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சியரா லியயானில் உள் ள சுகாதார மையங் களில் யைை் படுத்தப் பட்ட ததாற் று
தடுப் பு ைற் றுை் கட்டுப் பாடு தெயல் முமறகளின் யதமைக்கு பதிலளிக்குை்
ைமகயில் , சியரா லியயான் சுகாதாரை் ைற் றுை் துப் புரவு அமைெ்ெகை் ைற் றுை்
அதைரிக்காவின் ய ாய் கட்டுப் பாடு ைற் றுை் தடுப் பு மையத்துடன் (CDC)
இமை ்து தகாலை் பியா பல் கமலக்கழகத்தின் ICAP ஒரு புதுமையான
ைடிைமைப் யபாடு தர யைை் பாடு (Quality Improvement) திட்டத்மத ைகுத்து
தெயல் படுத்தியது.
தர யைை் பாட்டிற் கான இ ்த புதுமையான அணுகுமுமற விமரைான யைை் பாட்டு
ைாதிரி (Rapid Improvement Model) என அமழக்கப் படுகிறது. குறுகிய காலக்தகடு
ைற் றுை் அடிக்கடி தர யைை் பாடு குறித்த கற் றல் ஆகியைற் றின் பயன்கயளாடு
இ ்த துரிதப் படுத்தப் பட்ட ைடிைமைப் பு அமை ்துள் ளது.

இரை்டு ைாைட்டங் களில் (தைஸ்டர்ன் ஏரியா ைற் றுை் யபா) அமை ்துள் ள எட்டு
ைருத்துைைமனகள் இ ்த விமரைான யைை் பாட்டு ைாதிரி அணுகுமுமறயில்
பங் யகற் க யதர் ்ததடுக்கப் பட்டன. கழிவுகள் ைற் றுை் கூர்மையான

தபாருட்களின் அகற் றை் (Waste Management and Sharps disposal; WM ), சுற் றுெ்சூழல்
தூய் மை (Environmental Cleanliness;EC) ைற் றுை் தனிப்பட்ட பாதுகாப் பு
உபகரைங் கள் (Personal Protective Equipment; PPE) என மூன்று ய ாய் தடுப்பு
ைற் றுை் கட்டுப் பாடு களங் கமள மையைாக தகாை்ட 37 விஷயங் கமள
ெரிபார்க்குை் பட்டியல் ஒன்று உருைாக்கப் பட்டது.
ான்கு ாட்களுக்கு மடதபற் ற தீவிர பயிற் சி பட்டமற ிகழ் ெசி
் யயாடு இ ்த
புதிய அணுகுமுமற ததாடங் கப் பட்டது. இமதத் ததாடர் ்து, எட்டு
ைருத்துைைமனகளின் பலதரப் பட்ட ய ாய் ததாற் று தடுப் பு குழுக்கள் மூல
காரை ஆய் வுகமள (Root Cause Analyses) யைற் தகாை்டு சூழலுக்கு
தபாருத்தைான தமலயீடுகள் (“ைாற் றத்திற் கான கருத்துக்கமள”) பற் றி
கல ்தாயலாசித்தன. பின் னர், முக்கியத்துைத்திற் யகற் ப ைாற் றத்திற் கான
கருத்துக்கமள முதன்மைப் படுத்தி, ான்கு ைாத கால அைகாெத்தில் அைற் மற
தெயல் படுத்தி அக்கருத்துக்கள் யொதிக்கப் பட்டன. ைாரா ்திர யைற் பார்மை
ைருமககள் ைாயிலாக எட்டு தர யைை் பாட்டு அைிகளுக்கு ஆதரவு
அளிக்கப் பட்டயதாடு அைர்தை் முடிவுகள் , புதுமைகள் ைற் றுை் சிற ்த
மடமுமறகமளப் பரிைாறிக் தகாள் ளவுை் , தர யைை் பாடு பயிற் சிகமள
ிமனவுபடுத்திக்தகாள் ளவுை் ைாத ்யதாறுை் ெ ்திப் புகள் கூட்டப் பட்டன.
தமலயீட்டுக் காலத்தின் யபாது, யைை் பட்ட உதவியாளர்கள் , யைை் பட்ட துப் புரவு
அட்டைமைகள் , கழிவு யெகரிப் பு ைற் றுை் இடை் தபயர்ப்பு குறித்த
ஆைைங் களில் யைை் பாடு, உருைகப் படுத்துதல் ைற் றுை் ய ரடி யொதமனகள் ,
ொைான்கள் குறித்த மைப் பு / யகாரிக்மககள் / ைழங் கல் ைழிமுமறகமள
யைை் படுத்துதல் , ய ாயாளிகள் ைற் றுை் அைர்தை் குடுை் பங் கமள ஈடுபடுத்துதல்
உள் ளிட்ட பல ைாற் றங் கள் யொதிக்கப் பட்டன.
இ ்த திட்டத்தில் பங் யகற் ற ஒை் தைாரு ைருத்துைைமனயிலுை் ய ாய் ததாற் று
தடுப் பு குறித்த இைக்கை் விமரைான ைற் றுை் ீ டித்த முன் யனற் றத்மத
ஏற் படுத்தியது. ான்கு ைாத காலத்தில் 37 குறிகாட்டிகளுக்கான தைாத்த
இைக்கை் 67% முதல் 96% ைமர அதிகரித்தது. ெராெரி தனிப் பட்ட பாதுகாப் பு
உபகரைங் கள் உபயயாகிப் பின் இைக்கை் 85% முதல் 89%, கழிவுகள் ைற் றுை்
கூர்மையான தபாருட்களின் அகற் றை் 63% முதல் 99% ைற் றுை் சுற் றுெ்சூழல்
தூய் மை 51% முதல் 99% ைமர யைை் பட்டது.
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இல் கா யராை்டிதனல் லி *, அதைரிக்காவின் ஐ.சி.ஏ.பி.யில் ( ியூயார்க் , ியூயார்க்), தர
யைை் பாட்டு ஆயலாெகராக உள் ளார். கில் லியன் டதகர்டி, அதைரிக்காவின் தகாலை் பியா
பல் கமலக்கழகத்தின் ஐ.சி.ஏ.பி-யில் ( ியூயார்க் , ியூயார்க்) மூத்த தர யைை் பாட்டு
ஆயலாெகராக உள் ளார். அதைரிக்காவின் ோன் ஸ்யனா இன் க் (பாஸ்டன் ) எை் & இ
ஆயலாெகராக தகய் ட்லின் ஏ. யையதை் -யைட்ென் உள் ளார் (முன் னர் அதைரிக்காவின்
ியூயார்க், ியூயார்க் , ஐ.சி.ஏ.பி. சியரா லியயானில் உள் ள ஐ.சி.ஏ.பி-யில் ததாழில் நுட்ப
இயக்கு ராக உள் ளார். சியரா லியயானில் உள் ள ஐ.சி.ஏ.பி ாட்டின் இயக்கு ராக யைை்
டூயர உள் ளார். அயடைாயல அகின் யேஜி சியரா லியயானில் உள் ள ஐ.சி.ஏ.பி.யில்
ததாழில் நுட்ப இயக்கு ராக உள் ளார். இரீன் ஓயகாங் யகா ஐ.சி.ஏ.பி சியரா லியயானில்
தர யைை் பாட்டு ஆயலாெகராக உள் ளார்.அமி தகால் மைட், அட்லாை்டாவிலுள் ள
(அதைரிக்கா) ய ாய் கட்டுப் பாடு மையத்தின் , சுகாதார தர யைை் பாட்டு பிரிவில் ாடு
அைலாக்க குழு தமலைராக உள் ளார். ோமின் தையிஸ் அட்லாை்டாவிலுள் ள
(அதைரிக்கா) ய ாய் கட்டுப் பாடு மையத்தின் ெர்ையதெ ய ாய் த்ததாற் று கட்டுப் பாட்டு
திட்டத்தில் ஒரு ததாற் றுய ாயியல் ிபுைர். யைகன் யைரி மலைன் ெர்ையதெ ததாற் று
கட்டுப் பாட்டு திட்டத்தில் ைருத்துை அதிகாரியாக உள் ளார், பிரியகட் கிளீென்
ய ாய் களுக்கான கட்டுப் பாட்டு மையை் சி.டி.சி ாட்டு அலுைலகை் , ஃப் ரீடவுன் , சியரா
லியயான் -ல் ைருத்துை அதிகாரியாக உள் ளார். ஹென் தபன் யா சி.டி.சி ாட்டு
அலுைலகை் , ஃப் ரீடவுன் , சியரா லியயானில் ததாற் று கட்டுப் பாடு ைற் றுை் ததாழிலாளர்

யைை் பாட்டு ிபுைராக உள் ளார். மிரியை் ராபிக்கின் , MD, MPH, அதைரிக்காவின்
ியூயார்க், ியூயார்க் , ஐ.சி.ஏ.பி.யில் சுகாதார அமைப் புகள் உத்திகள் இயக்கு ராக
உள் ளார்.
ததாடர்பு ஆசிரியர் *: இல் கா யராை்டிதனல் லி, ஆர்.என் மின் னஞ் ெல் :
ir2325@cumc.columbia.edu
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சுருக்கை்
தர சவால் : சியரா லியயான் சுகாதார ைற் றுை் துப் புரவு அமைெ்ெகத்தின் யதசிய
ய ாய் த்ததாற் று தடுப் பு ைற் றுை் கட்டுப் பாட்டு பிரிவு 2015 ஆை் ஆை்டில் யதசிய
ததாற் று ைற் றுை் தடுப் பு கட்டுப் பாடு தகாள் மக ைற் றுை் ஆயலாெமனகமள
அறிமுகப் படுத்தியது. ஆனால் 2017-ஆை் ஆை்டு ைதிப் பீட்டில் , சுற் றுெ்சூழல்
தூய் மை, கழிவுகள் அகற் றை் , பாதுகாப் பு உபகரைங் களின் உபயயாகிப் பு
ஆகியைற் றின் தர ிமலகளுடனான இைக்கை் குமறைாக இருப் பது
கை்டறியப் பட்டது.
முமறகள் : சுற் றுெ்சூழல் தூய் மை, கழிவுகள் அகற் றை் , பாதுகாப் பு
உபகரைங் களின் உபயயாகிப் பு ஆகியைற் மற குறுகிய, ஆறுைாத காலத்தில்
யைை் படுத்த, தகாலை் பியா பல் கமலக்கழகை் (ஐ.சி.ஏ.பி), என்.ஐ.பி.சி.யு. ைற் றுை்
ய ாய் கட்டுப் பாடு ைற் றுை் தடுப் பு மையங் கள் (சி.டி.சி) ஆகியமை விமரைான
யைை் பாட்டு ைாதிரி (Rapid Improvement Model) எனுை் தர யைை் பாட்டு
அணுகுமுமறமய எட்டு யதர் ்ததடுக்கப்பட்ட சுகாதார மையங் களில்
மடமுமறப் படுத்தின. அமனைமரயுை் ஆயலாசித்து இலக்குகள்
ிர்ையிக்கப் பட்டயதாடு, தெயல் திறமனக் கை்காைிக்க 37-விஷயங் கமள
தகாை்ட ெரிபார்ப்பு பட்டியல் ைடிைமைக்கப் பட்டது.
தர யைை் பாடு குறித்த பயிற் சி ைற் றுை் ைாரா ்திர ைகுப் புகமள தபற் றயதாடு,
சுகாதார மைய அைிகள் தங் கள் முன்யனற் றத்மத ைதிப் பாய் வு தெய் ைதற் குை் ,
சிற ்த மடமுமறகமளப் பரிைாறிக் தகாள் ைதற் குை் ைாத ்யதாறுை்
கூட்டப் பட்டன. இறுதியாக மடதபற் ற பயிற் சியில் , மிகவுை் பயனுள் ள
யயாெமனகள் ைற் றுை் கருவிகளின் “அறுைமட ததாகுப் பு” உருைாக்கப் பட்டது.
முடிவுகள் : விமரைான யைை் பாட்டு ைாதிரி-மய தெயல் படுத்தியதில் கழிவுகள்
அகற் றை் ைற் றுை் சுற் றுெ்சூழல் தூய் மை தெயல் திறனில் குறிப்பிடத்தக்க
முன் யனற் றமுை் , பாதுகாப் பு உபகரைங் களின் உபயயாகிப்பில் சுைாரான
முன் யனற் றமுை் ஏற் பட்டது. ான்கு ைாத காலத்தில் 37 குறிகாட்டிகளுக்கான
ஒட்டுதைாத்த இைக்கை் 67% முதல் 96% ைமர அதிகரித்து, அமனத்து சுகாதார
மையங் களுை் முன்யனற் றத்மதயுை் காட்டுகின்றன. பாதுகாப் பு
உபகரைங் களின் உபயயாகிப் பிற் கான ெராெரி இைக்கை் 85%-லிரு ்து 89%
ஆகவுை் , கழிவுகள் அகற் றை் 63%-லிரு ்து 99% ஆகவுை் , சுற் றுெ்சூழல் தூய் மை
51%-லிரு ்து 99 ஆகவுை் யைை் பட்டன.
கற் றுக்தகாண்ட பாடங் கள் : விமரைான யைை் பாட்டு ைாதிரி-கியூ.ஐ.சி
அணுகுமுமற சியரா லியயானின் எளிமையான சுகாதார அமைப் பில்
ொத்தியைானதுை் , பயனுள் ளதுை் ைட்டுமின்றி ய ாய் தடுப் பு ைற் றுை்
கட்டுப் பாட்டு தெயல் திறனில் குறிப்பிடத்தக்க முன்யனற் றத்திற் கு ைழிைகுத்தது.
சிற ்த மடமுமறகள் விரிைாக்கப் படுகின்றன; பிற களங் களுக்கு இ ்த
விமரைான யைை் பாட்டு ைாதிரி அணுகுமுமற பயன்படுத்தப் படுகிறது.

