු හංලpරියානු නිලයෝජිත ටිලබොB බලක්ක්ස් (Tibor Bakács)   විසින් සිය

 අත්දැකීම් අළ�ා 1978          දී ලියන �ද ලිපියක් තුළ ල*ලකෝස්ල�ෝවැකියානු ල�ෞඛ්ය ඇමැති �හ
         ලරොමානු කලතෝලික පියතුලමකු වූ ලජෝ�ෆ් ප්ල�ොයාBලp ඉල්ලීමකට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

          �ංවිධානල� ඇලමරිකාව ප්රමුඛ ධනවාදි කඳවුර දක්වන �ද ප්රති*ාරය විස්තර කර තිලo.

"          එම යුගල�දී �මාජවාදි කඳවුර �තුව ඔවුන්ලpම ලපනිසිලින් නිෂ්පාදන කBමාන්තශා�ා

ලනොතිබිණි.          ඔවුන්ට අවශ්ය ප්රමාණය බටහිරට මුදල් ලගවා මි�දී ගත යුතුව තිබිණි.  ල*ක්
          ජනරජය තමන්ට අවශ්ය ලපනිසිලින් තමන්ම නිෂ්පාදනය කරගැනීමට �ැ�සුම් කරන �ද

 අතර 1948            දී ල*ක් ජනරජය තුළ සිදු වූ ලIශපා�න ලපරළියට ලපර ඔවුහු �ම්පූBණ
         ලපනිසිලින් කBමාන්තශා�ාවකට අයත් සියලුම යන්ත්ර සූත්ර �හ උපකරණ ඇලමරිකාවට

   මුදල් ලගවා ඇණවුම් කළහ.        ලමම යන්ත්රසූත්ර �හ උපකරණවලින් පළමු ලතොගය ල*ක් ලIශය

        ලවත එහි �මාජවාදි රජයක් පිහිටු වීමට ලපර �ැබී තිබිණි.     ලදවන ලතොගය පසුව �ැබීමට
            නියමිතව තිබූ අතර �මාජවාදි රජය පිහිටුවීලමන් පසු එක්�ත් ජනපදය විසින් එම යන්ත්ර

        සූත්ර �හ උපකරණ ලදවන ලතොගය යැවීම තහනම් කරන �දි. 1949    පැවැති ලදවන ල�ෝක
          ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නයට �හභාගි වූ ප්ල�ොයාB පියතුමා �ම්ලම්�නය ඉදිරිල� එක්�ත් ජනපද

           නිලයෝජිත පිරිල�න් අ�න �IලI ඔවුන් විසින් අදාළ යන්ත්රසූත්ර �හ උපකරණ �ැපයීම

         පිළිබඳව වූ ගිවිසුම කඩ කල� කුමන ල�තුවක් මත ද යනුලවනි.    බටහිර ල�සු අන්ලත්වාසික
           රටවල් තමන්ට පක්ෂව ඡන්දය ලදන බව දන්නා ඇලමරිකාව විසින් සියලු හැදියාවන්

    පල�ක�ා දුන් පිළිතුර වූල� "  ලමොන ගිවිසුම්ද?   ලමොන ගිවිසුමක්වත් නැහැ.  නුඹ�ා

  �මාජවාදින් බවට පත්වුණා.      දැන් නුඹ�ාට කිසිවක් හම්බ ලවන්ලන් නැහැ." යනුලවනි."
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       �ම්ලම්�නල� �භාපතිවරයා විසින් ල*ලකෝස්ල�ෝවැකියාලG ප්රRනය ඡන්දය විමසීමකට

  ලයොමු කරන �දි.       ල*ලකෝස්ල�ෝවැකියාට පක්ෂව ඡන්දය ලදනු �ැබුලG �මාජවාදි රටවල් 5 කක

පමණි.        ල�සු රටවල් බහුතරය ල*ලකෝස්ල�ෝවැකියාවට ලපනිසිලින් කම්හ�කට අවශ්ය යන්ත්ර
             �බාදීලම් ඇලමරිකාව විසින් කලින් අත්�න් තබන �ද ගිවිසුම ඉටු කළ යුතුය යන ලයෝජනාව

  ඉවත දමන �දි.         වහල් මානසිකත්වයක ගිලී සිටියවුන් ඇලමරිකාවට අවශ්ය විදියටම ඡන්දය

 ලදනු �ැබිණි.      එය �ැබෑ ල��ම ඇලමරිකානු තීරණයක් විය.     එය වෘත්තීමය ල�තුන් මත

   සිදුවූවක් යැයි මම ලනොසිතමි.        ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ ප්රRන ලIශපා�න බ�ාත්කාරය මගින් විකෘති

 කළ හැකිය."

        ප්ල�ොයාB පියතුමාලp කතාව ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නල� ලල්ඛනව�ට ඇතුළත්

ලනොලකරිණි.         නමුත් ඇලමරිකන් නිලයෝජිතයා වූ ශ�්ය වෛවද්ය ලිලයොනාBඩ් ඒ ෂීලි(Leonard A. 

Scheele)             එම කතාවට ලදන �ද පිළිතුර තුළ ඉල්�ා සිටින �ද උපකරණ ලපනිසිලින්
           නිෂ්පාදනයට අවශ්ය ඒවා ලනොවන බවට �ඳහන් කරමින් ප්ල�ොයාB ලp ඉල්ලීම ප්රතික්ලෂ්ප

    කරමින් කළ ප්රකාශය වාBතාව� අඩංගුය.
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       ල*ලකොස්ල�ෝවැකියානු ල�ෞඛ්ය ඇමැතිවෛවද්ය ලජෝ�ෆ් ප්ල�ොයාB පියතුමා (දකුලණ්), 
      නැලගනහිර ජBමනිල� ල�ෞඛ්ය ඇමැති ලුයිට්ලපෝල්ඩ් ස්ටයිඩල් (මැද),   ලපෝ�න්ත ල�ෞඛ්ය

   ඇමැති ටඩිලයෝස් මිලෂයිඩා (වලම්) 1950   �ැප්තැම්බB ම� 14    වැනි දින බBලිනල�දී Bundesarchiv. 
Bild 183-T00826 



        නැලගනහිර යුලරෝපීය �මාජවාදි රටවල් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්වීම

         �ම්පූBණලයන්ම සීත� යුද �මල� ලIශපා�න ලබදීම්ව�ට බැර කිරීම නිවැරදි ලනොලG. 

          ල�ෝවියට් ලIශය �හ නැලගනහිර යුලරෝපල� �මාජවාදි රටවල් අතර පැවතිල� �ංකීBණ

ලIශපා�න,    ආBථික �හ �ංස්කෘතික �ම්බන්ධතාවයන්ය.     ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් සිය දැඩි
             ග්රහණයට නැලගනහිර යුලරෝපය ලගන ඇතැයි යන්න බටහිර විසින් නිBමාණය කරන �ද

   ප්ර�ාපයක් ල�� �ැළකිය හැකිය.       එලමන්ම ලමම රටවල් විසින් ල�ෝවියට් �ංගමල�
            ලIශපා�න නායකත්වය පිළිගැනීමට බ�පාන �ද ප්රධාන ල�තුව වන්ලන් නාසි ජBමන්

          ආක්රමණලයන් ලමම රටවල් මුදාගැනීමට කටයුතු කරන �IලI ල�ෝවියට් �ංගමය වීමත්
         අනතුරුව එම රටව� බ�යට පත්වූ ලකොමියුනිස්ට්වාදින් විසින් ල�ෝවියට් ලකොමියුනිස්ට් පක්ෂ

  නායකත්වය පිළිගැනිමත් ල�තුලවනි.       යුලගෝස්�ාවියාව වැනි රටවල් ල�ෝවියට් ලIශය �මග
        �හලයෝගයන් කටයුතු කළ නමුත් ල�ෝවියට් ලකොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායකත්වල�

         වැඩපිළිලවළින් ස්වාධීනව සිටීමට උත්�ාහ කරන �ද රටවල් ල�� �ැළකිය හැකිය.

         ලදවන ල�ෝක යුIධලයන් පසු විනාශ වී ගිය නැලගනහිර යුලරෝපය

      ලගොඩනැගීලමහි�ා විශා� වශලයන් ල�ෝවියට් ආධාර උපකාරි විය. 

        වBතමානල� දී බ�යට පත්ව සිටින නැලගනහිර යුලරෝපීය �මහර
        ආණ්ඩු ල�ෝවියට් �ංගමල� අනුප්රාප්තිකයා වූ රුසියාව �මග �තුරු

        ආකල්පයකින් කටයුතු කරන නමුත් එවකට ලමම රටවල් අතර

    පැවැතිල� මිත්රශීලි �හ �ලහෝදරාත්මක �බඳතාවකි.   එලහයින් ල�ෝක
       ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය පිළිබඳව ල�ෝවියට් �ංගමල� තීරණය අනුගමනය

          කරන්නට ලමම රටවල් තීරණය කරන්නට ඉඩ තිබුලණ් යැයි සිතිය හැකි
           වුව ද සිදු වූල� එය ලනොවන බව පැහැදිලි වන්ලන් ල�සු නැලගනහිර

          යුලරෝපීය �මාජවාදි ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත් වීම සිදුවන්ලන් පසු අවස්ථාව�

ලහයිනි.           ල�ෝවියට් �ංගමය සිය ලIශපා�න අධිකාරිය භාවිතා කලල් නම් තමන් �මගම
          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්වන ල�� එම රටවල් ලපොළඹවා ගැනීමට එයට

  ඕනෑතරම් හැකියාව තිබිණි.        අධිරාජ්යවාදි කඳවුලB නායකයා වූ ඇලමරිකාව විසින් ල�ෝක
           ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ දරන �ද ආධිපත්යය විසින් ලමම රටව� ජාතික ල�ෞඛ්ය අවR
                      යතාවන් ලනොතකා හැරීම �හ එම රටවල් ලයෝජනා කරන �ද ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය
            ප්රතිපත්ති ප්රතික්ලෂ්ප කිරීම ලමම රටව� ඉවත්වීමට බ�පාන �ද ප්රධාන ල�තුව ල��

 �ැ�කිය හැකිය.

1949            ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නල� වාBතාවලින් ල�ෝවියට් �ංගමය ඉවත් වූ පසු ද ල�සු
           �මාජවාදි රටවල් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත් ලනොවූ බව ද ල�ෝවියට් �ංගමය

            ලනොමැතිවම එම රටවල් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ කටයුතු කිරීමට උත්�ාහ දරන �ද

  බවද �නාථ ලG.        නැලගනහිර යුලරෝපීය රටව� නිලයෝජිතලයෝ සිය ලIශනව�දී ල�ෝක

    ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� කාBයභාරය අගය කළහ.
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  ලිලයොනාBඩ් ඒ
ෂීලි



         ලකලස් වුව ද ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �මග තවත් නැලගනහිර

       යුලරෝපීය රටවල් ගණනාවකට ලවනත් ප්රRන මතු වී තිබිණි.   ල�ෝකය පුරා
        සියළු ල�ෞඛ්ය ගැටළු �ම්බන්ධලයන් එකම ලමොඩ�යක වි�ඳුම් �බාදීමට
               යාලම් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ප්රතිපත්තිය ඔවුන්ලp දැඩි

  විලG*නයට �ක් විය.     ලපනිසිලින් පිළිබඳ අBබුදයට අමතරව
       ල*ලකොස්ල�ෝවැකියාව විසින් තවත් දැඩි විලG*නයක් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

    �ම්ලම්�නය හමුලG ඉදිරිපත් කරන �දි.     නිRචිත ල�ෞඛ්ය ප්රRන �ඳහා
                      විRවීය වි�ඳුම් ල�ොයනු ලවනුවට ජාතික මට්ටමින් ල�ෞඛ්යමය

         ප්රමුඛතාවන්ට වි�ඳුම් දීලම් ප්රලGශයක් ඇති කරගන්නා ල�� ඔවුහු ල�ෝක

    ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලවතින් ඉල්�ා සිටියහ.     හංලpරියානු ල�ෞඛ්ය ඇමැති ඉස්ට්ෆාන්

සිලමොනවිට්( István Simonovits)        ප්රකාශ කල� පුහුණු පාඨමා�ාවන් �හ ශිෂ්යත්ව වැඩ
          �ටහන් ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය �ංවBධනය �ඳහා විශා� කාBයභාරයක් කරන බව තමන්

            පිළිගන්නා නමුත් ශිෂ්යත්ව �හ පුහුණු වැඩ �ටහන් �ඳහා ආරාධනා �ද තම පුරවැසියන්
           ලවත ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� �මහර �ාමාජික රටවල් විසින් වී�ා නිකුත් ලනොකරන

බවය.           ඒ නි�ා තම ල�ෞඛ්ය වෘත්තිකයන්හට එම �ටහන්ව�ට �හභාගිවීමට ලනොහැකි වී

    ඇතැයි ද ඔහු ලපන්වා දුන්ලන්ය.

            එලමන්ම තම රට ලවත එවන ලIශකයන්ලගන් තම රලට් ල�ෞඛ්ය ගැටළු ලවත �බාගත
            හැකි පිළිතුරු ඉතාම අවම මට්ටමක පවතින බවද ඔහු විසින් සිලමොලනොවිට්ස් විසින් ලපන්වා

 දී තිලo.           අපටම විලRෂිත වූ ල�ෞඛ්ය ගැටළු �ඳහා විලIශීය උපලIශකයන් �තුව පිළිතුරු

     නැතැයි ඔහු විසින් �ඳහන් කර තිලo.

                   තවත් �මහර නැලගනහිර යුලරෝපීය රටවල් විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ප්රමුඛ
           ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය �ංවිධාන ලකලරහි එල්� කරන �ද විලG*නයන් විවිධ අවශ්යතාවන්

     �හ අලප්ක්ෂාවන් මත පදනම් වූ ඒවායි. 1940       ගණන්ව� පසුභාගය වන විට ලමම රටවල් අති

     මහත් යුIධමය විනාශයකට ලගොදුරු වී තිබිණි.      ලරෝහල් ලබෝම්බ දමා විනාශ කර තිබිණි. 

        වෛවද්ය උපකරණ විනාශ වී ලගොස් ලහෝ පැහැරලගන ලගොස් තිබිණි.    ජනතාවට සිය නිවා�

     �හ �නීපාරක්ෂක පහසුකම් අහිමි වී තිබිණි.   ලගොඩනැගිලි කඩාවැලටමින් පැවතිණි.  ලරෝග

    ව්යාප්ත ලවමින් පැවැති අතර ඖෂධ,    වෛවද්ය �හ ලහද හිඟය,    ලරෝහල් �ඳහා ලගොඩනැගිලි

         ලනොමැති වීම ආදි උග්ර ප්රRනවලින් ලම් රටවල් පීඩා විඳිමින් සිටියහ.    ලදවන ල�ෝක යුIධලයන්
            පසු බටහිර යුලරෝපීය රටවල් යළි ලගොඩනැගීම �ඳහා අරමුදල් �පයන �ද මාෂල් �ැ�ැස්ම

          ලවතින් ලම් රටව�ට කිසිදු ආධාරයක් ලනො�ැබුලණ් එම රටවල් �මාජවාදය ලතෝරාගත්

බැවිනි.           අවශ්ය ද්රව්යමය �ම්පත් �පයනු ලවනුවට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් �බා
             ලදන්ලන් යැයි කියන �ද තාක්ෂණික ආධාර ලහවත් උපලIශ වලින් ලම් රටව ගැටළු වි�ඳීම

      �ඳහා කිසිදු ලස්වයක් ඉටුවන බවක් ලපලනන්ට ලනොතිබිණි.  ල*ලකොස්ල�ෝවැකියන්

    නිලයෝජිත ප්ල�ෝයාB පව�ා සිටිල� "        අපට ලම් අවස්ථාලGදී වැදගත් වන්ලන් අපලp දැලවන

      ල�ෞඛ්ය ප්රRනව�ට වි�ඳුම් මිල�ක ලහොඳ උපලදස් ලනොලවයි" යනුලවනි.1949   ලදවන ල�ෝක
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   ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නලයන් පසුව ලරොලම්නියා, අල්ලoනියා, ල*ලකෝස්ල�ෝවැකියා,  �හ

හංලpරියාව 1950      දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත් විය. 

         හංලpරියාව සිය ඉවත්වීලම්දී කියා සිටිල� ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය �ඳහා �මාජවාදි
         වැඩපිළිලවළක් අනුගමනය කරන ල��ත් ල�ෝවියට් �ංගමය ඉවත්වීමට බ�පාන �ද

   ගැටලුව�ට වි�ඳුම් �පයාගන්නා ල��ත්ය.

          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත් වූ පසුව �මාජවාදි රටවල් �මාජවාදි ජාත්යන්තර
           �හලයෝගිතාව මත පදනම්ව තම රටව� ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතින් ලගොඩ නැගීම ආරම්භ

 කරන �දි.           තාක්ෂණික �හ වෛවද්ය විද්යා �හ ජීව විද්යා දැනුම �හ �ම්පත් හුවමාරුව, 

            ඖෂධ �හ ල�ෞඛ්යමය නිෂ්පාදනය �හ �ංවBධනය �ඳහා ඒ ඒ ලI �ඳහා විලRෂිත

           හැකියාවන් තිබූ රටවල් අතර ශ්රම විභජනයකින් කටයුතු කිරීම ආදිය ඒ අතර විය.  ලකලස්
             වුව ද හංලpරියාව වැනි �මහර රටවල් බටහිර රටව� �මහර ආයතන �මග එක්ව කටයුතු

    කිරීම දිගටම සිදු කරලගන ගිල�ය.

        ජාත්යන්තර මේසෞඛ්ය පිළිබඳව අධිරාජ්යවාදි කඳවුමේර් ප්රතිපත්තිය සහ සමාජවාදි
 කඳවුමේර් ප්රතිපත්තිය

           මහජන ල�ෞඛ්ය පිළිබඳව ල�ෝවියට් �ංගමය ප්රමුඛ �මාජවාදි රටවල් විසින් ඉදිරිපත් කරන
           �ද �ාමාජීය ප්රතිකාරක ප්රලGශය එනම් ජනතාවලp ලස්වා ලකොන්ලIසි �හ ජීවන මට්ටම්

           ඉහළ දැමීම මගින් ල�ඩ ලරෝගව�ට ල�තුවන මූලික �ාධක ඉවත් කිරීලම් ප්රතිපත්තියට
           එක්�ත් ජනපදය එක්�ත් ජනපදය ලහෝ ලරොකලෆ�B පදනම එකඟ ලනොවූ බැවින් එය
            පිළිගත් ක්රියාත්මක වැඩ පිළිලවළක් ල�� ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ කිසි දිලනක පත්

 වූල� නැත.        මක් නි�ාද යත් එය �මාජ අ�මානතාවන් අලහෝසි කිරීම,    කම්කරු වැටුප් ඉහළ

      දැමීම �හ ලස්වා ස්ථානව� ල�ෞඛ්යාරක්ෂිත ලකොන්ලIසින් වBධනය,   රජය විසින්

      පවත්වාලගන යනු �බන ලපොදු ල�ෞඛ්ය ලස්වාවක් බිහිකිරීම,    ඉඩම් ප්රති�ංස්කරණ ආදිය

    �මග �ම්බන්ධ වන ලදයක් බැවිනි.       එක්�ත් ජනපදය ලම් ලවනුවට ප්රවBධනය කල�

   �ංවBධනය ලවමින් පැවැති රටව�ට "  තාක්ෂණික ආධාර"  �ැපයීලම් ප්රතිපත්තියයි.       ලමම
          ප්රතිපත්තිය ඛනිජ ලතල් ආශ්රිත ර�ායනික ඖෂධ නිෂ්පාදන �මාගම් රැ�ක් දැරූ

       ලරොකලෆ�B වරුන්ලp ව්යාපාරික අවශ්යතා �මග මනාව ගැළලපන්නක් විය.

        නමුත් �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� පැවැති තාක්ෂණික ලනොදියුණු මට්ටම, විද්යාත්මක

  දැනුම ප්ර*ලිත ලනොවීම,          අධ්යාපන පIධතිල� ලනොදියුණු බව ආදිය ද එම රටව� පැවැති
         �මාජ ආBථික විෂමතාවන් ද අධිරාජ්යවාදි සූරාකෑම ල�තුලවන් සිදුවන්නක් බවට �මාජවාදි

          රටවල් මතුකළ කරුණ අවධානයට ගැනීමට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ඉදිරිපත් වූල� නැත.

          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් �මාජවාදි රටවල් ඉවත්වීම ල�තුලවන් එම රටවලින් �ද

      දායක මුද� ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට අහිමි විය.     එවකට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�

       අධ්යක්ෂ ලජනරාල්ව සිටි කැලන්ඩියානු වෛවද්යවරලයකු වූ ලබ්රොක් චිලෂෝල්ම්(Brock Chisholm) 

           ප්රකාශ කර සිටිල� ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය සියලු ජාතීන්ට අයත් �ංවිධානයක් බවත්
          රුසියානු වෛවද්යවරුන් �හ ල�ෞඛ්ය නි�ධාරින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �මග දිගටම වැඩ

   කිරීමට කැමැත්ලතන් සිටින බවත්ය.     එලමන්ම ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�
          �ාමාජිකත්වලයන් ඉවත්වීමට යම් රටකට ඉඩ ���න වෛනතික ප්රතිපාදන එහි ව්යවස්ථාව
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        තුළ ලනොමැති බව ද ඔහු වැඩි දුරටත් ප්රකාශ කල�ය.       ඒ අනුව ඔහු ප්රකාශයට පත් කර
          සිටිල� ලකොමියුනිස්ට්වාදි රටවල් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්වීමක් සිදුවී නැති අතර

             ඔවුන් �ංවිධාන තුළ තුළ අක්රියව පවතින බවත් ඔවුන් නැවත ක්රියාත්මක වනු ඇති බවට

   තමන් අලප්ක්ෂා කරන බවත්ය.       ලමම අදහ�ට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� තවත්

     නායකයන් කිහිප ලදලනකුලpම �හාය හිමි විය.      එවකට ඉන්දීය ල�ෞඛ්ය ඇමැතිනියව සිටි
          �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නල� �භාපතිනිය ල�� කටයුතු කළ රාජ්කුමාරි අම්රිත්

 ලකොවුB (Rajkumari Amrit Kaur)  "       එක්�ත් ජනපදය විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය

  ලමලහයවන්ලන් නැත "         යි ප්රකාශ කරමින් ල�ෝවියට් �ංගමල� විලIශ ඇමැති ලමො�ලටෝG

         ලගන් නැවත ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලවත පැමිලණන ල�� ඉල්�ා සිටියාය.

1950     දී එක්�ත් ජනපද ල�ලන්ට් �භික

  ලජෝ�ෆ් මැකාBති (Joseph McCarthy) 

    විසින් එක්�ත් ජනපදල� ලෆඩරල්

ආණ්ඩුවද,   එක්�ත් ජාතීන්ලp
    �ංවිධානය ද එයට අනුබIධිත

    ආයතන ද ලකොමියුනිස්ට්වාදීන් විසින්
     ආක්රමණය කර ඇතැයි ල*ෝදනා කරන

�දි.     ලමහි ප්රතිඵ�යක් ල�� එක්�ත්
    ජනපද රාජ්ය ලදපාBතුලම්න්තුව �හ
    ලෆඩරල් පරීක්ෂණ බියුලරෝව විසින්
    එක්�ත් ජාතින්ලp �ංවිධානය �හ

   ඊට අනුබIධිත ආයතනව� ලස්වකයන්
    පිළිබඳ දැඩි විමBශනයක් ආරම්භ

 කරන �දි.     ඒ අනුව ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

      �ංවිධානල� ජීනිවා මූ�ස්ථානල� ලස්වය කළ මිල්ටන් අයි. ලරෝමB(Milton I. Roemer)  ලp
           ගමන් බ�පත්රය ජීනිවා එක්�ත් ජනපද කාBයා�ය විසින් පවරාලගන ඔහුට යළිත් එක්�ත්

        ජනපදයට ආපසු යාමට පමණක් හැකිවන බ�පත්රයක් නිකුත් කරන �දි.  මිල්ටන් අයි. ලරෝමB
          ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය ක්රමය ඇගයීමකට �ක් කළ �මාජ විද්යාඥලයකු ලමන්ම වෛවද්යවරලයකු ද

               වූ අතර ඔහු එක්�ත් ජනපදය ද තුළ ජාතික ල�ෞඛ්ය රක්ෂණ ක්රමයක් ඇති කළ යුතු යැයි

   ලයෝජනා කළ අලයකු විය.       එක්�ත් ජනපදල� ආBථික කටයුතු පිළිබඳ �හකාර ලල්කම්වරයා

   වූ වි�ාBඩ් එල් ලතෝBප් (Willard L. Thorp)  1950       දී පවත්වන �ද එක්�ත් ජනපද මහජන
         ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නල�දී ප්රකාශයක් කරමින් ජාතික ආරක්ෂාව �හ ලරෝගව�ට �හ

          දුප්පත්කම ට එලරහි අරග�ය අතර පැහැදිලි �ම්බන්ධයක් පවතින බව �ඳහන් කල�ය. 

            ලරෝග �හ දුප්පත් කම විසින් ලකොමියුනිස්ට්වාදය ලපෝෂණය කරන්ලන් යැයි ද එය විසින් ප්
          රජාතන්ත්රවාදල� පැවැත්මට තBජනයක් එල්� කරන්ලන් යැයිද ඔහු වැඩි දුරටත් �ඳහන් කර

තිලo.
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       ඉන්දීය ල�ෞඛ්ය ඇමැතිනියව සිටි �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය
      �ම්ලම්�නල� �භාපතිනිය ල��කටයුතුකළ රාජ්කුමාරි

       අම්රිත් ලකොවුB �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අධ්යක්ෂ
      ලජනරාල්ව සිටි කැලන්ඩියානුවෛවද්යවරලයකු වූ ලබ්රොක්

චිලෂෝල්ම්



   ලකොංග්රස් �භික ෆ්රාන්�ස් පී. ලබෝල්ටන්  (Frances P. Bolton)   ලකොමියුනිස්ට්වාදල� ව්යාප්තියට
           එලරහි අරග�ය තුළ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� කාBයභාරය දැඩි ල�� අගය කරමින්

        එයට එක්�ත් ජනපද රජල� �හාය හිමිවන බව ප්රකාශ කල�ය

“            ලකොමියුනිස්ට්වාදයට එලරහි අපලp ලගෝලීය අරග�ය තුළ දී අපලp එක් මූලික උත්�ාහයක්

     වන්ලන් නිදහස් ල�ෝකය ශක්තිමත්ව පවත්වාලගන යාමයි.      ලරෝග විසින් දුප්පත් බව ඇති

         කරන අතර දුප්පත් බව විසින් තව තවත් ලරෝග ඇති කරයි.   ජාත්යන්තර ලකොමියුනිස්ට්වාදය

      ලම් ලදක මත ලපෝෂණය ලවමින් වBධනය ලවයි.“

1953            දී ල�ෝවියට් නායක ලජෝ�ෆ් ස්ටාලින්ලp මරණලයන් පසුව බ�යට පත් නිකිතා කෘලෂG

       එක්�ත් ජනපදය �හ බටහිර �මග �ම්මුතිකාමී ප්රලGශයකට එළැඹීමත්,  ල�ෝවියට් �ංගමය
           තුළ ඔහු විසින් දියත් කරන �ද නිBස්ටාලින්කරණ ප්රතිපත්තිත් ල�තුලවන් ල�ෝවිට් �ංගමය

    ප්රමුඛ නැලගනහිර යුලරෝපීය �මාජවාදි රටවල් 1956      දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට නැවත

    ඇතුළු වීමට කටයුතු කරන �දි.       නමුත් චීනය ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට ඇතුළු ලනොවීය.

        සමාජවාදි කඳවුර විසින් ස්වාධීන ජාත්යන්තරවාදි මේසෞඛ්ය ප්රතිපත්තියක් මේගොඩ
නැගීම

          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත් වී ගත වූ ව�ර දශකයකට ආ�න්න “අක්රිය”   කා�ය තුළ
        ල�ෝවියට් �ංගමය ප්රම්රඛ �මාජවාදි රටවල් තමන්ලpම ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය

    �හලයෝගීතාවක් ලගොඩනගා ගැනීමට �මත් වූහ.    ලමහිදී ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් 1918 කකක 

             ලගොඩ නගා තිබූ සිය ල�ෞඛ්ය ක්රමල� ආකෘතිය සිය �ලහෝදර �මාජවාදි රටවල් තුළ ද

    ලගොඩ නගා ගැනීමට �හාය විය.    ලමයට අමතර ල�ෝවියට් �ංගමයත්,  නැලගනහිර ජBමනිල�

   ජBමන් ප්රජාතාන්ත්රික ජනරජයත් (GDR),     ලරොලම්නියාව �හ අලනකුත් නැලගනහිර යුලරෝපීය

      රටවලුත් එක්වී උතුරු ලකොරියාව �හ වියට්නාමය �ඳහා “    නිBධන පාංක්තික ල�ෞඛ්ය

  �හලයෝගිතා ව්යාපාරයක් ”   ක්රියාවට නංවන �දි.     ලමහිදී ආදBශයට ගන්නා �IලI 1930  දී
        ස්පාඤ්ඤල� ෆ්රැන්ලකෝලp ෆැසිස්ට්වාදයට එලරහිවත් ජපානය විසින් චීනය ආක්රමණය

         කිරීමටත් එලරහිව ල�ෝවියට් �ංගමය �හ නැලගනහිර යුලරෝපල� වාමාංශික ලකොටස් විසින්

   ලගොඩ නංවන �ද “   ල�ෞඛ්ය �හලයෝගිතා ව්යාපාරය”  ආදBශයට ගනිමිනි.   �මාජවාදි රටව�

    ල�ෞඛ්ය ඇමැතිවරුන්ලp වාBෂික �ම්ලම්�න මගින් 1956       සිට �මාජවාදි රටව� ලමම

       ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය �හලයෝගීතාව ආයතනගත ආකෘතියක් කරා �ංවBධනය විය. 1960 

        ගණන් වන විට ලබොලහෝ �මාජවාදි රටවල් තුළ නිවා� පහසුකම්, �නීපාරක්ෂාව,  ල�ෞඛ්ය

 යටිත� ව්යුහයන්,          විශ්රාම වැටුප් �හ �මාජ ආරක්ෂණ ක්රම ආදිය ස්ථාපිත කර තිබිණි. 

          ල�ෞඛ්ය �ම්පන්න �මාජයක් බිහිකිරීලමහි�ා ලමම අංග මූලික �ාධක ල�� �මාජවාදි

   ල�ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය තුළ �ැළකිණි.

      ල�ෝවියට් කම්කරු ස්ත්රියක් රැකියාවට යාමට ලපර
      සිය දරුවා දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථානයක් ලවත භාර
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           ඉහත මූලික ඉ�ක්ක �ාක්ෂාත් කරගැනීලමන් පසුව �මාජවාදි රටව� අවධානය ලයොමු වූල�

        වෛවද්ය විද්යාත්මක පBල�ෂණ �හ තාක්ෂණික �ංවBධනය යන කලෂ්ත්රයන් ලකලරහිය. 

        ලමහිදී �ාක්ෂාත් කරගත යුතුයැයි �ැළකුණ ප්රමුඛතා ලදකක් මතු විය.   එනම් �ාමාජික

         රටවල් අතර දැනුම �හ භාවිතය අන්තBග්රහණය කරගැනීම �හ හුවමාරු කරගැනීමත්,  ඒ් ඒ්
           රටවල් තුළ වෛවද්ය පBල�ෂණ �හ නිෂ්පාදනය �ඳහා යම් නිRචිත ක්ලෂ්ත්රයන් තුළ

  සුවිලRෂිකරණය සිදු කිරීමත්ය.        එනම් ලමම වෛවද්ය පBල�ෂණ �හ නිෂ්පාදන ක්ලෂ්ත්රය තුළ
             �ංවBධනයක් ඇති කිරීම �ඳහා ඒ ඒ රටව� පැවැති විලRෂ හැකියාවන් අනුව එම රටවල්

   අතර ශ්රම විභජනයක් ඇතිකරගැනීමය.      නිදසුනක් ල�� ඖෂධලGදී පBල�ෂණ �හ

    නිෂ්පාදනය �ඳහා හංලpරියාව �හ ලපෝ�න්තයද,    නැලගනහිර ජBමනිය �හ
              ල*ලකොස්ල�ෝවැකියාව වෛවද්ය උපකරණ නිෂ්පාදනයද ල�ෝවියට් �ංගමය එන්නත් �හ

     ප්රතිලIහ තර�ද නිෂ්පාදනය �ඳහා ලයොමු විය.

           �මාජවාදි කඳවුලB රටවල් අතර පැවැති ලමම ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය වැඩ �ටහන් �මාජවාදි

    කඳවුලරන් ඔoබටද ඉක්මණින්ම පැතිරී ගිල�ය.1954     දී ඉන්දියාව �මග ද 1955  දී
         ඇෆඝ්නිස්ථානයද �මගද ල�ෝවියට් �ංගමය තාක්ෂණික �හ ආBථික ආධාර �ැපයීලම්

   ගිවිසුම්ව�ට අත්�න් තබන �දි. 1960       දී තවත් ආසියානු �හ අප්රිකානු රටවල් 14   ක් �මග

        ල�ෝවියට් �ංගමය ලම් හා �මාන ගිවිසුම් අත්�න් තබන �දි. 1969     දී ල�ෝකය පුරා රටවල්

39           ක් �මග ල�ෝවියට් �ංගමය සිය ල�ෞඛ්ය වැඩ �ටහන් ක්රියාවට නංවමින් තිබිණි.  ඉන්
           ව�ර කීපයක් ගතවනවිට ලමම වැඩ �ටහනට �තින් ඇලමරිකානු රටවල්ද ඇතුළුව ලතවන

  ල�ෝකල� රටවල් 70     ක් පමණ එකතු වී තිබිණි.      ලමම වැඩ �ටහන් අතර ල�ෞඛ්ය මධ්යස්ථාන

ඉදිකිරීම,     වෛවද්ය උපකරණ �හ ඖෂධ ලබදාහැරීම,  ල�ෞඛ්ය අධ්යාපනය,   වෛවද්යවරුන් �හ

     ලහදියන් පුහුණු කිරීම ආදිය ප්රමුඛ විය.       ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් ලමලහයවන �ද ලමම
           ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ආධාර වැඩ �ටහන් �හ බටහිර රටවල් ලහෝ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

          �ංවිධානය විසින් ලමලහයවනු �ැබූ ආධාර වැඩ �ටහන් අතර පැහැදිලි ලවන�ක් විය.  එනම්
            ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් �ෑම විලටකම උත්�ාහ කල� තමන්ලp ආධාර �බන රට තුළ

     �ංවිධිත ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතියක් ලගොඩ නැංවීමටය.

ආසියානු,    අප්රිකානු �හ �තින්
    ඇලමරිකානු සිසුන්ට උලද�ා උ�ස්
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           අධ්යාපන පහසුකම් ���න �ද ල�ෝවියට් �ංගමල� පැට්රික් ලුමුම්බා මහජන මිත්රත්ව විRව

   විද්යා�ල� ප්රධාන ලගොඩ නැගිල්�.

          ල�ෝවියට් �ංගමය ආසියානු අප්රිකානු �තින් ඇලමරිකානු පමණක් ලනොව �ංවBධිත බටහිර

        රටව� ද වෘත්තිකයන් පුහුණු කරන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් විය.    එය විසින් ආරම්භ කරන
           �ද පැට්රික් ලුමුම්බා මහජන මිත්රත්ව විRව විද්යා�ය විසින් ඉහත �ඳහන් කළ

      වෛතමහාIවිපීක ක�ාපයන්හි රටව� ශීෂ්යයන් �ඳහා වෛවද්ය විද්යාව,   ඉංජිලන්රු හා

තාක්ෂණික,  �මාජ විද්යාවන්,  ක�ා �ංස්කෘතික,      කෘෂිකBමය ආදි විෂයයන් �ඳහා ශිෂ්යත්ව

  ප්රදානය කරන �දි.        ලමමගින් ද�දහස් ගණනක් වෘත්තිකයන් වාBෂිකව පුහුණු කිරීම

 ආරම්භ විය.          ලමම රටව� ජනතාවන් තුළ ලපොදුලG �මාජවාදය �හ �මාජවාදි කඳවුර

   ලකලරහි අතිමහත් පක්ෂපාතිත්වයක් පැවතිණි.

         ල�ෝවියට් �ංගමය බටහිර ප්රධාන ධනවාදි රටවල් �මගද IවිපාBRවික �ම්බන්ධකම් ආරම්භ

 කරන �දි. 1969          දී ප්රංශය �මග �ාමූහික මහජන ල�ෞඛ්ය ගිවිසුමක් අත්�න් තබන �දි.  ඒ

   අනුව ලදරට අතර වෘත්තිකයන්,      ලතොරතුරු �හ තාක්ෂණය හුවමාරු ලකලරන

  �හලයෝගිතාවක් නිBමාණය ලකරිණි. 1970   දී ඉතාලිය �මගද, 1972    දී එක්�ත් ජනපදය

�මගද, 1975        දී බ්රිතාන්ය �මගද ලමවැනිම ගිවිසුම්ව�ට අත්�න් තබන �දි.  ල�ෝවියට්
   නායකත්වය ලමවැනි ගිවිසුම් අතිශයින්        වැදගත් ලකොට �ැළකුලG එමගින් කෘත්රිම හෘදය

            වස්තුව වැනි බටහිර නව වෛවද්ය විද්යාත්මක ජයග්රහණ පිළිබඳ දැනුම කරා ප්රලGශ වීමට

      එමගින් ලදොරටුවක් විවෘත ලවතැයි අදහස් කළ ලහයිනි.             එලමන්ම බටහිර රටවල්ද

 අභ්යවකාශ ඖෂධ,         පිළිකා ප්රතිකාර හෘදය �ැත්කම් තාක්ෂණය වැනි ල�ෝවියට් �ංගමල�
         වෛවද්ය විද්යාත්මක ජයග්රහණ පිළිබඳ දැනගැනීලම් අවශ්යතාවයකින් සිටි ලහයින් ලම ගිවිසුම්

      ඔවුන්ට ඒ �ඳහා �ැබුණ මහඟු අවස්ථාවක් විය.

           ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලමන්ම ලදවැනි ල�ෝක යුද �මල� පැවැති එහි පුBවගාමි
          �ංවිධානය වූ ජාතීන්ලp ලීගල� ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයද කිසි විලටකත් ල�ෝවියට් �ංගමල�

    පූBණ විRවා�ය දිනාගැනීමට �මත් ලනොවිණි.      ලමම �ංවිධාන සිය ජාතික අවශ්යතාවන්

       �ඳහා ලස්වය ලනොකරන බව ල�ෝවියට් �ංගමල� අදහ� විය.

         ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් ල�සු �මාජවාදි රටව� �හලයෝගලයන් ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය

      ක්ලෂ්ත්රය තුළ ස්වාධීන ව්යාපාරයක් නිBමාණය කරන �දි.    ලමම �මාජවාදි ජාත්යන්තර
          ල�ෞඛ්ය �හලයෝගීතාව බටහිර රාජ්යයන්ලp පුළුල් අනුග්රහය හිමි වූ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

          �ංවිධානයට �මාන්තරව ගමන් කරන �ද නමුත් එයට වඩා පුළුල් �ාBථකත්වයක්
          හිමිකරගත්තාවූ බ�පෑම් �හගත ව්යාපාරයක් බවට ලකටි කල�කින්ම පත් වූල� යටත්

           විජිත බවින් අලුලතන් නිදහස් වූ රටවල් විසින් ල�ෝවියට් �හලයෝගිතාව �හ ආධාර ලකලරහි

   වැඩි විRවා�යක් තැබූ ලහයිනි.        ස්වාධීනව කටයුතු කළ නමුත් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�

         කටයුතුව�ට ද �හභාගිවීලම් වැදගත්කම ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් ප්රතික්ලෂ්ප කල� නැත.
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1956        දී මේසෝවියට් සංගමය නැවැත මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධානයට එක්වීම

1956            දී ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් සිය ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධාන �ාමාජිකත්වය නැවත �ක්රිය

 කරන �දි. 1958      දී පැවැත්වුණු ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� 11   වැනි ජාත්යන්තර

�ම්ලම්�නල�දී (   ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නය WHA)     ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් ලයෝජනා කරන

 �IලI මසූරිකා( smallpox )        ලරෝග මBදන ව්යාපාරයට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය අනුග්රහය

  දැක්විය යුතු බවයි.      ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් මීට ලපර 1955      දී දියත් කර තිබූ ක්ෂය

ලරෝගය(tuberculosis)     �හ පරංගි ලරෝගය (yaws)      ලමන්ම මැලල්රියා ආදි ලරෝග මBදනය

         �ඳහා වූ ලගෝලීය ව්යාපාර එවැනි උත්�ාහයක් �මග මනාව ගැළලපන්නක් විය.  ල�ෝවියට්
            ල�ෞඛ්ය විලRෂඥයන් �ැ�කි�� ලයොමු කල� මසුරිකා ලරෝගය මBදනය �ඳහා ද ඉහත කී

          ලරෝග �ඳහා ලමන්ම ජාත්යන්තර මBදන ව්යාපාරයක් අවශ්යව ඇති බව පමණක් ලනොලG. 

       ඔවුහු තමන් ව�ංගත ලරෝග මBදනලයහි�ා පුලරෝගාමීන් ල��ද �ැළකූහ.  ඒ මහමාරිය, 

           මැලල්රියා �හ මසූරිකා යන ලරෝග මBදනලයහි�ා ඔවුන් �තුව තිබූ විලRෂඥභාවයද විශා�

      වශලයන් එන්නත් නිෂ්පාදනය කිරීලම් හැකියාව ද ල�තුලවනි.     ඒ සියල්�ටමත් වඩා බ�පෑම්
            �හගත �ාධකය වූල� ලරෝග වැළැක්වීම ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිල� ප්රධාන අංගයක් වූ

බැවිනි. 1930           වනවිට ල�ෝවියට් �ංගමය මසූරිකා ලරෝගය මBදනය කර තිබූ නමුත් ල�ෝවියට්
               �ංගමයට යාබද රටව� ලමන්ම ල�ෝකල� ලවනත් ලබොලහෝ රටව� තවමත් එම ලරෝගය
           ව්යාප්තව පැවතීම ද එම රටවලින් ව�රකට දහස් ගණනක් ශිෂ්යයන් ල�ෝවියට් විRව විද්යා�
           පIධතියට ඇතුළත්වීමද ල�තුලවන් නැවතත් එම ලරෝගය ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ ද ව්යාප්ත

   වීලම් අනතුරක් ද පැවතිණි.         මීට අමතරව ඉහත ලයෝජනාව ලගන ඒමට බ�පෑ තවත්
           �ාධකයක් වූල� මසූරිකා ලරෝගය මBදනය �ඳහා ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් නිෂ්පාදනය කර

           තිබූ එන්නත ල�ෝකය පුරා ලබදාහැරීමට ලයොදාගත එක් යාන්ත්රණයක් ල�� ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

      �ංවිධානය ලයොදා ගැනීමට ඔවුන් අදහස් කළ ලහයිනි.

   ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින්      ල�ෝවියට් කඳවුලB ලයෝජනාවන් ලනොතකා හැරීම
         ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් මසුරිකා ලරෝග මBදනය �ම්බන්ධලයන් ලගෝලීය ව්යාපාරයක් ලගොඩ

            නැගිය යුතු යැයි ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලවත ඉදිරිපත් කළ ලයෝජනාව එය තුළ

          පිළිගැනුණ නමුත් එම ලයෝජනාව ක්රියාවට නැංවීම ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් ව�ර   

10    ක් ප්රමාද කරනු �ැබිණි.        එම ව්යාපාරය �ාBථක වුවලහොත් එය �මාජවාදි කඳවුලB
             ල�ෞඛ්ය වැඩ පිළිලවල� ජයග්රහණයක් ල�� �ැළලකන බැවින් එයින් එම කඳවුරට �ැලබන
          ප්ර*ාරක වාසිය වැළකීම �ඳහා එක්�ත් ජනපදය විසින් ල�ෝවියට් ලයෝජනාව ක්රියාත්මක

           කිරීම කල් දමන ල�� ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධාන නායකත්වයට බ�පෑම් එල්� කරන �දි. 

        අලනක් අතින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයටද තමන්ලpම ල�තු තිලබන්නට ඇත. කකක 

          ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� වැඩ පිළිලව� තුළ �මාජවාදි කඳවුලB වැඩ �ටහන් ක්රියාත්මක

    කරවන්නට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධාන නායකත්වයට,      ඔවුන්ට ඔවුන්ට ආධාර �පයන බටහිර
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          ආණ්ඩුව�ට �හ ලරොකලෆ�B වැනි පදනම් ආයතනව�ට ද අවශ්යතාවක් ලනොවූ බව

පැහැදිලිය.

           ලකලස් වුව ද ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අනුග්රහය �හ �හායකින් ලතොරවම ල�ෝවියට්
           �ංගමය විසින් ල�සු �මාජවාදි රටව�ද �හාය ඇතිව මසුරිකා ලරෝග මBදනය �ඳහා

ඉන්දියාවටත්,          පකිස්ථානයටත් ල�සු රටව�ටත් සිය විලRෂඥයන් �හ එන්නත් �බා ලදමින්

    �ාBථක ව්යාපාරයක් දියත් කරන �දි.

         මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධානයට එමේරහිව සමාජවාදි කඳවුමේර් සහ මේනොබැඳි කඳවුමේර්

විමේT<න

1961          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නල�දී ල�ෝවියට් �ංගමය කියුබාව �හ ලපෝ�න්තය විසින්
           ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට නම් අධිරාජ්යවාදි රටවල් විසින් තම
            සියලුම යටත් විජිත රටව� ජනතාවන් �ඳහා නිදහ� �බාදිය යුතුයැයි යන ඉල්ලීම ල�ෝක

         ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුයැයි ලයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන �දි.“  ල�ෞඛ්ය

      ක්ලෂ්ත්රය තුළ යටත් විජිතවාදල� අයහපත් ප්රතිවිපාක ඉවත්කිරීම”   ලමම ලයෝජනාලG

   අරමුණ ල�� විස්තර විය.       ලමම ලයෝජනාවට බ්රිතාන්ය දැඩි ල�� විරුIධ විය.  ල�ෝවියට්
           �ංගමය යටත් විජිතව� ල�ෞඛ්ය ගැටළුව�ට බ�පාන �ැබෑ ල�තුන් ව�ං කරමින් අ�ත්ය
            අනුමාන ඉදිරිපත් කරන බවට ද වෛවද්ය විද්යාත්මක �හ ඓතිහාසික �ාධක විකෘති කරන

       බවටද බ්රිතාන්ය විසින් ලපරළා ල*ෝදනා එල්� කරන �දි.     ඉහත ලයෝජනාවට අප්රිකානු �හ

         �මාජවාදි රටව� �හාය හිමිවුව ද එය පල�කට විසිකර දමන �දි.

          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් ලමලහයවන �ද මැලල්රියා මBදන ව්යාපාරල� දුBව�තා

    ල�ෝවියට් �ංගමල� විලG*නයට �ක් විය.               ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ මැලල්රියා මBදන
        ව්යාපාරල� �ාBථකත්වය �මග �න්�න්දනය කරමින් ල�ෝවියට්�ංගමය ල�ෝක ල�ෞඛ්ය
        �ංවිධානල� මැලල්රියා මBදන ව්යාපාරය ප්රමාණවත් තරම් ක්රමානුගත ලහෝ �ංවිධානාත්මක

  එකක් ලනොවන්ලන් යැයිද,         �ාBථක ල�� මැලල්රියාව මBදනය කිරීමට නම් මැලල්රියා මBදන

      මධ්යස්ථාන විශා� �ංඛ්යාවකින් යුතු ජා�යක් නිBමාණය කිරීමත්,   විලRෂ ක්රියාධරයන්

 පුහුණු කිරීමත්,      සියලු ආ�ාදිත ලරෝගීන්ට වෛවද්ය ප්රතිකාර �බාදීමත්,     ඊට අමතරව ගත යුතු
           සියලු වෛවද්යමය �හ රාජ්යමය ක්රියාමාBග ගැනීමත් සිදු කළ යුතුව ඇතැයි ල�ෝවියට්

  �ංගමල� මතය විය.         ලමම විලG*නය විසින් පසුකාලීනව ල�ෝවියට් �ංගමය �හ බටහිර

      රාජ්යව� නිලයෝජිතයන් අතර ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අයවැය,   න්යාය පත්ර �ැකසීම, 

         නායකත්වය �හ වැඩ පිළිලවළ ගැන බරපත� මතවාදි ගැටුම් ඇති විය.

         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ල�ෝවියට් නිලයෝජිත පිරිලස් නායකයා වූ වෛවද්ය

 ලවලනඩික්ලටොG (Dmitry Venediktov)        විසින් ලපන්වා ලදන �IලI ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය

       විසින් තම අරමුදල්වලින් විශා� ප්රමාණයක් වැය කරන්ලන් “    තාක්ෂණික ආධාර �බා දීම” 

 �ඳහා බවයි.          ලමම තාක්ෂණික ආධාර �ැපයීම �ඳහා බටහිර ධනවාදි රටවලින් බඳවාලගන

         ඇති උපලIශකයන්හට විශා� මුද�ක් ලගවනු �බන අතර කිසිවිලටකත් ලමම “   ඉහළ වැටුප්
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    �හිත ජාත්යන්තර නි�ධාරි තනතුරු ”  �හ “     තාවකාලික විලRෂඥ උපලIශක තනතුරු ” 

 �ඳහා ඉන්දියාව, පකිස්ථානය,         ලකොංලගෝව වැනි රටවලින් බඳවා ගැනීම් සිදු ලනොවන බවද

     වෛවද්ය ලවලනඩික්ලටොG විසින් ලපන්වා දී ඇත.

           ලමම විලG*නයන් මෑතකදී නිදහ� �ද ආසියානු අප්රිකානු �හ �තින් ඇලමරිකානු රටවල්

 විසින් 1955          ඉන්දුනීසියාලG බැංඩුං �ම්ලම්�නල�දී අවධානයට ලයොමු කරන �ද කරුණු හා

 �මානත්වයක් දරයි.           ලමම ව්යාපාරය ලගොඩ නඟන �IලI නව යටත් විජිතවාදය පරාජය කර
         ජාතික �වෛවරීත්වය �ඳහාවන අලන්යෝන්ය ලගෞරවය මත පදනම් වූ �හලයෝගීතාවයක්

  නිBමාණය කිරීලම් අරමුලණනි.   ලමම රටවල් 77  කණ්ඩායම විසින් 1964   දී ලනොබැඳි ජාතින්ලp

�ම්ලම්�නය(non-aligned countries) 1970      ගණන්ව�දී ලනොබැඳි ජාතින්ලp රටවල් විසින්
          අන්තBජාතික ලවළඳාලම්දී �මානත්වය යුක්තිය මත පදනම් වූ නව අන්තBජාතික ආBථික

රටාවක්(New International Economic Order- NIEO)    ඇතිකිරීමට ලයෝජනා කරන �දි.  ලමය
           ල�ෝවියට් �ංගමය �හ ල�සු �මාජවාදි රටවල්ද ලතවන ල�ෝකල� රටවල්ද ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

         �ංවිධානල� අල්මා අටා �ම්ලම්�නල�දී ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ක්ලෂ්ත්රයට අදාළව ඉදිරිපත්

   කරන �ද ඉල්ලීම්ව�ට �මානය.

1970          දී ලමම විලG*නයන් ප්රතිරාවය කරමින් අලනකුත් �මාජවාදි රටව� නායකයන්ලpද
           �හාය �හිතව ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලවතින් ඉල්�ා සිටිනු
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            ලදවන ල�ෝක යුIධලයන් ල�ෝවියට් �ංගමය විජයග්රහණයකිරීම ල�තුලවන්ආසියාලGත් අප්රිකාලGත්
          �තින්ඇලමරිකාලGත් ලබොලහෝ ජාතින්ට බටහිර අධිරාජ්යවාදලයන් මිදී ජාතික විමුක්තිය �බාගැනීලම්

  අවස්ථාව උදා විය.     එල�� නිදහ� �ද රටවල් 1955       දී ඉන්දුනිසියාලG බැංඩුං හි රැස්ලවමින් ලනොබැඳි
    ජාතින්ලp �මුළුව ලගොඩ නගන �දි.



 �ැබුලG “           ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය එහි සියලු �ාමාජික රටව� �ැබෑ අවශ්යතාවන් �ඳහා
             අවධානය ලයොමු කළ යුතුව ඇති බවත් ඔවුන්ට ආධාර �බාදිය යුත්ලත් හිස් ව*න මගින්

          ලනොව ඵ�දායි �හ කBයක්ෂම ක්රමානුගත �හ තාක්ෂණික ආධාර මගින් බවත් ”ය

    එලමන්ම ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් “                    ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් සිය ප්රධාන
           ක්රියාකාරිත්වයන් �හ ඉ�ක්ක වඩාත් නිරවද්ය �හ පැහැදිලි ල�� නිBව*නය කළ යුතුව

ඇත”  යනුලවන් ද “          සියලු රටව�ට ගැළලපන පරිදි ජාතික ල�ෞඛ්ය ලස්වාවන් �හ පIධතීන්
           ලගොඩ නැගීමට අවශ්ය වන ඉතා වැදගත් �හ කාBයක්ෂමතාවකින් යුතු මූ�ධBම �කස් කර

  ඉදිරිපත් කළ යුතුය”    යනුලවන්ද ඉල්�ා සිටින �දි.

            ල�ෝවියට් �ංගමය ල�සු �මාජවාදි රටවල් විසින් සිදු කරන �ද ඉහත නිBලIශ විසින් පිළිබිඹු
            වනුල� ඔවුන් විසින් සිය රටවල් තුළ දශක ගණනාවක් තිස්ලස් පවත්වාලගන ගිය ල�ෞඛ්ය

   පIධතීන් පදනම්ව ඇති මූ�ධBමයන්ය.       එලමන් ම ඔවුහු IවිපාBRවික �බඳතා මගින්
                   ල�ෝකල� ලවනත් රටව�ටද ලමම මූ�ධBම ක්රියාවට නැංවීමට අවශ්ය ආධාර දැඩි

    උලද්යෝගයකින් යුතුව �බා ලදමින් සිටියහ.      ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය
          �ංවිධානය ලවත ඉදිරිපත් කරන �ද ඉහත ඉල්ලීම් පිළිබඳව බටහිර නිරීක්ෂකයන්ලp අදහ�

 “වූල�         ල�ෝවියට්වරුන් උපරිම ලIශපා�න ප්ර*ාරක වාසිය ගැනීමට උත්�ාහ දරමින් සිටියි” 

යනුලවනි.

         මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධානය නව භූ මේVශපාලනික යථාර්ථයන්ට අනුව උපක්රමිකව
 හැඩ ගැමේසයි

1970   දී පවත්වන �ද 23        වැනි ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නය විසින් ල�ෝවියට් ලයෝජනාව පිළිගනු

�ැබිණි.   ඒ අනුව ලයෝජනා 23.59  �හ 23.61     ක්රියාවට නැංවීමට අනුමැතිය �ැබිණි. 23.59 

  ලයෝජනාවට අනුව 1973 -1977                    අතර කා�ය තුළ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ඉදිරි
        ක්රියාකාරිත්වයන් අතර �ාමාජික රටව�ට තමන්ලpම ල�ෞඛ්ය පIධති �ංවBධනය

           කරගැනීමට �හාය වීලම්දී �ංවිධානය විසින් අනුගමනය කළ යුතු වඩාත් ප්රාලයෝගික �හ

     කාBයක්ෂම මාවත් ල�ොයා බැලීම අන්තBගත විය. 23.61   ලයෝජනාව විසින් “   ජාතික ල�ෞඛ්ය

         පIධති ලගොඩ නැංවීම �හ �ංවBධනලයහි�ා අනිවාBය වන වඩාත් ඵ�දායක මූ�ධBම ” 

 �ළකුණු ලකරිණි.           එය තුළ නිදහස් ල�ෞඛ්ය ලස්වාවන් ලහවත් කිසිදු මුදල් ලහෝ ලවනත්

          අයකිරීම් වලින් ලතොර ල�ෞඛ්ය ලස්වාවන් ඇති කිරීම පිළිබඳ ලකොන්ලIසිද අන්තBගත විය.

1970            දශකලයන් පසු �මාජවාදි රටව� �හ ලතවන ල�ෝකල� නිදහස් රටව� හඬ ල�ෝක
           ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ වඩාත් බ�වත් වීමත් �මගම ලරොකලෆ�B වැනි පදනම් ආයතන

       ව� මගලපන්වීම යටලත් බටහිර රටවල් විසින් ඉදිරිපත්කළ “             තාක්ෂණ මූලික ල�ෞඛ්ය

 ”ප්රතිපත්තින්            ලවනුවට �මාජවාදි රටවල් විසින් ඉදිරිපත් කළ ප්රජා මූලික �හ �මාජ ආBථික
           සුභ�ාධනය මත පදනම් වූ ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතීන් ශක්තිමත් කිරීලම් ල�ෞඛ්ය ප්රතිපත්ති

         ව�ට යම් පමණකට ඉඩ දීමට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට ක්රමලයන් සිදුවිය.

27



         මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධානමේ2 නව අධ්යක්ෂ මාලර් සමාජවාදි මේසෞඛ්ය මේමොඩලය
        මේවනුවට මේවනත් මේමොඩලයක් මේනොබැඳි රටවලට හඳුවා දීමට උත්සාහ දරයි

          ලම් අතර ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අභ්යන්තරල�ද නව ලගෝලීය බ�තු�නයට අදාළ

  ලවනස්කම් සිදුලවමින් පැවතිණි.

1972        දී යුනිල�ෆ් �ංවිධානල� �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�
       ඒකාබIධ කමිටුව විසින් මූලික ල�ෞඛ්ය ලස්වාවන් පිළිබඳ අධ්යයනයක්

  ආරම්භ කරන �දි.        ලම් අතර ඝBම ක�ාපීය රටව� ප්රජා මූලික

       ල�ෞඛ්ය ලස්වා පිළිබඳ විලRෂඥලයකු වූ ලකනත් ලනලවල් ( Kenneth 

Newell)       ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ල�ෞඛ්ය ලස්වාවන් ශක්තිමත්

     කිරීලම් අංශල� ප්රධානියා බවට පත් විය.     ය දිගු කා�යක් තිස්ලස් ල�ෝක
       ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අධ්යක්ෂ ලජනරාල් තනතුර දැරූ මාBලකොලිනි

 කන්දාවු (Marcolino Candau)      එම තනතුලරන් ඉවත්වීමද ලම් අතරම සිදු

විය.        කන්දාවු කලින් ලරොකලෆ�B පදනලම් ඉහළ නි�ධාරිලයකු ල��

  කටයුතු කර තිබිණි.      පසුව ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අධ්යක්ෂ
          ලජනරාල් බවට පත්වූල� ක්ෂය ලරෝග පිළිබඳ විලRෂඥලයකු වූ ලඩන්මාBක් ජාතික

  හල්ෆ්දාන් මා�B (Halfdan Mahler) ය.       මා�B ඔහුලp පූBව ප්රාප්තිකයාට වඩා බටහිර

     බ�පෑලමන් ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නට උත්�ාහ ගත්ලත්ය.    පමණට වඩා වෛවද්යකරණයට

         �ක්වූ ල�ෞඛ්ය ආරක්ෂක ක්රම ලකලරහි ඔහු තුළ දැඩි විලරෝධතාවක් විය.   ඔහු ල�ෝවියට්
           ල�ෞඛ්ය ආරක්ෂණ ක්රමය ද දැකීමට ලයොමුව සිටිල� අධික ල�� ඖෂධ �හ වෛවI

             යකරණයට �ක් වූ ප්රලGශයක් �හිත ක්රමයක් ල�� වන අතර ඒ පිළිබඳව ඔහු තුළ

    ධනාත්මක ලමන්ම �ෘණාත්මක විලG*නද පැවැතිණි.    මූලික ල�ෞඛ්ය ආරක්ෂණය (PHC) 

     පිළිබඳ මා�B �තුව ඔහුලpම දැක්මක් පැවතිණි.

           හල්ෆ්දාන් මා�Bට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ඒ දක්වා පවත්වාලගන ගිය හුදු තාක්ෂණය

          මත පදනම් වූ ලරෝග මBදන ව්යාපාරයකින් ඔoබට ලගන යාමට අවශ්ය විය.  මහජන
           ල�ෞඛ්ය මත වෛවද්ය වෘත්තිකයන් ලහෝ තාක්ෂණික වෘත්තිකයන් ද ඖෂධ ලහෝ වෛවද්ය

  උපකරණ නිෂ්පාදන කBමාන්තයන්ද,     ක්රමානුගත විධානයන්ද විසින් ආධිපත්යය

    පවත්වාලගන යාමට ඔහු එලරහි විය.     මා�B අවධාරණය කල� ලරෝග වැළැක්වීම,   සුව කිරීම

        �හ ල�ෞඛ්ය ප්රවBධනය මනා ල�� අන්තBග්රහණය කරන �Iදා වූත් ,     විවිධ අංශ අතර මනා

   �හලයෝගිතාවකින් පවත්වාලගන යන්නා වූත්,       බටහිර ආධාර මත පදනම් වීම ලවනුවට
         ජාතික ස්වයං ප්රතිපාදිත විභවයක් �හ ප්රතිපත්ති �ම්පාදනල�දී ස්වයංතීරණ අයිතිය �හිත

                            වූත් ප්රජා �හභාගිත්වය ලක්න්ද්ර ලකොට ගත් පහළ සිට ඉහළට ක්රියාත්මක වන
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  හල්ෆ්දාන් මා�B image; 
Erling_Mandelmann 



ප්රලGශයකි.            ලම් සියල්� අප මීට ඉහතදී �ඳහන් කළ පරිදි ලනොබැඳි ජාතින්ලp �ම්ලම්�නල�

 ඉල්ලීම් (New International Economic Order-NIEO)   හා ගැ�ලපන්නක් විය.

           ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් පවත්වාලගන ල�ෞඛ්ය ලස්වා පIධතිය හුලදක් ප්රජා මූලික එකක්

 පමණක් ලනොවීය.         එය මධ්යගත �හ �ැ�සුම්ගත ජාතික ආBථිකයකින් පිටුබ�ය �ද

         �ංවිධිත �හ පුළුල් �මාජ සුබ�ාධන වැඩ පිළිලවළක් �මග �ම්බන්ධ වූත්,   විද්යාත්මක �හ

 තාක්ෂණික පBල�ෂණ,      ඖෂධ �හ වෛවද්ය උපකරණ නිෂ්පාදන �ංකීBණ,   වෛවද්ය විද්යා�
         �හ පුහුණු මධ්යස්ථාන ආදිලයන් �මන්විතවූත් �ංවිධිත මධ්යගත ල�ෞඛ්ය ලස්වා පIධතියක්

විය.          ල�ෝවියට් �ංගමය නූතන වෛවද්ය විද්යාත්මක ජයග්රහණ ලපොදුලG මානව වBගයාලp
            සුබසිIධිය �ඳහා ලයදැවිය යුතුය යන ස්ථාවරය දැරූ අතර එය �ාභ �බන ව්යාපාරයක් බවට

    පත් කිරීමට එලරහිව කටයුතු කල�ය.       �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� පවත්නා ල�ෞඛ්ය
                     ගැටළු බටහිර ඖෂධ �මාගම් �ඳහා ලවළඳලපොළක් බවට ලහෝ ධනවාදි බටහිර

         රාජ්යයන්ලp අධිපතිවාදි ලIශපා�නය �ඳහා ප්රලGශ ලදොරටුවක් බවට පත්වීම වැළැක්වීමට

  එයට අවශ්ය විය.

        විමේ\ෂ ජාත්යන්තර මේසෞඛ්ය සම්මේම්ලනයක් පැවැත්වීම සඳහා වූ මේසෝවියට්
මේයෝජනාව

       මා�B විසින් ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය ආරක්ෂණ ක්රමය ලකලරහි
       එල්�කරන �ද විලG*නල� ස්වභාවය කුමක්වුව ද ප්රතිපත්ති

        �ම්පාදනල�දී පහ� සිට ඉහ�ට තීරණය කිරීලම් ක්රමය හැලරන්නට
          ඔහු විසින් අලප්ක්ෂා කරන අංග සියල්�ම පාල� ඒ තුළ අන්තBගත

විය.         එලහත් කවර ලහෝ ල�තුවක් නි�ා ඔහු ල�ෝවියට් ලමොඩ�ය

       ලවතින් දුරස්තව සිටීමට උත්�ාහ ගත් බව ලපනී යයි.

       ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධති �ංවBධනය කිරීමට බ�පාන අත්දැකීම්
      හුවමාරු කරගැනීම �ඳහා විලRෂ ජාත්යන්තර �ම්ලම්�නයක්

  කැඳවන ල�� 1974         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ම්ලම්�නල�දී ල�ෝවියට් නිලයෝජිත පිරි� විසින් ල�ෝක

     ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලවත ලයෝජනා කරන �දි.      ල�ෝවියට් නිලයෝජිත පිරිලස් �ාමාජිකලයකු වූ

  වෛවද්ය ඔල�p ලෂපින් (Oleg Shchepin)   පව�ා සිටිල� “     අපලp පුදුමයට ලමන් කිසිලවකුත්
           ලමම ලයෝජනාවට �හාය පළ කල� නැති අතර එවැනි �ම්ලම්�නයක් �ඳහා �ත්කාරක

      රලට් වගකීම දැරීමට කිසිලවකු තුළ කැමැත්තක් ලනොවිණි” යනුලවනි.

1975           දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� විධායක �භා මණ්ඩ� රැස්වීලම්දී ලමම ලයෝජනාව

      නැවතත් ල�ෝවියට් නිලයෝජිත ලවලනඩික්ලටෝG විසින් ඉදිරිපත් ලකරිණි.     ලමවරද ලයෝජනාව

 ප්රතික්ලෂ්ප විය.         මා�B විසින් ප්රRන කරන �IලI එවැනි ජාත්යන්තර මට්ටලම් �ම්ලම්�නයක්

      කැඳවීමට ලමය සුදුසුතම අවස්ථාවද යන්න ගැටළුවක් බවයි.     ඒ ලවනුවට ප්රRනය ගැඹුරින්
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 ඔල�p ලෂපින්



          අධ්යයනය කිරීම �ඳහා ක�ාප මට්ටමින් කුඩා �ම්ලම්�න පැවැත්වීමට ලකලනත් ලනවල්

     ලගන ආ ලයෝජනාවට මා�B �හාය දුන්ලන්ය.

1975        දී යුනිල�ෆ් �ංවිධානය �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය

 ඒකාබIධව “       �ංවBධනය ලවමින් පවතින මූලික ල�ෞඛ්ය ල�ෞඛ්ය

      අවශ්යතාවන් �ාක්ෂාත් කරගැනීම �ඳහා විකල්ප ප්රලGශයක්” 

(Alternative Approaches to Meeting Basic Health Needs in Developing 

Countries)     යන මැලයන් වාBතාවක් නිකුත්කරන �දි.   ලමම වාBතාව
           මගින් ඉහළ සිට පහළට ක්රියාත්මක වන ලරෝග මBදන ව්යාපාරය
         ප්රRන කළ අතර �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටවල් �ඳහා බටහිර

      වෛවද්ය ක්රමව� ලයෝග්යතාව අභිලයෝගයට �ක් කරන �දි.  එලමන් ම
        මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් වBධනය කිරීම �ඳහා �මාජ ආBථික

      ලකොන්ලIසින් ලක්න්ද්රිය �ාධකයක් බවද එය විසින් චීනය, කියුබාව, 

       ඉන්දියාව ටැන්�ානියාව �හ යුලගෝස්�ාවියාව වැනි රටවල් නිදසුන්

    ල�� දක්වමින් ලපන්වා ලදන �දි.        එම ව�ලBදීම ලකනත් ලනවල් විසින් �ංස්කරණය කරන

 �ද “Health by the People”          නම් �ඟරාව මගින් �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� ග්රාමීය
           අතිශය දුප්පත්ම ජනලකොටස්ව� ල�ෞඛ්ය නගා සිටුවීම �ඳහා භාවිතා කළ �ාBථක මූලික

 ල�ෞඛ්ය පහසුකම් (PHC)        ආකෘතින් පිළිබඳව �විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කරන �දි. චීනය, 

කියුබාව,         ලවනිසියු�ාව වැනි රටව�ට අදාළ පරිච්ලÈදයන්හිදී ල�ෝවියට් බ�පෑම ගැන

 �ඳහන්ව තිබුණද,   ල�ෝවියට් �ංගමල� “     ඌන �ංවBධිත �මූහාණ්ඩු ගැන ”   ගැන �ඳහන්

ලනොවීය.              ලකලස් වුව ද ලනලවල් විසින් දැඩි ල�� මතු කළ කරුණක් වූල� මූලික ල�ෞඛ්ය

    පහසුකම් ඇති කිරීම පිණි� “    ජාතික අධිෂ්ඨානයක් ඇති කිරීමට”   �මස්ත ලIශපා�න

     මතවාදය තීරණාත්මක කාBයභාරයක් ඉටු කරන බවයි.

         ල�ෝවියට් නිලයෝජිත ලවලනඩික්ලටොG �හ ලනලවල් අතර ලබොලහෝ විට මතවාදිමය
         ප�මිතුරුකම් පැවැතියද ඔවුන් ලදලදනාම ලපනී සිටිල� �ංවිධිත ල�ෞඛ්ය පIධතියක්

�ඳහාය.         ලවන්ඩික්ලටොG විසින් වලරක ලනලවල් ගැන ලමලස් �ඳහන් කර තිබිණි.

“            ලනලවල් �මාජවාදය �ඳහා ලවනත් විකල්පයක් ල�වීමට වෑයම් කරන බව අපි දැන

සිටිලයමු.(          එනම් මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ඳහා ලවනත් ආකෘති ඉදිරිපත් කිරීම මගින්) 

           ලමයට එකඟවීමට අපට ලනොහැකි නමුත් අපි ඔහුලp ස්ථාවරය වටහා ගැනීමට වෑයම්

කලළමු ”
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  දිමිත්රි ලවලනඩික්ලටොG
2010 දී

 ලකලනත් ලනලවල්



        මේසෝවියට් මේයෝජනාව මේලෝක මේසෞඛ්ය සංවිධාන නායකත්වය දිගින් දිගටම
  මගහැරීමට වෑයම් දරයි

          ඉහත ලයෝජිත �ම්ලම්�නය ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ පැවැත්වීම වැළැක්වීමට ලනලවල් විසින්

    උත්�ාහ දරා ඇති බව පැහැදිලිය.       ඇත්ත වශලයන්ම ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ල�ෝවියට්
         නිලයෝජිතවරුන් එවැනි �ම්ලම්�නයක අවශ්යතාව පිළිබඳ ලයෝජනාවක් ලගන ආවද එය

            ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ පැවැත්විය යුතු යැයි ලයෝජනා කලල් ලහෝ ඒ �ඳහා ආරාධනාවක්

  ඉදිරිපත් කල� නැත. 1975       ජනවාරිල�දී ලවලනඩික්ලටෝG ලයෝජනා කල� �ම්ලම්�නය ජීනිවා
           ලහෝ ල�ෞඛ්ය ලස්වල� නිරත ලවනත් �ංවිධානව�ට �හභාගි විය හැකි ස්ථානයක එය

 පවත්වන ල��ය.          එලමන්ම එය ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ පැවැත්විය යුතුය යන අදහ�ක ඔවුන්

ලනොසිටියහ.        �ත්ය වශලයන්ම ල�ෝවියට් නායකත්වල� අනුමැතියකින් ලතොරව එවැන්නක්
          ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ පැවැත්විය යුතුය යන්න ලයෝජනා කිරීලම් හැකියාවක් ල�ෝවියට්

  නිලයෝජිත පිරි�ට ලනොතිබිණි.

            ලවලනඩික්ලටෝG ලp ලදවන වර ලයෝජනා කිරීම ප්රතික්ලෂ්ප කළ පසුව �හ ලවනත් කිසිම
           රටක් විසින් අදාළ ලයෝජිත �ම්ලම්�නල� �ත්කාරක රට ල�� කටයුතු කිරීමට ඉදිරිපත්

            ලනොවූද පසුව ඔහු ල�ෝවියට් �ංගමය �ත්කාරක රට ල�� කටයුතු කිරීම �ඳහා ල�ෝවියට්

  නායකත්වල� අනුමැතිය �බාගත්ලත්ය.

1976          දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� විධායක �භා රැස්වීලම්දී ලයෝජිත �ම්ලම්�නය ල�ෝවියට්
           �ංගමල� කවර ලහෝ �මූහාණ්ඩුවක් තුළ පැවැත්වීම �ඳහා වන නි� ආරාධනාව භාර

දුන්ලන්ය.         ල�ෝවියට් �ංගමය �ම්ලම්�නල� වියදම්වලින් ලකොට�ක් දැරීමට කටයුතු කරන
        බවද මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ංවBධනය කිරීම පිළිබඳ ව�ර 50    කට අධික කා�යක් තිස්ලස්

          ල�ෝවියට් �ංගමය �හ එයට අයත් �මූහාණ්ඩු �බාලගන ඇති අත්දැකීම් හුවමාරු
          කරගැනීමට ල�ෝවියට් �ංගමය �ැබැවින්ම උනන්දුලවන් සිටින බවත් එහි�ා ඔහු විසින්

  �ඳහන් කරන �දි.

        ල�ෝවියට් �ංගමල� ආරාධනාව ඉදිරිපත් වීලමන් පසුව ලකනත් ලනලවල් , “   මූලික ල�ෞඛ්ය
         පහසුකම් පිළිබඳ අත්දැකීම් මඳකම ල�තුලවන් ඒ පිළිබඳව වන �ම්මන්ත්රණයක් පැවැත්වීමට

      මෑත අනාගතය තුළ ඇති ඉඩ කඩ පිළිබඳව ”      �ැක පහළ කරමින් �ම්ලම්�නය පැවැත්වීලම්

      ලයෝජනාව නැවත වතාවක් යටපත් කිරීමට උත්�ාහ ගත්ලත්ය.    ඔහුලp ලමම අදහ�ට
                     �හාය පළකරමින් එය අනුමත කල� බටහිර ධනවාදි කඳවුරට අයත් රටවල් වන

ඔස්ට්ලියාව,  කැනඩාව,     ප්රංශය �හ බටහිර ජBමනිය විසිනි.    ලකලස් වුවද විධායක මණ්ඩ�ල�
           �මාජිකත්වය දැරූ �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටවල් අතර දුප්පත්ම රටවල් ලදකක් වූ

   ල�ෝමාලියා �හ ස්වාසි�න්තය (    දැන් එස්වාටිනි ල�� හැඳින්ලවයි)    යන රටවල් ල�ෝවියට්
           ලයෝජනාවට පක්ෂ ලවමින් �ම්ලම්�නය �ඳහා වියදම් දැරීමට සුදානම් �හ නවීන වෛවද්ය
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           මහජන ල�ෞඛ්ය පIධතියක් �හිත රටක් විසින් �ම්ලම්�නල� �ත්කාරක රට ල�� කටයුතු

     කිරීම සුදුසු යැයි ලයෝජනා කරන �දි.

          ලමහිදී එක්�ත් ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර රටවල් එක් ලදයක් ලත්රුම්ගත් බව පැහැදිලිය.      

          මු�්යමය වියදම් හිඟය ලහෝ අත්දැකීම් මඳකම හුවා දක්වමින් �ම්ලම්�නය පැවැත්වීම

       වැළැක්වීමට ලහෝ කල් දමාගැනීමට තවදුරටත් හැකියාවක් ලනොමැති බවය.    ඒ අනුව ඔවුන්
           ලp ඊළඟට උත්�ාහ ගත්ලත් �ම්ලම්�නය ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ ලහෝ ලවනත් �මාජවාදි

   රටක් තුළ පැවැත්වීම වැළැක්වීමටය.       ඔවුන්ලp ලමම අවශ්යතාව ලවනුලවන් විධායක �භාව

    තුළ කටයුතු කල� ලකනත් ලනලවල්ය.

            හිටිහැටිල� විධායක �භාලG රැස්ව සිටි සියල්�න්ලpම පුදුමය ල�තු වූ අපූBව ලදයක් සිදු

විය.           එනම් ඊජිප්තුව ලමම �ම්ලම්�නල� �ත්කාරක රට ල�� කටයුතු කිරීමට කැමැත්ලතන්
           සිටින බවට ඊජිප්තු ල�ෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් දන්වා ඇතැයි ලකනත් ලනවල් විසින්

 දන්වනු �ැබීමය.         ඊජිප්තුලG ලමම ආරාධනාව පිළිබඳව ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ලල්කම්
           කාBයා�ය ලහෝ අරාබි රටව� නිලයෝජිතයන් ලහෝ කිසිලදයක් ලනොදැන සිටි බව පසුව

ලහළිවිය.

          බටහිර රටව� අවශ්යතාව පරිදි ල�ෝවියට් �ංගමල� ආරාධනාව අව�ාන ලමොලහොලත්දී ලහෝ
             ඉවත දැමීම �ඳහා ලකනත් ලනලවල් විසින් ඊජිප්තුව ලපරට දමා ඇතැයි යන්න එහි සිටි හැම

 ලදනාටම වැටහිණි.           කිසිලවකු විසින් ලහෝ ඒ ගැන ප්රRන ලනොකරන �ද මුත් ල�ෝවියට්

     නිලයෝජිත ලවලනඩික්ලටෝG ඊජිප්තුලවන් විම�ා සිටිල� “      �ම්ලම්�නය �ඳහා වන අදාළ අවම

     වියදම් ලහෝ දැරීමට ඊජිප්තුවට හැකියාවක් ඇත්ද” යනුලවනි.

           ලමහිදී චීන නිලයෝජිතයන් ප්රකාශ කල� තම රලට් වෛවද්යවරුන්ට පාවහන් පවා ලනොමැති
              නමුත් ඔවුන් තම වෘත්තීය නිසි පරිදි ඉටු කරන ආකාරය ගැන අත්දැකීම් තමන් �තුව ඇති
          බවත් අවශ්ය අත්දැකීම් හුවමාරු කරගැනීම �ඳහා ඊජිප්තුව වැනි �ංවBධනය ලවමින්

       පවතින රටක පැවැත්විය යුතුයැයි චීනය අදහස් කරන බවත්ය.   ස්ටාලින්ලp මරණලයන් පසුව
          �මාජවාදි කඳවුලB ඇතිවූ චීන රුසියන් මතලදය ල�තුලවන් චීනය ලමල�� ඊජිප්තු

     ලයෝජනාවට �හායවන්නට ඉදිරිපත්වන්නට ඇතැයි සිතිය හැකිය.     ලකලස් වුව ද ඊජිප්තුව

    පසුව සිය ලයෝජනාව ඉල්�ා අස්කරගත්ලත්ය.     ලම් ල�තුලවන් �ම්ලම්�නය පැවැත්වීලම්
              අවස්ථාව ල�ෝවියට් �ංගමයට හිමි වීම වැළැක්වීම �ඳහා ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�
            අධ්යක්ෂ ලජනරාල් හල්ෆ්දාන් මා�B හට ලවනත් රටක් ල�ොයමින් ද� අලත් ඇවිදින්නට සිදු

විය.        ඔහු �ත්කාරක රට ල�� කටයුතු කරන ල�� ලබල්ජියම, ල�මනය, රුවන්ඩාව,           

බ්රිතාන්යය, කුලGට්,           ලඩොමිනිකන් ජනරජය ආදි රටවල් රැ�ක් ලවත ආයා*නා කළ නමුත් ඒ

     සියලු රටවල් විසින් එය ප්රතික්ලෂ්පකරන �දි.     ලකොස්ටාරිකාව ලයෝජනාව භාරගන්නා නමුත්

        අදාළ වියදම් දැරීලම් හැකියාවක් තමන්ට ලනොමැති බව දන්වන �දි.

         මේසෝවියට් සංගමය තුළ සම්මේම්ලනය පැවැත්වීමට බටහිර රටවලට සහ මේලෝක
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         අව�ානල�දී ලවනත් විකල්පයක් ලනොමැති වූ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට ල�ෝවියට්

   ආරාධනාව පිළිගැනීමට සිදු විය.    චීනය එයට විරුIධ ලනොවීය.   ලප්රුවියානු වෛවද්යවරලයකු වූ
         ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� �හකාර අධ්යක්ෂ ලජනරාල් ල�� කටයුතු කළ ලටයාඩා-ඩි-

රිලGලරෝ (David Tejada-de-Rivero)       පව�ා සිටිල� බටහිර රටවල් විසින් ල�ෝවියට් ලයෝජනාවක්
          වූ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ංවBධනය �ඳහා අවශ්ය අත්දැකීම් හුවමාරු කරගැනීලම්

         �ම්ලම්�නය පැවැත්වීම වැළැක්වීම �ඳහා ගත් විවිධ ක්රියාමාBගව� ප්රතිඵ�ය වූල�

 �ම්ලම්�නය 1978     දක්වා ම කල් යාම බවය.

        මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ැපයීම �ඳහා වන �මාජවාදි ල�ෞඛ්ය
      ආකෘතියට ප්ර*ාරක වාසියක් �ැලබන්නාවූත් �ංවBධනය ලවමින්

         පවතින රටවල් තුළ ස්වාධීන ජාතික ල�ෞඛ්ය ක්රමයක් බිහිවීමට
     පදනම �ැ�ල�න්නාවූත් අන්තBජාතික �ම්ලම්�නයක් පැවැත්වීම

        වැළැක්වීම �ඳහා බටහිර රටවල් විසින් ලකනත් ලනලවල් ඉත්ලතකු

    ල�� භාවිතා කළ බව පැහැදිලිය.    �ම්ලම්�නයක් පැවැත්වීම විවිධ

“   තාක්ෂණික ල�තූන් ”     ඉදිරිපත් කරමින් ව�ර ගණනාවකින්
         කල්දැමීමට ඔවුහු �මත් වූ නමුත් අව�ානල� එය පැවැත්වීමට ඉඩ

   දීමට ඔවුනට සිදු විය.      එය ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ පැවැත්වීම

         වැළැක්වීලම් අවස්ථාවද අවහිර කිරීමට ඔවුන් ගත් උත්�ාහයද අව�ානල� ව්යාBථ විය.

       ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් (Primary Health Care- PHC)  

 පිළිබඳ ලමf            හයුම් කමිටුවක් පත් කරන �ද අතර එය තුළ ල�ෝවියට් �ංගමල� නි�

 නිලයෝජනයක් ලනොවිණි.       නමුත් ල�ෝවියට් නිලයෝජිත ලවලනඩික්ලටෝGට එහි රැස්වීම්ව�ට

    �හභාගිවීම �ඳහා ආරාධනය කරනු �ැබිණි. 1976     මැයි මා�ල�දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය
                    විසින් �ම්ලම්�නය ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ පැවැත්වීමට නි� වශලයන් සිය අනුමැතිය

   ප්රකාශයට පත් කරන �දි.        ලම් පිළිබඳව ල�ෝවියට් �ංගමල� ල�ෞඛ්ය ඇමැති ලබොරිස්

 ලපට්ලරෝGස්කි (Boris Petrovskii)         විසින් සියලු ල�ෝවියට් �මූහාණ්ඩුව�ට දන්වන �ද අතර එය

       උස්ලබකිස්ථානල� තෂ්කන්ට් නගරල�දී පැවැත්ලවනු ඇතැයි ලනොනි� ඇඟවීමක් කල�ය. 

          නමුත් ක�ාක්ස්ථාන �මූහාණ්ඩුලG ඉල්ලීම පරිදි එය ක�ාක්ස්ථානල� අල්මා අටා නගරල�

   පැවැත්වීමට පසුව තීරණය විය.        ල�ෝවියට් �ංගමයට අයත් මධ්යම ආසියාතික රටක් ලතෝරා
          ගැනීමට ල�ෝවියට් නායකත්වය විසින් තීරණය කරනු �ැබුලG එම ක�ාපල� �මූහාණ්ඩුව�

         �මාජ ආBථික �ංස්කෘතික පසුබිම ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ලබොලහෝ �ාමාජික රටව�ට
           �මාන නමුත් �මාජවාදය තුළ එම �මූහාණ්ඩු විසින් �ාක්ෂාත් කරගත් ජයග්රහණ මතුකර

 ලපන්වීම �ඳහාය.

1977      අලÉ�ල�දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අධ්යක්ෂ
      ජනරාල් හල්ෆ්දාන් මා�B විසින් ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය ඇමැති
     ලබොරිස් ලපට්ලරෝGස්කි ලවත ලිපියක් යවමින්

       �ම්ලම්�නය �ඳහා පහසුකම් �ැපයීලම් දී මතුව ඇති
       ගැටළු වි�ඳාගැනීම �ඳහා ල�ෝවියට් රජල� �හාය ඉල්�ා

සිටිල�ය.      ලමම ලිපියට දීBඝ පිළිතුරක් �පයමින්
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ලටයාඩා-ඩි-රිලGලරෝ

 ලබොරිස් ලපට්ලරෝGස්කි



           ලපට්ලරෝGස්කි ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් අඩු ආදායම් �බන රටව� ග්රාමීය ප්රලIශව�

     මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ප්රවBධනය �ඳහාත් “ව�ර 2000    දී �ැමට සුව ල�ත”(Health for All by 

the Year 2000)            යන වැඩ �ටහන �ඳහාත් ල�ෝවියට් �ංගමල� �හාය හිමිවන බව පළ කළ

     අතර එම වැඩ �ටහන් අගය කල�ය.      එලමන්ම සිය රටතුළ �ම්ලම්�නය පැවැත්වීලම්

  ලගෞරවය හිමිවීම පිළිබඳවද,        යුනිල�ෆ් �ංවිධානල� �හභාගිත්වය පිළිබඳවද සිය �තුට පළ

කල�ය.        එලමන්ම �ම්ලම්�නල� �ාBථකත්වය උලද�ා ප්රාලයෝගිකව අවශ්යවන සියළු
        ආකාරලයන් පුළුල්ව දායකවීමට ල�ෝවියට් �ංගමය අලප්ක්ෂාලවන් සිටින බවද

     ලපට්ලරෝGස්කි විසින් මා�B ලවත �හතික විය.

         ලපට්ලරෝGස්කි විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අධ්යක්ෂ ලජනරාල් මා�B ලවත
         �ම්ලම්�නල� �ැසිවාරයන් පැවැත්වීම �ඳහා අල්මා අටා නගරල� ල�නින් �ංස්කෘතික

 මන්දිරය �බාදීමටත්,       �හභාගිවන විවිධ රටව� නිලයෝජිතයන්ට තාක්ෂණික කාBය
           මණ්ඩ�යට �හ පරිවBතකයන්ට ද �හ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� සියලු නි�ධාරින්ට �හ

    කාBය මණ්ඩ�යට ද නවාතන් පහසුකම්,   වි�ා නිකුත් කිරීම්,       ප්රවාහන පහසුකම් �හ

           ජාත්යන්තර �හ අභ්යන්තර ගුවන් ගමන් �ඳහා මි� �හන �ැපයීමට ද ප්රතිඥා දුන්ලන්ය.

          එලමන්ම මීට අමතරව �ම්ලම්�නල� න්යාය පත්රල� ලකොට�ක් ලනොවූව ද එයට

      �හභාගිවන්නන් අතර උනන්දුවක් ඇති අය �ඳහා කීBගීස්තානය, ක�ාක්ස්තානය, 

         උස්ලබනිස්තානය යන මධ්යම ආසියානු ල�ෝවියට් �මූහාණ්ඩු විසින් මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්
            �ැපයීලම් දී �බා ඇති ප්රගතිය අධ්යයනය කිරීමට අවස්ථාවන් ���ා දීමට ල�ෝවියට් රජය

      කැමැත්ලතන් සිටින බවද ඔහු විසින් දැනුම් දුන්ලන්ය.     �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව�ට
             �ාක්ෂාත් කරගත හැකි ආකෘතියක් ල�� ල�� ලමම මධ්යම ආසියාතික රටව� ල�ෞඛ්ය

     ක්රමය හඳුන්වාදීම ල�ෝවියට් �ංගමල� අරමුණ විය.

          ඉහතින් �ඳහන් කළ අධ්යයන *ාරිකාවන්ට �හභාගිවීමට මා�B තුළ එතරම් කැමැත්තක්

  ලනොමැති බව පළවිය.            මක් නි�ාද යත් ඔහු විසින් ලපරට දමන �ද ප්රජා �හභාගිත්ව පිළිබඳ

   මානය ඔහුට අනුව “අධි      ඖෂධීය �හ අධි වෛවද්යකරණයට �ක්වී ඇති ”   ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය

      ක්රමය තුළ ලනොලවතැයි ඔහුලp ආකල්පය වූ බැවිනි.      එලස් වුව ද ල�ෝවියට්වරුන් ප්රජා

    �හභාගිත්වල� ඇති වැදගත්කම ප්රතික්ලෂ්ප ලනොකළහ.    ලවලනඩික්ලටොG අවධාරණය කල�

          ල�ෝවියට් ආකෘතිය ල�සු රටවල් මත පැටවීම ල�ෝවියට් �ංගමයට අවශ්යතාවක් නැති බවය.

          ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය විලRෂඥයන්ට අනුව ල�ෞඛ්ය ක්ලෂ්ත්රය තුළ වඩාත් යහපත් ප්රතිඵ�
              �බාගත හැක්ලක් ජනතාව අතරින් ල�ෞඛ්ය ක්ලෂ්ත්රයට ඉදිරිපත්වන පුIග�යන්ට

වෛවද්යවරුන්,          ලහදියන් ලහෝ වෛවද්ය �හායකයන් ල�� ඔවුන්ට මනා පුහුණුවක් �බාදීලමන්

බවය.          අල්මා අටා �ම්ලම්�නය පැවැත්ලවන අතර ල�ෝවියට් �ංගමය ප්රකාශ කල�
         �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� වෛවද්ය ලක්ඩර පුහුණුකිරීලමහි�ා ල�ෝවියට් �ංගමල�

         කැපවීලම් ලකොට�ක් ල�� වෛවද්යවරුන් �ඳහා ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� අනුග්රහය

 යටලත් ශිෂ්යත්ව 25       ක් �බාදීමට සිය රට කැමැත්ලතන් සිටින බවය.

“            වෛවද්ය වෘත්තීය වනාහි ප්රජා �හභාගිත්වය �හිතව මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ඇති කිරීමට

 ” බාධාවකි            යනුලවන් මා�B තුළ වූ දැක්ම විසින් ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ ලමම �ම්ලම්�නය
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           පැවැත්වීම ලකලරහි ඔහු තුළ වූ නුරුස්නා �හගත හැඟීම් අවුස්�න්නට ඇතැයි සිතිය හැකිය.

          ලකලස් වුවද ඔහු ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ වෛවද්යවරුන්ලp භූමිකාව �ම්පූBණලයන්ම වරදවා

 වටහාලගන තිබිණි.        ල�ෝවියට් වෛවද්යවරයා වෘත්තිකලයකු ල�� ලනො�ැළකුණ අතර වැටුප්

         �බන රාජ්ය ලස්වකයකු ලමන් ල�ෞඛ්ය ක්රමය පා�නය කරන්ලනකු ද ලනොවීය.  ඔවුහු මහජන
          ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ විලRෂඥයන් වූ නමුත් ල�ෞඛ්ය ක්රමය ලමලහයවීමට තරම් අධිකාරයක් ඔවුන්

 �තුව ලනොතිබිණි.        එය වෛවද්ය ක්ලෂ්ත්රල� විලRෂඥයන්ලp ලමන්ම ලවනත් ක්ලෂ්ත්රව�
         විලRෂඥයන්ලpද නිBලIශ මත ලකොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායකත්වය විසින් තීරණය කරන්නක්

විය.          අලනකුත් ලබොලහෝ රටව� ලමන්ම ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය නිලයෝජනය කළ ල�ෝවියට්
                නිලයෝජිත පිරි�ද ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය අමාත්යාංශය තුළින් පැමිණි අත්දැකීම් �හිත

    වෛවද්යවරුන් �හ ල�ෞඛ්ය විලRෂඥයන් වූහ.

1976  සිට 1978          අතර �ම්ලම්�නයට සුදානම්වන කා�ය තුළ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �හ
           ල�ෝවියට් �ංගමය සිය විවිධ මතවාදිමය ලවනස්කම් ල�තුලවන් ගමන් කල� �මාන්තර ත�

ලදකකය.           �ම්ලම්�නල� ලිපි ලල්ඛන සුදානම් කිරීලම් කටයුතු දැඩි ල�� ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

     �ංවිධානල� කාBය මණ්ඩ�යට සීමා කර තිබිණි.    �ම්ලම්�නල� ලමලහයුම් කමිටුලG
         බහුතරයක් එක්�ත් ජනපදලයන් �හ බටහිර යුලරෝපීය රටවලින් පැමිණි කාBය

  මණ්ඩ�ලයන් �මන්විත විය.       අරාබි රටවලින් ලදලදලනක් �හ හංලpරියාලවන් �හ
           රුසියාලවන් එක් අලයකු ද ලමම ලමලහයුම් කමිටුලG අලනක් �ාමාජිකයන් ල�� කටයුතු

කලළෝය.

         �ම්ලම්�නල� සුදානම් කිරීලම් කටයුතු �ම්බන්ධලයන් තමන්ව පූBණ වශලයන් දැනුවත්

    කරනු ඇතැයි ලවලනඩික්ලටොG අලප්ක්ෂා කල�ය.      නමුත් මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ
         ඒකකල� �ම්බන්ධීකරණ නි�ධාරියා ල�� ල�ෝවියට් ක�ාක්ස්ථානල� ජීවත් වූ රුසියන්

          ජාතිකලයකු පත් කරන ල�� ලවලනඩික්ලටොG කරන �ද ඉල්ලීම �ම්බන්ධලයන් ල�ෝක
         ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� නායකත්වල� ප්රති*ාරය වූල� එම �ම්බන්ධීකරණ නි�ධාරි තනතුර

            �ඳහා වැටුප් �හ වියදම් ල�ෝවියට් රජය දරන්ලන් නම් මිල�ක එවැනි පත්වීමක් ලනොදිය

 හැකි බවයි.      අව�ානල�දී එම �ම්බන්ධීකරණ තනතුර �ඳහා අදාළ “  රුසියානුවා ”  පත්කරන 

      �IලI �ම්ලම්�නල� කටයුතු ආරම්භ වීලමන් ද පසුවය.

         එලමන්ම ලවලනඩික්ලටෝG විසින් මතු කළ අලනක් ප්රRනය වූල� �ම්ලම්�නයට
             �හභාගිවන්නන් විසින් ල�ෝවියට් �මාජවාදි ජනරජයන් තුළ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්

           අධ්යයනය �ඳහා සිදු කිරීමට නියමිත *ාරිකාලG වාBතාව හා ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�
         �භාපතිවරයා විසින් �ම්ලම්�නයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වාBතාව අතර පරස්පරතාව

         වැළැක්වීම �ඳහා එම වාBතාලG අන්තBගතය ගැන දැනගැනීමට තමන්ට අවශ්ය බවයි. 

            ලමලහයුම් කමිටුව විසින් ප්රකාශ කරන ල්දලI අධ්යක්ෂ ජනරාල් වාBතාව �බා දිය හැක්ලක්

1978      ජූනි ලහෝ ජූලි යන මා�ව�දී බවයි.

           ඉහතවාBතාව හා �ම්බන්ධ පසුබිම් වාBතාව �කස්කිරීලම් කටයුතු භාරව දී තිබුලණ්

    ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� තම තනතුලරන් 1977       දී ඉවත් වී නවසි�න්තල� ප්රජා ල�ෞඛ්ය
          මහා*ාBයවරලයකු ල�� කටයුතු කරමින් සිටි ලකනත් ලනලවල්ට �හ මූලික ල�ෞඛ්ය

         පහසුකම් පිළිබඳ උපලIශකලයකු ල�� නැලගනහිර �හ දකුණු ආසියාලG ජාත්යන්තර
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          ල�ෞඛ්ය වැඩ �ටහන්ව�ට �ම්බන්ධව කටයුතු කළ ලරොකලෆ�B පදනමට �ම්බන්ධ ලජෝන්
       ලහොප්කින්ස් විRව විද්ය�ල� ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ලදපාBතුලම්න්තුලG ආරම්භක

    �භාපතිවරලයකු වූ කාල් ලට්�B (Carl Taylor) ලවතය.      ඔවුන් වාBතාවට අදාළව �කස් කරන
           �ද මූලික ලකටුම්පලත් පිටපතක් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� �හකාර අධ්යක්ෂ ලටයාඩා ඩි

 රිලවලරෝ (Tejada de Rivero)      විසින් ලවලනඩික්ලටෝG ලවත යවන �IලI “   විRවා�ය තහවුරු

 කරගැනීලම් ” අරමුලණනි.       එලහත් එම ලකටුම්පලත් අන්තBගතය ල�ෝවියට්වරුන්ලp �තුටට

 ල�තු ලනොවීය.         ලවලනඩික්ලටෝG විසින් ලකටුම්පත පිළිබඳ ගැටළු ගණනාවක් මතු කරන �දි. 

  ඉන් එකක් වූල� 1973        දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� යුලරෝපීය කාBයා�ල� කාBය�ාධක

  කණ්ඩායම් අතර “      මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ඳහා වන අවශ්යතා”   පිළිබඳ �ාකච්ඡාලGදී
            මතුවූ කරුණක් වූ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ඳහා වන කණ්ඩායම් ලගොඩ නැගීම පිළිබඳ

        කරුණ ලනලවල් �හ ලට්�Bලp ලකටුම්පත විසින් ලනොතකා හැර තිබීමයි.  එලමන්ම “ල�ෞඛ්ය

     ලස්වාවන් ලකලරහි පුළුල්ව පැතිර පවත්නා අතෘප්තිය”     යනුලවන් ලකටුම්පත විසින් �ංකීBණ

     ගැටළු �ාමාන්යකරණයට �ක් කර තිබීමත් “      මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ංවBධනය �ඳහා

       ජාත්යන්තර ප්රමිතියක් ලහෝ ආකෘතියක් පවත්වාලගන යාමට හැකියාවක් නැත”  යනුලවන්
           ලකටුම්පත තුළ වූ අවධාරණයටත් තමන් එකඟ ලනොවන බව ලවලනඩික්ලටොG විසින් දන්වන

�දි.           ඔහුලp තBකය වූල� මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ංවBධනල�දී ල�ෝවියට් �ංගමය �හ

      නැලගනහිර යුලරෝපීය �මාජවාදි රටවල් විසින් ජාත්යන්තර ප්රමිතියක්ද,   ලපොදු ආකෘතියක්ද
          පවත්වාලගන යමින් �බාලගන ඇති ජයග්රහණ පිළිබඳව කිසිදු �ඳහනක් ලනොකරන ලමම

       ලකටුම්පත නිහඬවම අනුමත වීමට ඉඩ දිය ලනොහැකි බවයි.

  ලවලනඩික්ලටෝGලp ලමම “   පුIගලික අදහස් ” “   ධනාත්මක විලG*නයක් ”   ල�සින් පිළිගන්නා

            බව �ඳහන් කළ ලටයාඩා එම විලG*නය ලනලවල් ලවත ලයොමු කරන බවද පව�ා ඇත. 

            ලකලස් වුව ද වාBතා ලකටුම්පලත් ඊට පසුව සිදු කළ �ංස්කරණයන් ලවලනඩික්ලටෝG ලවත

     කිසිලවකු විසින් ලහෝ �බා දී නැත.          ඒ ඔහු විසින් පළමු ලකටුම්පත විලG*නය කළ නි�ා විය

හැකිය.

1978  සැප්තැම්බර් 12       වැනි දින පවත්වන ලද අල්මා අටා සම්මේම්ලනය

1978   �ැප්තැම්බB ම� 6         වැනි දින ප්රාථමික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ංවBධනය පිළිබඳ අත්දැකීම්
          හුවමාරු කරගැනීම �ඳහා වන ලමම �ම්ලම්�නය ක�ාක්ස්ථානල� අල්මා අටා නගරල�දී

 පැවැත් විණි.        �ම්ලම්�නල� �භාපතිවරයා වූල� ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය ඇමැති ලබෝරිස්

ලපට්ලරෝGස්කිය.   ල�ෝවියට් නායක fn%Iafk*a   �ම්ලම්�නයට �හභාගි ලනොවිණි.    එලස් වුව ද
           ඔහු �ම්ලම්�නයට �හභාගිවූ එන්�ත් ජනපද ල�ලනට් �භික ලටඩ් ලකලනඩි වැනි �මහර

     ඉහළ ලපල� නිලයෝජිතයන් ලමොස්කGහිදී හමු විය.    �ම්ලම්�නයට සුබ පතමින් fn%Iafk*a 

      විසින් නිකුත් කළ ප්රකාශලයන් ලකොට�ක් පහත දැක්ලG.
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“ව�ංගත,       �ාගත �හ දුප්පත්කම පරාජය කිරීමට අරග�යක
      නිරතවන �ංවBධනය ලවමින් පවතින ජනතාවන්ලp අලප්ක්ෂාවන්ලp

  ල�ෝවියට් �ංගමයද ලකොටස්කරුලවකි.    ල�ෝකල� විවිධ රටව� ජනතාව
         ලවත ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ැපයීම පිළිබඳ ප්රRනය වි�ඳීම �ඳහා ලයොමු

      වුණ ජාත්යන්තර ක්රියාකාරකම්ව�ට අපි ක්රියාත්මකව �හභාගි

වන්ලනමු.        ළඟාවිය හැකි හැකි ඉහළම මට්ටලම් ල�ෞඛ්යයක් සියලුම
        ජනතාවන් �ඳහා �බාගැනීම �ඳහා වන ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධාන ප්

      රඥප්තිල� �ඳහන් ඉ�ක්කය හා ලමය අනුරූප ලG.

         ඔබ සියලු ලදන �ත්කාරශීලී ල�ෝවියට් ක�ාක්ස්ථානය තුළ රැස් වී සිටිති.   �ාBවාදි රුසියාව
         තුළ අ�ංවBධිත පසුගාමිත්වල� ගිලී සිටි ජනතාවකට �ාමකාමී කාBමික ලගොඩනැගීම්

 ක්ලෂ්ත්රය තුළ,     විද්යාත්මක �හ තාක්ෂණික ක්ලෂ්ත්රය තුළ,          ක�ා �හ �ංස්කෘතික
           ක්ලෂ්ත්රයන් තුළ �හ මහජන ල�ෞඛ්ය සුරැකීලම් ක්ලෂ්ත්රය තුළ ලකොතරම් ජයග්රහණ අපලp
         �මූහාණ්ඩු විසින් අත්පත්කරගැනීමට �මත්ව ඇත්දැයි ඔබටම ලමහිදී උදාහරණ �හිතව

    දැක බ�ාගත හැකි වනු ඇත.

           ල�ෝවියට් �ංගමය තුළ ලපොදු ල�ෞඛ්ය ක්රමයක් විසින් �ම්පාදනය කරන සියලු නිදහස්
           ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ඳහා ජනතාවට ඇති අයිතිය ල�ෝවියට් ව්යවස්ථාව මගින්ම තහවුරු කර

තිලo.           මහජන ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ ගැටළුවට �ෑම විලටකම ල�ෝවියට් රාජ්යල� �හ ල�ෝවියට්

        ලකොමියුනිස්ට් පක්ෂල� වැඩ පිළිලවළ තුළ ලක්න්ද්රීය වැදගත්කමක් හිමිව තිලo.”

(Breshnev-Kazakhstanskaia Pravda, 7 September  1978,)

          ජාත්යන්තර සිදුවීමක් ලවනුලවන් �ත්කාරක රට ල�� ඉදිරිපත්වන ල�සු ඕනෑම රටක් ලමන්
        ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය අමාත්යාංශය ලමන්ම ල�ෝවියට් ක�ාක්ස්ථාන �මූහාණ්ඩුලG නායකයන්ද

          සිය රලට් ජයග්රහණ �හ �ාBථකත්වය සිය ආගන්තුකයන්ට ලපන්වීමට උත්�ාහ කරන �දි. 

          ක�ාක්ස්ථාන ල�ෞඛ්ය ඇමැති ෂ්BමාලනොG විසින් ලරෝහල් �හ ඒවාල� ඇති ඇඳන් �ංඛ්යාව, 

    වෛවද්යවරුන් �හ ලරෝහල් ලස්වක �ංඛ්යාව,     �නීපාරක්ෂක මධ්යස්ථාන �හ වෛවද්ය
          පBල�ෂණ මධ්යස්ථාන ඇතුළු ල�ෞඛ්ය ලස්වල� යටිත� පහසුකම් පිළිබඳව දීBඝ විස්තරයක්

  ඉදිරිපත් කරන �දි.      �ම්ලම්�නය පැවැත්ලවන අතරතුර �ම්ලම්�නයට �හභාගිවූවන් 500ක්
            පමණ ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය ක්රමය �හ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ අධ්යයනය �ඳහා දැක

      බ�ාගැනීමට අවශ්ය ස්ථාන කරා රැලගන යනු �ැබිණි.  ලමම “  අධ්යාපන *ාරිකාලGදී” 

�මBකාන්I, බුඛාරා, චිම්ලකන්ට්,        කරගන්ඩා �හ ෆ්රුන්ලස් යන ප්රලIශව� තිබූ මූලික

      ල�ෞඛ්ය පහසුකම් මධ්යස්ථාන �හ වෛවද්ය මධ්යස්ථාන 100    ක් පමණ නරඹන �දි.  කලින්
          �ාBවාදය යටලත් ඌණ �ංවBධනල� �හ පසුගාමිත්වල� ගිලී සිටි ජනතාවන් ල�ෝවියට්

  පා�නය යටලත් නිවා�, ල�ෞඛ්ය, අධ්යාපනය,      රැකියා නියුක්තිය �හ ඒවාල� සුරක්ෂිත බව, 

           විශ්රාම වැටුප් කාBමික කරණය ආදි ක්ලෂ්ත්රයන් තුළ �බා ඇති ප්රගතිය �ම්ලම්�නයට
         �හභාගි වූ �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� නිලයෝජිතයන්ලp පැ�සුමටත් ඇගයීමටත්

 �ක් විය.
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          �ම්ලම්�නය අව�ානල�දී මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ඳහා වන අවශ්යතා පිළිබඳ නිBලIශ

22              කින් යුතු ප්රඥප්තිය �ම්මත වූ අතර ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන ල�� ල�ෝක

       ල�ෞඛ්ය �ංවිධාන නි�ධාරින්ට �ම්ලම්�නය විසින් දන්වා සිටින �දි.

           �ම්ලම්�නය අතිශයින් �ාBථක ඵ�දායි එකක් වූ බව ලබොලහෝ �ංවBධනය ලවමින් පවතින

   රටව� නිලයෝජිතයන්ලp අදහ� විය.      ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් �ම්ලම්�නය පැවැත්වීමට
         �හාය වූ �ංවිධානාත්මක ආකාරයත් එහි ආගන්තුක �ත්කාරයත් ලබලහවින් ප්රශං�ාවට

 �ක් විය.          ල�ෝවියට් �ංගමය සිය මහජන ල�ෞඛ්ය ජයග්රහණ ල�ෝකයට ප්රදBශණය කිරීමට

           �මත් වූ අතර ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ප්රජාව හමුලG ලමලතක් බටහිර රටවල් �හ ලරොකලෆ�B
            පදනම වැනි ආයතන විසින් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ ක්රියාත්මක කරවන �ද ඉහළ

            සිට පහළට ක්රියාත්මක ලකලරන තාක්ෂණ මූලික ප්රලGශය ලවනුවට ප්රජා මූලික �හ අන්තB

       �ම්බන්ධිත මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ ප්රලGශයක් විවර විය.

           ල�ෝකය පුරා ලමම �ම්ලම්�නයට දැඩි අවධානයක් ලයොමු වූ ලමම �ම්ලම්�නය ල�ෝවියට්
            �ංගමය තුළ පැවැත්වීමට තීරණය වූ පසු එයට අවශ්ය සියලු මු�්යාධාර �හ යටිත�
         පහසුකම් �ැපයීමට ල�ෝවියට් නායකත්නවය අනුමැතිය දී තිබුණද ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය

          අමාත්යාංශය �හ වෛවද්ය ප්රජාලවන් ලකොට�ක් ලමයට ක්රියාකාරිව දායකවුව ද ල�ෝවියට්

        මධ්යම ආණ්ඩුලG නායකත්වය ලමම �ම්ලම්�නය පිළිබඳ දැක්වූල� මඳ උනන්දුවකි. ල�ෝවියට්

       �ංගමල� පළවූ එකම වෛවද්ය ජBන�ය වූ ලමඩිට්සින්ස්කායා ගැ�ටා((Meditsinskaya Gazeta) 

           විසින් ලමම පුවත පළ කර තිබුලණ් ප්රාලIශීය පුවතකට හිමිවන වැදගත් කමක් ලදමිනි. 

           ල�ෝවියට් �ංගමල� ප්රධාන පුවත්පත් වන ප්රGදා �හ ඉස්ලවස්ටියා ලමම �ම්ලම්�නය ගැන

    කිසිදු �ඳහනක් කර තිබුලණ් නැත.                 එලමන්ම අල්මා අටා �ම්ලම්�නල� දී �ම්මත වූ

            ප්රකාශනය ලහෝ එහි නිBලIශ ගැන ද කිසිවක් ල�ෝවියට් මාධ්ය තුළ වාBතා වී නැත.

         ල�ෝවියට් ආණ්ඩුලG ලහෝ ලකොමියුනිස්ට් පක්ෂල� ඉහළ නි�ධාරින්ද ලමම �ම්ලම්�නයට

    �හභාගි ලනොවීම අවධානයට �ක්ලවන කරුණකි.

          එක්�ත් ජනපදල� බ�පෑම මත ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� නායකත්වය විසින් �මාජවාදි
            ල�ෝකයට එලරහිව සිදු කරන �ද විෂම �ැළකීම් ල�තුලවන් එය විසින් ල�ෝවියට් �ංගමය

          �හ බටහිර රාජ්යයන් අතර ලදවන ල�ෝක යුIධය තුළ ලගොඩනැගුණු �හලයෝගිතාව
         නිලයෝජනය කරන �ංවිධානයක් ලනොව එක්�ත් ජනපදල� �හ යුලරෝපල� ජාත්යන්තර
          ආධිපත්යය තහවුරු කිරීමට කිරීමට ලයොදාගනු �බන ලමව�මක් බව ල�ෝවියට් �ංගමය

  විසින් ලත්රුම්ලගන තිබිණි.

          ල�ෝවියට් �ංගමය �හ ල�සු �මාජවාදී රටවල් ස්වකීය රටව�ට ල�ෞඛ්ය ගැටළු වි�ඳාගැනීම

      �ඳහා තමන්ලpම දැක්මක් �හ වැඩ පිළිලවළක් විය.     ඒ �ඳහා �මාජවාදි ජාත්යන්තර

    ල�ෞඛ්ය �හලයෝගිතාවක් නිBමාණය කරලගන තිබිණි.    මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්

�ංවBධනය,         �ංවිධිත නවීකාරක �හ මධ්යගත ල�ෞඛ්ය ලස්වා පIධතියක් ලගොඩ නැගීම, 

        වෛවද්ය විද්යාත්මක පBල�ෂණ �හඖෂධ නිෂ්පාදන කBමාන්තය �ංවBධනය කිරීම, 

 වෛවද්ය විලRෂඥයන්,  �මාන්ය වෛවද්යවරුන්,      ලහදියන් �හ වෛවද්ය �හායකයන් පුහුණුව
           �ඳහා වෛවද්ය විද්යා� �හ පුහුණු මධ්යස්ථාන ලගොඩ නැගීම ආදි ක්ලෂ්ත්රයන්හිදී �මාජවාදි
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       රටවල් මනා ශ්රම විභජනයක් �හිතව කටයුතු කරන �දි.    එලමන්ම යහපත් ල�ෞඛ්ය
          �ම්පන්න ජීවිතයක් �ඳහා අවශ්ය වන �මාජ ආBථික සුරක්ෂිතතාව පුරවැසියන් ලවත

       තහවුරු ලකලරන �මාජවාදි ආBථිකය ලම් සියල්ලල් පදනම විය.

          ල�ෝවියට් �ංගමය ලහෝ �මාජවාදි රාජ්යයන් සිය රටව� ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ංවBධනය
           කල� බටහිර රාජ්යයන්ලp ලහෝ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� �හාය ලනොමැතිව වන අතර

1949            දී ඔවුහු ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානලයන් ඉවත්වීලම් තීරණය ගත් පසු ඔවුහු කිසිවිලටක

      නැවත ලමම ආධාර අලප්ක්ෂා කල� ද නැත.  එලස්නම් 1956     දී ඔවුහු නැවතත් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

      �ංවිධානය තුළ ක්රියාත්මක වීමට තීරණය කල� මන්ද?

               එයට එක් ල�තුවක් වූල� ලදවන ල�ෝක යුIධලයන් පසු බිහිවූ ල�ෝක රටාව තුළ මතු වූ නව

           භූ ලIශපා�න යථාBථයන්ට අනුව ඔවුන් විසින් සිදු කරන �ද උපාය මාBගික ගැ�පීම්ය. 

          �මාජවාදි කඳවුර �හ අධිරාජ්යවාදි කඳවුර අතර ගැටුම් පා�නය ලකලරන එක්�ත්
            ජාතීන්ලp �ංවිධානය �හ එහි ආරක්ෂක මණ්ඩ�ය වැනි �ංවිධාන බිහි වූ අතර ඒවාල�

          ල�ෝවියට් �ංගමය �හ පසුකාලීනව චීනයද බ�ගතු �ාමාජිකයන් බවට පත් වී තිබිණි. 

         එලමන්ම එක්�ත් ජාතින්ලp �ංවිධානයට අනුබIධිතව විවිධ ක්ලෂ්ත්ර �ඳහා ජාත්යන්තර
             �ංවිධාන බිහිවී තිබුණ අතර ල�ෝවියට් �ංගමය �හ �මාජවාදි රටවල් සියල්� ද අඩු වැඩි
        වශලයන් ලමම �ංවිධානව� �ාමාජිකත්වය දරමින් ඒවාල� ක්රියාකාරිත්වයන්ට �හභාගි

 ලවමින් පැවතිණි.

           එලමන්ම ලදවන ල�ෝක යුIධලයන් පසුව නිදහ� �ැබූ ලබොලහෝ රාජ්යයන් එක්�ත් ජාතීන්ලp
         �ංවිධානය තුළ ලමන්ම එයට අනුබIධිත අලනකුත් ජාත්යන්තර �ංවිධානව�ද �ාමාජික

    රටවල් බවට පත් වී තිබිණි.        ලමම රටවලින් බහුතරයක් �මාජවාදි ලහෝ අධිරාජ්යවාදි කඳවුරු
         ලදලකන් එකකටවත් �ම්බන්ධ ලනොවී සිටීමින් කඳවුරු ලදකම �මග �ම්බන්ධතා

           පවත්වාලගන යාමට කැමැත්ලතන් සිටි ජාතික ධනපති පන්තිය විසින් පා�නය කරන �ද

 ඒවා විය.           ල�ෝකල� රටවල් සියල්�ම �ම්බන්ධ වී සිටි ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය වැනි
         �ංවිධාන වලින් ඉවත්ව සිටීම ජාත්යන්තර �ම්බන්ධතාව�දී බරපත� අවාසියක් බව

     ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් නිගමනය කරන්නට ඇත.      අලනත් අතට බටහිර අධිරාජ්යවාදල�
            ග්රහණයට නතු වූ ලමම �ංවිධාන තුළ �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� ස්වාධීන අදහස්

            මතු කිරීම �ඳහා ශක්තියක් �බාදීමට ද ල�ෝවියට් �ංගමය �හ �මාජවාදි රාජ්ය පIධතිය

         ලමම �ංවිධාන තුළ නිලයෝජනය වීම නි�ා ඉඩ ප්රස්ථා විවර විය.

          ල�ෝවියට් �ංගමය �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව�ට ආධාර �ැපයීම �ඳහා ස්වාධීන
           �මාජවාදි ජාත්යන්තර �හලයෝගිතාවක් ද නිBමාණය කර තිබුණ අතර එම වැඩ පිළිලවළ

          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ලහෝ ලවනත් ජාත්යන්තර �ංවිධානයක න්යාය පත්රයට යට

  කිරීමටද ඉඩ නුදුන්ලන්ය.         ල�ෝවියට් �ංගමය එක් පැත්තකින් බටහිර රටවල් ද අන්තBගත
          ජාත්යන්තර යාන්ත්රණය තුළ නම්යශීලි ල�� කටයුතු කරමින් එම �ංවිධාන හරහා
          �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� ආධාර කළ අතර අලනක් අතින් තමන්ලpම ජාත්යන්තර

         ආධාර �බා ලදන ස්වාධීන යන්ත්රණයක්ද ලවනම පවත්වාලගනයමින් ල�ෝක ලIශපා�නල�

    තුළ සිය බ�පෑම පුළුල් කල�ය.

            එලස් නම් ල�ෝවියට් නායකත්වය තමන්ම ඉදිරිපත් කළ වැඩ �ටහනක් වූ මූලික ල�ෞඛ්ය
           පහසුකම් වBධනය ට අවශ්ය අත්දැකීම් හුවමාරු කරගැනීම �ඳහා වන �ම්ලම්�නය තම
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            රලට්ම පවත්වIදී ලහෝ ඊට පසුව ලහෝ ඒ �ම්බන්ධව එතරම් වැදගත් කමක් �බා ලනොදුන්ලන්

මන්ද?  ල�ෝවියට් �ංගමය 1974         දී ලමම �ම්ලම්�නය පිළිබඳව ලයෝජනා කළ ලමොලහොලත් සිට
            එක්�ත් ජනපදය �හ බටහිර රාජ්යයන් විසින් දිගින් දිගටම එය ලනොතකා හැරීම �හ
           කල්දැමීම සිදු කිරීමත් අව�ානල�දී එය පවත්වන්නට තීරණය වූ විට එය ල�ෝවියට් �ංගමල�

    පැවැත්වීම වළක්වාලීමට හැකි සියලු “  යටිකූට්ටු ක්රියාමාBග ”      දියත් කිරීමත් එයට බ�පෑ එක්

   ල�තූවක් ල�� �ැළකිය හැකිය.       ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය එලතක් පවත්වාලගන ආ
          තාක්ෂණ මූලික වාණිජ ප්රලGශයක් �හිත ල�ෞඛ්ය ප්රතිපත්ති ලවනුවට මූලික ල�ෞඛ්ය

   පහසුකම් �හ �මාජ සුරක්ෂිතතාව,       නිදහස් �ංවිධිත ල�ෞඛ්ය ලස්වා ක්රම ආදිලයන්
         �මන්විත ල�ෞඛ්ය ප්රතිපත්තියක් ඇතිකිරීලම් ල�ෝවියට් ආකෘතිය ලවත �ංවBධනය ලවමින්

          පවතින රටවල් ආකBෂණය වීම වැළැක්වීම �ඳහා මා�B �හ ලනලවල් වැන්නන්
           ලයොදාගනිමින් ල�ෝවියට් ල�ෞඛ්ය ක්රමයට විකල්ප ක්රමයක් ලගොඩ නැගීමට වෑයම් කිරීම ද

    තවත් ල�තුවක් ල�� �ැළකිය හැකිය.       අව�ානල�දී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ තමන්
             විසින් ලපරට දමන �ද වැඩ පිළිලවළ යටපත් වී එක්�ත් ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර රාජ්යයන්

                       �හ �හ ලරොකලෆ�B වැනි පදනම් ආයතන විසින් යළිත් ඔවුන්ලp වැඩ පිළිලවළක්
         ක්රියාත්මක කිරීමට �මත්වුවලහොත් එය ල�ෝවියට් �ංගමල� ලIශපා�න පරාජයක් ල��

          හුවා දැක්වීමට ඇති ඉඩකඩ වැළැක්වීම ද ඔවුන්ලp අරමුණ වූවා විය හැකිය.   ඇතැම් විට
            ලමයට �ම්පූBණ ප්රතිවිරුIධ ල�තුවක් ද ඒ �ඳහා බ�පාන්නට ඇති ඉඩකඩ බැහැර කළ

ලනොහැකිය.          එනම් තමන් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානයට ලයෝජනා කරන �ද වැඩපිළිලව�ක් හා
            �ම්බන්ධ �ම්මන්ත්රණයක් තම රලට්ම පවත්වා එයින් යම් වැඩ පිළිලවළක් �ම්මත වූ විට එය

     ජාත්යන්තර ල�ෞඛ්ය ක්ලෂ්ත්රය තුළ සිදුවන “  ල�ෝවියට් ආක්රමණයක්”  ලහෝ “    ලකොමියුනිස්ට්

 ලප්රොපගැන්ඩා ව්යාපෘතියක්”        ල�� හංවඩු ග�මින් එම වැඩපිළිලවළ කඩාකප්පල් කරනු ඇතැයි

    යන �ැකය නි�ා වන්නට පුළුවන.
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          ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය විසින් ල�ෝවියට් �ංගමය ප්රමුඛ �මාජවාදි කඳවුලB ඉල්ලීමකට
 අනුව 1978           දී කැඳවන �ද ප්රාථමික ල�ෞඛ්ය පිළිබඳව විලRෂ ජාත්යන්තර �ම්ලම්�නය පැවැති

        ක�ාක්ස්ථාන ල�ෝවියට් �මූහාණ්ඩුලG අල්මා අටා නගරල� ල�නින් �ම්මන්ත්රණ ශා�ාව

  අල්මා අටා ප්රකාශනය
  ක�ාක්ස්තාන ල�ෝවියට් �මූහාණ්ඩුලGදී 1978  �ැප්තැම්බB 12     වැනි දින ල�ෝක ල�ෞඛ්ය

            �ංවිධානය විසින් එහි ල�ෝවියට් නිලයෝජිත පිරි�ලp ඉල්ලීම පරිදි කැඳවන �ද මූලික ල�ෞඛ්ය
         පහසුකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර �ම්ලම්�නයට �හභාගි වූ රටව� නිලයෝජිතයන් විසින් �ම්මත

          කරන �ද ප්රකාශනය තුළ ල�ෞඛ්ය �ම්පන්න බව අBථකතනය කර ඇත්ලත් ලමලස්ය.

(I)   ලමම �ම්ලම්�නය විසින්,     ල�ෞඛ්ය �ම්පන්න බව යනු කායික,    මානසික �හ �මාජීය
          යහපැවැත්ම බවත් එය හුලදක් ලරෝගයන්ට ලහෝ ආබාධිත තත්ත්වයන්ට ලගොදුරු ලනොවී

   සිටීම පමණක් ලනොවන බවත්,         එය මූලික මානව අයිතියක් බවත් �ාක්ෂාත් කරගත හැකි
          ඉහළම මට්ටලම් ල�ෞඛ්ය තත්ත්වයක් �බාගැනීම අතිශය වැදගත් ල�ෝක ව්යාප්ත �මාජීය

         ඉ�ක්කයක් බවත් එය �ාක්ෂාත් කරගැනීම �ඳහා ල�ෞඛ්ය අංශල� ක්රියාකාරිත්වයට
         අමතරව අලනකුත් �ාමාජීය ආBථික අංශව� ක්රියාකාරිත්වය අවශ්ය බවත් නැවතත්

  �හතික කර සිටී.

(II)            �ංවBධිත රටවල් �හ �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටවල් අතරද රටවල් තුළ අභ්යන්තර

      වශලයන්ද පවත්නා ල�ෞඛ්ය තත්ත්වයන්ලp බරපත� විෂමතාව ලIශපා�නික,  �ාමාජීය
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            �හ ආBථිකමය වශලයන් පිළිගත ලනොහැකි අතර එය සියලු රටව� අවධානයට �ක්විය යුතු

තත්ත්වයකි.

(III)          �ංවBධනය ලවමින් පවතින �හ �ංවBධිත රටවල් අතර ල�ෞඛ්ය තත්ත්වයන්ලp
           ලවනස්කම් අඩු කිරීම �ඳහාත් සියලු ලදනාට පූBණ ල�ෞඛ්ය �ම්පන්න ජීවිතයක් �බා ගැනීම

           �ඳහාත් නව ජාත්යන්තර ආBථික රටාවක් මත පදනම් වූ ආBථික �හ �මාජීය

    �ංවBධනයට මූලික වැදගත්කමක් හිමි ලG.      ජනතාවලp ල�ෞඛ්ය වBධනය කිරීමත් ආරක්ෂා
         කිරීමත් ආBථික �හ �මාජීය �ංවBධනය පවත්වාලගන යාම පිණි� අනිවාBය අවශ්යතාවක්

            වන අතර එමගින් වඩාත් උ�ස් ජීවන මට්ටමක් �හ ල�ෝක �ාමය ළඟා කරගැනීමට

 හැකිවනු ඇත.

(Iv)          තමන්ලp ල�ෞඛ්ය �ම්බන්ධ ප්රතිපත්ති තීරණය කිරීලම්දීත් ඒවා ක්රියාත්මක කිරීලම්දීත්
        පුIගලිකවත් �ාමූහිකවත් එම ක්රියාවලියට �හභාගිවීමට ජනතාවට අයිතියක් �හ

 වගකීමක් ඇත.

((v)          ප්රමාණවත් ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �හ �මාජීය ක්රියාමාBග ගැනීම මගින් පමණක්

          ජනතාවලp ල�ෞඛ්ය �ාක්ෂාත් කරගත හැකි අතර එය ආණ්ඩු �තු වගකීමක් ලG.

    එළැඹීමට නියමිත දශකයන් තුළ ආණ්ඩුව�ද,          ජාත්යන්තර �ංවිධානව�ද �මස්ත ල�ෝක

      ප්රජාලGද ප්රධාන �මාජීය ඉ�ක්කය විය යුත්ලත් ව�ර 2000     වනවිට සියලු ජනතාව �මාජීය
          �හ ආBථික වශලයන් ඵ�දායි ජීවිතයක් කරා ලයොමුකරවන මට්ටලම් ල�ෞඛ්ය �ම්පන්න

  බවක් ඔවුන්ට �බාදීමය.        �මාජ යුක්තිය පිළිබඳ ජීවගුණය තුළ සිදුවන �ංවBධනල�
           ලකොට�ක් ල�� මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ැපයීමට කටයුතු කිරීම ලමම ඉ�ක්කය කරා

 ළඟාවීලම් යතුරයි

(VI)           මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් යනු විද්යාත්මකව නිවැරදි �හ �ාමාජීය වශලයන් පිළිගත හැකි

    ක්රමලGදයන් �හ තාක්ෂණය මත පදනම්වූත්, ප්රාලයෝගිකවූත්,     යම් ප්රජාවක් තුළ ජීවත්වන්නා
          වූ පුIග�යන්ට පවුල්ව�ට ඔවුන්ලp පූBණ �හභාගිත්වය මගින් �Bව �ාධාරණ ල��

 �බාගතහැකි වූත්,        ස්වයංලපෝෂිතභාවය �හ ස්වයංතීරණය යන මූ�ධBමයන් මත පදනම්ව
            ඔවුන්ලp �ංවBධනල� කවර අවධියකදී වුවද ප්රජාවට �හ රටට දරාගත හැකි වියදමක් තුළ

      �බාගැනීලම් හැකියාව ඇත්තා වූත් ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ප්රලදයකි.    එය රලට් ල�ෞඛ්ය

   පIධතිල� ද ප්රජාලG �මාජ-      ආBථික �ංවBධනල� ද ලවන්කළ ලනොහැකි ලකොට�කි. 

පුIග�යන්,            පවුල් �හ ප්රජාවන් ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතිය �හ �ම්බන්ධ කරන පළමු මට්ටම

එයයි.          එමගින් ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ජනතාවලp වා�ස්ථාන �හ වැඩලපොළවල් ලවත ලගන යන

        අතර අඛණ්ඩ ල�ෞඛ්ය ක්රියාදාමල� පළමු �ංර*කය ල�� ක්රියාත්මක ලG.

VII   මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්
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1.           රටක �හ එය තුළ ජීවත්වන ජනකණ්ඩායම්ව� ආBථික තත්ත්වයන් �හ �මාජ
          �ංස්කෘතික �හ ලIශපා�න ගුණාංග මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් තුළ පරාවBතනය වන අතර

   ඒවා තුළින් පරිණාමයට �ක්ලG.      මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්ව� පදනම වන්ලන් �මාජ, ජීව, 

වෛවද්ය,           �හ ල�ෞඛ්ය ලස්වා පBල�ෂණ හා �ම්බන්ධිත ප්රතිඵ� �හ මහජන ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ

  අත්දැකීම් භාවිතයට ගැනීමය.

2.     මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් විසින් ප්රවBධක, නිවාරක,      සුව කිරීම් �හ පුනරුත්ථාපන ලස්වා

        අවශ්ය පරිදි �පයමින් ප්රජාලG ප්රධාන ල�ෞඛ්ය ගැටළුව�ට වි�ඳුම් �බාලදයි.

3.      මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් යටතට අවම වශලයන්;      පවත්නා ල�ෞඛ්ය ගැටළු �හ ඒවා

         වළක්වන �හ පා�නය කරන විධික්රම පිළිබඳ අධ්යාපනය �ැබීලම් අවස්ථාව ;  ආහාර

     �ම්පාදනය වBධනය කිරීම �හ නිවැරදි ලපෝෂණය;     ල�ෞඛ්යාරක්ෂිත ජ�ය �හ මූලික

 �නීපාරක්ෂක පහසුකම්;                       පවුල් �ැ�සුම �හ ප්රධාන ආ�ාදක ලරෝගව�ට එලරහි

       ප්රතිශක්තිකරණය ඇතුළු මාතෘ �හ ළමා ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ පහසුකම්;   ප්රාලIශියව ව්යාප්ත වන

    ලබෝලවන ලරෝග වැළැක්වීම �හ පා�නය;               �ාමාන්ය ලරෝග �හ තුවා�ව�ට සුදුසු පරිදි

        ප්රතිකාර �බාදීම �හ අත්යවශ්ය ඖෂධ �ැපයීම යනාදිය අයත් ලG.

4.     මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ප්රවBධනය �ඳහා;   ල�ෞඛ්ය අංශයට අමතරව,    ජාතික �හ ප්රජා

   �ංවBධනයට අදාළ සියලු අංශ,  විලRෂලයන්ම කෘෂිකBමය,  �ත්ව පා�නය,ආහාර,  කාBමික

නිෂ්පාදන, අධ්යාපන, නිවා�,  ලපොදු කටයුතු,      �න්නිලGදන �හ අලනකුත් අංශ �ම්බන්ධවන

          අතර ලම් සියලු අංශ මනා ල�� �ම්බන්ධීකරණයකින් යුතුව ක්රියාකිරීම අත්යවශ්ය ලG.

5.     මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ප්රවBධනය �ඳහා;       පුIග�යන් �හ ප්රජා කණ්ඩායම් උපරිම ල��

     ස්වශක්තිය මත විRවා�ය තබා කටයුතු කිරීමත්;    මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ැ�සුම්කරණය, 

          �ංවිධානය �හ ක්රියාත්මකකරණය �හ අධීක්ෂණය යන අවස්ථාවන් තුළ ඔවුන්ලp පූBණ

�හභාගිත්වය;          ප්රාලIශීය �හ ජාතික වශලයන් ඇති සියලු �ම්පත්වලින් උපරිම ප්රලයෝජන

ගැනීම;           ජනතා �හභාගිත්වය �ංවBධනය කිරීම �ඳහා අවශ්ය සුදුසු අධ්යාපන කටයුතු සිදු

   කිරීම ආදිය අත්යාවශ්ය ලG.

6.   මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්;       වැඩි අවශ්යතාවකින් ලපලළන්නන්හට ප්රමුඛතාව ලදන අතරම
           සියලු ලදනා �ඳහා පුළුල් ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �බාලදමින් �Bව ව්යාප්ති ප්රගතියක් කරා ලයොමු

          ලකලරන ක්රියාකාරි �හ අලන්යෝන්ය වශලයන් �හාය ලදමින් මඟලපන්වන ක්රම පIධතීන්

    �මග අනුක�නය ලවමින් පවත්වාලගන යායුතුය.

7.   මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්;    ප්රාලIශිය �හ උපලIශාත්මක මට්ටලම්දී,   සිය ලස්වයට ගැළලපන
         තාක්ෂණික �හ �ාමාජීය පුහුණුවක් �බමින් කණ්ඩායමක් ල�� ක්රියාත්මක වන්නාවූ

වෛවද්යවරුන්, ලහදියන්,   පවුල් ල�ෞඛ්ය ලස්විකාවන්,  ස්ලGච්ඡා ලස්වකයන්,   �හ ප්රජා
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          ලස්වකයන් ලමන්ම �ම්ප්රදායික වෛවද්යවරුන් ඇතුළු ල�ෞඛ්ය ලස්වල� නිරත සියලු ලදනා
       මත හැකියාව �හ අවශ්යතාව මත පරිදි රඳා පවතී

(VIII.)           පුළුල් ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතිය ලකොට�ක් ල�� මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ආරම්භ

     කිරීමටත් පවත්වාලගන යාමටත් අවශ්යවන ජාතික ප්රතිපත්ති,  උපාය මාBග,   �හ ක්රියාකාරි
           �ැ�සුම් අලනකුත් අංශ �මග �ම්බන්ධීකරණයකින් යුතුව සියලු ආණ්ඩු විසින් �කස් කළ

යුතුය.            රලට් ජාතික �ම්පත් �හ පවත්නා බාහිර �ම්පත් වඩාත් සුදුසු පරිදි ලයොදාගැනීම

      �ඳහා ලIශපා�න අධිෂ්ඨානයක් �හිතව ක්රියාත්මක විය යුතුය.

(IX)            කවර ලහෝ රටක ජනතාවක් විසින් �බන ල�ෞඛ්යමය ජයග්රහණ ල�සු සියලු රටව�
          ජනතාව �බන ල�ෞඛ්යමය ජයග්රහණයක් වන බැවින් මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් සියලු
          ලදනාටම �ැබීම �හතිකවන පරිදි සියලු රටවල් �හලයෝගිතාවකින් යුතුව කටයුතු කළ

යුතුය.            ලමකී �ංදBභය තුළ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �හ
          යුනිල�ෆ් �ංවිධානල� ඒකාබIධ වාBතාව විසින් ල�ෝකය පුරා මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්

        �ංවBධනය �හ ක්රියාත්මක කිරීම �ඳහා මනා පදනමක් �පයනු �බයි.

(x) ව�ර 2000          වනවිට ල�ෝකල� සියලු ලදනා හට පිළිගතහැකි මට්ටලම් ල�ෞඛ්ය �ම්පන්න
            ජීවිතයක් �බාගත හැක්ලක් ල�ෝකල� �ම්පත් වඩාත් යහපත් ල�� �හ �ම්පූBණ ල�� ඒ

  �ඳහා ලයදවීම මගිනි.        ල�ෝකල� �ම්පත්වලින් අතිවිශා� ප්රමාණයක් දැන් වියදම් කරනුල�

     ආයුධ නිෂ්පාදනය �හ �න්නIධ ගැටුම් �ඳහාය. නිදහ�,    �ාමය �හ නිරායුධකරණය �ඳහා
           අව්යාජ ප්රතිපත්ති ක්රියාවට නැංවීම මගින් �ාමකාමී අවශ්යතා �හ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම්

           ඇතුළු �මාජ ආBථික �ංවBධනය �ඳහා අවශ්යවන අතිලBක �ම්පත් මුදාහැරීම සිදු කළ

හැකිය,   සිදු කළ යුතුය.

***

         තාක්ෂණික �හලයෝගිතාව මත පදනම්ව නව ජාත්යන්තර ආBථික රටාවක් පවත්වාලගන
           යමින් ල�ෝකය පුරා විලRෂලයන්ම �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටවල් තුළ මූලික ල�ෞඛ්ය

            පහසුකම් �ංවBධනයට �හ ක්රියාත්මක කිරීම �ඳහා අවශ්ය වන හදිසි �හ ඵ�දායි ජාතික
          �හ ජාත්යන්තර ක්රියාමාBග ගන්නා ල�� මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර

  �ම්ලම්�නය ඉල්�ා සිටී.        විලRෂලයන් �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� මූලික ල�ෞඛ්ය
           පහසුකම් �ඳහා අවශ්යවන තාක්ෂණික �හ මු�්යාධාර වැඩි වැඩිලයන් �ැපයීම �ඳහා වන

          ජාතික �හ ජාත්යන්තර කැපවීමට �හාය දක්වන ල�� ලමම �ම්ලම්�නය ල�ෝකල� සියලුම
 රටව� ආණ්ඩු,             ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය �හ යුනිල�ෆ් �ංවිධානය �හ අලනකුත්

      ජාත්යන්තර �ංවිධාන ලමන්ම බහුපාBRවික �හ IවිපාBRවික ආයතන,   රාජ්ය ලනොවන

�ංවිධාන,    අරමුදල් �බා ලදන ආයතන,        ල�ෞඛ්ය අංශල� ලස්වල� නිරත සියලු ලදනා �හ

      �මස්ත ල�ෝක ප්රජාව ලවත ආයා*නා කර සිටී.     ලමම ප්රකාශනල� අන්තBගතය �හ

      ජීවගුණයට අනුරූප ල�� මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් හඳුන්වාදීම,   �ංවBධනය �හ
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            පවත්වාලගන යාමට �හාය දක්වන ල�� ඉහත කී සියලු අංශ ලවතින් ලමම �ම්ලම්�නය

 ඉල්�ා සිටී.
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1978        අල්මා අටා ප්රාථමික ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ විලRෂ ජාත්යන්තර �ම්ලම්�නය



1980         දී හංලpරියාලG බුකාලරස්ට් නගරල�දී පැවැති �මාජවාදි රටව� ල�ෞඛ්ය

       ඇමැතිවරුන්ලp රැස්වීලම්දී අල්මා අටා ප්රකාශනල� වූ �ැමට ල�ෞඛ්ය,   නව ජාත්යන්තර
           ආBථික රටාවක් �හ ල�ෝක �ාමය අතර පවත්නා ලවන් කළ ලනොහැකි �ම්බන්ධය

          අවධාරණය කරමින් එම ප්රකාශනල� නිBලIශ නිලයෝජනය වන විවිධ ලයෝජනා ගණනාවක්

   �ම්මත කර ගන්නා �දි.        එලමන්ම ල�ෝවියට් �ංගමය විසින් එවකට ල�මන ප්රජාතාන්ත්රික

          �මූහාණ්ඩුව තුළ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ඇති කිරීම �ඳහා �හාය වන �දි.

           �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටවල් තුළ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ඇති කිරීමට ආධාර
           කිරීලම්දී ල�ෝවියට් �ංගමල� �හ එක්�ත් ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර රටව� ප්රලGශයන් අතර

    පැහැදිලි ලවනස් කම් දක්නට �ැබිණි.                  අල්මා අටා හි මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ

  ප්රකාශනය මගින් “     ඉහළ සිට පහළට ක්රියාත්මක කිරීම ”      ප්රතික්ලෂ්ප කර තිබුණ ද බටහිර
            රටවල් විසින් ක්රියාත්මක කිරීමට �හාය දුන්ලන් ආධාර �බන රලට් අවශ්යතාව �හ අනුව
             ලනොව තමන් විසින් ලයෝජනා කරන අඩු වියදම් �හිත �හ අවප්රමාණ කරන �ද ව්යාපෘතින්

�ඳහාය.            බටහිර රටව� ආධාර මත �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� ලගොඩ නගන �ද

 ල�ෞඛ්ය පහසුකම්,          �ංවBධිත රටවල් විසින් තම ජනතාව �ඳහා එම අවශ්යතාව �ඳහාම

           ලගොඩ නගන �ද ල�ෞඛ්ය පහසුකම් ව�ට වඩා ගුණාත්මක අතින් පහත මට්ටමක පැවතිණි. 

          ලමයට ප්රතිවිරුIධ ල�� �මාජවාදි රටව� �හලයෝගීතා ආධාර වැඩ පිළිලවළ තු�දී
          අවධාරණය වූල� �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතිය ශක්තිමත්

 කිරීලම් වැදගත්කමයි.        ඔවුහු ල�ෝවියට් ආකෘතිල� දියුණු ල�ෞඛ්ය පIධතියක් �ංවBධනයට

   එම රටව�ට ආධාර කළහ.
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       අල්මා අටා �ම්ලම්�නයට �හභාගි වූ විවිධ රටව� නිලයෝජිතයන්



    �මාජවාදි රටව� ල�ෞඛ්ය ඇමැතිවරුන්ලp 24      වැනි හමුව කියුබාලG හවානා නගරල�දී

පැවැත්විණි.           ලමහි දී ද අල්මා අටා ප්රකාශනල� වැදගත්කමත් අතර මහජන ල�ෞඛ්ය

        සුරැකීලම් දී ලකොමියුනිස්ට් �හ කම්කරු පක්ෂව� කාBයභාරයත් අවධාරණය ලකරිණි.  ලමම
        අවධිල�දී ල�ෝවියට් �ංගමය ඇලමරිකාව විසින් ඇෆ්ගනිස්ථාන �මාජවාදි ජනරජයට

           එලරහිව ලයොදවන �ද මුජහඩීන් ගරිල්�න් �මග යුIධයකට මැදිහත් ලවමින් සිටි අතර

             බටහිර රටවල් විසින් උත්�න්න කරන �ද ආයුධ තරඟයටද මුහුණ දීමට එයට සිදු වී තිබිණි.

       මේසෝවියට් සංගමමේ2 බිඳවැටීම සහ අල්මා අටාමේවන් පසු මේලෝකය

1978         ල�ෝවියට් �ංගමල� අනුග්රහලයන් ක�ාක්ස්ථානල� අල්මා අටාහි පැවැති ප්රාථමික
          ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ ජාත්යන්තර �ම්ලම්�නය පිළිබඳ �මරු ඵ�කය තාමත් එම �ම්ලම්�නය

     පැවැති ල�නින් �ම්මන්ත්රණ ශා�ාලG දක්නට �ැලo.      එම �ම්ලම්�නය කැඳවන �ද ල�ෝක
              ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය දැන් අල්මා අටා ප්රකාශනල� සියලු වගන්තිව� හරය විකෘතිකරමින්

     ප්රාථමික ල�ෞඛ්ය යනු ඖෂධ �මාගම්ව�ට ,dN     ඉපැයීමට හැකි වාBෂික එන්නත්කරණ වැඩ

   පිළිලව�ක් බවට පිරිලහ�ා තිලo.

1979      දී මාගරට් තැ*B එංග�න්තල� බ�යට පත්වීමත්, 1980     දී ලරොනල්ඩ් ලBගන් එක්�ත්
            ජනාධිපතිවරයා ල�� පත්වීමත් �මග උත්�න්න වූ යුදවාදයට �මාන්තරව නව ලිබරල්වාදි

         ප්රතිපත්ති ජාත්යන්තර ආBථිකය �හ ලIශපා�නය තුළ ලපරට පැමිණිම සිදු විය. 
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           �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටවල් ල�ෝක බැංකුලG �හ ජාත්යන්තර මු�්ය ආයතන ආදිල�
            ණය උගු�ට සිරලවමින් ඒවා ආපසු ලගවීම �ඳහා සිය ජාතික ධනලයන් වැඩි ප්රතිශතයක්

     ලගවමින් සිටින තත්ත්වයක් උIගත ලවමින් පැවැතිණි.

           ලමම තත්ත්වය යටලත් අල්මා අටා ප්රකාශනලයන් ල�ෝකල� ආණ්ඩුවලින් ඉල්�ා සිටි පරිදි යුද
          අවි නිෂ්පාදනයට ලයොදන �ම්පත් මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ංවBධනයට ලයදවීම ලබොලහෝ

  රටව� ප්රමුඛතාවක් ලනොවිණි.       අලනක් අතට ල�ෝක බැංකුලG �හ ජාත්යන්තර uQ,H 
           අරමුදලල් ණය උගු�ට සිරව සිටි �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටවල් බහුතරයක ල�ෞඛ්ය

            �හ අධ්යාපනය �ඳහා ජාතික ආදායමින් වැය කරන මුදල් කපාහරින ල�� එම ආයතන
            විසින් බ� කිරීම ල�තුලවන් එම රටව� �මස්ත ල�ෞඛ්ය පIධතියම පරිහානියට �ක් වීමත්

   වාණිජකරණයට �ක්වීමත් සිදු විය.

1979    දී ඉතාලිල� ලබ�ාගිලයෝ නගරල�දී (Bellagio)      මූලික ල�ෞඛ්ය පහසු කම් පිළිබඳ

      �ම්ලම්�නයක් ලරොකලෆ�B �ංවිධානල� අනුග්රහය යටලත් පවත්වන �දි.  ලමම
           �ම්ලම්�නල� �ැබෑ අරමුණ වූල� ල�ෝවියට් බ�පෑම යටලත් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය තුළ

            පිළිගැනීමට �ක් වූ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ අල්මා අටා ප්රකාශනය විසින් ඉදිරිපත්
           කරන �ද නිBලIශ �හ වැඩපිළිලවළ දියාරු කරමින් ලරොකලෆ�B පදනලම් තාක්ෂණ මූලික

    ල�ෞඛ්ය ප්රතිපත්තීන් යළිත් ලපරට ගැනීමයි.       ලම් යටලත් අල්මා අටා ප්රකාශනය විසින්
            ඉදිරිපත් කරන �ද �මාජ ආBථික සුබ�ාධනය මත පදනම් ව පුළුල් ජාතික ල�ෞඛ්ය

         පIධතියකට අන්තBග්රහණය වූ මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ංවBධනය කරනු ලවනුවට
            එන්නත්කරණය වැනි ක්රම මගින් ලරෝග මBදනය කිරීලම් අඩු මි� �හ පහසුලවන් භාවිතයට

     ලයදවිය හැකි ක්රමලGදයන් පිළිබඳව අවධාරණය ලකරිනි.     ලමයට ල�තු වශලයන් ඔවුන්
           දැක්වූල� අල්මා අටා ප්රකාශනල� නිBලIශ ක්රියාත්මක කිරීම �ම්පත් හිඟයක් ඇති ලමවැනි

   යුගයකට කළ ලනොහැකි බවයි.

             අල්මා අටා ප්රකාශනල� �මස්ත දැක්ලම් හරය දියාරු කිරීම �හ විකෘති කිරීම දිගින් දිගටම

 සිදු විය.           යුනිල�ෆ් වැනි �ංවිධාන විසින් ද ළමා ල�ෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීම යනු

  එන්නත්කරණය මගින් “      බිහිසුණු ලරෝගවලින් ළමා ජීවිත ග�වාගැනීමක් ”   බවට ඌනනය

 කරන �දි. ලපෝෂණය, අධ්යාපනය, නිවා�,       �නීපාරක්ෂාව වැනි �ාධක ළමා ල�ෞඛ්ය පිළිබඳ

     නිBණායකයන් ලවතින් ලහමින් සීරුලGම ඉවත් ලකරිණි.    ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල�ත්

    යුනිල�ෆ් �ංවිධානල�ත් වාBෂික වාBතාව� “   ග�වාගනු �ැබූ ළමුන්”    �ංඛ්යා ලල්ඛන පිරී

  ඉතිරී යන්නට විය. එල�� “       අති �ාBථක එන්නත්කරණ ව්යාපාර මගින් ග�වාගනු �ැබූ”  උග්ර
            දරිද්රතාවලයන් පීඩා විඳිමින් මන්ද ලපෝෂණයට �ක් වූ ලමම ළමා ජීවිතව�ට ඉන්පසුව සිදු

           වූල� කුමක්දැයි යන්න ගැන ල�වීම තවදුරටත් ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ලහෝ යුනිල�ෆ්

  �ංවිධානල� වගකීමක් ලනොවිණි.

1991          වනවිට ල�ෝවියට් �ංගමල� ලබොලහෝ �මූහාණ්ඩු එය ලවතින් බිඳී ඉවත්ලවමින්
           ස්වාධීනත්වය ප්රකාශකර තිබූ අතර එක්�ත් ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර රටවල් දුBව�ව ගිය

         ල�ෝවියට් රුසියාලG අභ්යන්තර කටයුතුව�ට �ෘජුවම �හ විවෘතවම මැදිහත් ලවමින් තිබිණි.
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          දැවැන්ත ලIශපා�න �හ �මාජ ආBථික අBබුදයක් තුළ ල�ෝවියට් රුසියාව ගිලී ගිල�ය. 

         ල�ෝවියට් රුසියාලG ලකොමියුනිස්ට් විලරෝධීහු ලබෝරිස් ලයල්ට්සින් යටලත් �ංවිධානය ලවමින්
            බටහිර රටවල් �හ ආයතන �මග එක්ව �මාජවාදි ක්රමය බිඳ දමා ල�ෝවියට් �ංගමයට

         අයත් රටව� �ම්පත් ලකොල්�කෑම �ඳහා ඒ වනවිටත් ක්රියාත්මක ලවමින් පැවතිණි.  ලමම

     තත්ත්වය වළක්වාලීමට රුසියානු පාBලිලම්න්තුව උත්�ාහ ගත්ලත්ය.  ලයල්ට්සින් විසින් 1993 

        �ැප්තැම්බB ම� ල�ෝවියට් මහජන නිලයෝජිතයන්ලp ලකොංග්ර�ය ලහවත් පාBලිලම්න්තුව

  විසුරුවාලීමට නිලයෝග කල�ය.       පාBලිලම්න්තුව විසින් ලමම නිලයෝග ප්රතික්ලෂ්ප කරමින්
          ලබොරිස් ලයල්ට්සින්ට එලරහිව ලදෝෂාභිලයෝගයක් ලගන එමින් ඔහුව ඉවත් කර නිලයෝජ්ය

   ජනාධිපති ඇල�ක්�න්ඩB රුට්ස්ලකෝයි (Aleksandr Rutskoy)    ජනාධිපතිවරයා ල�� නම් කරන

�දි.          ලම් අතර ලයල්ට්සින් අනුගාමිකලයෝ විසින් පාBලිලම්න්තුව වට�ා උIලඝෝෂණ ආරම්භ

         කළ අතර එයට බටහිර රාජ්යයන්ලp දැඩි අනුග්රහය �හ ආධාර හිමිවිය.  අව�ානල�දී
        ලයල්ට්සින් හිතවාදි හමුදා ලකොටස් විසින් පාBලිලම්න්තුවට පහරදී පාBලිලම්න්තු

           නිලයෝජිතයන් අත් අඩංගුවට ගත් අතර ලයල්ට්සින් නව පාBලිලම්න්තුවක් පත් කිරීම �ඳහා

 කටයුතු කල�ය.         ලමල�� ල�ෝකල� පළමු වැඩ කරන ජනතාවලp රාජ්යල� මිනීලපට්ටියට

   අව�න් ඇණය ග�නු �ැබිණි.

           ල�ෝවියට් �මූහාණ්ඩු පIධතිල� බිඳවැටීම විසින් එම රටව� ජීවත් වූ ජනතාවලp �මාජ

     ආBථික තත්ත්වයන් ක්ෂණික කඩාවැටීමකට �ක් විය.     නිෂ්පාදන ආයතන එනම් ලගොවිබිම්
             �හ ෆැක්ටරි ද පතල් බිම් ද බටහිර �මාගම් �හ ලකොමියුනිස්ට් විලරෝධීන් �හ බටහිර

   �මාගම් විසින් ලකොල්�කනු �ැබිණි.      ල�ෞඛ්ය පIධතිය වැනි ලස්වාවන් පුIගලීකරණය

ඇරඹිණි.          මූලික ල�ෞඛ්ය පහසුකම් �ැපයීමට ලහෝ ජනතාව ලවත කිසිදු පහසුකමක්

     �ැපයීමට නව පා�කයන් තුළ උවමනාවක් ලනොවිණි.           ජනතාවලp ල�ෞඛ්ය තත්ත්වය

   ශීඝ්රලයන් පිරිහීමට පටන් ගැනිණි.

          ල�ෝවියට් �ංගමල� බිඳවැටීම බ�පෑලG ල�ෝවියට් �මූහාණ්ඩු තුළ ජීවත්ව සිටි ජනතාවන්ට

 පමණක් ලනොලG.           එය �මස්ත ල�ෝකල�ම පීඩිත ජනතාව භුක්ති විඳිමින් සිටි යම් ලහෝ �මාජ
            ආBථික අයිතිවාසිකම් වූල� නම් එයින් විශා� ප්රමාණයක් අලහෝසි වී යාමට එම කරුණ

 බ�පාන �දි.          නව ලිබරල්වාදි ආBථික ක්රම දැවැන්ත ලGගයකින් ල�ෝකය ආක්රමණය කරන

�දි.           �ංවBධනය ලවමින් පවතින රටව� කෘෂිකාBමික වගාබිම් හා ජ� �ම්පත බහුජාතික

   �මාගම් යටතට පත් විය.       ලබොලහෝ රටව� ල�ෞඛ්ය �හ අධ්යාපනය පුIගලීකරණයට �ක්විය.

 පුIගලික ලරෝහල්,          ඔසු හල් රජල� වියදමින් අධ්යාපනය �හ පුහුණුව �බන වෛවද්යවරුන්

         රජල� ලස්වල� නිරතවන අතරම පුIගලිකව ප්රතිකාර ආයතන �පයාගනිමින් මුදල් ඉපැයීම, 

        ජාතික ල�ෞඛ්ය පIධතිල� වෛවද්යවරුන් ඖෂධ �මාගම්ව� ඒජන්තයන් බවට පත්වීම, 

           බහුජාතික ඖෂධ �මාගම් �මාගම් විසින් දියත් කරන එන්නත්කරණ ව්යාපාර �හ එම
          �මාගම් විසින් සිය ඖෂධ අත්හදාබැලීමට ආසියාලG �හ අප්රිකාලG අ�රණ ජනතාවන් නීති

            විලරෝධී ල�� ලයොදාගැනීම �හ එම රටවල් බටහිර විසින් තහනම් කරන �ද ඖෂධ විකිණීම

     �ඳහා ලවළඳලපොළක් බවට පත් කර ගැනීම,    බහු ජාතික ඖෂධ �මාගම්,   එක්�ත් ජනපද
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  �හ යුලරෝපා රාජ්යයන්,        ඉයුලජනික්ස්වාදි ව්යාපාරව� පූBණ ග්රහණයට නතු වූ ල�ෝක

         ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ල�ෝක ජනතාව තුළ තමන් පිළිබඳව පැවැති ඓතිහාසික

විRවා�ය mdjd§u (         �ැබැවින්ම එය කවර කල�කවත් විRවා� කටයුතු �ංවිධානයක් ල��

  ක්රියා කල� නැත)         ආදිය ජාත්යන්තර �හ ජාතික ල�ෞඛ්ය ක්ලෂ්ත්රයන් තුළ ජීවමාන යථාBථය

  බවට පත් විය.

1990           දශකලයන් පසු ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� පා�නය පූBණ ල�� සියතට ගැනීමට

         එක්�ත් ජනපද රාජ්ය ලදපාBතුලම්න්තුව විසින් වැඩ පිළිලවළක් �කස් කරන �දි.   එය නම්
           එක්�ත් ජනපද රජය ඒ ලවත මැදිහත් ලනොවී ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානල� ක්රියාකාරිත්වය

        ලමලහයවීමට ඇලමරිකානු ප්රලකෝටිපතියන් විසින් ලගොඩනගන �ද පදනම් ආයතන

ලයදවීමය.             එය ආරම්භල� සිට ම ලරොකලෆ�B වැනි පදනම් ආයතන සිදු කරමින් සිටි ලදයම

     වැඩි තීGරතාවයකින් නැවත දියත් කිරීමක් විය.       බිල් �හ ලමලින්ඩා ලpට්ස් පදනම විසින්

      ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ආක්රමණය කරන්ලන් ලම් අනුවය.   ල�ාව්ියට් �ංගමය බිඳවැටීලමන්
           පසු ලම් වනවිට ල�ෝක ල�ෞඛ්ය �ංවිධානය ව්යාජ ව�ංගත ගණනාවක් පිළිබඳ භීතිකාවන්

         නිBමාණය කරමින් ඖෂධ �මාගම්ව� අවශ්යතාව පරිදි ල�ෝකය පුරාම දැවැන්ත
         එන්නත්කරණ ව්යාපාර අරඹමින් එම �මාගම්ව�ට ලඩො�B බිලියන සිය ගණනින්

         උපයාගන්නට ඉඩ ���ා දීම දිගින් දිගටම සිදු කරනු �බමින් සිටියි.    එපමණක් ලනොව නව
        මැල්තුසියන්වාදි �හ යුලජනික්ස්වාදි ප්රතිපත්ති ක්රියාවට නංවමින් අප්රිකාලGත් ආසියාලGත්

          �තින් ඇලමරිකාලGත් ජනගහණය අඩු කිරීලම් අතිශය කෘෘර ප්රතිපත්තින් ක්රියාවට නංවමින්
සිටියි
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