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முதுமையமையும்  
ைக்களின் ஆர�ோக்ககியம் ைீதோன 
்கலந்தும�யோைமல ஊககுவிததல் 

ரை 5ஆம் ரததகியன்று, ஆர�ோக்ககியம் ைீதோன தனது முதல் வடைரைமைக 

்கலந்தும�யோைமல CREA நைததகியது. ரவ்கைோ்க முதுமையமைந்து வரும் 

ைகிங்கப்பூர் ைக்கள் எதகிர்்்கோள்ளும் ைகிக்கல்்கமளத தீர்தது மவப்்பதற்கோன 

எங்களின் ஆ�ோய்சைகிக ர்கள்வி்கமள நோங்கள் விரிவு்படுததுவதறகு CREA 

ஒரு தளதமத அமைததுத தந்தது.

சு்கோதோ�ப் ்ப�ோைரிப்பு வழஙகுநர்்கள், இலோ்ப ரநோக்கற்ற அமைப்பு்கள், 

அ�ைோங்க மு்கமை்கள் ஆ்ககியவறம்ற SMU கூடைம் ஒன்்றகிமைததது. 

SLP-க்கோன உங்களின் உறுதகிரயறபுககும் ைோதோந்த�ப் ்பஙர்கறபுககும் 

ைகிக்க நன்்றகி. எங்களுமைய ஆ�ோய்சைகியோளர்்கள் எங்களின் புதகிய 

்கண்டு்பிடிப்பு்களில் ைகிலவறம்ற இதகில் ்ப்ககிர்ந்து்்கோண்ைனர். 

ஆர�ோக்ககியததகின் ைீது முதுமையமைதல் ்்கோண்டிருககும் 

தோக்கதமதயும், அது எவவோறு ஒருவ�து நகிதகி நகிமலமை்கள், 

ரவமலவோயப்பு, தறைோர்்போன நலவோழ்வு ஆ்ககியவறம்றப் ்போதகிக்ககி்றது 

என்்பமதயும் இது உள்ளைககு்ககி்றது. 

இதகில் ்கலந்து்்கோண்ை 40 ்பஙர்கற்போளர்்கள், த�வுப் ்பகுப்்போயவின் 

அடிப்்பமையில் த்கவல் அளிக்ககின்்ற ைறறும் உயிர�ோடைைோன 

்கலந்தும�யோைலகில் ஈடு்படைனர். ஆர�ோக்ககியம் ைறறும் முதுமையமைதல் 

கு்றகிதது ஆயவு ்ைய்ககின்்ற நைது குழு உறுப்்பினர்்களின் ்பல்ரவறு 

்கருததுக்கமள்ச ரை்கரிப்்பதறகும் கூை அது ஆர்வம் ்்கோண்டிருந்தது. 

CREA ஆ�ோய்சைகியோளர்்கள் ைகி்றப்்போ்க முதுமையமைந்துள்ள 

்பதகிலளிப்்போளர்்கள் ைீது ்கவனம் ்ைலுததுவதறகும், அதறகுப் 

்பின்னோல் உள்ள வோயப்புள்ள ்கோ�ைங்கமளத தீர்ைோனிப்்பதறகும் 

இந்த வடைரைமைக ்கலந்தும�யோைலகில் இருந்து ஒரு கு்றகிப்்பிைததக்க 

்பரிந்தும� ்ககிமைததது. ்்போருளோதோ�்ச சுமை ைீது ைடடும் ்பழகிமயப் 

ர்போைோைல், ைகி்றப்்போ்க முதுமையமைவதற்கோன ்கோ�ைங்கமள ஆயவு 

்ையவதறகு CREA தகிடைங்கமளக ்்கோண்டிருக்ககி்றது.

இந்த ஆண்டு, ைமூ்க அமைப்பு்கமளயும் கூை CREA துடிப்புைன் 

ஈடு்படுதது்ககி்றது. ைகிங்கப்பூரில் உள்ள 56 ை்களிர் அமைப்பு்கமள 

ஒருங்ககிமைக்ககின்்ற ஒரு ரதைகிய ைன்்றைோன ைகிங்கப்பூர் ை்களிர் 

அமைப்பு்கள் ைன்்றததகில் (SCWO) ஒரு ைோமல ரவமளமய CREA 

்ைலவிடைது. அம்ைன்்றததகில் இருந்து சுைோர் 30 உறுப்்பினர்்கள் 

்கலந்து்்கோண்ைனர். அவர்்களில் ைகிலர் தங்கள் வோழ்கம்கததுமை்களுைன் 

வந்தகிருந்தனர். ்்பண்்கள் ைீது ்கவனம் ்ைலுததுவதற்கோன நைது த�வுப் 

்பகுப்்போயவில் ைகிலவறம்ற நோங்கள் அவர்்களுைன் ்ப்ககிர்ந்து்்கோண்ரைோம்.

ைகிங்கப்பூரில் முதுமையமைந்து வரும் ்்பண்்கமள்ச ைமூ்க ரீதகியோ்கவும் 

்்போருளோதோ� ரீதகியோ்கவும் ்போது்கோப்்பரத SCWO-இன் முக்ககிய 

அக்கம்றயோகும். ை�ோைரியோ்க, ஒரு வயதுமுதகிர்ந்த ்்பண் தனது ஆண் 

துமைவம�க ்கோடடிலும் அதகி்க ஆயுட்கோலதமதக ்்கோண்டிருக்ககி்றோர். 

அதகி்க ைருததுவ்ச ்ைலவு்கள் ைறறும் கும்றவோன அல்லது ைகி்றகிதும் 

இல்லோத ஓயவுக்கோல்ச ரைைகிப்பு்கள் அவர்்கமள வறுமையில் 

தள்ளுவதறகு அதகி்க வோயப்புள்ளது.

்கலந்தும�யோைல் ரந�ததகின் ர்போது, ஒரு ்்பண் ்பஙர்கற்போளர் ஒரு 

விஷயதமதக கூ்றகினோர். அவ�து வயதோன தோயககு உைல்நலக கும்றவு 

ஏற்படைமத அவர் அ்றகிந்த ர்போது, அவ�ோல் ்வளிநோடடில் ்தோைர்ந்து 

இருக்க முடியவில்மல. அவருககு்ச ைகிங்கப்பூரில் உைன் ்பி்றந்தவர்்கள் 

இருந்தோலும் கூை அவர் தோன் ்ப�ோைரிப்பு வழங்க ரவண்டியிருந்தது. 

எனரவ, ்ப�ோைரிப்பு வழஙகும் ்்பண்்களின் ்போ�ம்்பரியைோன ்பைிப் 

்்போறுப்பு்கள் கு்றகிதது நைது எதகிர்்கோல ஆயவு்களில் நோம் விரிவோ்க 

ஆ�ோய ரவண்டிய ரதமவயுள்ளது. 

நகிதகி நகிமலமை்கள் கு்றகிததுத ரதமவயின்்றகி அ்சைப்்பை ரவண்ைோம் என்று 

தனது 70்களில் இருககும் ஒரு ஆண் ்பஙர்கற்போளர் ்பஙர்கற்போளர்்கமள 

ஊககுவிததோர். இவர் ஒரு ஆைகிரியர். இவர் ்பைி ஓயவு்்பறறு 15 

ஆண்டு்களுககும் ரைலோ்ககி்றது. இவர் தனது வழகிவம்க்களில் வோழ்்ககி்றோர், 

ரைலும் ்்போருளோதோ�ரீதகியோ்கத தறைோர்புைன் இருக்ககி்றோர். இவர் கூ்றகிய 

அ்றகிவும�்கள்: “்கவமலப்்பைோதீர்்கள், ை்ககிழ்்சைகியோ்க இருங்கள்!”

சு்கோதோ� வடைரைமைககுப் ்பி்றகு, ஆர�ோக்ககியம் ைீதோன நைது புதகிய 

்பகுப்்போயமவப் ்ப்ககிர்ந்து்்கோள்வதற்கோ்க, லகியோன்்கி ஸோ்போ ைறறும் 

ரைனல் நகியூஸ்ஏஷகியோ உள்ளிடை ்பல ஊை்கங்கள் CREA -ஐ ரநர்்கோைல் 

்ையதன. 

அடுதத வடைரைமை “்்போருளோதோ�க ்கல்விய்றகிவு ைறறும் ்பைி 

ஓயவுககுத தயோ�ோதல்” கு்றகிதததோகும். இது ஜூமல 14ஆம் ரததகியன்று 

நமை்்பறும். இது கு்றகிதது எங்களின் அடுதத ்ையதகிக்கடிதததகில் 

உங்களுககு ரைலும் ்தரிவிக்ககிர்றோம்.



தரவுப் பகுப்பபாய்வின் 
குறுந்தபாகுப்பு:

கருததபாயவுகளின் தததிகள்

• ஜூலை மபாதக் கருததபாயவு: 1 - 23 ஜூலை, 2017
• ஆகஸ்டு மபாதக் கருததபாயவு: 1 - 20 ஆகஸ்டு, 2017
• ்ெப்்டமபர் மபாதக் கருததபாயவு: 1 - 24 ் ெப்்டமபர், 2017

எஙகலளத ்தபா்டர்பு்கபாள்க
உங்கள் மு்கவரி அல்லது ்தோமலர்பைகி எண்மை நீங்கள் 

ைோற்றகியிருந்தோல், ்கருததோயமவ நகிம்றவு்ையவதகில் உங்களுககு 

ஏரதனும் வடிவததகில் உதவி ரதமவ்யன்்றோல், அல்லது உங்களுககு 

ஏரதனும் ர்கள்வி்கரளோ, ்கருததுக்கரளோ இருந்தோல், தயவு்ையது 6808 

7910 என்்ற எங்களுமைய மையததகின் ரந�டித ்தோமலர்பைகி எண்ைில் 

்தோைர்பு்்கோள்ளுங்கள் (்கோமல 9 ைைி முதல் ைோமல 5 ைைி வம�, 

தகிங்கள் முதல் ்வள்ளி வம�) அல்லது slp@smu.edu.sg என்்ற மு்கவரிககு 

ைகின்னஞைல் அனுப்புங்கள். உங்களிைைகிருந்து ்கருததுக்கமளக 

ர்கட்பதறகு நோங்கள் எப்்்போழுதும் ை்ககிழ்்சைகியமை்ககிர்றோம்.

இரகெியக்கபாப்பு மற்றும 
உஙகளின் தனியுரிலம

நீங்கள் எங்களிைம் வழஙகு்ககின்்ற 

த்கவல்்கமள நோங்கள் ்கடும் 

இ�்கைகியைோனதோ்கக ்கருதகி 

்போது்கோப்ர்போம். ரைலும், ைகிங்கப்பூர் 

தனிந்பர் த்கவல் ்போது்கோப்பு 

ஆமையததகின் ைடைததகிடைங்களின் 

்ீகழ், தனிந்பர் த்கவல் ்போது்கோப்பு்ச 

ைடைம் 2012 (PDPA) உைன் 

முழுமையோ்க இைங்ககி நைப்ர்போம்.

வடைரைமை ைறறும் ைக்கமள்ச ்ைன்்றமைதல் நகி்கழ்வில் நோங்கள் 

்ப்ககிர்ந்து்்கோண்ை ைகில உண்மை்கமளயும் விளக்கங்கமளயும் இஙகு 

வழங்ககியுள்ரளோம்.

்விளக்க அட்ட்லை - நபாள்பட்ட தநபாய நிலைலமகள்

்விளக்க அட்ட்லை - உைவு உண்ணும பழக்கம

்விளக்க அட்ட்லை - மருதது்ப் படி்ஙகலள 
நிரப்பு்தற்கபான நமபவிக்லக

ஜூமல 2015 -இல் ்பதகிலளிப்்போளர்்களில் ்போதகி ர்பர் எந்த நோள்்படை 

ரநோய நகிமலமை்கமளயும் ்்கோண்டிருக்கவில்மல (இதய ரநோய, 

புறறுரநோய, ்பக்கவோதம், உயர் இ�தத அழுததம், முதுமை மூடடு 

அழறைகி, நீரிழகிவு ரநோய, உளவியல் ைோர்ந்த ்பி�்சைகிமன்கள்).

ஜூமல 2015 -இல் இருந்து 4ல் 1 ்பதகிலளிப்்போளருககு ஒரு புதகிய 

நோள்்படை ரநோய நகிமலமை ஏற்படடுள்ளது

•

•

சு்கோதோ� அமைப்ம்பப் (Health System) ்பயன்்படுததுவதறகு்ச ைகி�ைைோ்க 

உைரும் ்பதகிலளிப்்போளர்்கள் ்்போதுவோ்க கும்றந்த உைல்நலததகினோல் 

அவதகிப்்படு்ககின்்றனர், ரைலும் உைல்நலம் ்தோைர்்போன 

அ்சைததகிலகிருந்து ைகி்கவும் ்ைதுவோ்கரவ ைீளு்ககின்்றனர்.

ைகிங்கப்பூ�ர்்கள் சு்கோதோ� அமைப்ம்ப்ச ைகி்றப்்போ்கப் ்பயன்்படுததுவதறகு 

அவர்்களின் தகி்றமன அதகி்கரிப்்பதன் மூலம் ைகி்றந்த ்பலன்்கள் 

ஏற்பைலோம் என்்பமத இது உைர்தது்ககி்றது.

•

•

10ல் 9 ்பதகிலளிப்்போளர்்கள் ஒரு வோ�ததகில் கும்றந்தது ஒருமும்ற 

உைவங்கோடி நகிமலயததகில் உைவு உண்்ககின்்றனர்; 4ல் 1 ்பதகிலளிப்்போளர் 

ரைற்கததகிய ்போைி துரித உைவ்கங்களில் உைவு உண்்ககின்்றனர்.

்பைிபுரி்ககின்்ற தகிருைைைோன ்்பண் ்பதகிலளிப்்போளர்்கள், 

்பைிபுரியோதவர்்கமளக ்கோடடிலும் 1.7 மும்ற உைவங்கோடி நகிமலயங்களில் 

உைவு உண்்பதறகு வோயப்ம்பக ்்கோண்டிருக்ககின்்றனர்.

•

•

ஒரு நோள்்படை ரநோய நகிமலமைமய அனு்பவிததுள்ள 

்பதகிலளிப்்போளர்்களின் ைதவதீம்

நீஙகள் எவ்ளவு கபாை இல்ட்்ளியவில் உை்ஙகபாடி 
நிலையததில் உைவு உண்கிறரீ்கள்?

ைகி்க அதகி்களவு 

நம்்பிகம்க உள்ளது

ைகி்கவும்  

நம்்பிகம்க உள்ளது

ஓ�ளவு  

நம்்பிகம்க உள்ளது

ைகி்றகிதளவு  

நம்்பிகம்க உள்ளது

ைகி்றகிதும்  

நம்்பிகம்க இல்மல

்ப
த
கில

ள
ிப்
்ப
ோள

ர்்க
ள
ின்

 ்ப
ங
கு

ஒருர்போதும் 

இல்மல

ஒரு வோ�ததகிறகு  

1-6 மும்ற

தகினமும் தகினமும் இ�ண்டு 

மும்ற

தகினமும் 3  

அல்லது அதறகு 

ரைற்படை மும்ற

்ப
த
கில

ள
ிப்
்ப
ோள

ர்்க
ள
ின்

 ்ப
ங
கு

ைருததுவப் ்படிவங்கமள நீங்களோ்கரவ நகி�ப்புவதகில் 

உங்களுககு எவவளவு நம்்பிகம்க உள்ளது?


