फाऊंडेशन फॉर इनोव्हेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स आस्ि इं स्डया हेल्थ फं डचा बृहन्मंबई
हानगरपास्िके सोबत सहयोग; मब
ं ईत कोस्वड-१९ व क्षयरोग दमहरे ी चाचिी
उपिब्धतेध्ये वाढ
•

जिद प्रस्तजैस्वक चाचणयांध्ये स्नगेटिव्ह ठरिेल्या िक्षिे असिेल्या िोकांसाठी जिद, ऑनसाइि
कोस्वड-१९ पमष्िीकरिात्क चाचिीध्ये वाढ करणयासाठी आस्ि कोस्वड-१९ िक्षिे असिेल्या
िोकांच्या क्षयरोग तपासिी समस्वधेसाठी फाइणड आस्ि आयएचएफ मब
ं ईतीि स्नवडक एसीजीएसंचास्ित रूग्िाियांध्ये पाच ट्रूनि™ स्शन्स तैनात करत आहेत

मंबई, १७ फे ब्रमवारी २०२१: फाऊंडेशन फॉर इनोव्हेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स (फाइणड) आस्ि िािा ट्रट्सचा
उपक्र इंस्डया हेल्थ फं डने (आयएचएफ) आज घोषिा के िी की, ते मंबईतीि स्नवडक एसीजीए-संचास्ित
रूग्िाियांध्ये पाच ट्रूनि™ स्शन्स तैनात करत आहेत. ट्रूनि हे गोवा-स्टथत ोस्ल्बओ डायग्नोस्टिक्सद्वारे
स्वकस्सत करणयात आिेिे नास्वन्यपूिण, अनेक आजाराचे स्नदान करिारे व्यासपीठ आहे. याद्वारे कोस्वड-१९ व
क्षयरोग (िीबी) चाचिीसाठी बृहन्मंबई हानगरपास्िके िा (एसीजीए) दतीचा हात पमढे करणयात आिा
आहे.
कोस्वड-१९ व िीबी हे सान वैद्यकीय िक्षिे असिेिे आजार आहेत आस्ि दोन्ही आजार श्वसनस्वषयक
ड्रॉपिे्स व एरोसोल्सच्या ाध्यातून संक्रस्त होतात. दोन्ही आजारांचा साना करणयासाठी संयमक्त धोरि
कें द्रीय आरोग्य ंत्री यांनी िीबीचा साना करणयासाठी खाजगी व साास्जक प्रयत्न करणयासाठी नमकतेच
घेतिेल्या वचनाशी (recent pledge) संिग्न आहे. यामळे एकाच फोकससह दोन्ही आजारांचे स्नराकरि
करणयासाठी सरकारच्या दृस्िकोनािा चािना स्ळते.
कोस्वड-१९ व िीबीच्या दमहरे ी आव्हानांचा साना करणयासाठी मंबईध्ये सादर करणयात आिेल्या
चाचिीध्ये आरोग्य व कम िमंब कल्याि ंत्रािय (एओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकारने जारी के िेल्या बायडायरेक्िशनि स्टक्रननंग (bi-directional screening) ागणदशणकतत्तवांच्या (म्हिजेच िीबीसह स्नदान झािेल्या
सवण िोकांची कोस्वड-१९ चाचिी करिे आस्ि कोस्वड-१९ ची िागि झािेल्या सवाांची िीबीसाठी चाचिी
करिे) अंिबजाविीचा सावेश आहे.
ट्रूनि हे फाइणड आस्ि आयएचएफ यांच्या सहयोगाने भारताध्ये स्वकस्सत करणयात आिेिे स्चप-आधाटरत,
आस्णवक नैदास्नक व्यासपीठ आहे. हे व्यासपीठ ६० स्स्निांपेक्षा की वेळेध्ये चाचिी अहवाि देते. हे
व्यासपीठ िीबीसह स्वस्वध आजारांची चाचिी करणयासाठी टरव्हसण ट्रास्न्टक्रप्शन पॉस्िेरस चेन टरअॅक्शनचा
(आरिी-पीसीआर) उपयोग करते. इंस्डयन कौस्न्सि ऑफ ेस्डकि टरसचणने (आयसीएआर) े २०२० स्हना
संपणयापूवी कोस्वड-१९ साठी एक चाचिी सत्यास्पत के िी (validated an assay for Covid-19).

आजच्या घोषिेमळे त्याच रूग्िाियाध्ये जिद प्रस्तजैस्वक चाचणयांध्ये स्नगेटिव्ह ठरिेल्या िक्षिे असिेल्या
िोकांसाठी जिद कोस्वड-१९ पमष्िीकरिात्क चाचिीध्ये वाढ होईि. स्नवडणयात आिेिे प्रत्येक
एसीजीए टठकाि आता ट्रूनि व्यासपीठ, आवश्यक प्रयोगशाळा कणचारी, चाचिी सास्हत्य व उपभोग्य
वटतूंसह समसज्ज आहेत. या चाचिी समस्वधा त्याच पटरसराध्ये ककं वा जिद प्रस्तजैस्वक चाचिी करिा-या
टठकािांपासून जवळच असतीि, ज्यामळे नमना गोळा करणयासोबत पटरवहन करणयाची आव्हाने की
होतीि, रूग्िांसाठी प्रस्तक्षा करावा िागिारा वेळ की होईि आस्ि कोस्वड-१९चा प्रसार होणयाची शक्यता
की होईि. पटरिात: कोस्वड-१९ च्या के सेस सजणयाध्ये दत होईि, रूग्िाचे उत्तटरत्या व्यवटथापन
करिे शक्य होईि आस्ि एसीजीएच्या ४िी (ट्रेनसंग, ट्रॅककं ग, िेनटिंग व ट्रीटिंग) धोरिानमसार हॉिटपॉ्स
(संसर्गणत टथळे ) जिदपिे ओळखता येऊ शकतीि.
इंस्डया हेल्थ फं डचे मख्य कायणकारी अस्धकारी ाधव जोशी म्हिािे, ''ट्रूनि सारख्या अनेक आजारांचे स्नदान
करिा-या व्यासपीठािा पाटठं बा देत आम्ही स्वद्यान आरोग्य यंत्रिा क्षता वाढवणयासाठी नास्वन्यपूिण
उपचारपद्धतींची ओळख, स्वकास व अंिबजाविीिा चािना देत आहोत. नास्वन्यतांमळे आरोग्यसेवा
प्रस्तसाद अस्धक प्रबळ होत आहे आस्ि यासंदभाणत आम्ही एसीजीएिा त्यांच्या िीबी व कोस्वड-१९ची
तपासिी व स्नदान करणयाच्या स्टथर प्रयत्नांना दतीचा हात पमढे करत आहोत.''
फाइणड इंस्डयाचे प्रमख संजय सटरन म्हिािे, ''िीबी व कोस्वड-१९ या दोन्ही आजारांचे प्राि वाढिे
असल्यामळे दोन्ही आजारांकटरता एकीकृ त तपासिी हे मंबईसाठी हत्तवपूिण पाऊि आहे. आयएचएफ व
एसीजीएसोबतचा हा सहयोग वेळेवर तपासिी व रूग्िांवर देखरेख ठे वणयाच्या प्रक्रक्रयेिा चािना देत
अनेकांचे जीवन वाचवणयास साह्य करेि. पटरिात: आजाराचा प्रादमभाणव की होणयास दत होईि.''
फाइणडच्या या प्रकल्पातीि सहभागािा स्वस्वध दात्यांचे पाठबळ स्ळािे आहे. फाइणडच्या कोस्वड-१९
दात्यांची संपूिण यादी येथे (here) स्ळू शकते.
# # #

फाइणड स्वषयी
फाइणड ही जागस्तक ना-नफा तत्तवावर चाििारी कं पनी आहे. जगातीि गरीब िोकांना भेडसाविा-या गंभीर
आजारांने स्नूणिन करणयासाठी डायग्नोस्टिक्सचा स्वकास व स्वतरिाधीि नास्वन्यपूिण पद्धतींना ही कं पनी
चािना देते. आम्ही आरअॅणडडीिा तंत्रज्ञान स्वकासासाठी वैज्ञास्नक अडथळे दूर करणयाध्ये, तसेच स्नयाक व
धोरिकत्याांसाठी पमरावा स्नाणि करणयाध्ये, बाजारपेठेतीि अयशटवी कायाांचे स्नराकरि करणयाध्ये आस्ि
अल्प व ध्य उत्पन्न असिेल्या देशांध्ये (एिएआयसी) उपचारपद्धतीिा चािना देणयासोबत
डायग्नोस्टिक्स समस्वधा उपिब्ध करून देणयाध्ये दत करतो. २००३ पासून आम्ही १५० एिएआयसींध्ये
वापरणयात आिेल्या २४ नवीन डायग्नोस्टिक्स साधनांच्या स्वकासाध्ये साह्यभूत रास्हिो आहोत. ५०
दशिक्षहून अस्धक फाइणडचे पाठबळ असिेिी उत्पादने २०१५ धीि शमभारंभापासून आच्या िक्ष्य
बाजारपेठांना पमरवणयात आिी आहेत. डब्ल्यूएचओ कोिॅबोरेटिंग सेंिर आस्ि आम्ही जगभरातीि २०० हून
अस्धक शैक्षस्िक, औद्योस्गक, सरकारी व साास्जक भागीदारांसोबत का करतो, तसेच सहा गंभीर आजारांचे
स्नूणिन करिा-या ७० हून अस्धक सक्रक्रय प्रकल्पांवर देखीि का करतो. फाइणड अशा भस्वष्याशी कटिबद्ध
आहे, जेथे डायग्नोस्टिक्स उपचार स्निणयांना प्राधान्य देईि आस्ि आजारापासून संरक्षि, स्नयंत्रि व
प्रस्तबंधासाठी समस्वधा देईि. अस्धक ास्हतीसाठी कृ पया www.finddx.org येथे भेि द्या.

इंस्डया हेल्थ फं ड स्वषयी
इंस्डया हेल्थ फं ड हा िािा ट्रट्स व ग्िोबि फं डने समरू के िेिा सहयोगात्क उपक्र आहे. हा उपक्र खािीि
गोष्िींसाठी समरू करणयात आिा आहे:
•

संसगणजन्य आजारांच्या स्नूणिनािा चािना देणयाध्ये दत करिा-या उल्िेखनीय उपाययोजना
ओळखणयाद्वारे आस्ि त्यांना पाटठं बा देणयाद्वारे भारत सरकार व यमएन सटिेनेबि डेव्हिपेंि गोल्स
(एसडीजी) यांच्या ध्येयांशी संिग्न संसगणजन्य आजारांच्या स्नूणिनाप्रती भारताच्या प्रगतीिा चािना
देिे.

•

संसगणजन्य आजारांचे स्नदान, उपचार, स्नयंत्रि व देखरेखीधीि सवोत्त पटरिाांसाठी या
उपाययोजनांच्या स्वकासासाठी अथणसाह्य करणयाकटरता स्नधी उभारिे व संसाधनांची अंिबजाविी
करिे.

•

नवीन उपाययोजना, व्यवसाय ॉडेल्स व आर्थणक यंत्रिा स्वकस्सत करणयासोबत वाढवणयासाठी
सावणजस्नक
व
खाजगी
स्वभागांसोबत
सहयोग
करिे.
अस्धक
ास्हतीसाठी
http://www.indiahealthfund.org/ येथे भेि द्या.

िािा ट्रट्स स्वषयी
१८९२ ध्ये टथापना करणयात आिेिी िािा ट्रट्स ही भारतातीि सवाणत जमनी साास्जक संटथा असून
िोकांच्या आयमष्यात सकारात्क बदि घडवणयासाठी टथापनेपासूनच ही कं पनी प्रयत्नशीि आहे. संटथापक
जशेिजी िािा यांच्या साास्जक दृस्िकोन व तत्तवांवर आधाटरत ही संघिना असून आरोग्य, पोषि, स्शक्षि,
पािी, सॅस्निेशन व टवच्छता, उदरस्नवाणह, स्डस्जिि पटरवतणन, टथिांतर व शहरी आवास, साास्जक न्याय व
सवणसावेशकता, पयाणवरि व ऊजाण, कौशल्य स्वकास, क्रीडा आस्ि किा व संटकृ ती या क्षेत्रात सकारात्क बदि
घडवून आििे िािा ट्रट्सचे ध्येय आहे. ट्रट्सचे सवण उपक्र थेि अंिबजाविी, भागीदारी आस्ि अनमदानातून
यशटवी झािे असून या उपक्रांतून देशासाठी खास संशोधन साध्य के िे जाते. अस्धक ास्हतीसाठी कृ पया
http://tatatrusts.org/ या संकेतटथळािा भेि द्या.
ीस्डया संपकण :
िािा ट्रट्स: बॉब जॉन
ो.: +91-7506366446
bjohn@tatatrusts.org

करणि ग्िोबि: रास्धका बंता
ो.: +91-9920038312
rbanta@currentglobal.com

फाइणड: कटरष्ा सरन,
ो.: +41 (0) 79 823 49 18
media@finddx.org

