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�காதார மற்�ம் நீண்டகாலப் பராமாிப்� அைமச்�  

 

Markham Stouffville ம�த்�வமைன 24 மணித்தியால ம�த்�வச்சிப்  
பராமாிப்�ப் பிாிைவ (Midwifery Care Unit) அந்த ம�த்�வமைனயில் 

ஆரம்பிக்க�ள்ள�  
ஒன்ராறிேயாவில் 6,700 க்� ேமலான �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம்  ��ம்பங்கள் 

ம�த்�வச்சிப்  பராமாிப்ைப அ�கப்ேபாகின்றனர்   
 

 
ெசய்தி ஏப்ரல் 13, 2018 
 
மகப்ேப�, பிரசவம் மற்�ம் ம�த்�வமைனயில் இ�க்�ம்ேபா� மகப்ேபற்�க்�ப் பிந்திய ஆதர� 
என்பவற்ைற �ைறந்தள� ஆபத்�ள்ள ேசைவ ெப�நர்க�க்�ம் அவர்க�ைடய �திதாகப் 
பிறந்த �ழந்ைதக�க்�ம் வழங்�ம்,  ம�த்�வச்சி ஒ�வரால் வழிநடத்தப்ப�ம் மகப்ேபற்�ப் 
பிாிவாகிய �திய இைணந்த ம�த்�வச்சிப் பிாிைவ (Alongside Midwifery Unit (AMU))ஐ 
உ�வாக்�வதில் Markham Stouffville ம�த்�வமைனக்� ஒன்ராறிேயா அரசாங்கம் 
ஆதரவளிக்கின்ற�. அ�த்த ஐந்� வ�டங்களில், இந்தப் பிராந்தியத்தில் �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் 
அதிகள� எண்ணிக்ைகயிலான ��ம்பங்கைளப் பராமாிப்பதற்� ம�த்�வச்சிகைள 
அ�மதிப்பதன் �லம் 1,000 க்� ேமற்பட்ட பிரசவங்க�க்� இந்த AMU ஆதரவளிக்�ம் -  AMU 
��ைமயாகச் ெசயற்ப�ம்ேபா� ேசைவ ெப�நர்களின் அதிகாிப்� வ�டெமான்�க்�க் 
கிட்டத்தட்ட 37�தல் 60 வைரயாக இ�க்�ம்.  
  
��ைமயான கர்ப்பகால மற்�ம் �திதாகப் பிறந்த �ழந்ைதப் பராமாிப்� உள்ளடங்கலாக, 
�ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் ��ம்பங்க�க்கான ம�த்�வச்சிப் பராமாிப்ைப அ��தைல 
விஸ்தாிக்�ம் அரசாங்கத்தின் திட்டங்கைள அறிவிப்பதற்காக �காதார மற்�ம் நீண்டகாலப் 
பராமாிப்� அைமச்சர் Dr. Helena Jaczek இன்� மார்க்கத்திற்� வ�ைக தந்தி�ந்தார்.  
 
��தலான பிரசவத் ெதாி�கள் உள்ளடங்கலாக,  கர்ப்பம் மற்�ம் �திய �ழந்ைதயின்  
ஆேராக்கியத்திற்�ம் நல்வாழ்�க்�ம் ேம�ம் ெதாி�கைள �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் 
��ம்பங்க�க்� வழங்�வதற்காக  2018-19ல் மாகாணம் ��வ�ம் �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம்  
ேம�ம்  6,700 வைரயான ��ம்பங்க�க்�  ம�த்�வச்சிப் பராமாிப்�க்கான அ��தைல 
ஒன்ராறிேயா விஸ்தாித்�க்ெகாண்��க்கின்ற�. 
 
ஆேராக்கியப் பராமாிப்�ப் பங்காளர்கள் மற்�ம் ��ம்பங்க�டனான கலந்�ைரயாடல்களின் 
அ�ப்பைடயில், ம�த்�வச்சி ேசைவக�க்கான அ��தைல இந்த மாகாணம் பின்வ�ம் 
வழிகளில் விஸ்தாிக்கின்ற�: 
 



 2018-19இல் ெசயற்ப�வதற்காக 82 �திய ம�த்�வச்சி பட்டதாாிகைள வரேவற்பதன் 

�லம், கிட்டத்தட்ட �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் 600 ேமலதிகக் ��ம்பங்க�க்�த்  தம� 
ச�கங்களில் ம�த்�வச்சி ேசைவக�க்கான அ��தைல அ�மதித்தல். 

 �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் ��ம்பங்க�க்�த் ெதாி�கைள அதிகளவில் வழங்�வதற்காக, 
ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் ேமலதிகமான 1,125 ��ம்பங்க�க்� 
ம�த்�வச்சிப்  பராமாிப்�க்கான அ��தைல ேமம்ப�த்�வதற்காக  Hamilton, Delhi, 
Ottawa, Thunder Bay, Windsor, Brampton, Collingwood மற்�ம் Toronto ல் ஆரம்பித்�  
�ன்னர் ஒ�ேபா�ம் இல்லாதவா� ��ம்ப ம�த்�வர்கள� அ�வலகங்கள் மற்�ம் ச�க 
ஆேராக்கிய ைமயங்கள் ேபான்ற ��தலான உடல்நலப் பராமாிப்� �ழ�ல் – �தன் 
�ைறயாக –  ��ைமயான மற்�ம் ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட �ன்மாதிாியான ம�த்�வச்சிப்  
பராமாிப்�க்� ஆதரவளித்தல்  

 Peel / Halton Hills, Midland மற்�ம் Milton/ Mississauga வடேமற்� ப�திகளி�ள்ள 

�ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் 655 ��ம்பங்க�க்� ம�த்�வச்சிப் பராமாிப்ைப வழங்�ம் 
�ன்� �திய ம�த்�வச்சி ெசயலாற்�க் ��க்கைள உ�வாக்�தல்  

 �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் ேமலதிகமான 190 �ர்�கக்  ��ம்பங்க�க்� ஒவ்ெவா� 
வ�ட�ம் கலாச்சாராீதியாக பா�காப்பான கர்ப்பம், �திதாகக் �ழந்ைதெபறல் மற்�ம் 
கலாச்சார திட்டமிடல்கைள வழங்�வதற்காகப்  �ர்�க ம�த்�வச்சித் திட்டத்ைத Elliot 
Lake மற்�ம் ெராறன்ேரா�க்� விஸ்தாித்தல். 

 
ெபா�ளாதாரம் ேவகமாக மாற்றமைட�ம் இந்தக் காலகட்டத்தில், விதி�ைற வ�வாைமைய�ம் 
வாய்ப்�கைள�ம்  உ�வாக்�வதற்காக ம�த்�வச்சிப் பராமாிப்�க்கான அ��தைல 
விஸ்தாிப்ப� ஒன்ராறிேயாவின்  திட்டத்தின் ஒ� ப�தியா�ம்.  �ைறந்த ேவதன அதிகாிப்� 
மற்�ம்  சிறப்பான ேவைல நிைலைமகள், �றாயிரக்கணக்கான மாணவர்க�க்� இலவச 
பாடேபாதைன, கட்�ப�யாகக்��ய �ழந்ைத பராமாிப்�க்� இல�வான அ��தல் மற்�ம் ஒ� 
தைல�ைறயில் மிகப்ெபாிய ம�த்�வப் பராமாிப்�டாக 25 வய�க்�க் �ைறந்த 
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் இலவசப் பாிந்�ைரப்� ம�ந்�கள் ஆகியவற்ைற  இந்தத் திட்டம் 
உள்ளடக்�கின்ற�. 
 
ேமற்ேகாள்கள் 
 

“��ம்பங்க�க்�ம் எங்க�ைடய ஆேராக்கியப் பராமாிப்�த் திட்டத்திற்�ம் ம�த்�வச்சிகள் 
ஆற்�ம் மிகப்ெபாிய பங்�கைள எம� அரசாங்கம் அங்கீகாிக்கின்ற�.  Markham Stouffville 
ப�தியி�ள்ள �ழந்ைத ெபறவி�க்�ம் ��ம்பங்க�க்� அவர்க�ைடய பராமாிப்�க்கான  
ேமலதிகமான ெதாி�க�டன்ஆதரவளிப்ப�, ஒன்ராறிேயா �ராக�ள்ள ��ம்பங்கள� 
வாழ்க்ைகைய இல�வாக்�வதற்கான எம� அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப்பின் ஒ� ப�தியா�ம்.”  
— Dr. Helena Jaczek, �காதாரம் மற்�ம் நீண்டகாலப் பராமாிப்� அைமச்சர்  
 
 



“இைணந்த ம�த்�வச்சிப் பிாிைவ (Alongside Midwifery Unit), Markham Stouffville ம�த்�வ 
மைனயில் திறந்�ைவப்பதில் நாங்கள் உற்சாகமைடகின்ேறாம். இந்த ம�த்�வமைனயில் 
எங்க�ைடய மகப்ேபற்� ம�த்�வர்க�ம் பணியாளர்க�ம் தம� ம�த்�வச்சிப் பிாி� 
சகஊழியர்க�டன் ெந�க்கமாக இைணந்� பணியாற்�ம் ஒ� நீண்டகால வரலா� 
இ�க்கின்ற�. இ� எங்க�ைடய �ட்��யற்சிைய �ற்றி�ம் ஒ� �திய நிைலக்� 
எ�த்�ச்ெசல்கின்ற�. இந்த மாதிாிச் ெசயற்பா� உண்ைமயிேலேய மாற்றத்ைதக் 
ெகாண்�வ�வ�டன் ேநாயாளர� பராமாிப்�க்� �க்கிய இடத்ைத வழங்�கிற�.” 
— Jo-anne Marr, தைலவர்& பிரதான நிர்வாகி, Markham Stouffville ம�த்�வமைன  
 
தர�கள்  
 
 2018-19 இல், ஒன்ராறிேயா $161.7 மில்�யன் வைர ம�த்�வச்சிப் பராமாிப்�க்காக 

�த�� ெசய்கின்ற�.  
 2017-18 இல், Markham Stouffville ம�த்�வமைனயின் AMUக்�, $690,202 நிதி�தவி 

வழங்கப்ப�வதாக அறிவிக்கப்பட்ட� . 
 2016-17 இல், கிட்டத்தட்ட 24,066 பிரசவங்க�க்� ம�த்�வச்சிகள் ஆதரவளித்�ள்ளனர். 

இ�  ஒன்ராறிேயா ��வதி�மான பிரசவங்களில் 16 சத�தத்ைதப் பிரதிப�க்கின்ற�.  
 ஒன்ராறிேயா ம�த்�வச்சிகள் கல்�ாியில் 850க்�ம் ேமலான ம�த்�வச்சிகள் 

பதி�ெசய்யப்பட்� மற்�ம் �ைறப்ப�த்தப்பட்��ப்ப�டன்,  89 ம�த்�வச்சிப் 
பராமாிப்�ச் ெசயற்பாட்�க் ��க்களில் 700க்�ம் ேமற்பட்ட உ�ப்பினர்கள் 
�ைனப்�டன் ெசயற்ப�கின்றனர். 

 ம�த்�வச்சிப் பராமாிப்�ச் ேசைவெப�நர்க�க்�  கர்ப்பகாலம், பிரசவம் மற்�ம் 
மகப்ேபற்றின்ேபாதான பராமாிப்ைப�ம்  , அவர்க�க்�ம் �ழந்ைதக�க்�மான 
மகப்ேபற்�க்�ப் பிந்திய ஆ� வாரகால பராமாிப்ைப�ம்  ம�த்�வச்சிகளிடமி�ந்� 24/7 
ெப�வதற்கான அ��தல் கிைடக்கப்ெப�ம்.  

 ம�த்�வச்சிகள் �ழந்ைதப் பிரசவ �ழ�ல் ஒ� ெதாிைவக் ெகா�க்கின்றனர் (��, 
ம�த்�வமைன அல்ல� ஒன்ராறிேயாவி�ள்ள ம�த்�வச்சி  வழிநடத்த�ல் இயங்�ம் 
இரண்� மகப்ேபற்� ைமயங்களில் ஒன்� –  ெராறன்ேரா மகப்ேபற்� ைமயம்  மற்�ம் 
ஒட்டாவா மகப்ேபற்� மற்�ம் நல்வாழ்� ைமயம் (Toronto Birth centre and Ottawa Birth 
and Wellness Centre) 

 
பின்�லத் தகவல்கள்  
 
 ம�த்�வச்சிப்  பராமாிப்� அ��தைல ஒன்ராறிேயா விஸ்தாிக்கின்ற�  

 
ேம�ம் அறிவதற்�  
 

 �த�ல் ேநாயாளிகள்: உடல்நலத்திற்கான ெசயல் திட்டம் 
 ஒன்ராறிேயா ம�த்�வச்சிகள் சங்கம்  
 ஒன்ராறிேயாவில் ம�த்�வச்சிப் பராமாிப்�  

http://www.health.gov.on.ca/en/ms/ecfa/healthy_change/
http://www.ontariomidwives.ca/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/midwife/


 Markham Stouffville ம�த்�வமைன  
 
ெபா� விசாரைணக�க்� ServiceOntario, INFOline 1-866-532-3161 ஐ அைழ�ங்கள் (கட்டணமற்ற 
அைழப்�  ஒன்ராாிேயாவில் மட்�ம்)  

தகவல் ெதாடர்�கள்: 
Laura Gallant, அைமச்சர் அ�வலகம், 416-327-4450 
David Jensen, �காதாரம் மற்�ம் நீண்டகாலப் பராமாிப்� அைமச்�  
416-314-6197 

ontario.ca/health-news  
Disponible en français 

 

http://www.msh.on.ca/
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