राीय ामीण आरो य अिभयान

(NRHM)

भारत सरकारने िदनांक १२ एिल २००५ रोजी रा ीय ामीण आरोय अिभयान (NRHM) राबिव"यास सु$वात
केली. ामीण भागातील गरीब मिहला आिण मुलांपय)त गुणव*ापुण,+ अ,ावत व प-रणामकारक आरोय सेवा पुरेशा
माणात पोहोचिवणे हे या िमशनचे 0येय आहे. रा ीय ामीण आरोय अिभयान हा सात वषा+म0ये राबवला जाणारा
काय+2म आहे. या िविश कालमया+देत अिभयानात गाठले4या उि6ांचा गती अहवाल सरकार7दारे जाहीर केला
जाईल.
उि6े :अभ+कमृ<यु दर आिण माता मृ<यू दर कमी करणे
साव+िजनक >व?छता, पोषण आहार, पाणी पुरवठा यासारAया मुलभूत सेवांसोबत साव+जिनक
आरोय सेवा सवा+ना सुलभतेने उपलBध क$न देण.े
>थािनक साथरोग िनयंञणाबरोबरच इतर संसग+जGय व असंसग+जGय आजारांचा ितबंध आिण
िनयंञण करणे.
सव+ लोकांना ाथिमक आरोय सेवा िमळणेबाबत उपाय योजना आखणे एकुण जननदर कमी करणे.
उि6े गाठ"यासठी अिभयानांतग+त अवलंिबलेली काही मुख धोरणे :आरोय सेवअ
े ंतग+त होणारा एकुण खच+ जी.डी.पी. ?या सा0या?या ०.९ टMे व$न २ ते ३ टMे पय)त
वाढिवणे.
साव+जिनक आरोय सेवांचे पालक<व, िनयंञण व 7यव>थापन >थािनक सं>थांकडू न 7हावे यासाठी
पंचायत ितिनधीचे िशPण घेऊन <यांना यािवषयी अवगत करणे.
येक गावाम0ये मिहला आरोय काय+कतS आशा ची िनवड करणे.
ाम आरोय पोषण व >व?छता पाणी पुरवठा सिमती?या मा0यमातुन <येक गावात ाम आरोय
योजने बनिवणे.
उपकेT, ाथिमक आरोय कUT व ामीण $णालयातील सेवांचा दजा+ सुधारणे ( .)
>थािनक पातळीवर ाम आरोय िनयोजन आराखडा बनिवणे व <याची अमलबजावणी करणे.
साव+जिनक आरोय सेवेम0ये >थािनक पारंपारीत उपचार प0दती आयुष (आवुवXद योग, िनसग+
उपचार, युनानी, िस0द, होमीओपॅथी) यांचा समावेश करणे.
िविवध समांतर (7हट[कल) आरोय आिण कुटू ंब क4याण काय+2मांना रा ीय, रा\य, िज4हा व
तालुका >तरावर एका<मीक $प देण.े

साधावयाची 0येये :रा\य आरोय अिभयान पूण+पणे काय+रत असावे(िनयमक मंडळा?या बैठका िनयिमत पणे घेत4या
जावे)
सव+ िज4^ाम0ये िज4हा आरोय अिभयान पुण+पणे काय+रत असावे
सव+ उपकUTांना ए.एन.एम. असावी व सव+ उपकUT काय+रत असावी.
२४ ७ ?या ाथिमक आरोय कUTात ३ नसXस असा7यात.
सव+ ामीण $णालय ही ाथिमक संदभ+सेवा कUTे aहणुन काय+रत 7हावी.
सव+ >तरावरील $ण क4याण सिम<या काय+रत झाले4या असा7यात
आयुष औषधपचार णाली ही शासिकय आरोय यंञणेमाफ+त मुAय वाहत असावी.
सव+ आिदवासी भागांम0ये आशा काय+रत 7हावी.
जननी सुरPा योजनेचा लाभ १०० % लाभाथfना िमळावा.
िनवड झाले4या िज4हयम0ये एका<मीक नवजात अभ+क व बालकां?या आजाराचे 7यव>थापनावर
आधारीत आरोय सेवा दे"यात या7यात.
रा\यां?या अथ+सक
ं 4पात आरोय िवभागास वाढीव िनधी उपलBध 7हावा.
सव+ पंचायत राज सं>था व $ण क4याण सिमती?या सद>यांचे रा ीय ामीण आरोय
अिभयानाबाबत िशPण पुण+ झालेले आसावेत.
िफरते वै,िकय पथक काय+रत झालेले असावेत.
दgु यम धोरण :खाजगी वै,िकय Pेञावर योय िनयंञण
रा ीय आरोय काय+2म अंमबजावणीत खाजगी वै,िकय Pेञातील सहभाग वाढिवणे.
ामीण भागातील आरोग सेवा 0यानात घेवून वै,िकय िशPण प0दतीची पुनर+चना.
समाजाला पुरेसे आरोय िवमा संरPण उपलBध क$न देणे
समाजातील आरोय संवध+क $ढfना चालना देणे
रा ीय ामीण आरोय अिभयान रा\य शासनाची भुिमका :रा\य व िज4हा >तरावर अिभयान अमलबजावणी कP सु$ करणे
लोकां?या व आरोय सेवां◌ं?या गरजा 0यानात घेवून िनयोजन करणे
पंचायत राज सं>थांना अधीक शासिकय अिधकार देण.े
अिभयान अमलबजावणीसाठी वेळेवर व पुरसे अनुदान उपलBध क$न देण-े

पंचायत राज सं>थांची भुिमका
या अिभयान अमलबजावणीत पंचायत राज सं>थांची भुिमका अ<यंत मह<वाची राहणार आहे. <यांना अिधकार िदले
जाणार आहेत. <यामुळे आरोय 7यव>थापन अिधक िवकUTीत होईल. आिथ+क तरतुदीचा िवनीयोगही पंचायत राज
स>थां या >तरवर होईल.
अिभयानातील ठळक बाबी
रा\य व िज4हा आरोय सिम<यांची >थापना
िविवध >तरावरील सिम<यांची एकञीकरण
<येक पातळीवर कृती योजना तयार करणे
उि6 िनिiचत करणे व <यानुसार अनुदान वाटप
िविवध >तरावरील $ण क4याण सिम<यां?या >थापना
लसीकरण सेवांचे बळकटीकरण
िफरते आरोय पथकाची >थापना
अंगणवाडी म0ये दर महा आरोय िशबीरे आयोजीत करणे
दावाखाGयात सूती क$न घे"यासाठी ि>ञयांना वृ*ा करणे
<येक गावात आशा काया+Gवfत करणे
जननी सुरPा योजना राबिवणे
संदभ+ सेवचे े बळकटीकरण
या बरोबरच या अंतग+त औषधांचा अित-रj पुरवठाही कर"यात येत आहे. रा ीय ामीण आरोय अिभयानाम0ये
मुलभूत आरोय सुिवधा म0ये सुधारणा कर"याबरोबरच इतर आरोय काय+2मावरही लP कUTीत केलेले आहे. या सव+
बाबी लPात घेवून या धोरणात सूसुञता आण"यासाठी िज4हा >तरीय िज4हा एकाि<मक आरोय व कुटू ंब क4याण
सिमती >थापन कर"यात आली असून <यात सुकाणू सिमती व काय+कारी सिमती आहे. तसेच रा ीय ामीण आरोय
अिभयाना अंतग+त िज4हा>तरावर िज4हा आरोय अिभयान सिमती >थापन कर"यात आलेली आहे.
िविवध आरोय सं>था7दारे िमळणािमळणा-या सेवा
अ) उपकUT
माता आिण बालकांचे आरोय :अ) सूतीपूव+ काळजी :सव+ गरोदर >ञीयांची नkदणी ( १२ आठवडयांचे आत)

गरोदरपणात कमीत कमी पाच वेळा तपासणी :- पिहली तपासणी गरोदरपणाची शlयता वाट4याबरोबत, दस
ु री
तपासणी (१२ आठवडेत) , ितसरी तपासणी ४ ते ६ मिहGयांम0ये (२६ आठवडे), चौथी तपासणी आठ7या
मिहGयाम0ये ( ३२ आठवडे) तर पाचवी तपासणी ९ 7या मिहGयाम0ये (३६ आठवडे)
संलo आवiयक सेवा जसे सव+साधारण तपासणी, वजन, रjदाब, रjPयाक-रता तपासणी, पोटाव$न तपासणी,
उंची,>तनांदची तपासणी, पिह4या ितमाहीत फोिलक अॅिसडचे सेवन, १२ आठवडयानंतर लोह, फोिलक अॅिसड
गोळयाचे सेवन, धनुवा+त ितबंधक लसीची माञा, रjPयावरील उपचार इ. (आरोय सेिवका, आरोय
सहािgयका यां?यासाठी माग+दश+क सुचना)
लसीकरण बळकटीकरण
लसीकरण aहणजे काय ? :लसीकरणामुळे धनुवा+त, घाटसप+, डांया खोकला, Pयरोग, गोवर, पोलीओ, हेपटायिटस - बी, जापानीज
मUददु ाह इ<यादी आजारांपासून संरPण िमळते व पया+याने मुल आरोय pया सुpढ राहते.
लसीकरणामुळे बालकां?या शरीरात िविश रोगािव$0द लढ"याची ितकार शjq िनमा+ण होते. लसीकरणानंतर एखा,ा
रोगा?या जंतूचा शरीरात वेश होऊन देखील तो िविश रोग बालकास होत नाही.
िविवध रोगांपासून बाळाचे सरंPण कर"यासाठी लसीकरणा?या वेळापञकामाणे लस देणे आवiयक आहे.
लसीकरण सञ :लसीकरणाचे सञ - लसीकरणाचे सञ <येक गावांत, <येक व>तीत, अंगणवाडीत िनिiचत
िदवशी, िनिiचत िठकाणी व िनिiचत वेळी घेतली जातात.
लसीकरण सञाची पुव+ क4पना आप4या व>तीमधील लोकांना दे"यात येत,े <यावेळी पाञ
लाभाथSस लसीकरणा?या िठकाणी कुटू ंबातील जबाबदार 7यjqने घेऊन जावे.
लसीकरण सञावेळी कोणती लस िदली ? <यांचे कायदे, लस दे"याचा हेतु लस टोचणीनतर
rयावयाची काळजी, लसीकरणामुळे होणारा संभा7य ञास इ. मािहती आरोय कम+चा-यांकडू न
समजावून rयावी व इतरांनाही ,ावी.

