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இலங் கை உளமருத்துவ நிபுணர்ைள் சங் ைத்தின் ஊடை
அறிை்கை
வன்முகையும் அதன் நிரந் தரமான சீர்ப்படுத்த முடியாத
விகளவுைளும்
கடந்த சில நாட்களாக நாட்டில் ததாடர்ந்து நிகழும் வன் முறைச் சம் பவங் கள்
இலங் றக உளமருத்துவ நிபுணர்கள் சங் கத்தின் உறுப்பினர்கறள மிகவும்
கவறல அறடயச் தசய் கின் ைன. தனிநபர்கள் , குடும் பங் கள் , சமூகங் கள்
மை் றும் ஒட்டுதமாத்த ததசத்தின் மீது ஏை் படக்கூடிய கை் பறன தசய் ய
முடியாத உடல் , உளரீதியிலான விறளவுகறளக் கருத்திை் தகாண்டு
அறனத்து வடிவத்திலான வன் முறைகளும் முை் ைாகத் தவிர்க்கப்படுதல்
தவண்டும் .
உடல் ரீதியாகத் தாக்கத்துக்குள் ளாவது, வன் முறை நிகழ் தவான் றுக்கு அருகில்
இருப்பது அல் லது அதறனக் காண்பது தபான் ைறவ தீவிர தநருக்கீட்டுக்
தகாளாறு, தநருக்கீட்டுக்குப் பின் னரான மனவடு தநாய் , பதை் ைக் தகாளாறு,
கடுறமயான மனச்தசார்வு தபான் ை பல விதமான உளவியல்
தநாய் நிறலகளுக்கு வழிவகுக்கும் . வன் முறையின் காரணமாக ஏை் படும்
உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் காலப் தபாக்கில் குறைவறடந்தாலும் , உளவியல்
விறளவுகள் வாழ் நாள் முழுவதும் நீ டிக்க வல் லன.
தனியார் மை் றும் தபாதுச் தசாத்துக்களுக்கு ஏை் பட்ட பரவலான தசதம் மை் றும்
இயல் பான நடவடிக்றககள் , தவறலகறள மீண்டும் ததாடங் குவது
ததாடர்பான தபாருளாதாரத் தாக்கம் காரணமாக உளவியல் ரீதியான
விறளவுகள் ஏை் படலாம் . அழிவுகள் மை் றும் அதை் கு வழிவகுத்த காரணிகள்
முை் றுப் தபைாத வறர, ஏை் கனதவ கஷ்டமான தபாருளாதார சூழ் நிறலயில்
வாழ் கின் ை, தங் கள் நாளாந்தத் ததறவகறளப் பூர்த்தி தசய் ய முடியாத
குடும் பங் களில் , மனச்தசார்வு மை் றும் பதை் ைம் என் பன கணிசமான அளவில்
அதிகரிக்கும் .
வன் முறை காரணமாக எமது நாட்டின் சிறுவர்கள் மை் றும் இறளஞர்களுக்கு
ஏை் படும் தீங் கு விறளவிக்கும் உளவியல் பாதிப்புகளும் முக்கியப்படுத்தப்பட
தவண்டியன. வன் முறைச் தசயல் கறள தநரடியாக அல் லது ததாறலக்காட்சி
மை் றும் சமூக ஊடகங் களின் ஊடாகப் பார்க்கும் சிறுவர்கள்
அதிர்ச்சிக்குள் ளாகலாம் . இளம் வயதில் வன் முறைகறள எதிர்தகாள் வது,
குறிப்பாக அந்த வன் முறைகள் சிறுவர்கள் தங் கள் முன் மாதிரியாகக் கருதும்
நபர்களால் தமை் தகாள் ளப்பட்டால் அது அவர்கள் வளர்ந்தவர்களாகும் தபாது
அந்த சிறுவர்கள் வன் முறையில் ஈடுபடுவதை் கான வாய் ப் றப அதிகரிக்க
வல் லது.மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தபரழிவுகள் மை் றும் தகாவிட் 19
தபருந்ததாை் று ததாை் றுநிறலறம காரணமாக 2019 முதல் எமது நாட்டின்
சிறுவர்களின் கல் வி சீர்குறலக்கப்பட்டுள் ளது.
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தை் தபாறதய வன் முறைச் தசயல் கள் காரணமாக பாடசாறலகள்
மூடப்படும் நிறலறம சிறுவர்களின் கல் வியில் மாத்திரமல் லாது,
ஆதராக்கியமான சமூக உைவுகறள உருவாக்கும் அவர்களின் திைன்
விருத்தியிலும் எதிர்மறையான தாக்கத்றத ஏை் படுத்தவல் லது.
அறமதியான தபாராட்டங் கள் எந் ததவாரு குடிமகனின் ஜனநாயக
உரிறமயாகும் , என் பதுடன் எமது நாட்டின் இறளஞர்கள் கடந் த ஒரு
மாதமாக இந்த உரிறமறயப் பயன் படுத்தி வருகின் ைனர். ஆக்கிரமிப்பு
வழிமுறைகள் மை் றும் உபாயங் கள் மூலம் அவர்களின் உரிறமகறளத்
தடுப்பது ஏை் கனதவ தங் கள் துரதிர்ஷ்டமான நிறல குறித்து
உதவியை் றிருப்பதாக உணரும் இறளஞர்களிறடதய விரக்திறய தமலும்
அதிகரிக்கும் . இது தபராபத்து மிக்க விறளவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் .
அறமதியான முறையில் தபாராட்டம் ததாடர்வதை் குப் தபாறுப்பு வாய் ந்த
அதிகாரத்திலுள் ளவர்கள் உரிய நடவடிக்றக எடுக்க தவண்டும் என
வலியுறுத்துகின் தைாம் . அதத தவறள எங் கள் சக குடிமக்கள் தங் கள்
தபாராட்டங் கறள அறமதியாக, வன் முறையை் ை வழிமுறைகள் மூலம்
மட்டுதம நடத்துமாறு எமது சங் கம் தகட்டுக்தகாள் கிைது.
இலங் றக உளமருத்துவ நிபுணர்கள் சங் கமானது, அறனத்து
இலங் றகயர்களின் உள ஆதராக்கியம் மை் றும் நல் வாழ் வுக்கான தனது
அர்ப்பணிப்றப மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின் ைது. ததசத்திை் கும்
மக்களுக்கும் ததறவப்படும் தநரத்தில் , நாங் கள் அச்சதமா எந்த வித
பாரபட்சதமா இல் லாமல் ததாடர்ந்தும் எங் கள் ஆதரவிறன அளிப்தபாம் .
ததாடர்ச்சியான வன் முறையால் உளரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்ட எவரும்
காறல 9.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணி வறர 0712578578 என் ை ததாறலதபசி
எண்றணத் ததாடர்பு தகாள் ளுமாறு தகட்டுக்தகாள் கின் தைாம் , தமலும்
அவர்கள் ததசிய உளநல நிறுவகத்தின் 24 மணி தநர அவசரத் ததாறலதபசி
இலக்கமான 1926 இறனத் ததாடர்பு தகாண்டு அவர்களுக்குத் ததறவயான
உதவிகறளயும் மை் றும் உளநல ஆதலாசறனகறளயும் தபை் றுக் தகாள் ள
முடியும் .
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