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இ் சென்தாட்டட சென்தடு்துந்காண 
சென்முடந கீழ சகாடுக்கத்தட்டுப்பது:  
1) ெமூக குழுக்கப் சபிக்கப சிகிெட்ெக்காண 
ழகாிக்டகட ச ா 
ட்திொடனக்கு ெத்்பிக்கிண்நண. 

2) ச ா அி ொ்தி் குறி்து 
திசீலிக்கு் 

• சதாய்ாண இட் 
• ன்ன சா்டக்ப் குழு 
• ழதாக்கு்து ங்கு் திநண 

 

3) அடண்து ித்டணகளு் பூ்்தி 
செ்த்தட்டவுடண், சபிக்கப சிகிெட்ெ 

சாடங்கத்தட்டது!! 

பிண்ணி: சிக்கன்கடபக் க்டறின் 

கி்ெச்ிாண முதிழாக்ளுக்காண செ்திடன் 

ாெ் ்2022 

1 

ச ாட ஆா ட்திொடனமண் முண்ணாப் தித்தாப ் சடாக்ட ்
களுழதாவின ணது ெகாக்களுடண் முதிழாக்ளுக்காக கக்சகடுத்பு ட்தி 
ட்திொடனமன் டத்ிெ ் ழெடகடபத் சதறுந்குக் கா்தியக்கு் 
ழாதிதக்பிண் தாி பிெச்ிடணகபின் ஒண்நாக அடடாப் க்டறி்ா.் 
முந்கட்ட ஆ்வின், ய்துடணக்கு ்து, ஆழனாெடண சதந்று, 
ய்துகடபத் சதறுந்கு ொெிாக 12 ி ழ் ஆகு் எண்று 
க்டறித்தட்டது. ழாாபிகப் ாடனமன் ய்துடணக்கு ்ான், ீ்ட 
ிடெமன் ஏந்கணழ காத்தடுணான், றுாப் ட கா்தியக்க 
ழ்டிமய்து. ய்துக்பிண் தாட்மன், அக்ப் யத்ுெ ்ழெடகப் 
டட்ுபண்றி உப்ழாாபிகளுக்காண ய்துத் திழொடணடயு் ங்க 
ழ்டிமய்து. இ்டு சூ்ிடனகளு் சுகாா ங்குதக்ப் ந்று் 
சுகாா ழெட தணக்ப் இயயக்கு் பகு் ண அழு்்ட அபி்ண. 
ழாதிதக்பிடடழ உப்ப இ் ொன்கடப கய்தின் சகா்டு, ச ாட 
ட்திொடனமண் தித்தாப ் ந்று் குழுவிண ் சபிக்கப சிகிெட்ெ 
ழெடகடப டா் ஆ்பி்துப்பண.் 

சபிக்கப சிகிெட்ெ (அவுட்ீெ ்கிபிணிக்) ழெடகடப உய் சென்முடந 

விிாண செந்திட்ட் 

ந்ழதாது, 60 து ந்று் அந்கு ழந்தட்ட துடட 
ச ாட ட்திொடனமண் ழாாபிகடப இனக்காகக் 
சகா்டு சபிக்கப சிகிெட்ெ ழெடகப் 
ங்கத்தடுகிண்நண. 
முதிழா ் குழுக்கப் அன்னது ஏடண ெமூகக் குழுக்கபிண் 
ழகாிக்டககபிண் அடித்தடடமன் ச ா ட்திொடன 
ஒ்சாய ாமு் 11 ெமூகங்களுக்குெ ்செண்று யகிண்நது. 
ச ாட ட்திொடனாணது அவுட்ெீ ் ழெடகபிண் 
ாா் அட்டடட உயாக்குகிநது ந்று் 
அட்டடமண் அடித்தடடமன் ட்த்தடுகிநது. 
NCD ய்து ் குழுவிண் டன ் ந்று் க்காக, 2 
ய்துக்ப், 2 ய்ாளுணக்ப் ந்று் 1 சதாது சுகாா 
செவிலி ் ஒய குழுட உயாக்கி, சபியூ ் சென்லு் 
இடங்கடபத் தாட்மடுாக்ப். 

களுட்துற ணாப்ட்தி் 
ஹ ாஞ ஆடா 

றபட்திதசாறமா் 
முதியதாக்ளுக்கா 
ஹபநிக்கந  சிகிசற்ச 

(அவு்சீ ்கிநிிக்) 

சமூகட்தி் முதியதா் யசறபம் திற யணண்டுட்துபட்கா JICA தி்ண் 

அட்டடமண் எடு்துக்காட்டு, 
ாெ் ்22' 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

அயக 

தித்சதாதுசகாட 

சதாக்குனுவிட்ட 

 

்ன்சகாட 

குயழகாடா 

காணண்வின 

பன்ழனா 

திழகணா 

குாணா 

NCD விெ்ண்-

களு்துடந 

சதாயசகாட 

3/04 

3/02 

3/07 

3/18 

3/08 

3/09 

3/11 

3/15 

3/16 

3/22 

3/23 

 

3/25 

ஹபநிக்கந சிகிசற்சம் முக்கித 
காஞிகந் 

 
1) ெமூக்திண் செலின் உப்ப 
முந்சி (எ.கா. முதிழா ்குழு), 

2) ீ ்ஆாங்களுடண் 
ழதாதுாண இடெதி. 

3) இ்ெ ்திட புி சுகாா 
ிபுக்பிண் உந்ொக். 

4) (முடி்ான் ிதியுவிக்காண 
உப்ளூ ்ஆவுகப்) 

முதிழாக்ளுக்காண ழெடகடப உ்்து, 
ச ாட ட்திொடனமண் முண்ணாப் 
தித்தாப ்ட்தி ்களுழதாவின, ாகா 
சுகாா ழெடகப் திடக்கப் ந்று் 
சுகாா அடெச்ிண் அனுதிடத் சதந 
முந்சி்ா.் அனுதி கிடடக்க 6 

ாங்களுக்கு ழன் ஆணது. 
 

பிண்ண,் குழு சபிக்கப சிகிெட்ெ 

ழெடகடப் சாடங்கிது ந்று் 
ெமூகங்கபிண் ழகாிக்டககபிண் 
அடித்தடடமன் தகுதிகடப விிவுதடு்திது. 

அவுட்ெீ ்கிபிணிக் குழு உறுத்பிணக்ப் (எ்கப்) 
ஒ்சாய ப்திலு் ய்துக்ப் (2), ய்ாளுக்ப் (2), 
சதாது சுகாா செவிலி ்(1), ஓட்டு ்(1) + ெமூக 

ண்ணா்ன ்



ஒய ாப் சபிக்கப சிகிெட்ெ (பன்ழனாவின்) 

ச ா குழு 

ெமூக்திந்கு ்து 

ழெடகளுக்கு 

ாாகிநது 

 

முதிக்ப் (து 60 
அன்னது அந்கு 
ழந்தட்டக்ப்) 
ழாாபிகப் 
பு்கங்களுடண் 
்து ஒ்சாய 
ழெடகளுக்கு ததிவு 
செ்ன்.  

1 ததிவு 

காடன 
8 ி 

முதிழா ்(60 அன்னது 
அந்கு ழந்தட்ட 
துடடக்ப்) 
சபிக்கப சிகிெட்ெ 

ழெடகளுக்கு யகிநாக்ப் 

காடன 

8:15 ி 

 

முதிக்ப் ்து 

ய்துக்பிண் 

ஆழனாெடணடத் 

சதநவு், 

ழடத்தட்டான் 

ய்துெ ்சீடட்ு அன்னது 

இ்த் 

திழொடணமண் 

ழகாிக்டகடத் 

சதநவு். 

2 ஆழனாெடண 

இ் 

திழொடணகப் 

ழகாத்தட்டான். 

சதிக்ப் இ் 

ழடெக்கு ்து ் 

ாதிி 

எடுக்கிநாக்ப். 

3 இ் திழொடண 

 

சதிக்ப் 
ய்துெ ்சீட்டிண் 
அடித்தடடமன் 
ய்துகடபத் 
சதறுகிநாக்ப். 

4 ய்து 

ழாாபிகப் என்ழனாடயு் 

ழொதி்து முடின்  
(ழாாாக 100 தக்ப்) 

காடன 

11 ி 

சந்றிகாண சபிக்கப சிகிெட்ெ 
ழெடகளுக்காண முக்கி காிகப் 

• கிபிணிக்கிந்கு சதாய்ாண இட் (உாாக 
ழகாவின்) 

• ெமூக சென்தாடு ந்று் ழனா்ட திநண் 
தந்றி அறிவு சகா்ட ண்ணா் குழு 

• ெமூக்திந்கு உி சகப்  
• சுகாா ிபுக்டப உறுதி செ்ன் 

ொன்கப் 

• அவுட்ெீ ்குழுவிந்கு ழதாக்கு்து 
குழு சதி அபவினாண ழதாடத்சதாயட்கடப சகா்டு  
ழ்டு் 
இ் திழொடணக்காண ாதிி கயவிகப். 
சறுழண, அவுட்ெீச்ிந்காண குறித்பிட்ட கா.் 

• அவுட்ெீ ்ழெடகடப ட்துந்காண ிடனாண ிதி 
• ட்டுழ ங்க முடியு். 

 

ப்தின் இய்து செ்திகப் 

இ் சென்தாட்டிண் அனுகூன் 

முதியதாக்ளுண் அபக்நி் குடுண்ங்களுக்குண் 

• ீ்ட தூ் த் செ் ழடமன்டன - குடந் ிதி 
செனவு, ழ ழெபத்பு, உடன் சுடட குடநக்கு். 
 

• சதந்ழநாட ய்துடணக்கு அட்துெ ்சென்ந்கு 
குடு்த்திண் சுடடக் குடநக்கவு் - ாப் விடுமுடந 
எடுக்க் ழடமன்டன- 

 

• சிகிெட்ெமலிய்து சபிழறுட் விக்்கவு் 

ணருட்துபணற ண்றுண் ஊழிதக்ளுக்கு 

• ய்துடணமண் சிெடன் விக்்கு். 
 

• ய்துக்ப் ந்று் செவிலிக்ப் ஆழனாெடண ந்று் 
சிகிெட்ெக்காக அதிக ழ்ட செனவிடனா் 
 

• ஒ்சாய தயக்காகவு் அதிக ழ்ட செனவிடுண் மூன் 
தியத்திட அதிகிக்கனா். 

இறநஜ்கந், முதிதபக்ந் ண்றுண் ஊமு்யா் இதக்குகண், சுகாடா அறணசச்கண் 

முதியதாக்ளுக்கா யடசித ஹசதகண், ணாி ஆண் சுகாடா அறணசச்கண், ஹடா்றுயாத் ண்றுண் யகாவி் தி் 

்ா் சப்யடச ஒட்துறன்பு ிறுபண் (JICA) சமூகட்தி் முதியதா் யசறபம் திற யணண்டுட்துபட்கா தி்ண் 

 

தி் அலுபகண் 

முதிழாக்ளுக்காண ழசி செனக் (NSE), 

முகி: சாகுதி D, 2து ாடி, செ்சிிதா திட்ட் (II), த்முன்ன, சகாழு்பு 

பண்ணஞ்ென்: jicaceecs@gmail.com 

சமூகட்தி் முதியதா் யசறபம் திற யணண்டுட்துபட்கா JICA தி்ண் 

உங்கப் ெமூக்தின் ன்ன சென்தாட்டட jicaceecs@gmail.com க்கு 
அனுத்தவு் 

ச ாட ட்திொடனமண் செந்தாடுகப் சாடப்ின் ீங்கப் 

ழலு் அறி விய்பிணான், 034 226 3404 எண்ந சாடனழதசி 

இனக்க்துடண் சாடப்ு சகாப்பவு். 

எண்ணான் டக்க முடிவின்டன. 

ாண் ய்துடணக்குெ ்

செண்நான், ழறு ஒயயடண் 

சென்ன ழ்டு். எணழ, 

இ் அவுட்ெீ ்கிபிணிக்குகப் 
ெதிாணட. 
 
— தின் மூ் த ் 

இங்கு என்னாந்றுக்கு் 

ஆாக இயத்தான், 

திணமு் செ்ட 

சாட்்து செ்னா் 

எண்று ட்தி ்

சொன்கிநா.் 
 
—  முதிழா ்குழுவின் 

ண்ணா்ன ்

ழாாபிகளுக்கு ஏந்தடு் 

ழா்கப் ந்று் அதிலிய்து 

ங்கடப எ்ாறு 

தாதுகா்துக் சகாப்து 

எண்தது குறி்து 

ய்துக்ளுடண் இட்து 

சென்தடுகிழநா். 
 
— ய்துடண ய்ாப ்
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Dr. Kalubowila, the former Director of the Horana Base Hospital,
conducted a survey for elderly people with his colleagues and
identified one of the big issues of the elderly population is the waiting
time for receiving medical services at the hospital. At the preliminary
survey, it was identified that the average duration of the time was 12
hours from coming to the hospital, to get consultation and receive
drugs. In case the patients came to the hospital in the evening, they
had to wait until next day due to the long queue was already made.
From Doctors’ viewpoints, they had to provide not only for clinical
services but also medical check for inpatients. Both situation gave a
lot of stress for both health providers and health service users.
Considering this challenges among the elderly population, the Director
and team of the Horana Hospital started conducting outreach services.

Process to realize outreach services

Detailed activity
Currently, outreach clinic services are targeted the patients of 
Horana Hospital who are aged 60 years and more.
The Horana hospital visit 11 communities every month based on 
the requests from elderly committees or other community groups. 
The Horana Hospital makes monthly schedule of the outreach 
services and conducted based on the schedule.
The NCD doctor is the leader of the team and usually, 2 doctors, 
2 pharmacists and 1 public Health Nursing Officer make a team 
and visit outreach places. 

Outreach clinic for elders 
conducted by 

Horana Base Hospital, 
Kalutara District

JICA Project for Capacity Enhancement of Elderly Service in the Community

Example of schedule, March 22’

Arunagama
Thibbotugoda
Pokunuwita

Rathmalgoda
Gurugoda
Kananwila
Millewa
Dikhena
Kurana
NCD Review-Kalutara
Borarugoda

3/04
3/02
3/07
3/18
3/08
3/09
3/11
3/15
3/16
3/22
3/23
3/25

Important factors of mobile clinic
1) Active initiative by community 

(ex. elderly committee), 
2) Enough space with water 

resources, 
3) Enthusiasm of health 

professionals to realize this 
activity.

4) (Local supports of funding, if 
possible) 

Here are the process to implement this activity;
1) Community groups submit request of 

outreach clinic to Horana Hospital.
2) Horana team will consider possibility

• Suitable place
• Good team of volunteers
• ability to provide transport

↓
3) Once all the conditions are satisfied, the 

mobile clinic is started!!

Realizing the outreach services for elders, Dr. 
Kalubowila, the former Director of Horana 
Hospital, tried to get permission from the 
Provincial Department of Health Services and 
the Ministry of Health to conduct outreach 
services . It took more than 6 months to get 
permission.
Then, the team started outreach clinic 
services and expand the areas based on 
requests from communities.

Mobile team members (number)
Doctors (2), Pharmacists (2), Public Health Nursing Officer 

(1), Driver (1) +community volunteer in each site



One day of outreach services (in Millewa)

Horana team come to the 
community and 

prepare for services Senior people (aged 
60 or more) come with 

their patient record 
books and are 

registered for each 
services

1 Registration

8am

Senior people (aged 60 
or more) are coming to 
the outreach services

8:15
am

The elders come to get 
consultation of the 

doctors and get 
prescription or request 

of blood tests if 
needed.

2 Counseling

If blood tests are 
requested.  The elders 
come to this table and 

are taken blood 
sample.

3 Blood test

The elders receive 
drugs based on the 

prescription.

4 Medication

Finish all the patients 
(Approx. 100 persons)

11am

Key factors for successful outreach services

• Appropriate place for clinic (ex. Temple)
• Volunteer group with knowledge of community 

activity and management capacity
• Respect for community
• Ensuring health professionals

Challenges
• Transportation for outreach team

Team needs to bring huge amount of  drugs and 
sample kits for blood test. 
Ideally, the specific car for outreach.

• Sustainable fund for conducting the outreach services
• Only essential drugs can be administered.

Messages from the field

Merit of this activity
For senior citizen and family

• Do not have to travel long distance – less financial cost, 
time-saving, reduce physical burden.

• Reduce burden for family to take their parents to the 
hospital  - no need to take day-off-

• Avoid dropping out from the treatments

For hospital and staff
• Avoid congestion of the hospital
• Doctors and nurses can spend more time for counseling 

and treatments
• Increase satisfaction by spend more time for each person

Directorate of Youth, Elders and Disabled, Ministry of Health 
National Secretariat for Elders, State Ministry of Primary Health Care, Epidemic and COVID Response

Japan International Cooperation Agency (JICA) Project for Capacity Enhancement of Elderly Service in the Community

Project office
National Secretariat for Elders (NSE), 

Address: Block D, 2nd floor, Sethsiripaya Stage (II), Battaramulla, Colombo
Email: jicaceecs@gmail.com

JICA Project for Capacity Enhancement of Elderly Service in the Community

I’m unable to walk. If I go to 
the hospital, have to be 
accompanied by another 
person. Hence, these 
outreach clinics are 
convenient.

— Elder citizen

The doctor tells us that 
since we support 
everything here, we 
can continue to do 
what we do every day.

— Volunteer in 
elder’s committee

We work with the doctors 
to educate patients on the 
diseases they have and 
how to protect themselves 
from it.

— Hospital pharmacist

Please send good activity in your community to 
jicaceecs@gmail.com

If you would like to know more about the activity in Horana 
Hospital, please contact 034 226 3404


