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അ� സംസാരി��

- വിജി െവ�ിേടശ്

ഇത് വളെര വിചി�തമായ കാലമാണ,് ന�ിലും 

നമു�് ചു��മു� േലാക�ും േകാവിഡ-്19െ� 

വ�ാപനം വരു�ിെവ� ആഘാത�ൾ കാണു 

േ�ാൾ,ന�ുെട ഏ�വും േമാശമായ ദുസ�പ്നം 

േപാലും ഇ�തയും അസ�ുഷ്ടമ� എ�് േതാ 

�ിേ�ാകു� .ു അേ�ാഴും,മാനുഷിക ആേവശ 

�ിെ� ശ�ിയും അേതാെടാ�ം നമു�് 

അറിയാവു�ത് േപാെല,ന�ുെട ജീവിത�ിന് 

വ�ുഭവി� ഈ ഭീഷണിെയ ഇ�ായ്മ െച�ാൻ 

േലാകെമാ���ും ഓേരാരു�രും ത�ള�െട 

സ്േനഹവും അനുകൂല ഊർ�വും വിനിേയാ 

ഗി�ു�തും നാം കണ�ിെലടു�ി�ി�.  നാം 

ഓേരാരു�െരയും സംബ�ി�,് നമു�ിടയി 

െല േരാഗികൾ�ാണ് മുൻഗണന, അവേരാ 

െടാ�ം �പവർ�ി�ുകയും പലതിെനയും 

കുറി��� അവരുെട ഭയ�ൾ ശമി�ി�ുക 

യും െച��േ�ാൾ നാം അവെര�ുറി�് 

കൂടുതൽ മന�ിലാ�ുകയാണ.്

ഇതിനകം തെ� ത�ള�െട േരാഗ�ിെ� ദുരി 

തം േപറു� അർബുദ േരാഗികളാണിവർ, അവ 

രിൽ അധികേപരും ആയുഷ്�ാല ചികി�യി 

ലുമാണ.്  ഇേ�ാഴാകെ�,എ�തേ�ാളം വശംവദ 

രാകു�ു എ�തിെന അടി�ാനമാ�ി അവര 

വരുെട നിലവിെല ഭാരം അധികരി�ുകയും 

െചയ്തിരി�ു� .ു ഇതിെന�ാം പുറെമ, ആശു 

പ�തികൾ അട�ി�ിരി�ു�തിനാൽ ത�ള�െട 

അവശ� വസ്തു�ള�െട വിതരണം േശഖരി�ാ 

നും അവർ�് കഴിയു�ി�.  ദുഷ്�രമായ ഈ 

ആഴ്ചകളിലൂെട കട�ുേപായേ�ാൾ, ഈ േരാ 

ഗികൾ�് എ�തേ�ാളം നി�ഹായത അനുഭ 

വെ�ടു�ു�ാകും എ�് ഞ�ൾ�് മന�ിലാ 

യി. ഈ �പതീ�യ� സാഹചര��ിന് ഉേപാൽ 

ബലകമാകു� പല ഘടക�ള�മു�.്

ഈ സാഹചര�ം വ��മായി പരിേശാധി�,് സം 

ഭരി�ി��� സൂ�ി��കൾ, �പേത�കി�് ഇതു 

േപാലു� സാഹചര��ൾ�ു േവ�ി സൂ�ി 

�ി���വ,തിരയുക എ�താണ് ഏക േപാംവഴി.

ആദ�മായി ഞ�ള�െട ഫിസിഷ�ൻമാരുമായി 

ഞ�ൾ ഇ�പകാരം െച�ാൻ ആരംഭി�� – അ 

വേരാട് അേപ�ി��ം അവെര അതിന് േ�പരി 

�ി��െകാ�ും. �പിസ്�കിപ്ഷൻ ഇെ��ിൽ മരു 

�് വിതരണം ഉ�ാവുകയി� എ�് അവരുെട 

മു�ിൽ നിവർ�ുനി�് പറയാൻ ന�ുെട േ�പാ 

�ഗാം ഓഫീസർമാർ�് എ�െന ൈധര�ം ലഭി 

�� എ�് എേ�ാട് േചാദി�രുത.്  അവർ ഓ 

േരാരു�രായി വഴ�ുകയും ഓേരാ ഔഷധ 

�ിനും �പിസ്�കിപ്ഷൻ നൽകാൻ ആരംഭി�ു 

കയും െചയ്ത .ു സമയവും േ�സാത��കള�ം – 

ര�ും ദുർലഭമാണ് - കെ��ാൻ അവർ�് 

യ�ിേ��തുെ��് ഞ�ൾ�് അറിയാ 

മായിരു� ,ുപേ� അവർ അത് കെ��ി.

േലാ�്ഡൗൺ �പാബല��ിൽ വരു�തിന് 

അൽപം മു�് മാ�തമാണ് ഞ�ൾ�് അത് 

അറിയാൻ കഴി�ത.്എ�ാ െപാതുഗതാഗത 

വാഹന�ള�ം നിര�ിൽനി�് പിൻവലി�പ് 

െപ�� ഞ�ള�െട ൈകകൾ അ�രാർ� 

�ിൽ ബ�ിതമായി. ആേരാെട�ിലും അവരു 

െട സൈ� അയ��തരാൻ ആവശ�െ�ടു�തി 

ന് വഴിയട� .ു

േരാഗികൾ സ�യം �പയ�ി�ുകയും മുൻൈക 

എടു�ുകയും െചേ��ിവരു�തായി ഞ� 

ൾ മന�ിലാ�ി. ത�ൾ നി�ഹായരാണ് എ 

� േതാ�ൽ അവരിൽ ഉ�ാ�ാതിരി�ുക 

എ�താണ് ഞ�ൾ ആദ�ം ആേലാചി�ത.് 

ഒ�ം, അവെരയും അവരുെട �പിയെ��വെര 

യും സഹായി�ു�തിനായി,ത�ൾ�ുേവ�ി 

�പവർ�ി�ു�വരിേല�് പരമാവധി എ�ി 

േ�രു�തിന് ത�ളാൽ ആകുംവിധം യു�ി 

പൂർ�ം യ�ി�ുവാൻ അവെര േ�പാ�ാഹി 

�ി�ുകയും െച��ക. േനാ� ,ൂഅവർ െച�� 

�ത് എ�ാെണ�് ഞ�ൾ�് േകൾ�ാൻ 

കഴി�ു – തമിഴ്നാ ട് സം�ാന�ിെല 

െചറിെയാരു പ�ണമാണ് നാഗർേകാവിൽ.

ഒരു േരാഗിയുെട ഭർ�ാവ് തെ� ഭാര�യുെട 

�പിസ്�കിപ്ഷൻ േശഖരി�ു�തിനായി േകരള 

�ിെല തിരുവന�പുരം എ� �ലേ��് 

76 കിേലാമീ�ർ തെ� ൈസ�ിൾ ചവി�ി േപാ 

കുകയു�ായി. േലാ�്ഡൗൺ കാല�് േകര 

ള�ിെല ഫയർ േ�ഷനുകളിലും േപാലീസ് 

േ�ഷനുകളിലുമു�വർ,മരു�് വിതരണ ഔ�് 

െല��കളിൽ േപാകാനായി ത�െള സമീപി� 

വെര സഹായി�തായും ഞ�ൾ�് േകൾ 

�ാൻ കഴി� .ു നഗര�ളിലും പ�ണ�ളലും 

താമസി�ു� കുടുംബാദികെളയും കൂ��കാ 

െരയും ബ�െ��,്അവർ�് സമീപ�മായ 

ഔ�്െല��കളിൽനി�് മരു�് േശഖരി�ാൻ 

ആവശ�െ�� േരാഗികെള�ുറി��ം ഞ�ൾ 

േക��. യാ�ത െച�ാനാവാ� സേഹാദര�ൾ 

�ു േവ�ി �ഫ�്സ് ഓഫ് മാക്സ് സി�ി ചാ 

പ്ടർ ലീേഡർസ് മരു�് േശഖരി�ാൻ ഇറ�ി 

യതും ഞ�ൾ േക��. �ഗാമ�ളിലു� േരാഗി 

കൾ അവരുെട മരു�് വിതരണ ഔ�് െല��ക 

ളിേല�് േപാകാൻ ആംബുലൻസുകേളാട് 

യാചി�തും ഞ�ൾ േക��. നഗര�ിൽ 

ഞ�ൾ ഉ�ാ�ിയ വാ�്സ് ആപ് �ഗൂ��കളി 

ലൂെട േരാഗികൾ അവരുെട അനുഭവ�ൾ 

പരസ്പരം പെ�വയ്�ു�തും ഉപേദശ�ൾ 

നൽകു�തും ഞ�ൾ അറി� .ു അേന�ാന� 

മു� അവരുെട സഹവർ�ിത�ം ഞ�ൾ�് 

അനുഭവെ���. അവരുെട പരസ്പര സ്േനഹം 

ഞ�ൾ�് കാണാനായി. തീർ�യായും സ്േന 

ഹം സദാ വഴികൾ കെ��ു� ,ു ധീരതയുെട 

സഹായ�ാൽ.

േകാവിഡ-്19 എ� മഹാമാരി േലാകമാെക 

ഇേ�വെര 3 ദശല��ിേലെറ ആള�കെള 

ബാധി�ുകയും 200,000-ൽ അധികം േപർ�് 

ഇതിനകം ജീവഹാനി സംഭവി�ുകയും െചയ്തി 

���.് ഈ മാരക ൈവറസ് ഉയർ�ിയ െവ��വി 

ളികള�െട ഫലമായി ചികി�ാ, സാ��ിക േമ 

ഖലകൾെ�ാ�ം ൈവകാരികതല�ളിലും ഇതി 

െ� വ�ാപനം ഒരു ആേഗാള �പതിസ�ി�് വഴി 

െവ��. നിലവിൽ 20,000ൽ അധികം സജീവ േകാ 

വിഡ് േകസുകൾ ഇ��യിലു�,് ഇതിൽ 886 േക 

സുകൾ ഗുരുതരമാണ-്(27 ഏ�പിൽ 2020 �പകാരം 

– േകാവിഡ-്19 െ� ആഘാത�ൾ ഇവിെട വിശ 

കലനം െച���ു). ഇതിെ� ഫലമായി രാജ�െമാ 

�ാെക ഒരു േലാക്ഡൗണിന് ർബ�ിതമായി. 

അന�സം�ാന�ളിൽ േജാലി െച���വർ, ദി 

വസ േവതന�ാർ, േരാഗികൾ, �പേത�കി�് ചിര 

കാല േരാഗ�ൾ നിമി�ം ദുരിതം അനുഭവി 

�ു�വർ എ�ി�െന ആയിര�ണ�ിന് 

ആള�കെള ഈ നിയമം �പതികൂലമായി ബാധി�� 

ഈ സാഹചര��ൾ മുൻനിറു�ി, മി� സംഘട 

നകെളയും േപാെല ഇ��യിെല മാക്സ് ഫൗേ� 

ഷൻ ടീമും �ഫ�്സ് ഓഫ് മാക്സും േചർ�്ന 

�ുെട ടീമിെ�യും അതുേപാെല ന�ുെട േരാ 

ഗികള�െടയും സുര�ിതത�ം ഉറ��വരു�ാനാ 

യി രാജ��ിനക�് �പവർ�ി�ാൻ 

തീരുമാനി��. 

എ�േ�യും േപാെല ഞ�ള�െട: “ഒ�ി�് നാം 

പ�ുെവ�ുകയും പഠി�ുകയും െച���ു” 

എ� ആപ്തവാക�ം 

സുദൃഢമായി നിലനിർ�ി 

െ�ാ�,് േകാവിഡ-്19 വ�ാപന 

േ�ാടു� ഞ�ള�െട സമീപനം ഈ േരാഗമു 

ഖ�് ൈധര�വും �പതീ�യും കാഴ്ചെവ�ാൻ 

ഞ�െള പരസ്പരം സഹായി�ു�ു.  

ഇ��യിെല മാക്സ് ഫൗേ�ഷൻ ടീമും ഞ�ള� 

െട സി�ി ചാപ്ടർ ലീേഡർസും േചർ�് രാജ�െ� 

�ുമു� ഞ�ള�െട േരാഗികൾ,അവരുെട 

ആേരാഗ� പരിപാലകർ, അവെര ചികി�ി�ു� 

േഡാക്ടർമാർ എ�ിവർ�് ഈ �പേത�ക സാഹ 

ചര�വുമായി ബ�െ�� �പാമാണികമായ അറി 

വുകൾ പ�ുെവ��ം ൈവകാരികമായ പി�ുണ 

നൽകിയും അേതാെടാ�ം േലാക്ഡൗൺ കാര 

ണമായി ഉ�ാേയ�ാവു� നിയമപരമായ െവ 

��വിളികൾ തരണം െച�ാൻ അവെര സഹായി 

��ം കർ�നിരതരാണ.് 

േലാകാേരാഗ� സംഘടന പുറെ�ടുവി� വിവര� 

െള അടി�ാനമാ�ി ഞ�ള�െട ടീം േപാ�റു 

കൾ ഉ�ാ�ി േസാഷ�ൽ മീഡിയ �ാ�്േഫാമുക 

ളിൽ �പസി�ീകരി�ുകയും വാ�്സ് ആപ് �ഗൂ�� 

കളിലൂെട അവ ഗാർഹികമായി �പചരി�ി�ുക 

യും െചയ്തു. നട�് സാഹചര��െള സംബ�ി 

��ം അേതാെടാ�ം, സഹായം ആവശ�മായവർ 

�് അെത�ി�ാൻ ഞ�ളാൽ ആകു� 

തിെ� അേ�യ�ം �ശമി�ു�താെണ�് ഉറ�് 

നൽകിെ�ാ�ും പതിവ് ഇടേവളകളിൽ േരാഗി 

കൾ�ും �ഫ�്സ് ഓഫ് മാക്സ് 

അംഗ�ൾ �ും അ� (Amma) 

സേ�ശ�ൾ അയ ��െകാ�ിരു�ു. 

േലാക്ഡൗൺ കാരണ മായി അഭിമുഖീകരി 

േ��ി വരു� തട ��ള�ം ഒ�ം അവരുെട 

ജീവിത സഹയാ �തികനായ അർബുദവം മന�ി 

ൽ ഓർ�ു െകാ�് തെ�,ഞ�ള�െട േരാഗിക 

ൾ�് മുെ� �േ��ാള�ം ഏെറയായി ഇേ�ാ 

ൾ പി�ുണ ആവശ�മാെണ�് ഞ�ൾ തിരി�റി 

�ു. 

ഞ�ള�െട ചായ് േഫാർ ക�ാൻസർ 2020 കാെ� 

യൻ് തുടർ�ുെകാ�് ഈ കാലയളവിൽ അവ 

േരാെടാ�ം നിലെകാ�ാൻ ഞ�ൾ തീരുമാനി 

�� – ഞ�ള�െട േരാഗികള�െട ആവശ��ൾ 

നിറേവ��വാനായി,േമയ് മാസ�ിൽ ഇത് 

ആവിഷ്�രി�ു�താണ.്

ഭീമൻമാരായ ഈ ‘C’ ദ�യ� 

ൾെ�തി െര – COVID-19, 

Cancer – നാം ഒ�ി�് 

േപാരാടും എ�് 

ഞ�ൾ ഉറ�് 

വിശ�സി�ു�ു. 

േകാവിഡ്-19 കാലെ� ജീവിതം

- േറ�ൽ സിമൺസ്,

ക���ണിേ�ഷൻസ് മാേനജർ, 

�ഫ�്സ് ഓഫ് മാക്സ്
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േകാവിഡ്-19 ൈവറസിെന�റി�് േലാകാേരാഗ� സംഘടന (WHO) 
താെഴ പറ�� വിവര�ൾ �സി�ീകരി�ി��്:

േകാവിഡ-്19 േരാഗനിർ�യം

േരാഗല�ണമു� േരാഗികള�െട നാേസാഫറിൻജീ 

ൽ ഒ�ിെയടു� പ�ിയിലൂെട ൈവറസിെ� 

സാ�ി��ം കെ��ിയാൽ േകാവിഡ-്19 േപാസി 

�ീവ് ആെണ�് പറയാം.  മി� രാജ��ളിലും, േകാ 

വിഡ-്19 ഉ�തായി അമിതമായി സംശയി�െ�ടു 

� വ��ികെളേയാ അതെ��ിൽ അണുബാധയു 

�വരുമായി അടു�ിടപഴകിയ ആള�കെളേയാ 

(േനരി�് ഇടപഴകിയവർ അെ��ിൽ 2 മീ�റിൽ കുറ 

� അകല�ിൽ കഴി�വർ) മാ�തമാണ് 

പരിേശാധനകൾ�് വിേധയമാ�ാറു�ത.് 

േകാവിഡ-്19 െ� ചികി�

വീ�ിേലാ ആശുപ�തിയിേലാ െവ��� ചികി� 

അനിവാര�മായും സഹായകമാണ.് പുതിയ െകാ 

േറാണ ൈവറസിെന ഇ�ാതാ�ു�തിന് നിലവിൽ 

നിർ�ിഷ്ട ആ��-ൈവറൽ ചികി�കെളാ�ും ഇ�. 

അണുബാധ തീ�വമാെണ�ിൽ േഹാസ്പി�ലിേല 

�ും തുടർ�് ഇ�ൻസീവ് െകയർ യൂണി�ിേല�ും 

മാേ��താണ.് 

തീ�വേമാ അെ��ിൽ മാരകേമാ ആയി��� 

േകാവിഡ-്19 െ� അപായസാ��ത 

ഘടക�ൾ

�പായാധിക�മു� ആള�കൾ,ചിരപുരാതന 

േരാഗ�ൾ ഉ�വർ (ഉദാഹരണ�ിന,്പഴകിയ 

ശ�ാസേകാശ അസുഖം),ദ�ിതീയ അണുബാധ 

ഉ�ാകു�വർ�ും തീ�വമായ േകാവിഡ-്19 

അപായസാ��ത കൂടുതലാണ,് എ�ാൽ 

അപായസാ��തയുെട ഘടക�ൾ ഇനിയും 

വ��മ�. 

ഒരു െപാതു നിയമം എ� നിലയിൽ, ഇ���േണാ 

സ�പസ്ഡ് ആയി��� ആെളകെള അതീവ 

അപായ സാ��തയു�വരായി ഗണി�ണം. 

കു�ികെള അപൂർ�മാേയ ഇത് ബാധി�ുകയു��  

CML േരാഗികൾ തീ�വേമാ മാരകേമാ ആയ 

േകാവിഡ-്19 അപായസാ��ത ഉ�വരാേണാ?

ൈടേറാസിൻ കിേനസ് ഇൻഹിബി�റുകൾ (TKI) 

ഉപേയാഗി�് ചികി�ി� CML േരാഗികളിെല പുതിയ 

െകാേറാണ ൈവറസ് അണുബാധ അഥവാ േകാ 

വിഡ-്19 െന�ുറി��� വിവര�ൾ ലഭ�മ�. 

ഒരു സാധാരണ സാഹചര��ിൽ,േ�കാണിക് േഫസ് 

CML അെ��ിൽ CML െ� ൈടേറാസിൻ കിേനസ് 

ഇൻഹിബി�റുകൾ ഏെത�ിലും സവിേശഷമായ 

ഇ���ൺ സ�പഷന് കാരണമാകു�ി�. എ�ിരു�ാ 

ലും, േകാവിഡ-്19 ൽ നി�ു� സംര�ണ�ിന് 

CML നിയ��ിതമ�ാ� അഥവാ TKI െതറാ�ി ഇ�ാ 

� ഒരു ഇ���ൺ കൺേ�ടാൾ ആവശ�മാേണാ 

എ�് ശരി�ും ഞ�ൾ�് അറിയി�. അതിനാൽ, 

TKI െതറാ�ി�് വിേധയരായ CML േരാഗികേളാട,് 

മലിനീകരണ അപകട സാ��ത ഒഴിവാ�ാനും 

അണുബാധയുെട വ�ാപനം തടയു�തിനുമായി, 

അതീവ �ശ� പുലർ�ാനും അതാത് രാജ��ളി 

െല അവരുെട ആേരാഗ� അധികൃതർ നിർേ�ശി� 

നിയ��ണ നടപടികൾ പി�ുടരാനും ഞ�ൾ 

നിർേ�ശി�ു�ു  

CML മായി ബ�െ��ത് അ�ാ� കാരണ�ൾ 

നിമി�വും (�പായാധിക�ം,മ�� േരാഗ�ൾ, മെ�ാരു 

േരാഗ�ിെ� േപരിലു� ഇ���ൺ സ�പസീവ് 

ചികി�) നി�ൾ അതീവ അപായ സാ��ത 

ഉ�യാൾ ആയിരി�ാം എ�ത് മറ�രുത.് 

നി�ൾ� ്CML ഉ�ായിരി�ുകയും 

അതുവഴി നി�ൾ�് െകാേറാണ ൈവറസ് 

അഥവാ േകാവിഡ-്19 ഉ�ാവുകയും 

െചയ്താൽ എ�ുെച��ം.  

1. നി�ൾ�് േകാവിഡ-്19 നുമായി അനുരൂപമാ യ 

േരാഗല�ണ�ൾ ഉൺതാകുകേയാ അത 

െ��ിൽ െകാേറാണ ൈവറസ് അണുബാധയു � 

ഒരാള�മായി നി�ൾ അടു�ിടപഴകുകേയാ 

െചയ്തി��ൺെത�ിൽ,നി�ള�െട രാജ�വുമായി 

ബ�െ�� നടപടി�കമ�ൾ പി�ുടരുക (സാധാ 

രണയായി ഒരു നിർ�ിഷ്ട കാൾ െസ�ർ) 

2. നി�ള�െട ഹീമേ�ാളജി�ിെന/ ഓൺേകാളജി 

�ിെന േഫാണിലൂെടേയാ അെ��ിൽ ഇെമയിൽ, 

ഫാക്സ് എ�ിവയിലൂെടേയാ ബ�െ�ടുക 

(േഹാസ്പി�ലിേല�് വരരുത,്ആേരാഗ� പരിപാല 

കെര അെ��ിൽ ദുർ�ലരായ േരാഗികെള 

അപായെ�ടു�ാൻ അത് ഇടയാ�ും).

3. നി�ള�െട ഹീമേ�ാളജി�് അെ��ിൽ 

ഓൻേകാളജി�് ആവശ�െ��ാൽ അ�ാെത TKI 

ചികി�കൾ നി�ൾ നിർ�രുത.്എ�ാൽ ഒരു 

�കമീകരണം േവ�ിവേ��ാം 

എ�തിനാൽ,നി�ൾ േകാവിഡ-്19 

�ിരീകരി�െ��യാൾ ആെണ�ിൽ,നി�െള 

പരിചരി�ു�വെര ബ�െ�ടാൻ അവേരാട് 

ആവശ�െ�ടുക.

േ�സാത�:് CML അെഡ�ാേ��്സ് െന�് വർ�്

https://www.cmladvocates.net/home/110-news/969-
coronavirus-disease-and-cml-patients

ഉപരിവീ�ണം:  പുതുതായി കെ��ിയ െകാേറാണ ൈവറസ് കാരണമായി ഉൺതാകു� ഒരു സാം�കമിക േരാഗമാണ് െകാേറാണ ൈവറസ് 

ഡിസീസ് (COVID-19). (COVID-19) ൈവറസ് അണുബാധേയ� അധികേപർ�ും േനർ� അെ��ിൽ മിതമായ ശ�ാസേകാശ അസുഖം അനുഭവെ�ടും, 

�പേത�ക ചികി�യുെട ആവശ�െമാ�ും ഇ�ാെതതെ� ഇത് േഭദമാകും. വൃ�ജന�ൾ�ും കൂടാെത ഹൃദയസംബ�മായ അസുഖം,�പേമഹം, പഴകിയ 

ശ�ാസേകാശ അസുഖം,ക�ാൻസർ എ�ിവ ഉ�വരിൽ ഇത് ഗുരുതരമാേയ�ാം. േരാഗം തടയാനും ഇതിെ� വ�ാപനം മ�ീഭവി�ി�ാനും ഉ� എള��വഴി 

േരാഗ�ിന് കാരണമാകു� േകാവിഡ്-19 ൈവറസ്, അതിെ� വ�ാപനം എ�ിവെയ�ുറി�് ന�ായി മന�ിലാ�ുക എ�താണ്. ൈകകൾ കഴുകിയും 

ആൾ�േഹാൾ അട�ിയ എെ��ിലും ഉപേയാഗി�് ൈകകൾ നിര�രം കഴുകിയും മുഖ�് സ്പർശി�ാെതയും അണുബാധയിൽനി�് നി�െളയും 

മ���വെരയും സംര�ി�ുക അണുബാധയു�യാൾ ചുമ�ുകേയാ തു�ുകേയാ െച��േ�ാൾ ഉമിനീരിെ�യും മൂ�ിൽനി�ു� 

അവശിഷ്ട�ള�െടയും തു�ികൾ വഴിയാണ് �പധാനമായും േകാവിഡ്-19 ൈവറസ് സം�കമി�ു�ത്, അതിനാൽ ശ�സനസംബ�മായ മര�ാദ 

പാലിേ��ത് വളെര �പധാനമാണ് (ഉദാഹരണ�ിന്, ചുമ�ുേ�ാൾ ൈകമു��കള�െട സ�ികൾ�ിടയിൽ നിർ�ഹി�ുക) നിലവിൽ,േകാവിഡ്-19 ന് 

നിർ�ിഷ്ട വാക്സിനുകേളാ ചികി�കേളാ ഇ�. എ�ിരു�ാലും,ഒരുപാട് നട�് �ിനി�ൽ �ടയലുകള�ം ചികി�കള�ം ഉ�്. ചികി�ാ കെ��ലുകൾ 

ലഭ�മായ ഉടെന പുതിയ വിവര�ൾ തുടർ�ും ഡ���.എച്.ഒ നൽകു�താണ്.

ല�ണ�ൾ:   പല ആള�കെളയും പല രീതിയിലാണ് േകാവിഡ്-19 

ൈവറസ് ബാധി�ു�ത്. േകാവിഡ്-19 ഒരു ശ�ാസേകാശ സംബ� 

മായ അസുഖമാണ്.ഇത് ബാധി�വരിൽ അധികേപർ�ും േനരിയേതാ 

മിതമായേതാ ആയ േരാഗല�ണ�ൾ ഉ�ാകും.�പേത�ക ചികി� 

െയാ�ും ഇ�ാെതതെ� ഇത് േഭദമാകും. കിട�് ദീന�ാർ�ും 60 

വയ�ിനു േമൽ �പായമു� വൃ� ജന�ൾ�ും േരാഗം മൂർ�ി�ു 

വാനും ജീവഹാനി സംഭവി�ാനും സാ��തയു�്.

സാധാരണ 

േരാഗല�ണ�ളിൽ 

ഉൾെ�ടു�വ:

Ÿ പനി

Ÿ �ീണം

Ÿ വര� ചുമ

മ�� ല�ണ�ളിൽ 

ഉൾെ�ടു�വ:

Ÿ ശ�ാസതട�ം

Ÿ േനാവും േവദനയും 

െതാ�േവദന

Ÿ ചുരു�ം ചിലർ�് 

വയറിള�ം,ഓ�ാനം,മൂെ�ാലി�് എ�ിവ 

റിേ�ാർ�് െചയ്തി���.്

Ÿ േനർ� േരാഗല�ണ�ൾ 

മാ�തമു�,അ�ാ�പ�ം ആേരാഗ�മു� 

ആള�കൾ സ�യം ഒതു�ി�ൂടി അവരുെട 

ഔഷധദായകെന ബ�െ�ടുകേയാ 

അെ��ിൽ േകാവിഡ-്19 ഇൻഫർേമഷൻ 

ൈലനിൽ വിളി�് പരിേശാധന,െറഫറൽ 

എ�ിവെയ�ുറി�് അഭി�പായം 

ആരായുകേയാ െച��ക.

Ÿ പനി,ചുമ,ശ�ാസതട�ം എ�ിവ 

അനുഭവെ�ടു�വർ അവരുെട േഡാക്ടെറ 

വിളി�് ചികി� േതടണം.

�പതിേരാധം:  േകാവിഡ-്19 അണുബാധ തടയാനും അതിെ� 

വ�ാപനം ലഘൂകരി�ാനും ഇനി പറയു�വ പി�ുടരുക:

Ÿ േസാ��ം െവ�വും ഉപേയാഗി�് നി�ള�െട ൈകകൾ കഴുകുക 

അെ��ിൽ ആൽ�േഹാള�� ഏെത�ിലും ലായനി ഉപേയാഗി�് 

വൃ�ിയാ�ുക 

Ÿ ചുമ�ുകേയാ തു�ുകേയാ െച���വരിൽനി�് 

നെ�കുറ�ത് 1 മീ�ർ അകലം പാലി�ുക

Ÿ മുഖ�് െതാടാതിരി�ുക.

Ÿ ചുമ�ുകേയാ തു�ുകേയാ െച��േ�ാൾ നി�ള�െട വായും 

മൂ�ും െപാ�ി�ിടി�ുക

Ÿ അസുഖം അനുഭവെ��ാൽ വീ�ിൽ ത�ുക

Ÿ ശ�ാസേകാശ�െള ദുർ�ലമാ�ു� പുകവലി േപാലു� 

�പവർ�ന�ളിൽനി�് വി��നിൽ�ുക

Ÿ അനാവശ�മായ യാ�തകൾ ഒഴിവാ�ിയും ആൾ�ൂ��ളിൽനി�് 

അക�ും െപാതു സ�ർ��ൾ ഉേപ�ി�ുക

േ�സാത�:് േവൾഡ് െഹൽ�് ഓർഗൈനേസഷൻ - 

https://www.who.int

േ�ാണിക് ൈമേലായ്ഡ് ��ീമിയ േപഷ��് ��് അെഡ�ാേ��്സി� േവ�ി�� ദി CML അെഡ�ാേ��്സ് െന�് 
വർ�്,ഈ ൈവറസിെന�റി�� വിവര�ൾ പ�െവ�െകാ�ം േരാഗികൾ�് ഉപകാര�ദമാേയ�ാ�� േചാദ��െള 
അഭി�ഖീകരി�ം,”െകാേറാണ ൈവറസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് CML േപഷ��്സ് ” എ� തലെ��ിൽ ഒ� േലഖനം 
�സി�ീകരി�ക��ായി.
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ഈ അസാധാരണ കാല�് ഓേരാ ക�ാൻ 

സർ േരാഗിയും പിരിമുറു��ിലും ഉത്ക 

ണ്ഠയിലുമാണ്,അവരുെട മന��കളിൽ 

ഒെരാ� േചാദ�േമയു�� – േകാവിഡ്-19 

കാരണമായി എെ� ചികി� മുട�ുേമാ? 

േകാവിഡ്-19 ഇതിനകം ക�ാൻസർ േരാഗനി 

ർ�യ�െളയും ചികി�െയയും ബാധി�ി 

���് എ�താണ് ദുഖകരമായ വസ്തുത. 

േഡാക്ടർമാർ എ� നിലയിൽ,ദിവസവും 

ഞ�ൾ�് അപായസാ��തകെളയും 

�പേയാജന�െളയും സ�ുലിതമാേ�� 

തു�്. ഇേ�ാൾതെ�,ഞ�ള�െട േരാഗിക 

ളിൽ ഒരുപാട് േപർ�്, ഇ���ൺ േകാം�പ 

ൈമസ്ഡ് ആയവരിെല അണുബാധയുമാ 

യി ബ�െ�� അപായസാ��തയു�വർ 

�്, അനാേരാഗ�വൻമാരും �പായാധിക�ം 

ഉ�വരുമായവർ�് േരാഗ�പതിേരാധ സം 

വിധാനം കുറയ്�ു� ഇതര ചികി�കൾ 

അൽപ കാലേ��് മാ�ിെവ�ു�താണ് 

വിേവകം.

സജീവ ചികി�യ്�് വിേധയരാകു� ക�ാ 

ൻസർ േരാഗികെള സംബ�ി�ിടേ�ാളം, 

േരാഗിയുമായും അയാള�െട കുടുംബവുമാ 

യും േഡാക്ടറുമായി കൂടിയാേലാചി�് 

തീരുമാനം ൈകെ�ാ��� രീതി 

അവലംബിേ��ിവരു� ഒരുപാട് 

�പശ്ന�ള��്.

േകാവിഡ്-19 �ം ക�ാൻസ�ം:ക�ാൻസർ 
േരാഗികൾ�ം അവ�െട േഡാക്ടർമാർ��� 
�ാേയാഗിക പരിഗണനകൾ

- േഡാ.ഭാവന സിേരാഹി

MBBS, FRCP, ഡയറക്ടർ,െമഡി�ൽ ഓൻേകാളജി,

മാക്സ് െഹൽ�് െകയർ, നാഷണൽ ക�ാപി�ൽ റീജിയൺ, ഇ��

1. നട�് ചികി�യുെട �പേയാജന�െളയും 

അപായസാ��തകെളയും സംബ�ി�് 

നി�ള�െട ഓൺേകാളജി��മായി േഫാണി 

ലൂെട വിശദമായി ചർ� െച��ക,ഓേരാ 

േരാഗി�ും അനുേയാജ�മായ ചികി� 

രൂപെ�ടു�ാൻ ഇത് ആവശ�മാണ.്

2. ൈവറസുമായി �ായിയായ സ�ർ 

�ം ഉ�ാവുകയും വ��ിഗത സംര 

�ണ�ിെ�/ൈക ശുചിത��ിെ� 

അഭാവം ഉ�ാകുേ�ാഴുമാണ് സാധാ 

രണയായി ൈവറസ് വ�ാപനം സംഭവി 

�ു�ത.് നി�ള�ം നി�ള�െട പരിചാരക 

നും ൈക ശുചിത�ം കണിശമായി പുലർ� 

ണം ഓേരാ 20 െസ�ൻഡിലും ൈകകൾ 

കഴുകണം ക��റകള�ം സാനിൈ�സറും 

ൈക ശുചീകരണ�ിന് പകരമാവി� സാ 

നിൈ�സർ ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ,60% 

ആൽ�േഹാൾ അട�ിയി���വ ഉപേയാ 

ഗി�ുക

3. ഏെത�ിലും േഹാസ്പി�ൽ സ�ർശ 

ന�ൾ മാ�ിെവ�േണാ; ഏെത�ിലും 

നടപടികൾ വീ�ിൽ നിർ�ഹി�ാേമാ?

4. നി�ൾ�് ആശുപ�തിയിൽ േപാേക 

�തുെ��ിൽ,നി�േളാെടാ�ം ഒ�ി 

ൽ കൂടുതൽ പരിപാലകെര െകാ�ു 

േപാകരുത.്

5. പനി,വര� ചുമ,�ീണം,േപശീേവദന 

എ�ിവ േകാവിഡ-്19 അണുബാധയുെട 

അടയാള�ൾ ആണ.് എ�ാൽ ഇവ ചില 

ക�ാൻസർ ചികി�കള�െട സാധാരണ 

പാർശ�ഫല�ള�മാണ.് നി�ൾ�് ഇവ 

അനുഭവെ�ടു�ുെ��ിൽ, േഹാസ്പി 

�ലിൽ േപാകു�തിനു മു�് നി�ള�െട 

ഓൺേകാളജി��മായി സംസാരി�ുക

6. േകാവിഡ-്19 �പവിശാല പരിേശാധന 

ലഭ�മായി�ഴി�ാൽ - വീ�ിൽെവ�് 

ഇതിെ� പരിേശാധന നട�ാെമ�ിൽ 

ലാശുപ�തിയിൽ േപാകാെത ഇത് 

വീ�ിൽെവ�് നിർ�ഹി�ുക

7. ക�ാൻസർ േരാഗികൾ�് മ���വെര 

അേപ�ി�് േകാവിഡ-്19 അണുബാധേയ 

ൽ�ാൻ സാ��ത കൂടുതലാെണ�് 

�പാരംഭ െതളിവുകൾ സൂചി�ി�ിരു�ു, 

അതിനാൽ സാമൂഹ� അകലം പാലി�ുക 

യും ൈകകൾ വൃ�ിയായി സൂ�ി�ുക 

യും േഹാസ്പി�ൽ സ�ർശനം അനിവാര� 

മാെണ�ിൽ സംര�ണ വസ്�തം ധരി�ു 

കയും െച��ക. വീ�ിൽ മട�ിെയ�ിയാ 

ൽ, ഉടെന കുളി�ുകയും ധരി�ിരു� 

വസ്�തം തനിെയ കഴുകുകയും േവണം.

നമു�് ആ�നിയ��ണം പാലി�ാം, 

ശുഷ്കാ�ിയും �പാേയാഗികതയും 

ഉ�വരാകാം അ�െന സുര�ിത 

രാകാം!

േ�സാത�:് https://ecancer.org 

േലഖനം പൂർ�മായി ഇവിെട വായി�ുക

േരാഗികൾ�് നിർേ�ശി�െ�� നടപടികൾ

COVID Heroes 

    �ശുതി തെ� വീ�ിൽനി�് ഫാർമസിയിൽ                               

എ�ിയേ�ാൾ,തെ� പ�ൽ ശരിയായ 

�പിസ്�കിപ്ഷൻ േപ�റുകൾ ഇെ��് അവൾ 

മന�ിലാ�ി

അടു�ു� ഒരു ബാ�ിെല �പി�ർ 

ഉപേയാഗി��െകാ�ാൻ അവർ 

അവെള അനുവദി��. അതിനു 

േശഷം ഇത് തെ� സഹേരാഗിക 

ൾ�് ഭവി�ാതിരി�ാൻ, െകാ�ു 

വേര� േപ�റുകെള കുറി�് അവ 

ർ�് അവൾ െമേ�ജ് അയ��!

കൂ��കാർ തെ� കൂ��കാെര 

അനുവദി�ുകയി� 

ചികി�യി�ാെത കഴിയാൻ

തെ�യും മ�� മൂ�് 

േരാഗികള�െടയും ജീവൻര�ാ 

ഔഷധ�ൾ േശഖരി�ാൻ 

അസീസ് 360 കിേലാമീ�ർ 

വാഹനേമാടി��.

തമിഴ്നാ�ിെല നാഗർ 

േകാവിലിൽനി�് 

േകരള�ിെല തിരുവന 

�പുരം വെര 76 കിേലാ 

മീ�ർ ൈസ�ിളിൽ 

സ�രി�് അജി�് 

തെ� ഭാര�യുെട 

�പിസ്�കിപ്ഷൻ 

േശഖരി��.
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ആയുഷ്�ാലം മുഴുെ� ചികി� ആവശ�മായ 

അപൂർ� ക�ാൻസർ വകേഭദ�ളായ CML, GIST എ�ിവ 

പിടിെപ� ക�ാൻസർ േരാഗികെള�ുറി�് അവേബാധം 

ഉ�ാ�ുകയും അവെര സഹായി�ുകയും 

െച���തിനുേവ�ിയു� ഒരു �പചരണമാണ് ചായ് േഫാർ 

ക�ാൻസർ. വിജി െവ�ിേടശ് എ� െ�ബയ്ൻ ൈചൽഡ്, റീജിയൻ 

െഹഡ് (ഇ�� & ദ�ിണ പൂർേ�ഷ�) – ദി മാക്സ് ഫൗേ�ഷൻ, 

െചയർ േപഴ്സൺ & മാേനജിംങ് �ട�ി – �ഫ�്സ് ഓഫ് മാക്സ്. 

“ക�ാൻസറും സർ�രുെടയും പാനീയമായ ഒരു ക�് ചായയും ത�ിൽ 

വളെര ലളിതമായ ഒരു ബ�മാണു�ത് – അതിന് അനുസ്മരണ 

മൂല�മു�്,ഭീതിദമായ സാഹചര��ിൽ ആശ�ാസവും 

സ�ാഭാവികതയും അത് നൽകു�ു” അവർ പറ�ു.

ചായ് േഫാർ ക�ാൻസർ 2020

േമയ് മാസ�ിെല ര�ാമെ� ഞായറാ� 
ആവിഷ്�രി�� – ചായ് േഫാർ ക�ാൻസർ േഡ.

ചായ് േഫാർ ക�ാൻസർ എ� കാെ�യ്ൻ ��തൽ 
അ��ലമായ ഒ� കാ��ാട് നൽ�ക മാ�മ� 
െച��ത്,മറി�് ആ�ഷ്�ാലം ��വൻ ക�ാൻസ�മായി 
ജീവി�ക�ം അേതാെടാ�ം നിലവിൽ േകാവിഡ്-19 
മഹാമാരി�െട ആഘാതം താേ��ിവരിക�ം െച�� 
േരാഗിക�െട �േത�ക ആവശ��െള ഉയർ�ി 
കാണി�വാ�ം അത് ഉപകരി��.  

ഫല�ദമായ ഒ� ചായ് േഫാർ ക�ാൻസർ അ�യ്�് 
ആതിഥ�മ�ളി ആസ�മായ ചായ് േഫാർ ക�ാൻസറി�െട 
ഞ��െട േരാഗികെള പി�ണയ്�ാൻ നി�ൾ 
എ�ാവേരാ�ം ഞ�ൾ അഭ�ർ�ി��!

www.chaiforcancer.org
ഞ�ൾ�് എഴുതുക : chaiforcancer@gmail.com

@Friends_Of_Max  
                                           
@chaiforcanxer M

A
L

സ�കാര� സർ�േലഷ�േവ�ി മാ�ം

വിലാസം :��്സ് ഓഫ് മാ�്, സീേകാം ബിസിന�് 
െസ�ർ, A േ�ാ�് േബെ��്, ശിവസാഗർ എേ��്, 
േഡാ. A B േറാഡ്, േവാർലി, �ംൈബ 400018 

ഇെമയിൽ  : friendsofmax@gmail.com

െവബ്ൈസ� ് : www.friendsofmax.info

െവബ്ൈസ� ് : www.chaiforcancer.org

േഫസ്ബു�്  : 
www.facebook.com/CMLGISTsupportgroup/

www.facebook.com/Chai-for-Cancer 

ലി�ുെചയ്ത :  https://in.linkedin.com/in/chai-for-

cancer-702630117

ട�ി�ർ :  

സംഭാവന നൽകു�തിന് : 
��്സ് ഓഫ് മാ�ിെ� േപരിൽ എ�� 
െച�കകളായിരി�ണം. േശഷം അത് െവാ ർലിയി�� 
(�ംൈബ) ഞ��െട ഓഫീസിേല �് െകാറിയറായി 
അയ�ക. ഓൺൈലനായി സംഭാവന െച��തിന്  
www.friendsofmax.info വിസി�് െച�ക. ഇൻകംടാ�് 
ആക്ട് 1961 െ� 80 G അ�ശാസന �കാരം 
റസീപ്�കൾ നൽ��താണ്.   ��്സ് ഓഫ് മാ�് 
ഒ� പ�ിക് ചാരി�ബ്ൾ ��ായി രജി�ർ െച�ി��്. 
രജി.ന�ർ E-24284(B) �ംൈബ, തിയതി 4-7-2007  
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