
රරෝග නිලාරණය, රවෞඛ්ය ්රල්ධනයය වශ රවෞඛ්ය ළෂමණාළරයය රලනුරල්  ්රී ාිකයළන්්  රල  

යවීය ම මා්ධගවථ් විද්යුත් ම මානය රවෞඛ්ය රව ලාල් (Online e-health service) ශඳු් ලාදීමට චිර - ජීල 

ආය යය වැසුම් ළර ඇ . රමය අපරේ අයාග  පරපුරරහි නිරරෝගී වම්ප  රලනුරල්  ළරනු 

බය ලටියා ආරයෝජයයකය.  

f,dal  fi!LH ixúOdkhg wkqj f,dalfha ck.ykfhka 60] lg;a jvd 
urKhg m;ajkqfha fyda wl¾ukH;djhg m;a jkqfha fnda fkdjk frda. 
ksidh' fuu urK j,ska 50% lg;a  jvd isÿ jkqfha wjqreÿ 70 g jvd wvq 
jhisks' fuu fnda  fkdjk frda. j,lajd.; yels frda.hs'  
Wod( oshjeähdj" yDoHdndO" wxYNd.h" fndfyduhla ms<sld" jl=.vq frda." 
wlaud frda. iy fjk;a fndfyduhla frda.'   
fï ksid fuu frda. l,a;nd y`¥kdf.k j,lajd .ekSu ;=,ska ñksiqkaf.a wdhq 
ld,h ^wdhq wfmaËdj& jeäl< yelsh'  

 
—Ñr-Ôj˜ hkq fndfydal,a Ôj;aùu hkakhs' tu jpkfha w¾:hu .eíjqkq fuu ffjoH fiajh ie,iqï lr 
we;af;ao fiajd,dNSkaf.a ksfrda.S Ñr Ôjkh  fndfyda l,a ksfrda.Sj Ôú;h mj;ajd.ekSu  i|ydh'        
zzPrevention is better than cure˜" —wdfrda.Hd mrud,dNd˜ wd§ fï l=uk whqrlska mejiqj;a frda.S jQ úg 
frday,a fj; f.dia ÿla ú¢kjdg jvd frda.S ;;a;ajhka l,a;nd y÷kdf.k tajd j<lajdf.k ksfrda.Sj 
Ôj;aùu ;rï jákd iïm;la wm yg fkdue;' ldhsl fukau udkisl ksfrda.S;djho tl yd iudkj 
jeo.;a' udkisl ksfrda.S;dj wvqùu ldhsl frda. j,g fya;= idOl úh yelsfiau ldhsl  ksfrda.S;dj 
wvqùu udkisl frda. j,g fya;= idOl úh yelsh' wo mj;sk ;r`.ldÍ ld¾Hයnyq, iudch ;=< fndfyda 
fofkl= ;u ;ukaf.au fi!LH ms<sn|j fkdi,ld yer" ksjerÈ fi!LH mqreÿ w;miqfldg Ôú;fha 
fjk;a wruqKq fjkqfjka Èjd ? fjfyiSu úYd, iudc .eg¨jla' wo iudcfha fndfyda fofkla mqreÿ ù 
isákafka f,vla jQ úg fudkhï fyda m%;sldrhla ,ndf.k th iqj jQ úg ffjoH Wmfoia wu;l fldg 
Ôj;a ùughs' Ñr-Ôj ffjoH fiajh fuu wNsfhda.h ch .ekSu fjkqfjka ishqï f,i ie,iqï lrk ,o 
fi!LH l<uKdlrK fiajdjla f,i ye¢kajqjfyd;a jvd ksjerÈhs'  
fuu fiajdfõ uQ,sl wruqKq j,ska tlla jkqfha fiajd,dNSkaf.a fi!LHh fyda ffjoH fiajdjka ksis f,i 
ksislg l<uKdlrkh lsÍu iy ksfrda.Sj Ôj;aùug wjYH miqìu ilia lr §uhs' ksislg ksis 
ffjoH Wmfoia iy m%;sldr fj; fhduq lr yels;dla ÿrg j<lajd.; yels frda. ;;a;ajhkaf.ka ñ§ 
ksfrda.Sj Ôj;aùug wjYH miqìu ilia lr §uhs' fuu ffjoH fiajdfõ ;j;a jeo.;a wruqKla jkqfha 
fiajd,dNSka fjkqfjka wx.iïmQ¾K mß.Kl .;l, fi!LH f;dr;=re .nvdjla (Health profile)    
mj;ajdf.k hduhs s' mqoa.,fhl=f.a wkd.; ffjoH m%;sldr ms<sn|j ;Skaÿ ;SrK .ekSfï§ fuu frda. 
b;sydih ^fi!LH f;dr;=re& b;du;a jeo.;a' ffjoH úoHdfõ ish¨u ;Skaÿ ;SrK .ekSï isÿjkqfha ta ta 
mqoa.,hdf.a frda. b;sydih ;=< igyka jk f;dr;=re iuQyh u; ùu óg fya;=jhs' fuh Tng 
wkd.;fha§ m%;sldr lrk l=uk fyda ffjoHjrfhl=go ukd myiqjla' fujeks fi!LH o;a; ;nd ගැනීරම් 
jeo.;alu Tnf.a mjqf,a ffjoHjrhd Tng meyeÈ,s lrdjs' yÈis frda.S wjia:djl" f,dj jgd  ixpdrh 
lrk õg" frday,a .; jQ úg tys  jákdlu b;d by<hs'  
 

අපරේ වාමාජිළන්් රේ රපෞද්ගලිළ රවෞඛ්ය ළෂමණාළරයරදදී ජිවි යට 

අ යලය වශළුවලු  වීම වශ අපරේ වාමාජිළත් මලය ිවලන්ය පුරා ලයාප්ත   රීමම. 

වැමට වමාය ්රතිාභ ැරබය ශෘද්යයාිගම රව ලාල්; වලද්යය විද්යයාල, ර තරතුුව  ා්ණය වශ 

ළෂමණාළරය ද්ය්ධයය මිශ්රණය කයමම තුලි්  බාදී වැමට නිරරෝගී චිර - ජීලයය භු්ති විඳීමට ඉඩ 

වැසීම. 
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අප මුලිළ ලරය්  විද්යුත් ම මානය - මා්ධගව්ථ රවෞඛ්ය රව ලා ශරශා උ්  අරමුණු ඉටු ළරය 

විවිනායයකය. රමම පරිවරය තුෂ ර  රෙමි්  අප නි්ධමාණය ළෂ වන්බ්ධ අලළා අ්  ්ධ ය (web-

Interphase) ශරශා වලද්යයලුව් ට වශ අපරේ යාල-ජීල වාමාජිළන්් ට එ් රපතදු වාළච්ඡා 

රම්වය් නි්ධමාණය වී ඇ . ඒ ලටා ර රෙමි්  රවෞඛ්යය පිෂsබෙ ලැද්යගත් ම  ්ධළාණුකූ වශ ලඩා 
විද්යයාත් මමළ ව් නිරනද්යයය්  ිවණුණු කයමම අපරේ අරමුණන්. එය රද්යපා්ධලයටම එළ රව  

්රරයෝජයලත් ම වාළච්ඡා රම්වයකය. චිර-ජීල විවිනායරද ආ්ධථිළ වශ මුය ළෂමණාළරය ලුශය 

රලෂෙරපතෂ ආ්ධථිළය තු වමතුලි  ලය ලයාපාර ළෂමණාළරයය වශ වමුපාළාර මුය 

ළෂමණාළරයය යය මුන්ධම රද්යරළහිම මිශ්රණයකය. අපරේ ාභ සීමාල්  ඉ ාමත් ම සීමා වහි ය. 

එම ාභ ඉපයීම් පලා යැල ත් ම ලැඩි ්රමාණය් වාමාජිළය්  රල ම ාභාි රව රබද්යාදීම වශ 

වමාජ වත් මළාර / ලගරීම් රලනුරල්  ආරයෝජයය කයමමද්ය මුලිළ ්ණයකය. රම් සියල් තුලි්  

විවිනායරද මුදු්  අරමුණු සිය වාමාජිළත් මලය වශ ඔවු්  ජීලත් ම ලය වමාජ - ආ්ධථිළ විවළ්ෘතිළ ලට 

පිටාල මිව රපෞද්ගලිළ ාභාරප්ත ්ාල්  රයතලය බල පැශැිවළිය. රම් අනුල බැලු ළෂ චිර-ජීල 

විවිනායය පු්ධණ නයලාද්යය රශෝ පු්ධණ වමාජලාද්යය රයතලය අ රමැිව ද්ය්ධණය් ම  පද්යයම් වු 

ආ්ධථිළ යයාය් අනුගමයය ළරය සුවිර ී  විවිනායයකය.  

අප රජරද නීති-මති ලට අනුල වශ වලද්යය විද්යයාරන වාරන්ධම ලට අනුල රියාත් මමළ ලය 

විවිනායයකය. රමම විළල්පය ඇරමරිළා එ්වත් ම ජයපද්ය රජරයහි ACA වශ HITECH ලැනි 

ඇරමරිළානු රාජය නිරනද්යය ප්රතිපත් මති) ලට ගැරපය පරිිව මුලි් ම බිහිවීඇ . එරව ම එය 

ල්ධථමාය ්රී ිළා රජරද වශ රවෞඛ්ය අමා යි බගැ් වීම් ලට අනුකූල රියාත් මමළ රලන්. 

විර රය් ම රපෞද්ගලිළ වලද්යය රව ලා නියdමය රළතමි්  වභාල (PHSRC) වශ ජාතිළ රවෞඛ්ය 

වමී්ණ වභාල(NHRC) රමම රියා් වි රද  සිය ප පියලර අනුම  ළර ඇ . එරව ම රෝළ රවෞඛ්ය 

විවිනායය (WHO) විසි්  සිය 2013 වැසි ලාරරදදී වම්ම  ළර ්රළා ළෂ මා්ධරගෝපරද් ලට 

අනුල අපි රියාත් මමළ ල් රයමු. රමම WHO 2013 වම්මුතිරයහි, රවෞඛ්ය ර තරතුුව ්රමිතිළරයයට 

අද්යාල විද්යුත් ම මානය ඉර්රරතනි් පද්නති වශ රව ලාල් ද්ය, එලැනි රව ලාල්  වපයය අ්  ්ධජා 

URL රඩතරම්්  ලද්ය, නිසි පායය වශ ලැද්යගත් මළම ඉව්මතු ළර ඇ . එම රව ලා වැපන්ය ණුතු 

අ්  ්ධජාතිළල පිළිගත් ම විද්යයාත් මමළ ක්රමරනද්ය පිළිබෙල මග රප් වීම් වපයා ඇ . රෝළ මට්ටරම්  

රවෞඛ්ය විද්යයාත් මමළ මති වශ ක්රම වම්පාද්යයරද  නියමුල්  රව ඇමරිළාල, ණුරරෝපය, ඕව්රේලියාල 

ඇතුලු ිවණුණු රටලල් සියල්්ම පාරශ  රමම විද්යුත් ම මානය මා්ධගව්ථ  ා්ණරද උපළාරය ඇතිල 

සිදු ළරය ිවගුළාලීය රවෞඛ්යාර්ණ රමතඩ රියාත් මමළ කයමම ද්යැඩි රව අනුම  ළරන්.  ට ිවරි 

ගැ් වීම් වපයන්. tu rg j, jeäysá ck.ykfhka 80] lg;a jvd ;u fi!LHh l<uKdlrkh 
lr.ekSug fujeks fiajdjkaf.a Wmldr ,nd.kakd nj kùk;u ióCIK j,ska fy,sù we;' ixj¾Okh 
lrd mshk.k wm rfgys f;dr;=re ;dCIKh ms<sn`o iq̀M wjfndaOhla we;s whg mjd fuh Ndú;d l< 
yels f,i ks¾udKh lr we;.  

රලතශි් ට්  හි IOM වශ AHRQ ලැනි අdය ය මගි්  රමම චිර-ජීල විවිනායරද මවු 

ආළෘතිය ලය E – CCM (E-health enhanced Chronic Care Model) රමතඩය 

රියාත් මමළ කයමම ඇරමරිළානු රජයට අනුම  ළර ඇ . එම රමතඩරද ්රී ාිකයළ 

ලුත් මප් යය් රව රමම චිර-ජීල විවිනායය බිහිවී රියාත් මමළ රලන්.   
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ඉශ  රූපයට අනුල ්රනාය පුද්ග ළා්ඩඩ 

5්  නි අ්  ්ධ යළට වම්බ් න ළරනු 

ැබ ඇ . යමුත් ම එම වබෙ ාලරද    ල 

රළෂලරලල් රද්යළම රශව් පද්ය ලලි්  ආර්ා 

ළෂ ර තරතුුව පද්නතිය් ශරශා රියාත් මමළ 

රලන්. මීට අම රල එම පද්නතියට ඉිවරිරදදී 

 ලත් ම පා්ධල වම්බ් ධීළරයය කයමමට ශැකය 

ලය රව වළවා ඇ . උද්යාශරණ රව 

ඔසුවැල්, රවායයාගාර ආිවය. රමම රමතඩය 

රියාත් මමළ කයමරම්දී විර  ළා්ධයභාරය් 

ඉටු ළරය චරි ය ලනුරද අපරේ GOLD 

MEMBER රශලත් ම පවුරල් වලද්යයලරයාය.  

wmf.a විවිනායරද නි fjí wvú jk 

www.chirajeewa.com fyda 

www.HEALTHBOOK.lk y s we;s 

f;dr;=re iy oekqj;a කයමම්ද්ය fydoska 
lshjd wjfndaO lr.kaak. 

 

 

1. උපරත් ම සිට ල්ධථමායය ද්ය්ලා ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව  පරිගණළ ග  රළතට  ගබඩා කයමම 

2. මුරපද්ය (pass word) රශවය භාලයකය්  ණුතු  එම රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුම ඔබට වශ ඔබරේ 

වලද්යයලරයාට රෝළරද ඕයෑම  ැයළ සිට අනයයයය  කයමමට මා්ධගව්ථ ්රරනය් 

(online access) බාදීම. 

3. එරව  අනයයයය ළර ඔබරේ රවෞඛ්ය ගැට ප පිළිබෙල මා්ධගවථ්ල උපරද්යව් (Online medical 

advices) බාදීමට  පශසුළම් බාදීම. 

4. ඔබරේ පවුරල් වලද්යයලරයා ශමුරයතවී බාග  ශැකය උපරද්යව් රලනුරල්  මා්ධගවථ්ල ඔු 

/ඇය වමඟ වම්බ් න වීරම් ශැකයයාල බාදීම. 

5. රමම උපරද්යව් ඔබරේ රපෞද්ගලිළ රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුම රල  ලිපි, රළටි උපරද්යව්, 

වීඩිරයෝ, වීඩිරයෝ ඇමතුම් ලැනි ක්රම ඔව්රව  බාදීම. 

6. ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුමට ර තරතුර් බැර (upload) වු විට ඒ වෙශා ඔබරේ 

දුරළථයයට SMS / E –mail / Pop up /Alert පණිවුඩය් බාදීම. 

7. ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව වශ රරෝග විනි්චය ල වාරාිය් මුද්රණය ළෂ රවෞඛ්ය 

ළාඩ්ප ් බාදීම. 

8. එම ළාඩ්ප ට  රලයත් ම රවෞඛ්ය රව ලා වපයය ආය ය  ලලි්  ලර්රවාද්ය  බාදීම. එම ළාඩ් 

පර හිම ඇති ්ෂුද්ර පරිපථය් (Microchip) තුෂ ඔබරේ රවෞඛ්ය ගිණුරමහි ඇති ර තරතුුව 

ගබඩා කයමමට ශැකයයාල බාදීමටද්ය ie,iqï lr  ඇ . 
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9. ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුමට ද්යත් ම  ඇතුත් ම ළෂ පසු ව්ලයි්රීයල ඔබරේ රවෞඛ්ය 

ගැට ප වශ අයාග   අලනායම්  ත් මත් මල පිළිබෙල  ඔබල ද්යැනුලත් ම කයමම. 

10. රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුම අනයයයය ළරය ඕයැම වලද්යයලරරයු ට, ගිණුම් හිමියාරේ 

වමවථ් රවෞඛ්ය  ත් මත් මලය පිළිබෙල පශසුරල්  ළුවණු අලරබෝන ලය රව ර තරතුුව  

වාරාිග  ළර ඉිවරිපත් ම ළර තිබීම. 

11. පවුරල් වලද්යයලරයාට රරෝශල් වලද්යයලුව් ට , විර   වලද්යයලුව් ට වශ ගිණුම් 

හිමියාට එළම අ්  ්ධ  යළ (Interphase) වබෙ ාල පලත් මලාරගය යා ශැකය විම 

12. පවු් රව රපතදු රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුම් පලත් මලාරගය යමි්   රවෞඛ්ය 

ළෂමයාළරණය සිදු ළර ගැනීමට  පශසුළම් වපයා තිබීම . 

13. වලද්යය විද්යයා රන රරෝග ්ණ (Symptoms) ැන්ව්තුලළ  ම්  තුෂ ඇති රරෝග ්ණ  

රත් මමම (Click) කයමම මගි් , රවෞඛ්ය ළෂමණාළරයයට මග රප් වීම් බා රද්යය 

රමලම් රමම  ගිණුරමහි අඩිගුය.  පSelf-Health Assessment Guide) 

14.  ම් රේ ඉිවරි වලද්යය ්රතිළාර  නිසි රනාලට බා ගැනීම වෙශා මග රප් ලය සිහි 

ළැද්යවීරම් (SMS / E-mail / Pop up / Alert system) ක්රමය් ැබීම. 

15. වලද්යයලුව් ට,  මා යටරත් ම ්රතිළාර බය පුද්ගය් රේ ර තරතුුව ැන්වත්ුල්  ම  

ගිණුම තුෂ නි්ධමාණය වීම 

16. වලද්යයලුව් ට, රරෝගී් රේ ඉල්ලීම් ම   රවෞඛ්ය ගිණුමට පිවිසී  ම උපරද්යව්  බා දීමට 

වශ ඒ රලනුරල්   ලෘත් මතීය ගාවත්ුල මා්ධගවථ්ල  බා ගැනීමට පශසුළම් වපයා තිබීම .     

17. ගිණුම ශරශා මා්ධගවථ් චැයලි්   රව ලාල් ට  වම්බ් න වී විර   වලද්යය ලුව්  

ශමුවීමට රශෝ වීඩිරයෝ ඇමතුම් වෙශා  රනාල්  රල්  ළරලා ගැනීමට  පශසුළම් වපයා 

තිබීම .       

18. රමම ගිණුම, වලද්යය විද්යයාල පිළිබෙල ද්යැනුම් රයතමැති අරයු ට වුලද්ය යාලත් මළාලීය 

ළරරගය පලත් මලාරගය යාමට ශැකය (User friendly)  වීම 

19. රව ලාල්  ඔබරේ  වම්ාට් පSMART)  දුරළථයය ශරශා සිදුළරගැනීරම්  පශසුලද්ය වවා 

ඇ . 

20. රවෞඛ්ය ළෂමණාළරයයට වශ රවෞඛ්ය ්රල්ධනයයට භාවි ා ළෂ ශැකය ව්ලයි උපළාර 

විද්යුත් ම මෘදුළාිග (self – support e - health tools) රව් ඔබට ගිණුම තුෂ හිමි වීම. 

 

 

 ුවපියල් 1500     පමුලිළ රව ලා ළට්ටය් වෙශා) 

 ුවපියල් 2000    පමනයව්ථ රව ලා ළට්ටය් වෙශා) 

පවිර ෂි  රව ලා ළට්ටය් වෙශා)  

 

 . 

 ුවපියල්  250    පමුලිළ රව ලාල්  වෙශා පමණ්)  

පමනයවථ් අම ර රව ලාල්  වහි  ල) 

පලැඩි ිවණුනු ළෂ විර ෂි  රව ලා වහි ල) 

 

 

 

 ුවපියල් 2500 

 ුවපියල්  350 

 ුවපියල් 500 
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     රපෞද්ගලිළල ශමුවීමට ඔවු්  රල  රගලය ගාව්තුලට ලඩා 30%  - 50% ් පමණ අඩු ගාව්තුලකය    

 . 

 ලියාපිවිචිය වෙශා - පවුරල් වලද්යයලරයා විසි්   වැළසු ඔබරේ  රවෞඛ්ය ර තරතුුව 

වාරාිය් අ්  ්ධජා  ගිණුම  රල  පUpload)  ළෂ ණුතුය. 

 වලද්යය ්රතිළාර, පම්ණ ලා්ධථා ආදී සිය පම රවෞඛ්ය ද්යත් ම   ගිණුරමහි යාලත් මළාලීය ළර 

පලත් මලා ග  ණුතුය.  

 මාවයළට ලර් පවුරල් වලද්යයලරයා  වැළසු රවෞඛ්ය ර තරතුුව වාරාිය්   ගිණුම තුෂ 

යාලත් මළාලීය (update) ළෂ ණුතුය.  

 ඔබ විසි්  ගිණුම තුෂ ඔබරේ වලද්යය රව ලාල්  ල ඉිවරි වැසුම් (ිවය ද්ය්ධයය්) 

පලත් මලාරගය යාම අනිලා්ධයය. 

 

චිර -ජීල වලද්යය රව ලය වශ එහි වාමාජිළත් මලය ඉශ  ළුවණු ඉටු කයමම වෙශාම ළැපවී සිටින්. ඔබරේ 

රවෞඛ්යය ්රල්ධනයය රව අද්යශව් ළරනුරද…..  

1. ල්ලා ග  ශැකය රරෝග ළල් බා ශඳුයා රගය ල්ලා ගැනීම. 

2. රවෞඛ්ය අනයාපයය වශ ද්යැනුලත් ම වීම් තුලි්  නිලැරිව රවෞඛ්ය පුුවදු  ඇති ළර ගැනීම. 

3. ද්යැයටමත් ම ්රතිළාර බය රරෝග  ත් මත් මලය්  රන යම් , නිලැරිව මා්ධගය ඔව්රව  එම ්රතිළාර විධි 

ශැසිරවීම.  

4. ලැරිව රවෞඛ්ය පුුවදු රශෝ උපරද්යව් නිවා ඔබරේ ජීවි ය  වශ අයාග ය අඳුුව වීමට රයතදී රළ 

බා  ගැනීම , ආිවයන්. 

රමම ළාරණා ඉටුළරය  යරමු  රනද්ය  ඔු / ඇය අද්යා පුද්ගයාරේ ජීවි යට අ යාලය රළරයු  

බලට පත් මරන. චිර-ජීල වලද්යය රව ලය වශ එහි වාමාජිළත් මලය ඔබරේ ජීවි යට අ යලය අිගය් 

යැ රශතත් ම   ජීවි  වශළුවරලු  රව ඔබට ද්යැරයනුරද ඒ නිවන්. 

රමම චිර-ජීල රියා් වි ය (CHIRA-JEEWA mission) තුෂ ඔබ ඇසිය ණුතු ලැද්යගත් මම පැයය එයන්. 

ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව අනයයය මගි්  විද්යයාත් මමළ පද්යයම් ම  සිට එය ඉටුකයමම වෙශා අලය 

ලැඩපිළිරල අප වතුන්. ඒ වෙශා අලය ද්යැනුම, බුද්ධිය, පෂපුුවද්ද්ය වහි  ද්ය් වලද්යය ළ්ඩඩායම් 

අප වතුන්. ඒ වෙශා අලය තී්ණ ළෂමණාළරය ශැකයයාරල්  පරිපු්ධණ ළා්ධය්ම රව ලළ 

ම්ඩඩය් අප වතුන්.  ඔබ ළෂ ණුත් මරත් ම වාමාජිළත් මලය බා රගය එම රලයව අත් මවිඳීමය. ඔබට 

අලය ල් ර්  ්රාරයෝගිළල එය සිදු ලය අණුුව අත් ම විඳීම පමණ් බල අපි ද්යනිමු .  අපි එයට ඉඩ රද්යමු. 
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frda.sfhl= isák ksjil ffjoHjrfhl=;a ks;ru bkakjkï fyd`ohs lsh, iuyrúg Tng isf;kjd we;s' 
ngysr ffjoH úoHdfõ iuyr by;ska úia;r l< foaj,a m%dfhda.slj lrkak .shdu fmdä fmdä ÿYalr;d 
j,g idudkH ck;djg uqyqK fokak isÿùu óg fya;=jhs' wms  tu úoHd;aul ixl,am fudk;rï ir<, 
Ndú;hg myiq iy wjfndaOlr.; yels whqßka bosßm;a l<;a, tala tla mqoa.,hdf.a oekqu iy nqoaêh 
wkqj tajd f;areම් .kakd m%udKh fjkia fjkjd' ta ksid we;a;gu ffjoHjrfhl=f.a Wmfoia ks;sm;d 
Tng ,nd.kak ms<sjkakï th fudk;rï Nd.Hlao@ wfma rfÜ mj;sk ffjoHjrekaf.a ys`.h iy mj;sk 

l%ufõo (System) j, .eg`M ksid wjYH fj,djg ksjeros ffjoH Wmfoia ,nd .ekSu idudkH ck;djg 
úYd,  wNsfhda.hla'   

fuu wNsfhda.h ch.ekSug ìysjq  fiajdjla ;uhs Ñr-cSj ffjoH fiajh' th úfYaIfhkau oshjeähdj 
frda.Skag;a" yDo frda. iy fjk;a fnda fkdjk frda. j,ska fmf<k whg;a meh 24 mqrdu ksjig 
ffjoHjrfhla bkakjd jeks jevla' th úoHq;a udOH ud¾.ia: fi!LH fiajdjka ;udf.a cx.u ÿrl:kh 
fyda mß.Kl Wmdx. yryd ksjigu ,nd .; yels f,i ie,iqï l< fiajdjla. fuys uq,a wdlD;sh 
wfußld tlai;a ckmofha ìysù ixj¾ê; rg j, iS.%fhka jHdma; ù we;' fuu fi!LHdrCIK fudv,h 
frda.hla ke;;a Ndú;d l< yelsh' iEu ksjilgu meh 24 mqrd ffjoHjrfhl= isákjd jeks ye`.Sula 
fuh Ndú;d lrk Tng oefkaú' úfYaIfhkau fnda fkdjk frda. j,ska  fmf<k Tng fyda Tnf.a mjqf,a 
idudcslfhl=g fuf;la úia;r l< ixl,am jvd;a m%dfhda.slj cSú; j,g wdfoaY lr .ekSug fuu 
fiajdj ;=,ska yelsjkq we;' we;a;gu th ld,Sk wjYH;djla' 

wmf.a ióCIK j,g wkqj iudcfha Bg úYd, b,ä ulao  mj;sk nj ;yjqre ù we;' f,dal fi!LH 
ixúOdkh iy oshqKq rgj,a fujeks fi!LH fiajd fudv, l%shd;aul lsÍug úYd, f,i wkqn, fokjd' 
tajdhska frda.Skag ,efnk úYsIaG m%;sM, Bg fya;=jhs' Ñr-cSj fi!LH fiajdj wmf.a rgg iy mj;sk 
fi!LH fiajd l%ufõo j,g .e,fmk f,i ilia lr ;sîu úfYAI;ajhla' isxy< NdIdjg yqre jq 
ck;djgo th úfYaI wjia:djla'  

1. ඔබ චිර ජීල වාමාජිළත් මලය වෙශා අයදුම්ප  රයතමුළරය විටම එම වබෙ ාල රගතඩයැගී 

අලව් . ම් නිවාද්ය යත් ම අයදුම්ප  වමඟ වැපන්ය ණුතු ඔබරේ  රවෞඛ්ය ර තරතුුව වාරාිය 

පුරලනු බ් ර්   ඔු රශෝ ඇය විසි්  නිවාය. ඔබරේ පවුරල්  වලද්යයලරයා  අපරේ 

විවිනායරද GOLD -MEMBER  රව ලියාපිවිචි වී ඇති යම් ඔබට ඔුරග්  රශෝ ඇයරග්  

ැරබය රව ලාල ලඩාත් ම පශසු වශ වරෂ  අණුරි්  ඉටුළර ග  ශැකය ලනු ඇ .  ට රශ තුල අපි 

අපරේ GOLD -MEMBER වාමාජිළත් මලය වෙශා ලියාපිවිචි ලය වලද්යයලුව්  වෙශා රව ලාල්  

ළා්ධය්මල වශ ඵද්යායීල ඉටුකයමම වෙශා අලය  ා්ණිළ වශ ලෘත් මතිමය වශය බා 

රද්යය බැවිනි. එනිවා ඔබ නිච්ි  එ් වලද්යයලරරයු  ඔබරේ පවුරල් වලද්යයලරයා රව 

ර ෝරාග් ය.ඔුට රශෝ ඇයට GOLD - MEMBERSHIP වාමාජිළත් මලය තිබීම ලඩාත් ම සුදුසු 

රව අපි නි්ධරද් ළරමු. 

2. ඔබට ,නි්චි  එ් GOLD -MEMBER වලද්යයලරරයු  මගි්  ඔබරේ මාසිළ රවෞඛ්ය 

ර තරතුුව වාරාිය (monthly health information summary) වැළසීම මාසිළ රවෞඛ්ය 

ළැැ් ඩරය වැළසීම ,රවෞඛ්ය ර තරතුුව ඔබරේ අ්  ්ධජා රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුමට 

upload කයමම ආදී රව ලාල්  සියල් බා ග  ශැකයය රම් වෙශා ලෘත් මතිය ගාවත්ුල ඔුට 

/ඇයට රගවිය ණුතුය. 
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3. එම GOLD -MEMBER වලද්යයලරයාට අප ආය යය විසි්  වපයය අ්  ්ධජා ගිණුමළ ඔු 

යටරත් ම වලද්යය රව ලාල්  බය චිර - ජීල වමාජිළන්් රේ ර තරතුුව ව්ලයි්රීයල වාරාි ග  

ලනු ඇ . ඒ ශරශා ඔබරේ අලවරය ඇතිල ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව පිරි්සීමට වශ අනයයය 

කයමමට ඕයැම රනාලළ එම GOLD -MEMBER  (family doctor)ශට අලව්ථාල වවා ඇ . 

4. ඉශ  රව ලාල් ට අම රල ඔබරේ පවුරල් වලද්යයලරයා චිර - ජීල GOLD -MEMBER 

රළරයු  යම් ඔු විසි්  ඔබරේ අ්  ්ධජා රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුම රශතිව්  අනයයය 

රළතට ප අලය යම් රලයත් ම වලද්යයලුව් රේද්ය උපරද්යව් බා රගය) මාවළට  ලර් ඔබරේ 

රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුරම් අද්යාපිටුලට ඔුරේ වලද්යය උපරද්යව ් upload ළරනු ඇ . රම් 

තුලි්  ඔබරේ මාසිළ රවෞඛ්ය ර තරතුුව වාරාිය වැළසීරම්දී අ පසුවිය ශැකය රශෝ මග 

ශැරිය ශැකය සිය පම රවෞඛ්ය ගැට ප වශ අයාග  අලනායම්  ත් මත් මලය්  පිළිබද්යල යැල  

ල ාල් අලනායය රයතමු කයමම් රම් මගි්  සිදු රලන්.රම් රලනුරල්  ඔබ අම ර රගවීම් 

සිදු ළෂ ණුතු යැ . 

5. මීටත් ම අමරල ඔබ  ෂඟ මාවරද ඔබරේ පවුරල් වලද්යයලරයා ශමුවී ඔබරේ මාසිළ රවෞඛ්ය 

ර තරතුුව වාරාිය වළව්ළරලා  ගැනීමට රපර ඔබට ඔුරග්  රශෝ ඇයරග්  ඔු/ ඇය ශමු 

රයතවි යම් උපරද්යව් බා ගැනීමට අලය වුලරශතත් ම ඔබරේ චිර-ජීල  රවෞඛ්ය ර තරතුුව 

ගිණුම ශරශා ඔබට එය පශසුරල් ම සිදුළර ග  ශැකයය.පලැඩි විව ්ර වෙශා රවෞඛ්ය ර තරතුුව 

ගිණුම ගැය ලිපිය කයයල් ය) රම් ආළාරරය්  ඔබරේ පවුරල් වලද්යයලරයාරග්  ඔබ 

උපරද්යව් ඉල්ා සිටිය විට ඔු රශෝ ඇය එම උපරද්යව් බා රද්යනුරද ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව 

ගිණුරමහි වු සිය පම රවෞඛ්ය ර තරතුුව ද්ය අනයයය ළර ඒලාට ගැරපය අණුරි්  නිවා ඔබට 

ැරබනුරද අිග වම්පු්ධණ විද්යයාත් මමළ උපරද්යවකය. ඔබරේ පලතිය ගැට පලට  ාලළාලිළ 

උපරද්යව් පමණ් රයතරන .රමය ්රමිතිරය්  උවව් රව ලාලකය. රම් අණුරි්  ඔබරේ ඉල්ලීමට 

අනුල අම රල උපරද්යව ් බාදීම රලනුරල්  අ්  ්ධජා ගිණුම ශරශා ඔබ ඔබරේ පවුරල් 

වලද්යයලරයාට යම් ලෘත් මතිය ගාව්තුල් රගවිය ණුතුය. 

6. ඔබරේ පවුරල් වලද්යයලරයා චිර - ජීල GOLD -MEMBER  රළරයු  යම් අපරේ E-HEALTH 

රව ලාල්  ශරශා විර   වලද්යයලුව්  චැයල් කයමම, උපරද්යව් ඉල්ලීම ආදී ළටණුතු ලදී ඔබ 

උපරද්යව් පැතිය ණුතු නිලැරිව වශ සුදුසු විර   වලද්යයලරයා ර ෝරා ගැනීමට ද්ය ඔවු්  ඔබට 

උද්යවු ළරනු ඇ . අද්යා වි ර   වලද්යයලරයාට  අ්  ්ධජාය ශරශා ද්යැනුලත් ම කයමරම් ලිපි 

(Referral letters) රයතමු ළරනු ඇ .රම් මගි්  ඔබරේ රව ලාල්  ලඩාත් ම පශසු ළරලය අ ර 

රව ලාල් හි ගුණාත් මමළභාලය ලැඩි රලන්. ඔබරේ විර   වලද්යයලරයාටද්ය ඔබරේ රවෞඛ්ය 

ගැට ප පිළිබෙල තීරණ ගැනීමටද්ය රමය මයා පශසුල් වවන්. එරව ම ඔබරේ රවෞඛ්ය ගැට ප 

ලට අද්යා විර   ාල ඇති නිලැරිව විර   වලද්යයලරයාට මිව රලයත් ම විර   

වලද්යයලුව්  චැයල් කයමම වෙශා ඔබරේ ළාය මුද්යල් ශ්රමය ලැයවීම ල්ලා ග  ශැකයය. 

උ්  සිය ප ළුවණු නිවා ඔබරේ රවෞඛ්ය ගැට ප රලනුරල්  දී්ධකළාලීය ලරය්  වැසුම් 

වහි ල එ් පවුරල් වලද්යයලරරය් පGOLD -MEMBER රළරයු ) වමඟ වබෙ ාල 

පලත් මලාරගය යය රව අපි නි්ධරද් ළරමු. 

පිවිචිය රලයව ්කයමම ලැනි විර  අලව්ථාලළදී ඔබරේ GOLD -MEMBER රලයව් කයමමට 

අපරේ ර තරතුුව  ා්ණ පද්නතිය ඉඩ වවා ඇ . යමුත් ම අලයයම් විරද් ග වී සිටිය 

විටිව පලා ඔබරේ පවුරල් වලද් යලරයා වමඟ නිර්  ර වබෙ ාල පලත් මලා ගැනීමටද්ය ඔබට චිර 

- ජීල E-HEALTH රව ලාල මඟි්  ඉඩ ළඩ ැරේ. 
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මි්  රපර මා ෘළා කයයලා ඔබ අලරබෝන ළරගත් ම ළුවණු අනුල චිර-ජීල වාමාජිළත් මලය යනු ු ම්ද්ය 

ය් ය ඔබ නිලැරිවල අලරබෝන ළරරගය ඇ ැන් අපි සි මු. ඒ වෙශා අයදුම් කයමමට යම් මුලිළ 

සුදුසුළම් කයහිපය් වම්පු්ධණ විය ණුතු බල ඔබටම අලරබෝන ල් යට ඇ . එම සුදුවළම් කයහිපය අපි 

රමරව  වාරාි ග  ළරමු. 

 

:-       

රබතරශෝ රද්යයා  මාරේ රවෞඛ්යය ගැය රම් ආළාරරය්  සිතුලත් ම  ලත් ම වමශ රර් ඒ පිළිබෙ එ රම් 

වැකයල්් රයතමැ . ඔවු්  ජිවි ාලරබෝනරය්  පලා අඩු මට්ටමළ පලතී. එලැනි මායසිළත් මලය් 

ඇති අයට රමම වාමාජිළත් මලය රයතගැරප්ත . ම්නිවාද්යයත් ම වාමාජිළත් මලය පලත් මලාරගය යාම වෙශා 

වාමාජිළයාරග් ද්ය යම් රියාළාම ද්යායළත් මලය් අලය ලය බැවිනි. 

 

 :-     
්රීිළාල, රපරිවග ආණු්ධරනද්ය ්රතිළාර ක්රම රම් ම ගුප්ත   විද්යයා ක්රමරනද්ය පලා ්රචලි ල පලතිය 

තු් ලය රෝළරද රට්. එලැනි රටළ ජය ාල තු බටහිර වලද්යය විද්යයාල ගැය ඇති අලරබෝනය 

රම් ම විල්ාවය අල්පන්. එය විද්යයාත් මමළ ක්රමරනද්යය් බල රත් මුවම් ගත් ම වශ එහි විශි්ඨ ්රතිඵ ගැය 

විල්ාවය් පලතිය පුද්ගන්් ට පමණ් රමම චිර-ජීල වාමාජිළත් මලය ගැරප්ත . එරව  රයතමැති 

පුද්ගන්් ට රමහි නිසි ්රතිඵ බා ග  රයතශැළ.  

බටහිර වලද්යය විද්යයාල ගැය ්රී ාිකයළන්්  වමශරරු  තුෂ අඩු වි්ලාවය් ඇති වීමට අපරේ වමාජ 

විව්ළෘතිළ වශ ආගමිළ ශර පද්නතී් ද්ය යම් බපෑම් ඇති ළරය බල අපරේ වි්ලාවයන්. යවීය 

විද්යයාල  වශ බටහිර වලද්යය විද්යයාල තුලි්   මාරේ රවෞඛ්ය ්ර්ණ ලට විවඳුම් රවතයයලා රලනුලට 

ඔවු්  රලයත් ම ක්රමරනද්ය රල  රයතමුල් ර්  රමම බපෑම නිවාය. යැ රශතත් ම කයසිදු රියාළාම 

උත් මවාශය්  රයතරගය වෑම රද්යය්ම රද්යවිය්  ලශ් රව රේ ළැමැත් ම ට රශෝ රපර ළ්ධමයට බාරදී 

ජිවි  අඳුුව ළරග් ර් ද්ය ඒ නිවන්. රමය රශතෙ ්රලණ ාල් රයතරලන්. ිවණුණු ජාතී්  තු රමලැනි 

ආළල්ප ඇත් මරත් මම යැති  රම්. ිවණුණු ජාතී්   රරද විල්ාව ළරය  ළුවණ් යම් "යවීය විද්යයාල 

රෝළය වශ ජීවි   මාට උලමයා පරිිව රලයව් ළර ගැනීමට පශසුරල් ම 

භාවි ා ළෂ ශැකය  රද්යය්"  බලන්. එනිවා පෂමුල අපරේ ආළල්ප රලයව් ළර ග  ණුතුය. රද්යලනුල 

රමම විද්යයාත් මමළ ක්රමරනද්ය පිළිබෙල නයාත් මමළල සිතිය ණුතුය. තු් ලනුල එම ක්රමරනද්ය වමඟ 

රියාළාමල වම්බ් න විය ණුතුය. ඔබට රමම රව ලාල් රග්  නිසි ඵ රයාගැනීමට ශැකය ලනුරද 

ඉශ  පියලර තුය අනුගමයය ළෂ රශතත් ම පමණි. 

 :-      
අප වාමාජිළය්  ශට ර තරතුුව  ා්ණය වමඟ යම්  ා් දුරට ගණු-රද්යනු කයමමට සිදු රලන්. ඒ බල 

ඔබට ඉශ  ළෂ විව ්ර ලලි්  පැශැිවලි රලන්. යමුත් ම ඔබ Face Book රශෝ Twitter  ලැනි වමාජ රලේ 

අඩවියළ වාමාජිළරයු යම් එම ද්යැනුම රම් වෙශා ඕයෑලටත් ම ලඩා ්රමාණලත් ම. අලය ල් ර්  

රයතද්ය් යd රද් ඉරගය ගැනීමට ඇති උය් දුල පමණන්. 
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:-  
ුදු රලෂෙ ්රචාරය ක්රමරනද්යය් රග්  බැශැරල ඔබරේ බුද්ධියට ආම් ත්රණය කයමම වෙශා රමලැනි 

රව ලා ශඳු් ලාදීම් අපි නි්ධමාණය ළරෂ  ඒ නිවාන්. යම් කයයලා එහි වැබෑ අරමුණු රත් මුවම් ගැනීමට 

 රම් ්රී ාිකයළන්්  බු රය් බුද්ධිමත් ම. බුද්ධිරය්  බය එම අලරබෝනය රලෂද්ය ්රචාරයරය්  

කයසි ිවයළ බා ිවය රයතශැළ. අප විවිනායරද ්රනායම වශ වැබෑ අරමුණq රල  ිවීමට අප 
අනුගමයය ළරය විද්යයාත් මමළ  ක්රමරනද්යය පිළිබෙලද්ය අලරබෝනය් පැලතිය ණුතුය. එරව  අලරබෝන 

ළරගත් ම අයට පමණ් රමම වමාජිළත් මලය ගැරප්ත . අයලරබෝනරය්  ණුතුල රශෝ රලයත් ම අයු රේ 

උලමයාලට අප වමඟ එ්ලය අයට අප වමඟ දුර ගමය් යාමට රයතශැළ.  

 

 
1. චිර-ජීල වාමාජිළත් මලය බා ගැනීමට  මා තුෂ සුÿසුළම් ඇතිද්ය ය් ය පෂමුල නිගමයය ළර් ය. 
එරව  සුÿසුළම් රයතමැතියම්  මාරේ වාමාජිළත් මලය පලත් මලා රගය යාරම් ලගරීම භාරග  ශැකය 
භාරළුවරලු   මාට ඇතිද්ය ය් ය රවතයා බ් ය.  මා රශෝ  මාරේ භාරළුවලා පෂමුල එම 
තීරණය ග  ණුතුය. 

2. අයÿම් ප  පැශැිවලි ඉිග්රීසි අු රි්  පමණ් (ENGLISH-BLOCK CAPITALS) පුරල් ය. එසි කයසිඳු 
ර තරතුර් හිව්ල රයත බ් ය. රම් වෙශා භාරළුවලාරේ උද්යන /උපරද්යව් බාග් ය.  

3. රවෞඛ්ය ර තරතුුව මාසිළ වාරාිය (Health Information Monthly Summary) රව ඔබට 
වපයා ඇති රපෝරමය සුදුසුළම් ත් ම වලද්යයලරරයු  ලා පුරලා වශතිළ ළරලාග් ය.  

වැ:ණු: ුවධිර ළා්ඩඩය පBlood Group) වයාථ කයමමට රවායයාගාර ලා්ධථාල් අ යලHන්. ඔබරේ 
පවුරල් වලද්යයලරයා ශමුවී රවෞඛ්ය ර තරතුුව වාරාිය පිරවීමට රපර ඔබට සිදුකයමමට යම් ඇ . 

එයම් වපයා ඇති “රවෞඛ්ය වල්යි-අනයය මා්ධරගෝපරද්ය” රශතඳි්  කයයවීමන්. එහි වෙශ්  රරෝග 

්ණ රශෝ අලනායම්  ත් මත් මල  මාම ු ණු ළර් ය. ඉ්  පසුල එම රරෝග  ත් මත් මල වශ අලනායම් 

 ත් මත් මල පිලිබෙල ඔබරේ පවුරල් වලද්යයලරයා වමඟ වාළච්ඡා කයමරම්  පසුල රමම “රවෞඛ්ය 

ර තරතුුව මාසිළ වාරාිය” ඔු / ඇය ලා පුරලා වශතිළ ළරලාග් ය. එවිට වලද්යයලරයාට 

මගශැමමට රශෝ අ පසුවීමට ඉඩ ඇති රවෞඛ්ය ගැට ප සියල් ගැය අලනායය රයතමු කයමමට ශැකය 

ලනු ඇ . චිර-ජීල වලද්යය රව ලරද විර ත් මලය එයන්.  

4. රමරව  වම්පු්ධණ ළෂ අයදුම් ප  වශ රවෞඛ්ය  ර තරතුුව වාරාිය Images/Photos/Text රව 

ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුමට (www.HEALTHBOOK.lk රලේ පිටුලට) UPLOAD ළෂ ණුතුය. 

වැමවිටම mrs.Klය / ඔබරේ ජිගම දුරළථයය  ,nd රද්යය උපරද්යව් අනුල රියා ළර් ය.  
5. අද්යා ගාවත්ු රගවීරම්  පසු ඔබරේ ලියාපිවිචිය වම්පු්ධණ රලන්.  

 

1. රවෞඛ්ය ර තරතුුව මාසිළ වාරාිය්  (Health Information Monthly Summary) එවීම. 

2. රවෞඛ්ය ළැැ් ඩරය (Health Calendar) පුරලා එවීම. 

3. වාමාජිළ ගාව්තු වශ රලයත් ම රව ලා ගාවත්ු තිරේයම් රගවීම.   
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 ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුම් රලේ පිටුල භාවි ා ළරය ආළාරය පිළිබද්ය නිසිපරිිව ද්යැනුලත් ම වු 

පසුල රමම  වම්පු්ධණ කයමම වෙශා ඔබ විසි්  ළෂ ණුත් මරත් ම ඔබරේ ජිගම දුරළථයය  මගි්  

ඉශ  පියලර 3ට අද්යා Photos (Images) කයහිපය් මාවයළට ලර් Upload කයමම පමණි! 

 wmf.a විවිනායරද නි fjíwvúය jk www.chirajeewa.com ys we;s f;dr;=re iy oekqj;a 

lSrSï j ඉශ  පියලර 3 පිළිබෙල දී්ධක ලරය්  පැශැිවලි ළර we;. යමුත් ම ඔබ කයසිරව ත් මම රමම 
වරෂ පියලර 3 විරී්ධණ රව සිතිය ණුතු යැ . එරව  විරී්ධණ  බලට පත් ම ළර ග  ණුත් මරත් මත් ම 

යැ . වරෂ විරයෝද්යාත් මමළ ්රීඩාල් යැ රශතත් ම විරයෝද්යයට ර්රරශලිළාල් පිරවීම් රව 

පමණ් සි ් ය.  

-  

මායල ශිඨ්ාචාරය තුෂ රම් ා් බිහිවු බලත් මම වශ ්තිමත් මම ඒළළය පවුන්. රතල පලතිය 

සිය පම  බරනගය්  ශමුරන රමර ් රලයව් රයතවී පලතිය Ìqø ලුශය රශලත් ම ඒළළය පවුල් 
විව්ථාලන්. විවින ආගමිළ  වමාජ වශ රද්පාය ද්ය්ධයය්  ශමුරන රම් ම යවීය විද්යයාල ශමුරනද්ය 

එය රලයව් රයතවී ඉිවරියට යනු ඇ . රලයව ්කයමමට ගත් ම එලැනි උත් මවාශය් ද්ය අවා්ධථළ විය. චිර -

ජීල රවෞඛ්ය පවු විළල්පය තු එලැනි ගැීමම් රයතමැති වීම විර ත් මලය්. එහි මරයෝ 

විද්යයාත් මමළ වශ වමාජ විද්යයාත් මමළශරය නිසි රව අලරබෝනළරරගය ඒ තුට ජීල විද්යයාත් මමළ යැ  

රශතත් ම වලද්යය විද්යයාත් මමළ අනුපුරළය්  බාදීමට චිර-ජීල රවෞඛ්ය පවු [CHIRA – JEEWA HEALTH 

FAMILY ]  විළල්පය ශඳු් ලාදී ඇ .  

1) පවුල් විව්ථdල තු එකයරයළාරේ  රවෞඛ්ය ගැට ප පිළිබෙල එකයරයළා ලඩාත් ම උය් දු ලය පරිවරය් රගතඩයැගීම 
වශ රවෞඛ්ය ගැට ප පිළිබෙල විව්ළෘතිළ රාමුල තු සිටිමි් , පවු තු  රවෞඛ්ය ගැට ප පිළිබෙල ලඩාත් ම විලෘ  

විලාද්යය්  ඇති ලය පවුල් පරිවරය් රගතඩ යැගීම. 

2) පවුරල් ආ්ධථිළය වශ රලයත් ම ළටණුතු ලදී යායළත් මලය ග් යා වමාජිළරයු  බිහිල් යා රව  , පවුරල් රවෞඛ්යය 

පිළිබෙල යායළත් මලය  ග  ශැකය නිලැරිව පවුල් වමාජිළයා බිහි කයමම. 

3) චිර-ජSල රියා් වි ය තු ගැේල ඇති ර තරතුුව  ා්ණය , රවෞඛ්ය ළෂමණාළරයය, වශ වලද්යයවිද්යයාල පිළිබෙ 

මුලිළ ද්යැනුම වශ අලරබෝනය රයතමැති පුද්ගන්්  ශට එලැනි ද්යැනුම්  වශ අලරබෝනය් ඇති සිය පවු තුම වු 

වාමාජිරයු  ශරශා එම රව ලාල් හි විශි්ඨ ්රතිඵ අත් ම විෙ Sමට අලව්ථාල වවා දීම . 
4)  වලද්යය උපරද්යව් වශ නි්ධරද්ය්  පවු තු පශෂ මට්ටම ද්ය්ලා ගා යැරම් නිලැරිව ක්රමරනද්යය ව්ථාපි  කයමම. 

රමම චිර - ජීල රවෞඛ්ය පවු විළල්පය වමග වම්බ් න ල් ර්  රළ රව ද්ය? චිර - ජීල රවෞඛ්ය  පවු් රව ඔබට 
ැරබය විර  ලර්රවාද්ය රමතයලාද්ය? රමම විර  වාමාජිළත් මලය බාග් ර්  රළරව ද්ය? 
wmf.a විවිනායරද නි fjí wvúය jk www.chirajeewa.com ys we;s f;dr;=re iy oekqj;a lSrSï j 
රම් පිළිබෙල දී්ධක ලරය්  පැශැිවලි ළර we;. 

 

 
 
 

i. රමය ඔබ නි ර භාවි ා ළරය බැිු  ATM ළාඩ් ප ළට වමායන්. එහි මුද්රණය ළර ඇති 
ර තරතුුව මගි්  ශිවසි රරෝගාතුර වීමළදී පලා වලද්යයලුව් ට රශෝ රවෞඛ්ය රව ලාල්  
වපය් ය් ට පශසුල්  වැරව .  
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ii. රමහි  Medical problems / Diagnosis රව වපයා ඇති හිව් තීුවල ඔබට ද්යැයට පලතිය 
නි්චි  රරෝග විනිච්ය්  වශ ලැද්යගත් ම රවෞඛ්ය ගැට ප මුද්රණය වෙශාය .එරව ම ළාඩ් ප  
මුද්රණය ළෂ පසුල ඔබරේ මරය තු ඇතිලය යල රරෝග විනි්චය්  අලය යම් එහි 
වලද්යයලරරයු   ලා වටශ්  ළරලා ගැනීමටද්ය ඉඩ වපයා ඇ .    

iii. ළාඩ්පර හි ඇති හිව්  ැ්  ල ඔබට ළැමති යම් ඔබරේ රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුරමහි User 
name වශ Pass ward  වටශ්  ළර  ැබීමට ශැකයය. රමරව  වටශ්  ළර  ැබීම ඔබරේ යම් 
ශිවසි රරෝග අලවථ්ාලළදී රශෝ ශිවසි රරෝශල් ග  කයමමළදී ඉ ාමත් ම ලටියා රද්යය්. යමුත් ම 
එරව  වටශ්  රයතළර  ැබීමටද්ය ඔබට නිද්යශව ඇ .  

iv. ළාඩ්පර හි ඇති අරයු ත් ම ලට්ටම්, ලර්රවාද්ය, වශ ලාසි පිළිබෙල අලව්ථානුකූල ද්යැනුම් රද්යනු 
ැරේ.  
 

 

fuu SILVER idudcsl;ajh, ;udf.a kdhl;ajh hgf;a Ñr - 
cSj idudcslhska 15 lg jeä ixLHdjla mj;ajdf.k hd yels 
iafõÉඡාfjka bosßm;a jk jD;a;slhka iy kdhlhska 
fjkqfjka ie,iqï lr we;. wm SILVER idudcslhskaf.ka   
wfmaCId lrkqfha ;udf.a kdhl;ajh  hgf;a mj;sk fuu  
iudcsl;ajh i`oyd .e,fmk mqoa.,hska Ñr-cSj idudcsl;ajh  
,nd .ekSu i`oyd fhduq lrùuhs.  

tfiau tfia ,nd .;a idudcsl;ajh os.gu mj;ajdf.k hEu i`oyd Tjqkaj osßu;a lrñka 
Tjqkag u. fmkaùu iy kdhl;ajh ,nd දීuhs. උද්යාyrKhla f,i iñ;s iud.ï  j, 
kdhlfhl=g, wdh;k m%Odksfhl=g,  ixúOdkhl  l<uKdlrefjl=g wmf.a SILVER 
idudcsl;ajh  ,nd .; yelsh. bka miqj Tyq fyda weh ;ud hgf;a md,kh jk  msßi Ñr-  
cSj idudcsl;ajh fj; fhduq lsÍfï j.lSu භාr .; hq;=h. kuq;a SILVER idudcslhska  lsis 
úgl Ñr-cSj idudcslhskaf.a fi!LH m%YaK fjkqfjka fl,skau iïnkaO ùula wms 
n,dfmdfrd;a;=  රයතරලමු. Tyqg fyda wehg ;udf.a kdhl;ajh Ndú;d lrñka Tjqkag Ñr- 
cSj idudcsl;aj fi!LH fiajdj iu`. l%shdldÍj odhl lrùug osß.ekaùula muKla wms 
wfmaCId lruq. fuh tla;rd wdldrhl iudc fiajd j.lSula bgq lsÍula jeks lghq;a;ls. 
kuq;a SILVER idudcslhska fj; wm ixúOdkh úiska m%;s,dN, ලට්ටම්, ලර්රවාද්ය, වශ ලාසි රව් 
msßkefukq we;. wmf.a විවිනායරද නි fjí wvúය jk www.chirajeewa.com ys we;s 

f;dr;=re iy oekqj;a lSrSï j රම් පිළිබෙල දී්ධක ලරය්  පැශැිවලි ළර we;. 
 

1.වාමාජිළත් මල රවෞඛ්ය ළාඩ්ප . 

3.චිර - ජීල වාමාජිළත් මලය.  

5.GOLD - වාමාජිළත් මලය - පවුරල් වලද්යයලුව්  ශට 

2.SILVER - වාමාජිළත් මලය -  යායළන්්  ශට.  

4.චිර - ජීල රවෞඛ්ය පවු. 

6.විර   වලද්යයලුව් රේ යම් ැන්වත්ුල. 
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1.වාමාජිළත් මලය වෙශා අයඳුම්ළෂ ශැ්ර් ළාටද්ය? 

3.වාමාජිළරයු  රව ලියාපිවිචි ල් ර්  රළරව ද්ය? 

5.වාමාජිළත් මලය පලත් මලාරගයයාම ඉ ා පශසුන්. 

7.රවෞඛ්යය ව්ලයි - අනයය මෘදුළාිගය. 

9.මා්ධගව්ථ රවෞඛ්ය ර තරතුුව ගිණුම. 

10.චිර- ජීල දුරළථය මෘදුළාිගය. 

12.අපරේ ිවයලැඩියාල වායය රව ලාල්  ගැය. 

14.ඔබරේ රවෞඛ්ය ්රල්ධනයයට වශළුවරල්. 

16.ජා ය්  ර ්රමිතී්  වශ මා්ධරගෝපරද්. 

17.රතල පුරාවු වාමාජිළ රවෞඛ්ය වමුපාළාර ගැය. 

19.ඔබරේ පවුරල් වලද්යයලරයා ගැය. 

20.රරෝගියා වශ වලද්යයලරයා ශඳුයා ගනිමු. 

22.රව ලාල් හි සිද්නා් තිළ පසුබිම. 

2.අපරේ විවිනායය ගැය.                                          

4.ද්යැ් වීම් පුලුවල. 

6.මි ද්ය්ධයය. 

8.රයතමිරල් බාග  පDownload) ළරග  ශැකය 

අ යලය PDF රල්ඛ්ණ. 

11.්රාරද්ීය මනයවථ්ාය. 

13.වාමාජිළත් මලය බාරගය ඇති පවුරල් 

වලද්යයලුව් රේ යම් ැන්ව්තුල. 

15.විර   වලද්යයලුව්  රමම රියා් වි යට 

ද්යායළල් ර්  රළරව ද්ය?  

18.අපරේ ඉ ා ලටියා SILVER වාමාජිළන්්  වශ 

ඔවු් රේ සුභාසිිය. 

21.රවෞඛ්ය අනයාපනිළ වශ රවෞඛ්ය ළෂමණාළරය 

මෘදුළාිග.  

23.ksfrda.S Ñr Ôjkh i|yd  ව aල්ධණමය පියලර 6 

අපරේ  ිවයලැඩියාල  වායයය  ගැය…... 

රෝළ ජයගශයරය්  මිලියය 380 ළට ලඩා  ිවයලැඩියා  රරෝගී්  බල ඔබ ද්ය් යලාද්ය. ්රී ිළාරන 

ජයගශයරය්  මිලියය 4 ් ිවයලැඩියා රරෝගී් . රළතෂඹ ිවව්ත්රි්ළරද මුලු  ජයගශයරය්  18.6% 

් ිවයලැඩියා  රරෝගී් . ද්යු ණු පෂා   වශ ශම්බ් ර ට  ිවවත්්රි්ළය වෙශා රමම අගය 12.2%් . 

එයම් ද්යලරය්  වෑම පුද්ගන්්  6 රද්යරයු රග්  එ්අරයු ටම ිවයලැඩියාල . ද්යැ්  ඔබට 

ලැටරශයලා ඇති අපි චිර -ජීල වලද්යය රව ලාල තු ිවයලැඩියාලට රම රම් ්රමුඛ්වථ්ායය් රද්ය් ර්  

ඇන්ද්ය කයයා. අපරේ ිවයලැඩියාල වායයය අපටම අයයය වු යමුත් ම ජා ය්  ර ්රමිතී් ට අනුල 

රියාත් මමළ ලය රව ලාල්. ිවයලැඩියාල පිළිබද්ය රෝළයම මවි යට පත් ම ළෂ වමී්ණ පම්ණ වශ 

යල රවතයාගැනීම් රාශිය් සිදු ළෂ රෝළ ්රළට ආය යය්  මන් ජපායරද රටෝකයරයෝ හි “ 

රළන්රයෝ ” විල් විද්යයාය. රමම වි්ලවිද්යයාරද  ිවයලැඩියා මනයවථ්ායය භාරල  ළටණුතු ළෂ 

්රවීය  මශාචා්ධයලරරය්  මන් මශාචා්ධය ඉසුමි ටර්න් . රමම විල්විද්යයාරද ිවයලැඩියා ල 

පිළිබද්යල සිදු ළෂ යවීය ම රවතයා ගැනීම් රාශිය් සිදුවුර්  එතුමාරේ  යායළත් මලය වශ 

මගරප් වීම යටරත් ම. අපි අපරේ චිර - ජීල ිවයලැඩියා වායයය වෙශා මුලිළ මා්ධරගෝපරද්ය්  වශ 

උපරද්යව් බා  ගත් මරත් ම මශාචා්ධය ඉසුම් ටර්න් මැතිතුමාරග්  වශ  රටෝකයරයෝ ිවයලැඩියා  

මනයවථ්ායය ශරශා.  යමුත් ම රමම උපරද්යව්  වශ මග රප් වීම්  ්රී ාිකයළන්යට , ඔවු් රේ ජීලය 

රටාලට ,ආශාර රටාල් ට ගැරපය පරිිව සු ප රලයවළ්ම්  ලට භාජයය ළර තිරබයලා. ්රී 

ාිකයළන්්  ලය අපට රමම යවීය ම  ද්යැනුරම්  ඵ ්රරයෝජය බා ගැනීමට අපරේ චිර - ජීල 

ිවයලැඩියා  වායයය ශරශා අලළා වැරවයලා.  
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