
எனேவ, ெதா��ேநா�ட� நா�க� ��ட கா 

லமாக இ��பைத� ேபால��, ந�� ேத��த 

ஒ� ���ைவ  ேம�ேகா� கா��வதாக�� 

ெத��ற�, “ இ� க�னமாக இ����ேபா� 

க�ைமயான�! ” ஃ�ெர��� ஆஃ� ேம��� 

உ�ள அ�சயமான க�னமான, ைத�யமான ம 

��� இர�க��ள ேநாயா� ��ென��ேபா 

��� இ�த ��கைல நா�க� அ��ப��� 

ேறா�, அவ�க� ஏ�கனேவ ��ய இய�� ம� 

�� ேபாரா�ட��� ஒ� ��ய �க�ைத த� 

���ளன�. அைவ ஒ�வ��ெகா�வ� உ� 

ேவக� ம��� ��மா��யாக இ����றன; 

அவ�க� ��ைப� ேபால த�க� அ�பவ�க 

ைள� ப����ெகா��றா�க�, ��� இ�லா 

தைத� ேபால ஒ�வ��ெகா�வ� அ�ேக இ� 

��றா�க�. இ� ஆ�ைல�� அ�ல� தைர 

�� இ��கலா�. �ல ��� சா�ட� தைலவ�க 

� த�க� ேந�ைமயான ெவ��பா�க�ட� 

சேகாதர��வ�ைத ஊ�����றா�க� (ைஹ 

தராபா�ைத� ேச��த ர� ���ணசா� எ�� 

ய �ற��� ���ைப� கா�க) ேகரளா, மகாரா 

��ரா ம��� நா��� �ற இட�க�� உ�ள 

தைலவ�க��� இ�த மன அ��த கால�க� 

� ெதாைல�ர இட�க�� ���� த����வ 

�க��� ம���கைள ேசக��� வழ�க ஏ� 

பா� ெச��ேறா�. , ேம�� ந�ப�க� ஒ�வ� 

�ெகா�வ� இ���றா�க� எ�பைத� கா��� 

�ளன�. அவ�க� எ�க��காக இ���றா�க� 

எ�பைத எ�க���� ெத���க த�க� வ� 

����� ெவ�ேய�ய எ�க� ம���வ�க 

��� ேந�ைமயான ந���ண���� பாரா� 

��� ஒ� வா��ைத. ெதா��ேநா� ந�ைம 

நா� அ��தைத �ட வ�ைமயான� எ�ப 

ைத� கா���ற�.

அ���ள FOM ேநாயா�க� ம��� 

பராம��பாள�க�,

�� 1999 �த� ஒ� �.எ�.எ� �ைழ�தவ� 

எ�ற �ைற��, இ� அைன�� �.எ�.எ� 

ம��� �.ஐ.எ�.� உ�� �ைழ�த அைனவ� 

��� வ�ைமைய�� ைத�ய�ைத�� த�� 

எ�ற ந���ைக��இ�த �� ���ைப நா 

� எ���ேற�, நா� த�ேபா� ஆ��ர��� 

அ�லாத ஆ�வக�க�, பராம��� ம���வம 

ைனக� ப�சாரா ���, ைஹதராபா� இ� 

இய��னராகப���இ����  இ�தய 

ேநா� ��ண�. என� ���ப உ���ன�க� 

� ஒ� �ளா��� அ�ைவ ���ைச 

��ணரான எ� மைன� டா�ட� �ர���, 

என� இர�� மக�களான வ�� ம��� 

��ர� ஆ�ேயா� �க�ெப�ற ப�கைல�கழக 

�கைள� ேச��த ெபா��யலாள�களாக 

உ�ளவ�க�� அட��வ�. ேம�� அெம�� 

கா����� ��கைல� ப�ட� ெப����� 

றா�க�. என� மக�க� இ�வ�� த�க� 

ெசா�த வா��ைக� �ைணைய� ேத��ெத� 

�� ��மண� ெச�� ெகா�டன�. எ� ம� 

மக�க� �க�� ப��தவ�க�, ��தவ� , ��ய 

�கா, எ�.� ெஜ�� கழக��� வ�க ேம 

லா�ைம�� ��கைல ப�ட� ெப�றவ�, 

இைளயவ�அேடாரா, ேராெச�ட� ப�கைல 

கழக�, ��  யா�� இ�  (ெசய�ைக ��ண� 

�) �ைற�� �ைனவ� ப�ட� ெப�றவ�. ேம 

�க�ட வ�கைள� ப����ேபா�, ��க� 

“ஆஹா! எ���க� இ�த ைபய� அவ��கா 

க எ�லாவ�ைற�� ெப�����றா�. " ச�, 

வா��ைகைய� ெதாட��வ� அ�வள� 

எ�த�ல, என� கைத இ�தா�.

ெச�ைன�� �ற�ேத�, நா� எ�ேபா�ேம 

என� �� வா��ைகைய�� �����ள 

�க�� அ�பான நகரமான ைஹதராபா��� 

வா������ேற�. க�ஃப��ட� ஆ� 

ெச���� உய��ைல� ப���� இ��� 

என� ப��� ப��ைப ���ேத�, அத� �ற 

� �ைழ�� ேத�ைவ எ�� கா�� ம���வ 

� க��� OU இ� MBBS இ� ஒ� இட�ைத� 

ெப�ேற�. ��ன� நா� உ�மா�யா ம�� 

�வ� க����� எ� எ�.� ெம��� ம�� 

� ��ன� ��வன�த�ர��� �க�ெப�ற � 

��ரா ��ன� ம���வ அ��ய� �� 

வன��� �.எ� கா��யால��� ��ைதய � 

ைனவ� ப�ட� ெப�ேற�.  ம��ய �ழ��� 

ஒ� ���ய கால�ைத க��த �ற�, நா� 

�ஜா�� ம���வ அ��ய� ��வன��� 

இ�தய�ய� இைண ேபரா��யராக ேச�� 

ேத�. இ�த க�ட��� எ�லாேம என�� எ� 

லா� ச�யாக உ�ள� எ�� ேதா��ய�. 

இ�����, இ�ேபா� பல �ஷய�க� �ேழ 

�ழ ஆர���தன. 1999 ஆ� ஆ��� வ� 

ைக அத�� ��ைதய ஆ�ைட� ேபாலேவ 

இ��த�. �ைற�த ப�ச� எ�த �ர���ட�க 

�� அைடயாள�க�� இ�ைல. 

�� மாத ெதாட�க��� என� சகா�க� 

ம��� ந�ப�க� என� எைட இழ�� �� 

�� ம�ப��லைன ெச�ய� ெதாட��ன�. 

அ�த ேநர��� நா� �க�� ஆேரா��யமாக 

உண��ததா� நா� அைத அ�க� ����க 

��ைல. இ�����, ஒ� ப�ைன�� நா�க 

���� �ற� நா� அ��க� தள�வான இய� 

க�கைள��, எ� வ���� ப���� ம�த 

மான வ�ைய�� அ�ப��க ஆர���ேத 

�. என� �ட�� ��ய� �ைற�ததாக ச� 

ேத��� நா� அ�வ���� �.� �ேக� 

ெச�ய ��� ெச�ேத�, த�ெசயலாக �ல 

இர�த ப�ேசாதைனகைள�� ெச�ேத�. க� 

�ய�க�யலாள�� �க��� க�ணா� 

வ�யாக ேதா�ற�ைத நா� பா��த த�ண� 

�� �ஷய�க� �க�� தவறானைவ எ�� 

என��� ���த�. இர�த அ��ைக ��� ேந 

ர��ேலேய வ�� �.எ�.எ� ேநாய�த� ெச� 

ய�ப�ட�. ��ெர�� எ�ைன� �����ள 

உலக� �ைத�த� ேபா� ேதா��ய�. அ�த 

க�ட��� என� �ழ�ைதக� 10 ம��� 7 வய 

� ம��� இ��� அவ�க�� ஆர�ப ப� 

��� இ���றா�க�. ��ன�, எ� வா�� 

ைக�� இ��ட ம��� �க�� க�னமான 

கால�ைத� ெதாட��ேன�. இர�த அ��ைக 

��� ேநர��ேலேய வ�� �.எ�.எ� ேநாய� 

த� ெச�ய�ப�ட�. ��ெர�� எ�ைன� �� 

���ள உலக� �ைத�த� ேபா� ேதா��ய 

�. அ�த க�ட��� என� �ழ�ைதக� 10 ம� 

�� 7 வய� ம��� இ��� அவ�க�� ஆர 

�ப ப���� இ���றா�க�. ��ன�, எ� 

வா��ைக�� இ��ட ம��� �க�� க�ன 

மான கால�ைத� ெதாட��ேன�. நா� 

ைஹ�ரா�� ��யா�� ெதாட�க�ப�ேட�, 

இ� பலன�ற�. எ��� ம�ைஜ ப�மா�ற�� 

�� எ� உட��ற��க� ெபா��த��ைல, 

எனேவ ேவ� வ�க� இ�லாம� நா� இ�ட 

�ஃெபரா� ம��� ைச�ேடா�� அர�ேனா 

ைச� ஆ�யவ��� ெதாட�க�ப�ேட�. ப�க 

�ைள�க� �க�� தா�க��யாதைவ, நா 

� நைட�ைற�� நரக��� வா��� ெகா 

����ேத�. என� ெதா�� வா��ைக �� 

��யைடய� ெதாட��ய�, ��ெர�� என� 

� வா��ைக இ�லாம� இ��த�.

�ைளேவ� �ய���� ேசர என� மாணவ� 

டா�ட� ர� ���ணசா� ஷா 

�.எ�.எ�  சக �.எ�.எ� க��� 

இதய ��வமான பயண 

ஊ����� ���� த�தா�:

இட���� வலமாக - 

ேம� வ�ைச:

FOM ைஹதராபா� நகர 

அ��யாய� தைலவ�க� 

���ணா அக�வா�& 

�ரேமா� அக�வா�       

�� வ�ைச:

�ர��� ���ணசா�, 

டா�ட� ர� ���ணசா�, 

�� ெவ�கேட�,

��� வ�னா�, 

த�னா�வல� - FOM 

ைஹதராபா�

ெதாட��� ப�க� 2 இ�

“

2020 �� மாத���கான ேநாயா� 

��ென��பவ�

உத�யவா்: 
ம�தனாக இ��ப� -

ச�மா� கா� அற�க�டைள

ெச��மட�

ஏ�ர� - �� 2020
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COVID-19 ெதாட�பான ச�ப��ய தகவ�கைள��, இ�த ைவர� பர�வ����� 

ந�ைம�� ம�றவ�கைள�� பா�கா�க நா� எ��க ேவ��ய 

��ென�ச��ைக நடவ��ைககைள உலக �காதார ��வன� வழ���ற�

WHO ��ய� ேபால, �ல எ�ய ��ென�ச��ைக நடவ��ைககைள ேம�ெகா�வத� �ல� ��க� COVID-19 

ேநா��ெதா�� அ�ல� பர�வத�கான வா���கைள �ைற�கலா�:

க�� உத��ட� நா� அெம��கா���� 

ெச�ேற�, ஆனா� �ர���டவசமாக ஒ� 

வார����� அைத� தவற��ேட�. என� அ 

வல �ைலைய� தா�க ��யாம�, ��க��� 

� �ய�� நட�� ெகா����பைத� ப�� � 

ர����� சேகாதர� க�����தா�. நா� 

அ�� ேச��ேத�, ஒ� வ�ட���� ஒ�ெவா 

� 3 மாத�க���� ஒ� �ைற ��க����� 

ெச��ேசாதைனக� ம��� �ைளேவ�ெப 

�ேவ�. நா� ஒ� மாத����� ஒ� ஆழமா 

ன �வாரண�ைத உ�வா��ேன�, அத� � 

�ன� எ�.எ�.ஆ�� இ���ேற�. ேநாவா��� 

ம��� � ேம�� ப��ேடஷ��� ந�� 

நா� இ�வைர ����� பா��க ேவ��ய� 

�ைல. 

அ�ைவ ���ைச ம��� ��ேச��ைக அ� 

ைவ ���ைச ேதைவ�ப�� என� கா�� ஒ 

� ெப�ய எ��� ��ைவ நா� தா��ேன�, 

ஆனா� இ�த ஆ��க�� �ைளேவ�ைக 

���த ஒ�ேபா�� ேதைவ��ைல. நா� இ� 

ேபா� 65 வயதா���ேட�, இர�� ெச� இர� 

ைடய� ெட���� �ைளயாட��, ம��� 

வமைன�� 9 ம� ேநர� ேவைல ெச�ய� 

� ���ற�. ேவ� எ�த �ேமாெதர� ம���� 

அ�ம��காத வா��ைக� தர�. இதனா�தா� 

ம�க�ப�க�ைள�க� ப�� �ண����ேபா 

�, நா� அவ�க�ட� �க�� ெபா�ைம�ழ 

�� ���ேற�, ஏென�றா� எ� க����ப�, 

ப�க �ைள�க� அ� அ���� �க� ெப�ய 

பல�கேளா� ஒ����ேபா� �க� �ைற�

2002 ஆ� ஆ���, �ைளேவ� ேசாதைன � 

�வைட�த� ம��� ம��� வா��வத�கான 

ஆப�தான சா��ய� ஒ� உ�ைம ஆன�.

அத��ற�தா� ேநாவா��� கால� எ���, 

� ேம�� அற�க�டைள�� ந�ல நடவ�� 

ைகக� �ல� �ைளெவ�ைக இலவசமாக வ 

ழ��� ��ட�ைத ெதாட��னா�. "�ஜயல�� 

�" எ�ற பழ�கால ெபய�ைடய ஒ� அ��த 

மான நப�ட� நா� ெதாட�� ெகா�ேட�. � 

��ய ெபய� அவ��� �க�� ெபா��தமாக 

இ���ற�, ேம�� அவ� உலக� ��வ�� � 

� எ��� இ��யா�� “அ�மா” எ��� அ� 

ய�ப��றா�. என�� இ��� �ைன���� 

ற�, அ� ேந�� நட�தைத� ேபால, அவ�ட� 

என� ெதாைலேப� ேப�� ம��� அவர� �ர 

�� உ�ள அ���. [1]ேம��, ஒ� ச�யான வட 

இ��ய உ�ச��� இ��தேபா���, அவைர ஒ 

� ெத����யராக ைவ��� ெவ��கரமா 

ன உண��. இைத� ெதாட��� அவ� ைஹத 

ராபா���� ஒ� ���கமான �ஜய� ேம� 

ெகா�டா�. அவ� எ�ைன� பா�ைவ��டா�, 

நா�க� �ைர�� ைஹதராபா������ 

��ெவ��� �ற ெப�ந�கைள� ச���க � 

ற�ப�ேடா�. ஒ� ���ய �� அைம�க�ப�ட 

�, ம���வ��� இ��த �.எ�.எ� ேநாயா�க 

���  ��ட�கைள �ைர�� நட�த� ெதா 

ட��ேனா�. பல �ரா��ய ச����க� ஒ� 

ேத�ய ��ட��� ��வைட�தன, இ�� 1200 

��� ேம�ப�ட ேநாயா�க� ம��� பராம�� 

� வழ��ந�க� கல�� ெகா�டன�. நா�க� 

ச�ப��� ஒ� ���ய �� ��ட�ைத�� நட 

��ேனா�, ேம�� �.எ�.எ� �ன�ைத ஆ�� 

ேதா�� ���த உ�சாக��ட� ெகா�டா� 

வ��ேறா�. சா� ஃபா� ேக�ச� ��ட���காக 

கட�த ஆ�� ந�ல வ�� ெச�ய�ப�ட�.

�ைளேவ� என�� ம��ற� அ����ள�. 

GIPAP ம��� � ேம�� அற�க�டைள ம�ெறா 

� ���பமாக மா���டன. நா� இர�� � 

ைற பா��யவானாக உண��ேற�. �.எ�.எ� 

ம��� இைத� ப���� நப�க���, ���� 

ேநா� ம��� ஆ��மா ேபா�ற �.எ�.எ� ஒ 

� �ைல ம��� ஒ� ேநா� அ�ல எ�பைத 

��க� ���� ெகா�ள �����ேற�. எ�� 

கால���கான கவைலக� இ�லாம� ஒ� � 

�ைமயான வா��ைகைய வாழ �ைளெவ� 

எ�க��� வா��ப����ள�. �.எ�.எ� எ� 

ைன ஒ� �ற�த நபராக ஆ����ள�, என� 

ேநாயா�க�ட� ந�� ����ெகா�ள�� 

அவ�க�� ேதைவகைள ந�� ���� ெகா 

�ள�� ���த�. ெட��� �ைளயா�வ� 

ம��� உய� ம�ட ச�வேதச �ைளயா��கைள 

� பா��ப� ேபா�ற என� ெபா��ேபா��க 

ைள எ�னா� ெதாடர ���ற�. என� 

�ழ�ைதக� ந�ல ம�த�களாக வள��� 

�����யைடவைத நா� பா������ேற�.

இ�த எ�லாவ����, �ர���ைய எ� வா 

��ைக �ைணயாக ைவ����ப� உ�ைம 

�� நா� அ���டசா�. அவ�ைடய தவறா 

த ந���ைக என�� வா��ைக�� சவா�க 

ைள எ��ெகா�ள ேதைவயான ைத�ய�ைத 

அ��த�. �ஷய�க� பலன���� எ�ற 

உ��யான ந���ைக��, கட�� நம�� �ரம 

�க� வழ�����ப��, அத� வ�யாக ஒ� 

பாைதைய நம��� கா����� எ�ப�� 

என�� ெப��� உத�ய�. என� சக ��� 

ேநா����� த��ய அைனவ���� ம�� 

���� எ� வா����க� அவ�க�� கவ�� 

� ஒ� �ற�த எ��கால�ைத அ���ற�.

ப�க� 1 இ� ெதாட���

�� க��ைரைய�� இ�� ப��க��:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

”

ஆ�கஹா� அ��பைட�லான �ரவ�தா� 

உ�க� ைககைள ��த� ெச���க� அ� 

ல� ேசா�� ம��� த���� க�வ��.

உ�க� ைககைள ேசா�� ம��� த� 

��� க��த� அ�ல� ஆ�கஹா� 

சா��த சா�ைடசைர� பய�ப���வ� உ�க 

� ைகக�� இ���� ைவர�கைள� ெகா 

���.

உ�க���� ம�றவ�க���� இைட�� 

�ைற�த� 1 ��ட� �ர�ைத பராம��க��.

யாராவ� இ�ம�, ��ம� அ�ல� ேப 

��ேபா� அவ�க� ��� அ�ல� வா 

����� ��ய �ரவ� ��க� ெவ�வ� 

�ற� எ�றா�  அ�� ைவர� இ��கலா�. 

ஒ�வ��� COVID-19   இ���. ��க� �க�� 

ெந��கமாக இ��தா�,  ேநா�  ைவர� உ� 

��ட �����கைள ��க��  �வா��க 

ேந�டலா�.

ெந�சலான இட�க��� ெச�வைத� 

த���க��.

ம�க� ��டமாக ஒ�� ேச�� இட�� 

�, ��க� COVID-19 ஐ� ெகா�ட ஒ�வ 

�ட� ெந���ய ெதாட���� வ�வத�கான 

வா���க� அ�க�, ேம�� 1 ��ட� (3 அ�) 

உட� �ர�ைத பராம��ப� �க�� ந�ல�.

க�க�, ��� ம��� வாைய� ெதா�வ 

ைத� த���க��

ைகக� பல ேம�பர��கைள� ெதா�� 

�றன ம��� ைவர�க� பரவலா�. ேநா� 

ெதா��ய��, ைகக�, உ�க� க�க�, ��� 

அ�ல� வா��� ைவரைஸ மா���. 

அ�����, ைவர�[3] [4]உ�க� உட�� 

�ைழ�� உ�கைள பா��கலா�.

��க�� உ�கைள� �����ள ம�க�� 

ந�ல �வாச �காதார�ைத� ��ப��வைத 

உ���ப���� ெகா���க�. ��க� இ� 

ம� அ�ல� ����ேபா� உ�க� வைள�த 

�ழ�ைக அ�ல� �� �ல� உ�க� வா� 

ம��� ��ைக ��வ� இத� ெபா��. �� 

ன� பய�ப��த�ப�ட ���கைள உடன�யாக 

அ��ற�ப��� ைககைள க�வ��.

�����க� ைவர�ைஸ பர����ற 

ன. ந�ல �வாச �காதார�ைத� ��ப� 

� வத� �ல�, உ�கைள� �����ளவ �க 

ைள ���, கா��ச� ம��� COVID-19 ேபா �ற 

ைவர�க����� பா�கா����க�.

��க� �ணமைட�� வைர இ�ம�, தைல 

வ�, ேலசான கா��ச� ேபா�ற ��ய அ 

���க�ட� �ட ���ேலேய இ��க� 

ம��� �யமாக த�ைம�ப����க�. யா 

ைரயாவ�  உ�க��� ேவ��ய  ெபா�� 

கைள ெகா�� வர ெசா���க�. உ�க� 

��ைட ��� ெவ�ேயற ேவ�����தா 

�, ம�றவ�க��� ெதா�� ஏ�படாம� 

இ��க �க��ைய அ���க�.

ம�றவ�க�ட� ெதாட�� ெகா�வைத 

� த���ப� சா��யமான COVID-19 

ம��� �ற ைவர�க����� அவ�கைள� 

பா�கா���.

உ�க��� கா��ச�, ம���இ�ம� ��� 

�ணற�, இ��தா�ம���வ உத�ைய நா 

��க�, ஆனா� ெதாைலேப� �ல� 

அைழ�க�� ���தா� ��ேன�, உ�க� 

உ��� �காதார ைமய��� வ��ைறக 

ைள� ��ப�ற�� 

ேத�ய ம��� உ��� அ�கா�க� உ 

�க� ப���� உ�ள �ைலைம �� 

�த �����த தகவ�கைள� ெகா���ள 

ன�. �����ேய அைழ�ப� உ�க� உட�ந 

ல� பராம��� வழ��ந� உ�கைள ச�யான 

�காதார வச��� �ைரவாக வ�நட�த அ� 

ம����. இ� உ�கைள� பா�கா��� ம��� 

ைவர�க� ம��� �ற ேநா��ெதா��க� 

பர�வைத� த��க உத��.

WHO அ�ல� உ�க� உ��� ம��� ேத�ய 

�காதார அ�கா�க� ேபா�ற ந�பகமான 

�ல�க����� ச�ப��ய தகவ�கைள� 

�����த �ைல�� ைவ����க�.

உ�க� ப���� உ�ள ேப� த�கைள 

� கா�பா��� ெகா�ள எ�ன ெச�ய 

ேவ��� எ�ப� ���� ஆேலாசைன வழ 

�க உ��� ம��� ேத�ய அ�கா�க� �ற� 

த இட��� உ�ளன�.

ஏ�?

ஏ�?

ஏ�?

ஏ�?

ஏ�?

ஏ�?

ஏ�?

ேம�� ெச��மட�� ந�ப�க� ப��� 5 - எ� 1

- டா�ட� ர� ���ணசா�

ஏ�?
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�ரா��� பா��, ெச��� ��� ப�கைல�கழக ம���வமைன டா�ட� ெட��� �யா ம��� �.எ�.எ� 

��வன���கான ELN / EHA-SWG சா�பாக ேபரா��ய� ��க� ெஹ�மா�

நா�ப�ட க�ட�� �.எ�.எ� அ�ல� �.�.ஆ�-ஏ�எ� ைடேரா�� ைகேன� த��பா�க� (�.ேக.ஐ) ம���வ ��யாக �� 

�-ேக�� ேநாெய���� அட���ைறைய� ���வ��ைல, ேம�� நா�ப�ட க�ட �.எ�.எ� ேநாயா�க��� ெபா� 

ம�கைள �ட ெகாேரானா ைவர� நாவ� ெதா��ேநா��கான அ�க ஆப�� இ��பதாக எ�த தகவ�� இ�ைல.

ஐேரா��ய �மா�டால� அேசா�ேயஷ�� �ெப� fi � �மாேடாேலா�� 

�ைறபா�க��கான ப���ைரக�: �.எ�.எ�, �.ேக.ஐ ���ைச ம��� ேகா�� -19 ேநா�.

��தாக க�ட�ய�ப�ட �.எ�.எ� இ� 

எ�ன ெச�வ�?

��தாக க�ட�ய�ப�ட �.எ�.எ� இ�, �.ேக. 

ஐ ���ைசைய தாமதமாக அ��க�ப��த 

��வ�மா� ப���ைர�க�பட��ைல, :

க���பாட�ற �ேகாைசேடா�� க�ைமயா 

ன COVID-19 ேநா�� ேபா� �ைர�ர� பா� 

�� / வா� ப�மா�ற�கைள ேமாசமா���. 

TKI இ� தாமதமான அ��க� CML ��ேன� 

ற��� அபாய�ைத ேம�ப�ட க�ட�க�� 

� அ�க��க����. இ�����, க�ைமயா 

ன ைச�ேடா��யா ஏ�பட���� எ�பதா� 

TKI ���ைச�� 3 மாத�க�� ��ர எ�ச� 

�ைக�ட� அ����த�ப��ற�, இதனா� 

க�ைமயான COVID-19 ேநா��கான ஆப�� 

அ�க����. அ���க� இ�லாத �ைல 

�� �.எ�.எ� ேநாய�த�� ேபா� ேநா�� 

ெதா���கான �ைறயான ேசாதைன 

�ற� ததாக இ��கலா�, ஆனா� ேசாதைன 

�ைட��� த�ைம, ைமய� / நா��� ெகா 

�ைக ஆ�யவ�ைற� ெபா��� ஒ�ெவா 

� த�ைம  அ��பைட�� �வா��க�பட 

ேவ���.

�.ேக.ஐ ���ைச ெப�ற �.எ�.எ� 

ேநாயா� க��� எ�ன ெச�வ�?

�.ேக.ஐ�� ��கா�� ����� ப���ைர� 

க�பட��ைல, ஏென�� இ� ப�� இழ� 

� ம��� �.எ�.எ� ம��ற�� / ��ேன�ற 

���� வ�வ����, ���பாக ��� எ� 

��ைகக� ம��� �.�.ஆ�-ஏ�எ� �ரா� 

�����கைள வழ�கமான க�கா��� 

�கான அ�க� ெதா��ேநா� �ழலா� 

மா�ற�ப�டா�. த�ேபாைதய �.ேக.ஐ�� எ� 

��� அ�ல� ச����த�ைமைய எ��ெகா 

��� ேநாயா�க��, ���ைச�� மா� 

ற�ைத தாமத�ப��த ப���ைர�க�பட�� 

ைல, ஏென�� �ைள� பா��க�பட� 

���.

�.எஃ�.ஆ�� �.எ�.எ� ேநாயா�க��� 

எ�ன ெச�வ�?

6 �த� 12 மாத�க���� �ைறவான கால 

���� �.ேக.ஐ ���ைசைய ����ய 

�.எ�.எ� ேநாயா�க� ம��� மா�ற�ப�ட 

ெதா��ேநா� �ழ�� ��� எ��� 

ைகக� ம��� �.�.ஆ�-ஏ�எ� �ரா��� 

���கைள வழ�கமான க�கா����� அ 

�க� இ�லாதவ�க�, த�க� ���ேநா� 

ய� ��ண� / �மா�டால����ட� 

�ைரவாக �வா��க அ����த�ப��றா 

�க�. ��ய ெகாேரானா ைவர� ெதா�� 

ேநா�  ���� �.ேக.ஐ ���த�ப�வைத 

���ைச ம��� ஒ��ைவ�த�. அேத கார 

ண�க��காக, ெதா��ேநா� க�ட��� 

TFR �ய��க� ஒ��ைவ�க�பட ேவ���.

�.எ�.எ� ம��� ேகா�� -19 ேநா�ட� 

இண �கமான அ���க�� எ�ன 

ெச�வ�?

�.எஃ�.ஆ�� உ�ள ேநாயா�க� ெபா� 

ம�கைள� ேபாலேவ ��வ��க�பட 

ேவ���. த�ேபா�, �.ேக.ஐ.�� நா�ப�ட 

க�ட �.எ�.எ� ேநாயா�க� ெபா� 

ம�கைள �ட ைவர� ேநா�� 

க�ைமயான வ�வ�க��� அ�க 

ஆப��� உ�ளன� எ�� நா� க�த 

��யா�. இ�த கைட� அ��ைக�� 

���ல��க� ��வ�மா�:

1. ���ைச�� ஆர�ப க�ட�க�� �.ேக.ஐ 

���ைச�� க�ைமயான ைச�ேடா��யா 

ெதாட��த� (ேமேல கா�க)

2. ெசய�� உ�ள �.ேக.ஐ-��ட�ப�ட 

ைஹப�ெச������� �ேமா��� 

அ�ல� �ற வைகயான ஈ�ேராெஜ�� 

�ைர�ர� பா���.

க�ைமயான அ�லாத ஊ��த�ப��த�ப�ட 

COVID-19 அ�ல� க�ைமயான COVID-19 உட� 

இண�கமான அ���க�� ���ைல 

��, TKI ���ைச�� �ைறயான ����� 

ப���ைர�க�பட��ைல. க�ைமயான 

COVID- 19 �ைல��, TKI ����� ஒ� �ைல 

��  அ��பைட�� �வா��க�பட ேவ� 

��. ����, �.ேக.ஐ-���ைசய��க�ப�ட 

�.எ�.எ� ேநாயா�க�� ைவர� �தற� 

� கால� ெபா� ம�க�� காண�ப�வ�� 

��� எ�க���� ெத�யா�.

ஆதார�: �எ�எ� ��ேன��ேபா� 

ெந�ெவா��

ேநாயா�க�� ெதாட�� ம��� தைல�� 

��கான ��ய தள�களாக ஆ�ைல� ம� 

ற�க� மா� வ�வதா�, COVID-19 இ� ேபா 

� ���ேநாைய சமா��ப� ���த அவர 

� ேப��� ைல� அம��க�� CML & GIST 

ப��ய ஒ� அம�ைவ ேச���மா� எ�க� 

சக ம��� ந�ப� � ேக� ��வன� வ�த 

னா ��தா��� ப���ைர�ேதா�.

�� மாத��� நா�க� நட��ய அம��� 

� �ைட�த வரேவ�� ����  நா�க� � 

����� ஆ�ச�ய�� ப�ேடா�. Dr. ம�� ெச 

�க�, ேபரா��ய� ம��� ஆேலாசக� ம�� 

�வ ���ேநா�ய�, ம���வ ���ேநா� 

ய� �ைற, ��ைப�� டாடா ெமேமா�ய� 

ம���வமைன, �.எ�.எ� & ேகா�� -19 

���த ேநாயா�க�� ேக��க��� 

ப�ல��த�ட�, ைவரஸா� பா��க�ப 

�வைத� த���க எ��க ேவ��ய 

��ென�ச��ைகக� ���� �வா��த�.

வர�தா ��தா, ேம�� அற�காவல�� 

ந�ப�க� �ரேமா� ஜா�� ம��� ேம�� 

அற�க�டைள�� �ரா��ய� தைலவ� 

�� ெவ�கேட� ஆ�ேயா�ட� இைண� 

தா�. இ�த ெம��க� �க��� ெவ��களா 

� நா�க� ெப��� ஊ����க�ப�� 

ேறா�, ேம�� எ�க� ேநாயா� ஆதர� 

�� ��ட�கைள இ�த பா��� நட�த 

��ட����ேளா�.

டா�ட� ம�� ெச�க��� அவர� ேநர� 

ம��� அவர� ம�����க ஆேலாசைன 

�ட� ேக��கைள தய�ெச�� உைரயா� 

�வ�� அவ� எ��த ��வழ�க�க��� 

நா�க� கடைம�ப���ேளா�. ேம�� ேநா 

யா�க�� ந�ப�க� ம��� �ற���� 

�க�� பய��ளதாக இ���� இ�த 

அம�ைவ நட��யத�காக வ�தனா ��தா 

ம��� � ேக� அற�க�டைள�� ந�� 

ெத���க �����ேறா�.

டா�ட� ம�� ெச�க�
ேபரா��ய� ம��� ஆேலாசக� 

ம���வ ���ேநா�ய� ��ண�, 

ம���வ ���ேநா�ய� �ைற, டாடா 

ெமேமா�ய� ம���வமைன, ��ைப

வ�தனா ��தா
��வன�, � பராம��� 

அற�க�டைள

�ரேமா� ஜா��
அற�காவல�, ேம�� 

ந�ப�க�

�� ெவ�கேட�
�ரா��ய� தைலவ�, இ��யா 

ம��� ெத�கா�யா, � ேம�� 

அற�க�டைள ��வாக 

அற�காவல�, ேம�� ந�ப�க�

COVID-19 Q & A இ� ேபா� CML / GIST உட� சமா��த�:

�� க��ைரைய�� இ�ேக ப��க��: 

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

recommendations/recommendations-for-

specific-hematologic-malignancies/
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எ�க� காரண���காக எ��ப�ப�� 

ஒ�ெவா� ேகா�ைப�� ேதைவ�ப� 

பவ�க��� ஆதரவாக எ�வா� பய 

�ப��த�ப��ற� எ�பைத அ�ய 

ேம�� அற�க�டைள ������ 

� எ�க� ேநாயா� கைதகைள� 

ப���க�. உ�க� ேகா�ைபைய உய 

���, ஒ� காரண���காக ���பத� 

�ல� சா� ஃபா� ேக�ச� 2020 �ர�சா 

ர��� ேசர��. உ�க� ஒ� க� சா� 

ஒ� ���ேநா� ேநாயா��� க� 

�யமாக�� ந���ைக�ட�� வாழ 

உத�வ�� ��ட �ர� ெச� ��!

ஒ� ேகா�ைப�� ந���ைக:

தன� ம���கைள ேசக��க எ�கைள பா� 

ைவ��டேபா� ெபா�வாக ந�ல உ�சாக�� 

ட� இ���� �� ைபய� வ��த�ப�டா�. 

அவ�ைடய தா�� �க�� கல�கமைட�தா 

�. ெம�ைமயான �சாரைண��, அவைர 

ப������� ெவ�ேய�ற ேவ��� எ� 

� நா� க�����ேத�. �த��அவ�க� 

எ��ட� அ�கமாக ெசா�ல மா�டா�க�; �ழ 

�ைத�� க�கா��� ேசாதைனகைள ேம 

�ெகா�வத��� அ��த ஆ� மாத ப�� 

க�டண�ைத ெச���வத��� இைட�� அ 

வ�க� ேத�� ெச�ய ேவ��� எ�� த�ைத 

��னா�. ஆ�வகேமா ப��ேயா எ�தெவா� 

க�டண�ைத�� ெச���வ�� தள�ைவ 

அ�ம��கா�.

“எ�ன ெச�ய ேவ��� ேமட�” எ�� அவ� 

அ�தா�. "��க� எ�ன ெச������க� 

எ�� ெசா���க�?"

உ�க� சா� ேகா�ைபைய உய���, ஒ� இள 

� ப�� ��வ��கான ���ய க�கா� 

�� ேசாதைனகைள� ெப�வத�� அைத 

அ��ப��க��, இதனா� அவ� தன� இர�த 

ப�ேசாதைனக���� ப����� இைட�� 

ேத�� ெச�ய ேவ��ய��ைல.

எ ேட� ஆஃ� ����யா:

அவர� �ைலைய ���க �� ��� ெச�த 

�. பல மாத�க�� நா�க� அவ�ட���� த 

கவ� ஏ���ைல; ஒ� வ�ட���� ேம� �ட 

இ��கலா�. பல�ைற அைழ��க� ம��� 

ஆேலாசைன�� �ய��க� ம��� இண�க 

��� ���ய��வ�ைத வ�����னா��, 

நா�க� அவைர� பா��க��ைல அ�ல� 

எ�த ெதாட��� ெச�ய ��ய��ைல. அவ� 

மகாரா��ரா�� உ��ற�க�� இ��� ஒ� 

�வசா�, அவர� வா��ைக ஒ� �ைலயான 

ேபாரா�டமாக இ��த�.

அவ� ஒ� ��ய ���� ைவ����தா�, அ�� 

அவ� கா�க�கைள வள��தா�, இய�ைக அ� 

ைன�� மா�பா�க�ட� ேபாரா�னா� ம� 

�� ஆ� ேப� ெகா�ட தன� ���ப���� 

வழ�க தன� �ற�த �ய��ைய ேம�ெகா� 

டா�. அவ� தன� �ழ�ைதகைள ப���� அ 

��ப ���� எ�ப�� ெப��த� ெகா�டா 

�, ேம�� தன� இள� மக�க�� அவர� மக 

�க�� ப����� ெச�ற�� ெப��த� 

அைட�தன�.

அவ� எ�க�ட� இ��த எ�� ஒ�ைற�பைட 

ஆ��க�� நா�க� அவ�ட� ெந��கமாக 

வள��ேதா�, அவைர� ��ெதாட��ேதா�. அ 

வ� ம�ற ேநாயா�க��� ஒ� ��மா��யா 

க��, எ�க� ஆதர� �� ��ட�க�� ஒ� வ 

ழ�கமானவராக�� இ��தா�. நா�க� ேமாச 

மானதா�� எ��  அ��ேனா�, ��ன� அவ 

� ����னா�!

அவ� நகர���� ஒ� ��ட கால பயண�ைத 

ேம�ெகா�வத���, ம���வைர� பா��� அ 

வர� ம���கைள ேசக��பத��� கட� வா 

�����தா�. அவ� த��ட� பண�ைத 

ெசலவ��க ேம�� ேம�� ெசலவ��பதாக 

அவ� எ�க�ட� ஒ���ெகா�டா�, ேம�� அ 

வ� ெச�ய ேவ��� எ�� அவர� ம���வ 

� ��ய கால ேசாதைனக�� �ைலைய 

ஒ� க�டைள�ட ��ய��ைல. அவ� தன� 

ம���வ�ட� ெச�வைத� ப�� பய�தா�. இ 

� அவர� மைன� ம��� மக�க��� பல 

அ��பைட ேதைவகைள ம��பதா��. அவ� 

தன� மக�க��� ெபா��தமான மா��� 

ைளகைள� ப�� ேயா��க ேவ�����த�. 

அவர� ேநா� அவர� ���ப��ன�ட���� 

அ�கமாக எ����ெகா����த�.

இ�த எ�ய �வசா�ைய� ேபா�ற பல வய 

தான ேநாயா�க�� க�ரவ�ைத ��ெட��க 

��, அவ��� ���� ந���ைகைய� தர�� 

சா� ஃபா� ேக�ச� அடா�� ��க� ெச��� 

� சா� உத��.

#RaiseACup #DrinktoACause #ChaiforCancer2020 

ஆ�ைல�� ந�ெகாைட 
www.chaiforcancer.org

எ�க��� எ���க�: chaiforcancer@gmail.com
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���ேநா���  சா� ஏ�

�� - ந��� பல��� அ�மா - ஏ� ஆ��க 

��� ������ேநா��கான சா� - ��� 

ேநாயா�க�� அ��பைட� ேதைவகைள� 

���� ெச�வத�கான ஒ� த���வமான � 

���ண�� ம��� �� �ர��� �ர�சார� ேம 

� ெகா�டா�க�, . ஒ� �ர�சார� இதய��� 

எ�ைமயான� ம��� எவைர�� ப�ேக�க 

அ�ம���ற�. இ� ஆழமான ைபக��� அ 

ைழ�� ���கா� ம��� பண�ைபைய ம�� 

� இதய ���� இர�ைட�� இ��க ��வ�� 

�ற�. ஒ� ேயாசைன�� இ�த எ�ய ��� 

பல ஆ��களாக எ�வா� வள����ள� 

எ�பைத� பா��ப� ஆ�ச�யமாக இ���ற�. 

சா�� தா�ைமயான ேகா�ைப �க�� ஈ� 

�க���ய� ம��� அ�தைகய அ�பான க� 

��, ப�ேக��� ஒ�ெவா� நப���� ப�க� 

�� ெச�வத�கான வா��ைப வழ���ற�. 

சா� ேகா�ைப�� ம��ைப ��மா��க ேவ 

��ய� ப�ேக�பாள����தா�.

ஒ�ெவா� க�பா�� ஒ� மா�ற�ைத உ�வா� 

��ற� எ�ற உ��ெமா��� உ�க� ஈ�பா� 

வ�வான சா�றா��! ஒ� காைல அ�ல� 

ஒ� மாைல ேத�� வழ��வத� �ல� ��க� 

�ர����ற ��, ேம�� ந�ப�க� ���ப� 

க��� �க�� ேதைவ�ப��ேபா�, ���ேநா 

யா� பா��க�ப�வைத� ெதாடர உத��. இ�த 

சா� �ர�� ஒ� வா�நா�� �ைண�ைப உ 

�வா���ற� ... ெகா���� மன�பா�ைம�� 

எ�க� ேகா�ைபகைள உய����ேபா� வ�� 

எ�க�ட� ேச��க�.

- ர��� ஷாஹா�, ��னா� �ைண� 

தைலவ�� ��வாக இய��ந�மான - 

ேநாவா��� இ��யா

ஏதாவ� ஒ��ட� இைண����ப�� நா� 

எ�ேபா�� ம����யைட�ேறா�… ‘���ேநா� 

�கான சா�’ நா� ேம இர�டாவ� ஞா���� 

�ழைம!

�� ேயாசைன�� எ�னெவ�றா�, அ�த 

நா�� ஒ� க� ேத�� தான� ெச��மா� அ 

ைனவைர�� நா�க�  ேக���ெகா��ேறா�, 

வ�மான� எ�வாக இ��தா�� ���ேநா� 

ேநாயா�க�� நல��காக ெச���க�! 

���த� ம��� பத�ட� ம��� அைத� 

ெதாட��� வ�� எ�லாவ����� ந���… 

ஒ� ��ய ைசைக ��ட �ர� ெச��ற� .. 

இ�ைலயா?

- �ஷா நாராயண�, �ஓஓ, ெர� எஃ�எ� 

இ��யா, ேர�ேயா பா��ன�க�

”

”

“

“
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த�யா� �ழ�க���� ம��ேம

�கவ� : Friends of Max, Secom Business Centre, A Block

  Basement, Shiv Sagar Estate, Dr A B Road, Worli, 

  Mumbai 400018

வைல�தள� : www.friendsofmax.info

வைல�தள� : www.chaiforcancer.org

��ன�ச� : friendsofmax@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/CMLGISTsupportgroup/ 

www.facebook.com/Chai-for-Cancer

�����   : https://in.linkedin.com/in/chai-for-cancer-702630117

���ட�  @Friends_Of_Max

 @chaiforcanxer

ந�ெகாைட அ��க:

ஃ�ெர��� ஆஃ� ேம���� ஆதரவாக 

காேசாைலக� வைரய�ப�� ெவா���� (��ைப) 

எ�க� அ�வலக���� ��ய� ெச�ய�பட ேவ���;

ஆ�ைல�� ந�ெகாைட அ��க www.friendsofmax.info;

வ�மான வ�� ச�ட�, 1961 இ� 80 � ர��க� 

வழ�க�ப��..  Friends of Max ஒ� ெபா� ெதா�� 

��வனமாக ப�� ெச�ய�ப���ள�   அற�க�டைள: 

Regn No E-24284(B) Mumbai, dated 4-7-2007
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