
അ� സംസാരി��

നാം മഹാമാരിയുെട സുദീർഘമായ ഇഴ�ിലി 

ലാണ്, ഈ അവസര�ിൽ ഒരു ൈശലി 

ഇവിെട �പാേയാഗികമാണ്,“സാഹചര�ം 

ദുഷ്�രമാകുേ�ാൾ ശ�ർ കൂടുതൽ 

കരു�ാർ�ി�് അതിെന മറികട�ു�ു!” 

ഈ വിഷയം �ഫ�്സ് ഓഫ് മാക്സിെല, വി 

സ്മയാവഹമായ കരു�ും ധീരതയും കരു 

ണയും ൈകമുതലായു� േപഷ�� ് അഡ� 

േ���കൾ�് ഞ�ൾ സമർ�ി�ുകയാ 

ണ്. നിലവിൽ നൂതനമായ ത�ള�െട സ�ാഭാ 

വികതയിൽ പുതിെയാരു സ�ാഭാവികതെയ 

പുൽകിയവരാണവർ, ഈ പുതിയ െവ��വി 

ളിയുെട േപാർമുഖെ� േപാരാളികള�മാണ 

വർ. അവർ അേന�ാന�ം �പേചാദനവും ആദ 

ർശ മാതൃകകള�മാണ്; മുെ�ാരി�ലും ഉ 

�ായി�ി�ാ� വിധം അവർ ത�ള�െട അ 

നുഭവ�ൾ പ�ുവയ്�ുകയും ഓേരാ അപ 

രർ�ും േവ�ി നിലെകാ��കയും െച�� 

�ു. ഓൺൈലനിലാകെ� അെ��ിൽ ൈമ 

താന�ാകെ�. ഈ സംഘർഷഭരിതമായ 

സമയ�് വിദൂര�ല�ളിൽ ഒ�െ���േപാ 

യവർ�് മരു�ുകൾ േശഖരി�ാനും വിത 

രണം െച�ാനുമു� �കമീകരണ�ൾ നട 

�ിലാ�ി േകരളം, മഹാരാഷ്�ട, കൂടാെത രാ 

ജ�െ� മ���ല�ളിലുമു� ലീഡർമാർ 

�് വിശ��മായ സംഭാവനകൾ നൽകുക 

വഴി (ൈഹദരബാദിെല രഘു കൃഷ്ണസ�ാമി 

യുെട സവിേശഷമായ കുറി�് കാണുക) ചി 

ല സി�ി ചാപ്ടർ ലീഡർമാർ സാേഹാദര� 

െ� �പേചാദി�ി�ു�ു. �േളാെടാ�മു�് 

എ�് നമു�് വിശ�സി�ാൻ പാക�ിൽ 

ചികി�യുെട പാതയിൽ ഏെറ �പയ�ി�ു 

� ന�ുെട േഡാക്ടർമാർ�് കൃത�ത 

യും അഭിന�നവും അർ�ി�ു�ു. നെ� 

�ുറി�് നാം അറി�തിേന�ാൾ കരു� 

രാണ് ന�ൾ എ�് ഈ മഹാമാരി നമു�് 

കാണി��തരു�ു.

�പിയെ�� FOM േരാഗികേള, ശു�ശൂഷാ ദായക 

േര, CML അതിജീവി�യാൾ എ� നിലയിൽ 

1999 മുതൽ ഞാൻ ഈ �ഹസ�മായ കുറി�് 

എഴുതിവരികയാണ്, എ�ാ CML കൾ�ും അ 

തുേപാെല GIST അതിജീവി�വർ�ും അത് 

കരു�ും േ�പാ�ാഹനവും നൽകുെമ� 

�പതീ�യിൽ. പരിശീലനം േനടിെ�ാ�ിരി 

�ു� ഒരു ഹൃദയേരാഗ വിദഗ്ദനാണ് ഞാൻ, 

നിലവിൽ േനാൺ-ഇൻേവസീവ് ലാബ്സ്, െകയ 

ർ േഹാസ്പി�ൽസ്,ബൻജാര ഹിൽസ്, ൈഹദ 

രബാദ്-െ� ഡയറക്ടറായി േജാലി െച���ു. 

എെ� ഭാര� േഡാ.നിര�ിനി ഒരു �ാ�ിക് സർ 

ജനാണ്,ര�് ആൺമ�ളായ വരുണും വി�ക 

മും നാ�ിെല �പശസ്തമായ യൂണിേവഴ്സി�ിക 

ളിൽ നി�് എ�ിനീയറിംഗ് പൂർ�ിയാ�ി 

അതിനുപുറെമ യുൈണ�ഡ് േ��്സിൽനി�് 

ഇരുവരും ബിരുദം കര�മാ�ുകയും 

െചയ്തി���്, ഇവരാണ് എെ� കുടുംബാംഗ 

�ൾ.  എെ� ര�് ആൺമ�ള�ം അവരുെട 

ജീവിതപ�ാളികെള തിരെ�ടു�് വിവാഹം 

കഴി�വരാണ്. ഉയർ� വിദ�ാഭ�ാസം േനടിയവ 

രാണ് എെ� പു�തവധു�ൾ.മൂ�യാൾ �പിയ 

�, SP ൈജൻ ഇൻ�ിട���ിൽനി�് MBA പൂർ 

�ിയാ�ി. ഇളയവൾ അേഡാറ, ന��േയാർ�ി 

െല േറാെഷ�ർ യൂണിേവഴ്സി�ിയിൽ നി�് 

ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് എ� വിഷയ 

�ിൽ PhD കര�മാ�ി.  മുകളിൽ െകാടു 

� വരികൾ വായി�് നി�ൾ, “േഹാ! ഒരാൾ 

�് േവ�െത�ാം ഇയാൾ�് ലഭി�ി���്” 

എ�് ആ�ര�െ�ടുമായിരി�ും. എ�ാൽ, 

ഇ�തെയാെ� ആയി��ം ജീവിതം അ�ത ലളിത 

മായിരു�ി�, എെ� കഥ അ�െനെയാ 

�ാണ്.

ഞാൻ ജനി�ത് െചൈ�യിലാണ്, അെതാരു 

വ�തിരി�തയായി എേ�ാഴും ഞാൻ കരുതാ 

റു�് കാരണം എെ� ജീവിത�ിൽ മി�വാ 

റും ഏറിയ ഭാഗവും ഞാൻ ചിലവഴി�ത് ഭൂമിയി 

െല ഏ�വും സ്േനഹസ�� നഗരമായ ൈഹ 

ദരബാദിലാണ്.  ഓൾ െസയി�സ്് ൈഹസ്�ൂ 

ൾ, ഗൺഫൗ�റിയിൽ ഞാൻ എെ� സ്�ൂൾ 

വിദ�ാഭ�ാസം പൂർ�ിയാ�ി അതുകഴി�് 

ഒരു എൺ�ടൻസ് പരീ� എഴുതുകയും ഉസ്മാ 

നിയ യൂണിേവഴ്സി�ിയുെട കീഴിലു� ഗാ�ി 

െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ M.B.B.S ന് സീ�് േനടു 

കയും െചയ്തു. തുടർ�് ഉസ്മാനിയ െമഡി� 

ൽ േകാേളജിൽ MD െമഡിസിൻ നിർ�ഹി�ുക 

യും അതുകഴി�് തിരുവന�പുരെ� �പശ 

സ്തമായ �ശീ ചി�ത തിരുനാൾ ഇൻ�ിട���ിൽ 

DM കാർഡിേയാളജിയിൽ േപാ�് േഡാക്ടറൽ 

ഡി�ഗി േനടുകയും െചയ്തു. അൽപകാലെ� 

മിഡിൽ ഈ�് വാസ�ിനു േശഷം,നിസാം 

ഇൻ�ിട���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസസിൽ 

കാർഡിേയാളജി അേസാസിേയ�് െ�പാഫ�റാ 

യി േചർ�ു. ജീവിതം തട��െളാ�ും ഇ�ാ 

െത േപാകു�തായി ഈ ഘ��ിൽ എനി�് 

േതാ�ിയിരു�ു. എ�ാൽ,കാര��ൾ തകിടംമ 

റി�ത് അേ�ാഴാണ്. മു�് കഴി� ഏത് 

വർഷവും േപാെലയാണ് 1999 കട�ുവ�ത്. 

ആസ�മായ ദർഭാഗ��ള�െട ഒരു സൂചനയും 

ഉ�ായിരു�ി�. 

ജൂൺ ആരംഭ�ിൽ, എെ� ശരീരഭാരം കുറ 

യു�തായി കൂെടയു�വരും കൂ��കാരും അഭി 

�പായെ�ടാൻ തുട�ി. തിക��ം ആേരാഗ�വാ 

നായി സ�യം േതാ�ിയതിനാൽ അത് കാര�മാ 

യി ഗൗനി�ി� എ�ാൽ, ര�ാഴ്ചകൾ കഴി 

�േ�ാൾ തുടർ�യായ വയറിള�വും ഉദര 

ഭാഗ�് െചറിയ േതാതിൽ േവദനയും അനുഭ 

വെ�ടാൻ തുട�ി. കുടലുകൾ�് അസുഖം 

ആയിരി�ുേമാ എ�് സംശയി�് അടിവയറി 

ൽ ഒരു CT സ്കാനിന് ഞാൻ വിേധയനായി 

അേതാെടാ�ം ഏതാനും �ഡ് െട��കള�ം 

നട�ി. കാര��ൾ അ�ത പ�ിയെ��് േറഡി 

േയാളജി�ിെ� ക�ടകൾ�ിടയിലൂെട അേ� 

ഹ�ിെ� മുഖ�ു നി�് ഞാൻ വായിെ�ടു 

�ു. അധികം ൈവകാെത ര� പരിേശാധന 

യുെട റിേ�ാർ�് വ�ു CML േരാഗനിർ�യവും 

നിർ�ഹി��. െപെ��് എനി�് ചു��മു� േലാ 

കം ഉട�് വീഴു�തായി എനി�് േതാ�ി. 

എെ� കു�ികൾ അ�് 10ഉം 7ഉം വയ���, 

ൈ�പമറി സ്�ൂൾ വിദ�ാർ�ികൾ ആയിരു 

�ു. തുടർ�് എെ� ജീവിത�ിെല ഏ�വും 

ഇരു�തും അേ�യ�ം �പയാസകരവുമായ 

ഘ�ം ആരംഭി�� എനി�് ൈഹേ�ഡാക്സി 

യൂറിയ നൽകാൻ ആരംഭി�� അതിന് ഫലെമാ 

�ും ഉ�ായി� എെ� കൂട�ിറ��കള�െട 

അ�ിമ� എനി�് അനുേയാജ�മായി� 

അതിനാൽ മ�� േപാംവഴികൾ ഇ�ാെത എനി 

�് ഇ�ർെഫേറാൺ, ൈസേ�ാസിൻ അറാബി 

േനാൈസഡ് ചികി� തുട�ി. അതിെ� പാർ 

ശ�ഫല�ൾ സഹി�ാവു�തിലുമ��റം ആയി 

രു�ു, ഞാൻ ഫല�ിൽ നരക�ിൽ ജീവി 

�ുകയായിരു�ു. എെ� െതാഴിൽഭാവി �യി 

�ാൻ തുട�ി ജീവിതം നിരർ�കമായി 

േതാ�ി.

�ിെവക് �ടയലിൽ േപര് േചർ�ാൻ എെ� 

വിദ�ാർ�ികള�െട സഹായേ�ാെട ഞാൻ US 

ൽ േപായി എ�ാൽ നിർഭാഗ�വശാൽ ഒരാഴ്ച 

ൈവകിേ�ായി. എെ� ദുർഘടാവ� സഹി 

േഡാ.ര���സ�ാമി, CML െ� 
�യാണെ� േ�ാ�ാഹി�ി�� 
വ��ി, �ദയ�ർശിയായ 

�റി�മായി CMLകൾ 

ഇട�ുനി�് വലേ��് – 

ഏ�വും മുകളിെല വരി:

FOM ൈഹദരബാദ് സി�ി 

ചാപ്ടർ നയി�ു�വർ, 

കൃഷ്ണ അഗർവാള�ം 

�പേമാദ് അഗർവാള�ം  

ഏ�വും താഴെ� നിര:

നിര�ിനി കൃഷ്ണസ�ാമി, 

േഡാ.രഘു കൃഷ്ണസ�ാമി, 

വിജി െവ�ിേടശ്,

വി�ി വ�ാനി, വള�ിയർ - 

FOM ൈഹദരബാദ്

േപജ് 2 ൽ തുടരു�ു

“                    

�ൺ 2020 െല േപഷ��് അഡ�േ��്

പി�ണ��വർ 
ബീയിംങ് ഹ�മൺ -

സൽമാൻ ഖാൻ ഫൗേ�ഷൻ

േവാളിയം 5, ന�ർ 1വാർ�ാ�റി�്
ഏ�പിൽ - ജൂൺ 2020

- വിജി െവ�ിേടശ്
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COVID-19 െന�റി�ം അ�േപാെല ൈവറസിെ� വ�ാപന�ിൽ നി�് നെ��ം 
മ��വെര�ം സംര�ി��തി�േവ�ി നാം ൈകെ�ാേ�� �ൻക�ത�കെള 
�റി�ം ഏ��ം �തിയ വിവര�ൾ േലാകാേരാഗ� സംഘടന നൽ���്

WHO ��ാവി� �കാരം, ലളിതമായ ചില �ൻക�ത�കൾ പാലി�ാൽ േരാഗം ബാധി�ാ�ം COVID-19 �സരി�ാ� 
�� സാ��ത �റയ്�ാൻ നി�ൾ�് കഴി�ം.

�ാനാവാെത നിര�ിനിയുെട സേഹാദരൻ 

സിംഗ��രിലു� ഒരു �ടയൽ കെ��ി. ഒരു 

വർഷേ��് അതിൽ എെ� േപര് േചർ�ു 

പരിേശാധനകൾ�ും ജിൽെവക് സ�ീകരി�ാ 

നുമായി ഓേരാ 3 മാസ�ിലും ഞാൻ സിംഗ 

��രിേല�് േപാകുമായിരു�ു. ഒരു മാസ�ി 

നു�ിൽ എെ� േരാഗാവ�യിൽ കാര�മായ 

പുേരാഗതി ഉ�ായി അവിടം െതാ�് ഞാൻ ഇ 

േ�ാൾ MMR ചികി�യിലാണ്. െനാവാർ�ിസി 

നും മാക്സ് ഫൗേ�ഷനും ന�ി, പി�ീെടനി�് 

തിരി�ുേനാേ��ി വ�ി�ി�.

ഒരു ശസ്�ത�കിയ ആവശ�മാകും വിധം എെ� 

കാലിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു ഒടിവ് സംഭവി�� കൂ 

ടാെത ഒരു അ�ൻഡിക്സ് സർജറി�ും ഞാൻ 

വിേധയനായി എ�ാൽ ഇേ�വെര Glivec നിർ 

േ��ിവ�ി�. ഞാൻ ഇേ�ാൾ ആേരാഗ�വാ 

നായ ഒരു 65 വയ��കാരനാണ് ര�് െസ�് ഡ 

ബിൾസ് െട�ീസ് തുടർ�യായി കളി�ാനും 

ആശുപ�തിയിൽ 9 മണി�ൂർ േജാലി െച�ാ 

നും എനി�് സാധി�ും. ഒരു കീേമാെതറാ�ി 

ഔഷധ�ിലൂെടയും ലഭി�ാ� ജീവിത ഗു 

ണനിലവാരം. ഇതുെകാ�ാണ് പാർശ�ഫല� 

െള കുറി�് ആള�കൾ വാചാലരാകുേ�ാൾ 

ഞാൻ അവേരാട് അൽപം അ�മനാകു�ത്, 

കാരണം എെ� അഭി�പായ�ിൽ അത് നൽ 

കു� ഭീമമായ ഗുണ�ള�മായി താരതമ�ം 

െച��േ�ാൾ പാർശ�ഫല�ൾ തീെര നി�ാ 

രമാണ്.  

2002ൽ Glivec �ടയൽ അവസാനി�� കൂടാെത 

ഔഷധം വാേ��ിവരു� അപായകരമായ 

സാ��ത യാഥാർ��മായി. അേ�ാഴാണ് െനാ 

വാർ�ിസ് കട�ുവരികയും, ദി മാക്സ് ഫൗേ� 

ഷെ� മിക� കാര�ാലയ�ളിലൂെട സൗജന�മാ 

യി Glivec നൽകു� പരിപാടി ആരംഭി�ുകയും 

െചയ്തത്.  “വിജയല�്മി” എ� പഴ�ൻ 

േപരിലു� ഒരു വ��ിെയ ഞാൻ പരിചയെ� 

ടു�ത് അ�ാല�ാണ്. േലാകെമ�ാടും അ 

വർ വിജി എ� േപരിലും ഇ��യിൽ “അ�” 

എ�ും അറിയെ�ടു�ു, േപരിെ� ഈ �ഹസ�രൂ 

പം അവർ�് ന�ായി ഇണ�ു�ു. അവരുമാ 

യി േഫാണിൽ സംസാരി�തും ആർ�വമു� 

ആ ശബ്ദവും ഇ�െല കഴി�േപാെല ഞാൻ 

ഇേ�ാഴും ഓർ�ു�ു.  കൂടാെത, സംസാര�ി 

ൽ കു�മ� ഉ�േര��ൻ ചുവ ഉ�ായി��ം അ 

വർ ഒരു ദ�ിേണ���ാരി ആെണ�് വിജയ 

കരമായി മന�ിലാ�ുകയും െചയ്തു അതുക 

ഴി�് ൈഹദരബാദിൽ അവർ ഒരു �ഹസ� സ 

�ർശനം നട�ി അവർ എെ� സ�ർശി�ു 

കയും ൈഹദരബാദിലു� മ�� Glivec സ�ീകർ 

�ാ�െള കാണാനായി ഞ�ൾ ഉടെന പുറ 

െ�ടുകയും െചയ്തു. ഒരു സമിതി രൂപീകരി�ു 

കയും ഔഷധം ഉപേയാഗി�ു� CML േരാഗിക 

ൾ�ായി േയാഗ�ൾ നട�ാൻ ഉടെന ആരം 

ഭി�ുകയും െചയ്തു ഒരുപാട് �പാേദശിക കൂടി 

േ�രലുകൾ�് േശഷം ഒരു േദശീയ േയാഗം 

സംഘടി�ി��, ഇതിൽ 1200 േലെറ േരാഗികള�ം 

ശു�ശൂഷാ ദായകരും പെ�ടു�ു. ഈ�ടു�് 

ഒരു േകാർ �ഗൂ�് േയാഗവും ഞ�ൾ സംഘടി 

�ി�ുകയു�ായി ഇതിനുപുറെമ എ�ാ വർഷ 

വും വളെര ആേവശേ�ാെട ഒരു CML ദിനം 

ഞ�ൾ ആേഘാഷി�ുകയും െച���ു. 

കഴി� വർഷം ചായ് േഫാർ ക�ാൻസർ േ�പാ 

�ഗാമിനു േവ�ി ന� കള�ൻ േനടുകയു 

�ായി

Glivec എനി�് ഒരു പുനർജൻമം നൽകി. GIPAP 

ഉം ദി മാക്സ് ഫൗേ�ഷനും എെ� മെ�ാരു 

കുടുംബമായി. ഞാൻ ര�ുവിധ�ിൽ അനു�ഗ 

ഹീതനായി. �പേമഹവും ആസ്തമയും േപാെല, 

CML ഒരു അവ�യാണ്, േരാഗമ� എ�് ഇത് 

വായി�ു� CML ഉ�വർ മന�ിലാ�ണം. ഭാ 

വിെയ�ുറി�് ഉത്കണ്ഠകളി�ാ� ഒരു സ�ൂ 

ർ� ജീവിതം നയി�ാനു� അവസരം Glivec 

ഞ�ൾ�് ത�ു. എെ� േരാഗികേളാട് കൂടുത 

ൽ ന�ായി സഹാനുഭൂതി �പകടി�ി�ാനും അ 

വരുെട ആവശ��ൾ ന�ായി മന�ിലാ�ാ 

നും �പാപ്തനായ ഒരു മിക� വ��ിയാ�ി CML 

എെ� മാ�ി. െട�ീസ് കളി, ഉയർ� നിലവാരമു 

� അ�ാരാഷ്�ട കായിക മ�ര�ൾ കാണു 

ക എ�ി�െനയു� എെ� വിേനാദ�ൾ തുട 

രാൻ എനി�് കഴിയു�ു�്. എെ� കു�ികൾ 

ന� മൂല��ളിേല�് വളരു�തും പക�ത 

�പാപി�ു�തും ഞാൻ ക�ി���്. 

ഇതിെല�ാം, നിര�ിനി എെ� ജീവിത പ�ാളി 

യാകാൻ ഞാൻ ഭാഗ�വാനാണ്. അവള�െട 

നിര�രമായ ശുഭാപ്തിവിശ�ാസം എനി�് 

ജീവിത�ിെല െവ��വിളികെള േനരിടാൻ 

ആവശ�മായ ൈധര�ം നൽകി. കാര��ൾ 

ശരിയായി നട�ുെമ�ും ൈദവം നമു�് ഡീ 

ഐ�ലി�ികൾ നൽകിയി��െ��ും അതിലൂ 

െട ഒരു വഴി കാണി��തരുെമ�ും അവള�െട 

ഉറ� വിശ�ാസം എെ� വളെരയധികം സഹായി 

��. ക�ാൻസറിെന അതിജീവി� എ�ാവർ�ും 

അവരുെട ശു�ശൂഷാ ദായകർ�ും ഒരു ശുഭ 

ഭാവി ഞാൻ േനരു�ു.

- േഡാ.രഘു കൃഷ്ണസ�ാമി

േപജ് 1 ൽനി�ും തുടർ�

സ�ൂർ� േലഖനം ഇവിെട വായി�ാം:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

”

ആൽ�േഹാൾ സാ�ി���� ഹാൻഡ് 
റബ് ഉപേയാഗി�് ൈകകൾ പതിവായി 
ന�ായി ക��ക അെ��ിൽ േസാ�ം 
െവ��ം ഉപേയാഗി�് ��ിയാ�ക 

ആൽ�േഹാൾ സാ�ി��മു� 

ഹാൻഡ് റബ് ഉപേയാഗി�് ൈക 

കൾ പതിവായി കഴുകു�തും അെ��ിൽ 

േസാ��ം െവ�വും ഉപേയാഗി�് വൃ�ിയാ 

�ു�തും നി�ള�െട ൈകകളിൽ ഉ�ായിരി 

�ാവു� ൈവറസുകെള ഇ�ാതാ�ും.

നി�ൾ�ം മ��വർ�ം ഇടയിൽ 

�റ�ത് 1 മീ�ർ (3 അടി) അകലം 
പാലി�ക. 

ആെര�ിലും ചുമയ്�ുകേയാ 

തു�ുകേയാ സംസാരി�ുകേയാ 

െച��േ�ാൾ, ൈവറസ് അട�ിയിരി�ാവു 

� െചറിയ �ദാവക തു�ികൾ അവരുെട മൂ 

�ിൽനി�് അെ��ിൽ വായിൽനി�് പുറ 

േ��് വമി�ു�ു.

ആൾ����� �ല�ളിേല�് 
േപാകാതിരി�ക.

ആള�കൾ കൂ�മായി വരു� 

�ല�ളിൽ COVID-19 ഉ� 

വ��ിയുമായി സമീപ സ�ർ��ിലാകാൻ 

സാ��ത കൂടുതലാണ്, കൂടാെത 1 മീ�ർ (3 

അടി) ശാരീരിക അകലം പാലി�ാനും 

�പയാസമാണ്

ക�്,��്,വായ എ�ിവിട�ളിൽ 

െതാടാതിരി�ക. 

ൈകകൾ ഒരുപാട് �പതല�ളിൽ 

െതാടു�തിനാൽ അവയിൽ ൈവ 

റസ് പ��ം. ൈകകളിൽ ൈവറസ് പ�ിയാൽ നി 

�ള�െട ക��കൾ,മൂ�്, വായ എ�ിവിട� 

ളിേല�് അത് �പസരി�ി�ും. അവിെടനി�് 

ൈവറസ് നി�ള�െട ശരീര�ിനകേ��് 

�പേവശി�് നി�െള േരാഗിയാ�ും.

നി��ം നി�ൾ�് ����വ�ം �ചിത�� 
� ശ�സനരീതി പിൻപ��െവ�് ഉറ�് 
വ��ക. അതായത്, നി�ൾ �മ�ക 
േയാ ��കേയാ െച�േ�ാൾ നി��െട 
ൈക��് വള�് �തിേരാധി�ക അെ��ി 
ൽ ടിഷ� ഉപേയാഗി�ക. ഉപേയാഗി� ടിഷ� 
ഉടെന�െ� കള�ക�ം ൈകകൾ 
ക��ക�ം െച�ക.

�ദവ�ു�ികൾ ൈവറസ് പര 

�ും. ശുചിത�മു� ശ�സനരീതി 

പി�ുടരുക വഴി നി�ൾ�ു ചു��മു�വെര 

നി�ൾ ജലേദാഷം,��, COVID-19 േപാലു� 

ൈവറസുകളിൽ നി�് സംര�ി�ു�ു 

�മ, ജലേദാഷം, േനരിയ പനി േപാ�� 
ല�വായ േരാഗല�ണ�ൾ ഉ�േ�ാൾ 
േപാ�ം, േരാഗ��ൻ ആ���വെര, 
വീ�ിൽ ത�ി സ�യം ഏകാ�വാസം ശീലി 
�ക. നി�ൾ�് ആവശ���ത് മ�ാെര 
�ി�ം എ�ി�തരെ�. വീടി� �റേ��് 
േപാേക��െ��ിൽ, മ��വർ�് അ 
�ബാധ ഏൽ�ാതിരി�ാനായി ഒ� 
മാസ്�് ധരി�ക.

മ���വരുമായു� സ�ർ�ം 

ഒഴിവാ�ുക വഴി അവെര COVID-

19 ൈവറസിൽ നി�ും മ�� ൈവറസുകളിൽ 

നി�ും സംര�ി�ും 

നി�ൾ�് പനിേയാ �മേയാ ശ�ാസതട� 
േമാ ഉ�ായാൽ, ൈവദ�പരിചരണ�ിനാ 
യി കഴി�െമ�ിൽ െടലിേഫാണി�െട ആവ 
ശ�െ��ക,നി��െട �ാേദശിക ആേരാഗ� 
അധി�തർ നൽ�� നിർേ�ശ�ൾ 
പാലി�ക�ം െച�ക.  

നി�ള�െട ഏരിയയിെല േരാഗ 

സാഹചര��െള കുറി�് േദശീയ, 

�പാേദശിക അധികൃതരുെട പ�ൽ ഏ�വും 

പുതിയ വിവര�ൾ ഉ�ായിരി�ും. മുൻകൂ�ി 

അറിയി�ു�തിലൂെട, ഉചിതമായ ആേരാഗ� 

േക���ിേല�് നി�െള എ�ി�ാൻ നി� 

ള�െട ആേരാഗ� പരിപാലക ദായകന് സാധി 

�ും. അത് നി�െള സംര�ി�ുകയും ൈവ 

റസുകള�െടയും മ�� അണുബാധകള�െടയും 

വ�ാപനം തടയാൻ സഹായി�ുകയും െച��ം.

WHO അെ��ിൽ നി��െട തേ�ശ, 
േദശീയ ആേരാഗ� അധി�തർ േപാെല, 
വിശ�സനീയമായ േ�ാത�കളിൽ നി�് 
ഏ��ം �തിയ വിവര�ൾ േശഖരി�ക.

നി�ള�െട ഏരിയയിെല ആള�ക 

ൾ സ�യം സംര�ി�ാനായി 

എ�ാണ് െചേ��ത് എ�് ഉപേദശി�ാൻ 

നി�ള�െട �പാേദശിക, േദശീയ അധികൃതർ 

�ാണ് ഏ�വും േയാഗ�ത.

എ�െകാ�് ? 
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േഡാ.െഡൽഫിൻ റിയ, െസ�് �യിസ് �ണിേവഴ്സി�ി േഹാ�ി�ൽ, പാരീസ്, �ാൻസ് �ടാെത ELN/EHA-SWG for 
CML �േവ�ി െ�ാഫ�ർ �ഡിഗർ െഹൽമാൻ 

േ�ാണിക് േഫസ് CML ഓ അെ��ിൽ BCR-ABL ൈടേറാസിൻ കിേനസ് ഇൻ ഹിബി��കേളാ (TKI) ചികി�ാപരമായി 
സവിേശഷമായ ഒ� ഇ��ൺ സ�ഷൻ അവ�െയ ഉേ�ജി�ി��ി�, �ടാെത സാധാരണ ജന�േള�ാൾ 
േ�ാണിക് േഫസ് CML േരാഗികൾ�് േനാവൽ െകാേറാണ ൈവറസ് അ�ബാധേയൽ�ാൻ സാ��ത 
��തലാെണ�് �ചി�ി�� ഡാ�ക�ം ലഭി�ി�ി�  

നിർ�ി� ഹീമേ�ാളജിക് മലി�ൻസികൾ�് �േറാപ�ൻ ഹീമേ�ാളജി അേസാസിേയഷെ� 

�പാർശകൾ: CML, TKI ചികി��ം COVID-19 അ�ഖ�ം 

�തിയതായി CML ഡയേ�ാസ് 
െചയ്തവർ എ�് െച�ണം?

പുതിയതായി CML ഡയേ�ാസ് െചയ്തവർ 

�് TKI െതറാ�ി ൈവകി�ി�ു�ത് ഉ�മമ 

�, കാരണം:  

1. തീ�വമായ COVID-19 സാഹചര��ിൽ, അനി 

യ��ിതമായ ലൂേ�ാൈസേ�ാസിസ് ശ�ാസ 

േകാശ തകരാറ്/വാതക വിനിമയ�ൾ വഷളാ 

�ിേയ�ാം. 

2. TKI ൈവകി ഉപേയാഗി�ു�ത് CML വ�ാപനം 

അഡ�ാൻസ്ഡ് ഘ��ളിേല�് വളരാൻഇടയാ 

�ിേയ�ാം എ�ിരു�ാലും, തീ�വമാ യൈസ 

േ�ാപീനിയ സംഭവി�ുകയും തീ�്ണമായ 

COVID-19 അസുഖ�ിന് കാര ണമാകുകയും 

െചയ്േത�ാം എ�തിനാൽ അതീവ �ശ� 

ആവശ�മാണ്. CML േരാഗനിർ �യ േവളയിൽ 

േരാഗല�ണ�െളാ�ും ഇ�ാെത സാധാര 

ണ ഗതിയിലു� അണു ബാധ പരിേശാധന 

ഉ�മമാണ് എ�ാൽ പരിേശാധനയുെട ലഭ� 

തകള�ം െസ�ർ/രാജ� നയ�ള�ം ആ�ശയി�്, 

സാഹചര��െള അടി�ാനമാ�ി ചർ� 

െചയ്തുേവണം ഇത് െച�ാൻ  

TKI-ചികി� നിർ�ഹി� CML േരാഗി 
കളിൽ എ�് െച�ണം?

TKI യുെട േ�പാഫിലാക്ടിക് ഇ�റപ്ഷൻ, �പതി 

കരണ അഭാവ�ിനും CML തിരി��വരവ് / വ�ാ 

പന�ിനും കാരണമാകും എ�തിനാൽ അത് 

ഉ�മമ�, �പേത�കി�് മഹാമാരിയുെട സാഹ 

ചര��ിൽ CBC കൗ�ുകള�െട പതിവ് നിരീ� 

ണ�ിനു� സാ��തയും BCR-ABL �ടാൻസ്�കി 

പ്��കൾ മാറുകയും െച��കയാെണ�ിൽ.    

നിലവിെല TKI േയാട് �പതിേരാധം അഭിമുഖീക 

രി�ു� അെ��ിൽ അസഹിഷ്ണുതയു� 

േരാഗികള�െട ചികി�യിൽ താമസം വരു�ു 

�ത് ഗുണകരമ� കാരണം അതിെ� ഫലം 

അപകടകരമാേയ�ാം.

TFR �� CML േരാഗികളിൽ എ�് 
െച�ണം?

6 മുതൽ 12 മാസ�േള�ാൾ കുറ� കാല 

യളവിനു�ിൽ TKI ചികി� നിർ�ുകയും മാ 

റിയ ഈ മഹാമാരിയുെട സാഹചര��ിൽ CBC 

കൗ�ുകള�െടയും BCR-ABL �ടാൻസ്�കിപ്��ക 

ള�െടയും പതിവ് നിരീ�ണം സാ��മാകാ� 

വരുമായ CML േരാഗികൾ, TKI ചികി� പുനരാ 

രംഭി�ു�തിെന സംബ�ി�് അവരുെട ഓ 

ൺേകാളജി�് / ഹീമേ�ാളജി��മായി കൂടിയാ 

േലാചി�ുകയും േനാവൽ െകാേറാണ ൈവറ 

സ് മഹാമാരി അവസാനി�ു�തുവെര TKI വി 

രാമം നീ�ിെവ�ുകയും േവണം. ഇേത കാരണ 

�ളാൽ, മഹാമാരിയുെട ഘ��ിെല TFR ഉദ� 

മ�ൾ നീ�ിെവ�ണം. 

CML ഉ�ായിരിെ� COVID-19 
അ�ഖ ല�ണ�ൾ �കടമായാൽ 
എ�് െച�ണം? 

TFR ലു� േരാഗികെള സാധാരണ ജന�െള 

ൈകകാര�ം െച��� തര�ിൽ നിയ��ി� 

ണം. നിലവിൽ, TKI ൽ ഉ� േ�കാണിക് ഘ� 

CML േരാഗികൾ�് സാധാരണ ആള�കേള�ാ 

ൾ ൈവറസ് അസുഖ�ിെ� തീ�വമായ രൂപ 

�ൾ ഉ�ാകുേമാ എ�് അനുമാനി�ാൻ 

ആവി�. ഈ അവസാന �പസ്താവനയിൽ 

നി�ു� വ�തിരി�ത ഇനി�റയു�വയിൽ 

അധിഷ്ഠിതമാണ്:

1.  ചികി�യുെട �പാരംഭ ഘ��ളിൽ (മുകളി 

ൽ കാണുക) TKI െതറാ�ിയിൽ തീ�വമായ 

ൈസേ�ാപീനിയയുെട ആരംഭം  

2.  സജീവമായ TKI ഉേ�ജിത ൈഹ�ർ െസ 

ൻസി�ിവി�ി ന��േമാൈണ�ിസ് അെ��ിൽ 

ഇയാേ�ടാെജനിക് ശ�ാസേകാശ തകരാറിെ� 

മ�� രൂപ�ൾ.

അ�ത തീ�വമ�ാ� COVID-19 �ിരീകരി� സാ 

ഹചര��ിൽ അതെ��ിൽ തീ�വത കുറ� 

COVID-19 ല�ണ�ൾ ഉ� സാഹചര��ിൽ, 

TKI ചികി� വ�വ�ാപിതമായി നിർ�ു�ത് 

ഗുണകരമ�. തീ�വമായ COVID- 19 ഉ�േ�ാൾ, 

സാഹചര��ൾ�് അനുസൃതമായി TKI നിർ 

�ു�തിെന കുറി�് ചർ� െച�ണം. TKI ചി 

കി� നിർ�ഹി� CML േരാഗികളിൽ ൈവറസ് 

വ�ാപന�ിെ� സമയൈദർഘ�ം സാധാരണ 

ആള�കളിൽ കാണെ�ടു�തിൽ നി�് വ�ത� 

സ്തമാേണാ എ�് നമു�റിയി�.  

േ�സാത�്: CML അഡ�േ��്സ്  െന�് 

േരാഗികള�മായു� സ�ർ��ൾ�ും ഇട 

െപടലുകൾ�ും ഓൺൈലൻ േഫാറ�ൾ 

പുതിയ �ാ��േഫാമുകളായി���് എ� 

വസ്തുത കണ�ിെലടു�്,ഞ�ള�െട 

സഹ�പവർ�കയും സതീർ��യും V Care 

െ� �ാപകയുമായ വ�ന ഗുപ്തേയാട്, 

COVID-19 കാല�് ക�ാൻസറുമായു� െചറു 

�ുനിൽപ് എ� വിഷയ�ിൽ അവർ േഫ 

സ്ബു�ിൽ ൈകകാര�ം െച��� േ�പാ�ഗാ 

മിൽ CML & GIST െന�ുറി�് ഒരു െസഷൻ 

ഉൾെ�ടു�ാൻ ഞ�ൾ നിർേ�ശി�ി���്. 

ജൂണിൽ ഞ�ൾ നട�ിയ െസഷേനാടു� 

�പതികരണ�ിൽ ഞ�ൾ വിസ്മയഭരിത രും 

ഒ�ം കൃത�തയു�വരുമാണ്. േഡാ. മ�ു 

െസൻഗർ, െ�പാഫ�ർ & കൺസൾ� � ് 

െമഡി�ൽ ഓൺേകാളജി�്, ഡി�ാർ�� 

െമ� ് ഓഫ് െമഡി�ൽ ഓൺേകാളജി, CML & 

COVID-19 െന�ുറി�് േരാഗികള�െട േചാദ� 

�ൾ�് ടാ� െമേ�ാറിയൽ േഹാസ്പി�ൽ, 

മുംൈബ മറുപടി പറയുകയും ൈവറസ്ബാ ധ 

ഏൽ�ാതിരി�ാനായി ൈകെ�ാേ� � 

മുൻകരുതലുകെള കുറി�് ചർ� നട�ു 

കയും െചയ്തു തുടർ�് �ഫ�്സ് ഓഫ് മാ 

ക്സിെ� �ട�ിയായ �പേമാദ് േജാർ�്, മാ 

ക്സ് ഫൗേ�ഷൻ & �ഫ�്സ് ഓഫ് മാക്സ് 

മാേനജിംങ് �ട�ിയുെട  റീജിയൺ െഹഡായ 

വിജി െവ�ിേടഷ്, എ�ിവരുമായി േചർ�് 

വ�ന ഗുപ്ത സജീവമായ ഒരു ചർ�യും 

നട�ി.  ഈ ഓൺൈലൻ പരിപാടിയിൽ 

ഞ�ൾ ഏെറ േ�പാ�ാഹിതരാകുകയും 

ഞ�ള�െട േപഷ�� ് സേ�ാർ�് �ഗൂ�് മീ��ക ൾ 

ഈ രീതിയിൽ നട�ാൻ ഞ�ൾ പ� തി 

ത�ാറാ�ുകയും െചയ്തു. 

അമൂല�മായ ഉപേദശ�ൾ സഹിതം േചാദ� 

�െള ദയാപുര�രം അഭിമുഖീകരി�ാൻ 

തെ� സമയവും �പയ�വും വിനിേയാഗി� 

േഡാ.മ�ു െസനഗറിേനാട് ഞ�ൾ ന�ി 

ഉ�വരാണ്. �ഫ�്സ് ഓഫ് മാക്സിെല ധാ 

രാളം േരാഗികൾ�ും മ���വർ�ും 

അേ�യ�ം ഉപേയാഗ�പദമാെയ�് െതളി 

� ഈ െസഷന് ആതിേഥയത�ം വഹി�തി 

ന് വ�ന ഗുപ്തേയാടും V Care ഫൗേ�ഷ 

േനാടും ഞ�ൾ ന�ിയു�വരാണ്. 

േഡാ.മ� െസൻഗാർ

െ�പാഫ�ർ & കൺസൾ�� ് െമഡി�ൽ 

ഓൺേകാളജി�്, ഡി�ാർ��െമ� ് ഓഫ് 

െമഡി�ൽ ഓൺേകാളജി, ടാ� 

െമേ�ാറിയൽ േഹാസ്പി�ൽ, മുംൈബ

വ�ന ��

�ാപക വ��ി, വി 

െകയർ ഫൗേ�ഷൻ

�േമാദ് േജാർ�്

�ട�ി, �ഫ�്സ് ഓഫ് 

മാക്സ്

വിജി െവ�ിേടശ്

റീജിയൺ െഹഡ്, ഇ�� & 

ദ�ിേണഷ�, ദി മാക്സ് ഫൗേ�ഷൻ

മാേനജിംങ് �ട�ി, �ഫ�്സ് ഓഫ് 

മാക്സ്

COVID-19 കാല�് CML/GIST െച��നിൽപ് Q&A: 

വർ�് സ�ൂർ� േലഖനം ഇവിെട വായി�ുക: 

https://ehaweb.org/covid-19/covid-19-

recommendations/recommendations-for-specific-

hematologic-malignancies/



ആവശ��ാെര സഹായി��തിന് 
വിനിേയാഗി� ന�െട �യ��െള 
�റി�് അറിയാൻ മാ�് ഫൗേ�ഷൻ 
ടീമിൽ നി�് ന�െട േരാഗിക�െട 
കഥകൾ വായി�ക. നി��െട ക�് 
ഉയർ�ി ഒ� കാരണ�ിനായി �ടി 
��തി�െട ചായ് േഫാർ ക�ാൻസ 
ർ 2020 ക�ാെ�യ്നിൽ േച�ക. നി 
��െട ഒ� ക�് ചായ, അ��ി�ം 
�ത�ാശയി�ം ജീവി�� ഒ� 
ക�ാൻസർ േരാഗിെയ സഹായി� 
�തിൽ ഏെറ �രം സ�രി�ം! 

ഒ� േകാ�യിെല �തീ�:
തെ� മരു�് േശഖരി�ാനായി ഞ�െള സ 

�ർശി�ുേ�ാെഴ�ാം ഊർ�സ�ലനായിരു 

� ഒരു െചറിയ ആൺകു�ി അസ��നായി 

കാണെ���. അവെ� അ�െയയും എേ�ാ 

അല���തായി േതാ�ി�ി��. െചറുതായി 

അേന�ഷി�േ�ാൾ, അവെന സ്�ൂളിൽനി �് 

പുറ�ാ�ുകയാെണ�് അറിയാൻ കഴി 

�ു. ആദ�ം കൂടുതലാെയാ�ും അവർ പറ 

�ി�; ഒ�ുകിൽ അവരുെട കു�ിയുെട നി 

രീ�ണ പരിേശാധനകൾ നട�ുക അെ� 

�ിൽ അവെ� അടു� ആറ് മാസെ� 

സ്�ൂൾ ഫീസ് െക��ക എ�താണ് അവരു 

െട �പശ്നെമ�് അ�ൻ പറ�ു. ലാബ് ആ 

കെ� അെ��ിൽ സ്�ൂൾ ആകെ�, പണമട 

യ്�ു� കാര��ിൽ വി��വീഴ്ചയ്�് ത�ാ 

റാകി�

“എ�് െച�ണം, മാഡം” അേ�ഹം വിലപി ��. 

“നി�ൾ എ�് െച��മായിരു�ു എ�് 

എേ�ാട് പറയൂ?”

നി�ള�െട ചായ��് ഉയർ�ി ഒരു ഇളയ 

സ്�ൂൾ ബാലന്, തെ� �ഡ് െട��കൾ 

�ും സ്�ൂളിനുമിടയിൽ ഒരു തീരുമാനം.  

ൈകെ�ാേ�� ആവശ�ം വരാ�വിധം, 

അനിവാര�മായ നിരീ�ണ പരിേശാധനകൾ 

നിറേവ�ാനായി അത് സമർ�ി�ുക 

മാഹാ���ിെ� കഥ:
മേനാദുഖേ�ാെടയാണ് അവെ� സാഹചര�ം 

അവഗണി�ാൻ ടീം തീരുമാനി�ത്. കുെറ മാ 

സ�േളാളം അവെന�ുറി�് ഞ�ൾ ഒ�ും 

േക�ി�; ഒരു വർഷംെകാ�് ഒരുപേ� അവ 

ൻ ന�ായി�ാണും. ആവർ�ി�് വിളി�ി��ം 

ഉപേദശം നൽകി ചികി�േയാടു� വിേധയ 

ത��ിെ� �പാധാന��ിന് ഊ�ൽ നൽകാൻ 

�ശമ�ൾ നട�ിയി��ം, അയാെള കെ��ാ 

േനാ ബ�െ�ടാേനാ ഞ�ൾ�് കഴി�ി�. 

മഹാരാഷ്�ടയുെട ഉൾഭാഗെ�വിെടേയാ 

താമ സി�ു� ഒരു കർഷകനാണ് അയാൾ, 

തെ� ജീവിതം അയാൾ�് നിര�രമായ ഒരു 

േപാരാ �മായിരു�ു. 

െചറിെയാരു ഭൂമി അയാൾ�് ഉ�ായിരു�ു 

അവിെട അയാൾ പ��റികൾ ന��വളർ�ി, 

�പകൃതിമാതാവിെ� ചാപല��േളാട് െപാരുതി 

ആറ് അംഗ�ള�� തെ� കുടുംബെ� േപാ 

�ാൻ അയാൾ ആവത് �ശമി�ിരു�ു. തെ� മ 

�െള സ്�ൂളിൽ അയ�ാൻ കഴി�തിൽ 

അയാൾ�് അഭിമാനം ഉ�ായിരു�ു, തെ� 

ഇളയ െപൺകു�ികള�ം ആണുകു�ികെള േപാ 

െല സ്�ൂളിൽ േപായിരു�തിൽ അയാൾ കൂ 

ടുതൽ അഭിമാനി�ിരു�ു. അയാൾ ഞ�േളാ 

െടാ�ം ഉ�ായിരു� അസാധാരണമായ എ�് 

വർഷ�ളിൽ അള�ാെള പി�ുടർ�ും ഒ�ം 

കഴി�ും  അയാേളാട് േചർ�് ഞ�ൾ വളർ 

�ി���്. അേ�ഹം മ�� േരാഗികൾ�് ഒരു ആ 

ദർശ മാതൃക ആയിരു�ു,ഞ�ള�െട സേ�ാ 

ർ�് �ഗൂ�് മീ�ിംഗുകളിൽ പതിവുകാരനും ആയി 

രു�ു. ഏ�വും േമാശമായത് ഞ�ൾ ഭയെ�� 

സമയ�് അയാൾ �പത��െ���!

പ�ണ�ിൽ േപായി േഡാക്ടെറ ക�് തെ� 

മരു�് േശഖരി�ു�തിന് ഇതിനകം ൈവകി 

യ സുദീർഘമായ ഒരു യാ�തയ്�ു േവ�ി അ 

യാൾ ഒരു വായ്പ എടു�ിരു�ു.  തനി�ുേവ 

�ി പണം ചിലവഴി�ു�ത് കൂടുതൽ ദുഷ്� 

രമാെണ�ും േഡാക്ടർമാർ നിർേ�ശി� സമ 

യാസമയ�ളിെല െട��കള�െട ചിലവ് താ 

�ാൻ കഴി�ിരു�ിെ��ും അയാൾ ഏ��പ 

റ�ിരു�ു. തെ� േഡാക്ടറുെട അടുേ� 

�് േപാകാൻ അയാൾ�് ഭയമായിരു�ു. അ 

തായത്, അയാള�െട ഭാര�യുെടയും െപൺമ 

�ള�െടയും ഒരുപാട് അടി�ാന ആവശ�� 

ൾ അയാൾ�് നിേഷധിേ��ിവ�ിരു�ു. 

തെ� പു�തിമാർ�് അനുേയാജ�രായ വരൻ 

മാെര കെ��ാനും അയാൾ ആ�ഗഹി�ിരു 

�ു. അയാള�െട േരാഗം തെ� കുടുംബ�ിൽ 

നി�് ഒരുപാട് കവർ�ിരു�ു.

ഒരു ചായ് േഫാർ ക�ാൻസർ അ�യിൽ ഒരു 

ചായയ്�് നി�ൾ പണമടയ്�ുേ�ാൾ, സാ 

ധുവായ ഈ കർഷകെന േപാെല മുതിർ� 

ഒരുപാട് േരാഗികള�െട അ��് പുന�ാപി 

�ാൻ അത് സഹായകമാകുകയും ഒരിയ്� 

ൽ കൂടി അേ�ഹ�ിന് �പതീ� നൽകുകയും 

െച��ം.

#RaiseACup #DrinktoACause 
#ChaiforCancer2020 

ഇതിൽ ഓൺൈലനായി സംഭാവന 

നൽ�ക: www.chaiforcancer.org

ഇതിൽ ഞ�ൾ�് എ��ക: 

chaiforcancer@gmail.com
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എ�െകാ�് ചായ് േഫാർ 
ക�ാൻസർ

വിജി – ഞ�ളിൽ ഒരുപാട് േപരുെട അ� – 

ക�ാൻസർ േരാഗികള�െട അടി�ാന ആവശ� 

�ൾ നിറേവ�ാനായി ഏഴ് വർഷ�ൾ�ു മു 

�്, ചായ് േഫാർ ക�ാൻസർ എ� അനന�മായ 

േബാധവത്�രണ, ഫ�് ൈറസിംങ് ക�ാെ� 

യ്നിന് തുട�മി��. തിക��ം നിഷ്�ള�മായ 

ആർ�ും ഭാഗഭാ�ാകാവു� ഒരു കാെ� 

യ്ൻ. കന� കീശകൾ അത് ആവശ�െ�ടു 

�ി�, മടി�ീലയ്�ും അനുക�യ്�ുമിടയിൽ 

ഒരു സ�ുലിതത�ം അത് പാലി�ു�ു. ലളിത 

മായ ഈ െചറിയ ആശയം വർഷ�ളിലൂെട 

എ�െന ഇ�ത വളർ�ു എ�് കാണുേ�ാൾ 

ആ�ര�െ�ടും. ഈ എളിയ ചായേ�ാ� അ 

�തേയെറ ആകർഷകവും സ്േനഹേയാഗ�മായ 

സ�ൽപവുമാണ്. പെ�ടു�ു� ഓേരാരു� 

ർ�ും സംഭാവനയ്�് അവസരം നൽകു�ു. 

പെ�ടു�ു� വ��ിയാണ് മേനാധർ�ം അ 

നുസരി�് ക�് ഓഫ് ചായയുെട മൂല�ം തീരുമാ 

നി�ു�ത്. ഓേരാ ക��ം വിലമതി�ു�ു എ 

� സുനി�ിതത��ിനു� ദൃഢസാ��മാണ് 

നി�ള�െട നിമ�ത. �പഭാത�ിെല അെ��ി 

ൽ സായാ��ിെല ഒരു ചായ��് ഉയർ�ു 

ക വഴി നി�ൾ േപാഷി�ി�ു� ഫ�്, ക�ാൻ 

സർ ബാധി� കുടുംബ�െള,അവർ ഏ�വുമ 

ധികം ആവശ��ാർ ആകു� സമയ�്, സ 

ഹായി�ു�ത് തുടരാൻ �ഫ�്സ് ഓഫ് മാ 

ക്സിന് തുണയാകും. ഈ ചായ വി�വം ഒരു 

ആയുഷ്�ാല ബ�നം സൃഷ്ടി�ു�ു... നൽ 

കാനു� ആേവശ�ിലാണ് ഞ�ള�െട ക�� 

കൾ ഞ�ൾ ഉയർ�ു�ത്, അതിനാൽ വരൂ 

ഞ�േളാെടാ�ം േചരൂ.

- ര�ിത് ശഹാനി, മുൻ ൈവസ് 

െചയർമാനും മാേനജിംങ് ഡയറക്ടറും – 

െനാവാർ�ിസ് ഇ��

ഭാഗഭാ�ാകാൻ ഞ�ൾ എ�ായ്േപാഴും സ 

�ുഷ്ടരാകു� ചില കാര��ൾ... േമയ് മാസ 

�ിെല ര�ാമെ� ഞായറാഴ്ചയാണ് ‘ചായ് 

േഫാർ ക�ാൻസർ ദിനം! അേ�ദിവസം ഒരു 

ക�് ചായ സംഭാവന െച�ാൻ എ�ാവേരാടും 

ഞ�ൾ ആവശ�െ�ടും തുടർ�് േശഖരി�ു 

�െത�ാം ക�ാൻസർ േരാഗികള�െട േ�മ�ി 

നായി മാ�ിെവ�ും,ഇതാണ് ആശയം! 

േലാ�്ഡൗണിെ�യും ഉത്കണ്ഠയുെടയും 

അതിെന തുടർ�ു� സകലതിനുമിടയിൽ... 

െചറിെയാരു ചലനം വലിയ കാര��ൾ�് 

സഹായകമാകും..അ�െനയേ�?

- നിശ നാരായണൻ, COO, Red FM ഇ��, 

േറഡിേയാ പ�ാളികൾ 

”

”

“

“
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@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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