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2021ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் உலகின் வட பகுதியில் 
இருக்கும் பல நோடுகள் ககோவிட்-19இன் போதிப்பிலிருந்து 
மீண்டு வந்துககோண்டிருந்தகபோது இந்தியோ மிகக் 
கடுமமயோன போதிப்புக்கு உள்ளோகிக்ககோண்டிருந்தது. 2 
ககோடிக்கும் கமற்பட்கடோருக்குப் புதிதோகத் கதோற்று 
ஏற்பட்டிருந்தது. 25,000க்கும் அதிகமோகனோர் 
இறந்துகபோனோர்கள். இந்தியர்கள் பலரும் இந்த அமலயின் 
உக்கிரத்மத எதிர்போர்க்கவில்மல. மிக எளிதில் 
கதோற்றக்கூடிய பி.1.617.2 (B.1.617.2) அல்லது கடல்டோ என்னும் 
உருமோறி குறித்து வல்லுநர்கள் கவமல 
கதரிவித்திருந்தகபோதிலும் இந்தியோ முழுவதிலும் குடிமக்கள், 
அரசு அதிகோரிகள், அரசியல் தமலவர்கள் ஆகிகயோர் 
அசட்மடயோககவ இருந்தோர்கள். கபோதுச் சுகோதோர 
நடவடிக்மககமள அலட்சியம் கசய்தோர்கள். கம மோதத்தில் 

இந்தியோவில் நோகளோன்றுக்கு 4 லட்சம் கபர் புதிதோகப் போதிக்கப்பட்டோர்கள். ஒரு நோளில் உலகம் 
முழுவதும் ஏற்பட்ட கமோத்த போதிப்பில் போதிக்கும் கமல் இந்தியோவில் என்னும் நிமல ஆகற 
நோட்களில் உருவோனது. இரண்டோம் அமலயின்கபோது நடந்தவற்றின் நிமனவுகள் 
கபரும்போலோன இந்தியர்கமள இன்னமும் துரத்திக்ககோண்டிருக்கின்றன.  

 

மருத்துவப் பரோமரிப்பு அமமப்பு கிட்டத்தட்ட கநோறுங்கிவிட்டது. மருத்துவப் பணியோளர்கள், 
மருத்துவமமன படுக்மககள், மருத்துவக் கருவிகள் ஆகியவற்றுக்குக் கடும் தட்டுப்போடு 
ஏற்பட்டது. நிரூபிக்கப்பட்ட பலன் ஏதுமற்ற மருத்துவ சிகிச்மசகள் கள்ளச் சந்மதயில் 
கபருகின. கரும்பூஞ்மசத் கதோற்று கபருமளவில் பரவியது. இந்தியோவில் கதோற்றினோல் 
உயிரிழந்கதோர் 441,000க்குச் சற்று அதிகம் என்று அதிகோரபூர்வக் கணக்கு கசோல்கிறது. ஆனோல், 
உண்மமயோன எண்ணிக்மகமயக் கோட்டிலும் இது கிட்டத்தட்டப் பத்து மடங்கு குமறவோக 
இருக்கக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது. ஏற்பட்ட போதிப்புகள் மிகக் குமறவோககவ 
கணக்கிடப்பட்டிருக்கின்றன. போதிப்புகள் மிகக் குமறவோககவ கணக்கிடப்பட்டிருப்பது - குறிப்போக 
கிரோமப்புறங்களில் – இந்தியோவின் ககோவிட்-19 கநருக்கடியின் நிஜமோன பரிமோணத்மத 
மமறக்கிறது. அதன் பிறகு தடுப்பூசி இயக்கத்மதயும் மருத்துவ அமமப்மபயும் 
வலுப்படுத்துவதற்கு அரசு முயற்சிகள் எடுத்துவருகிறது என்றோலும் கபருந்கதோற்றின்கபோது 
நடந்தவற்மற முழுமமயோன ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் எதிர்கோலத்தில் வரும் 
அமலகமள எதிர்ககோள்ளத் தயோரோகலோம்.  
 

ச ாதலனயிலும் கண்டுெிடித்தைிலும் நிைவும்  மமின்லம 
 

நோடு இரண்டோம் அமலயிலிருந்து சீரோக மீண்டுவரும் நிமலயில் அடுத்த அமலக்கோன 
அறிகுறிகமள கநோக்கியபடி வல்லுந்ர்கள் பதற்றத்திகலகய இருக்கிறோர்கள். தடுப்பூசி 
கசலுத்திக்ககோள்ளோதவர்களில் 62 விழுக்கோட்டினருக்கு சோர்ஸ்-ககோவ்-2 (Sars-Cov 2) மவரஸுக்கு 
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எதிரோன கநோய் கநோகயதிர்ப்கபோருள் இருப்பதோக அண்மமயில் கமற்ககோள்ளப்பட்ட ஆய்வு 
(serosurvey) கோட்டியது. நோடு “கூட்டு கநோகயதிர்ப்புத் திறமன” கநருங்கிவருவதோகவும், அபோயம் 
நீங்கிவிட்டதோகவும் அவசரப்பட்டு முடிவுக்கு வந்துவிட கவண்டோம் என்று அறிவியலோளர்கள் 
அரமச எச்சரித்திருக்கிறோர்கள். கதோற்றுக்கு எதிரோன கநோகயதிர்ப்புத் திறன் எத்தமன கோலம் 
நீடிக்கும் என்பது கதளிவோக இல்லோத நிமலயில் இத்தமகய அனுமோனங்கள் 
கபரழிவுக்ககோப்போன விமளவுகமள ஏற்படுத்தக்கூடும். மவரஸ் பரவல் சீரற்ற விதத்திகலகய 
இருந்துவருகிறது. தடுப்பூசி கசலுத்துதல், கசோதமனகள், கண்கோணிப்பு ஆகியமவ குமறவோக 
உள்ள இடங்கள் அடுத்த அமலயின் மமயங்களோக இருக்கக்கூடும் என்று நம்புவதற்குக் 
கோரணங்கள் இருக்கின்றன.  

 

இரண்டோம் அமலக்குப் பிறகு இந்தியோவின் கசோதமன விகிதம் இரண்டு மடங்குக்கு கமல் 
அதிகரித்திருக்கிறது. தற்கபோது 1000 கபருக்கு 1.4 என்ற விகிதத்தில் கசோதமனகள் நடக்கின்றன. 
ஆனோல், ஆர்.டி.-பி.சி.ஆர். (RT-PCR) கசோதமனகள் கதரிவு கசய்யப்பட்ட ஒரு சில ஆய்வகங்களில் 
மட்டுகம நடக்கின்றன. கிரோமப்புறங்களில் உள்ள 60 விழுக்கோடு மக்கள் கதோமகயினர் இந்தச் 
கசோதமனகமளச் கசய்துககோள்ள இயலோத நிமல உள்ளது. கிரோமப்புறங்களில் நடக்கும் 
ஆர்.ஏ.டி. (RAT) கசோதமனகள், இடம்கபயர்ந்து வருபவர்களுக்குச் கசய்யப்படும் கசோதமனகள் 
(pooled testing) ஆகியவற்றோல் தற்கபோது கசோதமனகளின் அளவு அதிகரித்திருக்கிறது. நடமோடும் 
ஆய்வகங்கமள உருவோக்குதல், RT-PCR, RAT ஆகிய கசோதமனகளுக்கோன மோதிரிகமளப் 
கபறுவதற்கோன மமயங்கமள உள்ளூரில் அமமத்தல், கமலும் மலிவோன கசோதமனகமள 
கமலும் பரவலோக கமற்ககோள்ளுதல், உமிழ்நீர் அல்லது ககோப்புளித்த நீரின் மோதிரிகமளக் 
ககோண்டு கசோதமன கசய்யும் வழிகமள ஆரோய்தல் ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது 
கசோதமனகமள கமற்ககோள்வதற்கோன வள ஆதோரங்கள் அற்ற பகுதிகளில் கமற்ககோள்ளப்படும் 
முயற்சிகளுக்கு உறுதுமணயோக இருக்கக்கூடும்.   
 

தற்கபோது நோட்டின் கமோத்த கதோற்று எண்ணிக்மகயில் போதிக்கும் கமல் ககரளத்தின் 
எண்ணிக்மக உள்ளது. இம்மோநிலத்தில் கண்டறியப்படும் கதோற்று போதிப்புகள் படிப்படியோக 
வளர்ந்துவருவது கவமலமய ஏற்படுத்துகிறது. ஆனோல், இலக்கு மவத்துச் கசோதமனகமள 
கமற்ககோள்ளுதல், கநோய் வருமுன் தடுப்பது, கநோமயக் குணமோக்குவது ஆகியவற்றுக்கு 
முக்கியத்துவம் தரும் பல்லடுக்கு மருத்துவப் பரோமரிப்பு அமமப்புகமள உருவோக்குவதில் 
கவனம் கசலுத்தும் ககோள்மக ஆகியவற்றோல் இந்த மோநிலம் பலன் கபற்றுள்ளது. நோட்டின் 
இதர பகுதிகளில் முப்பது கதோற்றுகளில் ஒன்று மட்டுகம கண்டறியப்படும் நிமலயில் இரண்டு 
கதோற்றுகளில் ஒன்மறக் கண்டறியும் ககரள மோநிலம் நோட்டுக்கக முன்மோதிரியோக உள்ளது.  

எனினும், ககரளத்தில் கதோற்று போதிப்பு கண்டறியப்படுவது கதோடர்ந்து அதிகரித்துவருவது 
புதிய உருமோறிகள் கதோன்றக்கூடிய சோத்தியக்கூமறயும் சுட்டிக்கோட்டுகிறது.  
 
கதோடர்ந்து மரபணுக் கண்கோணிப்புச் கசோதமனகமள கமற்ககோள்வதுதோன் புதிய, கமலும் 
அதிகமோகத் கதோற்றக்கூடிய, தடுப்பூசிக் கவசத்மத ஊடுருவக்கூடிய மவரஸ் உருமோறிகமளக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கோன பலனுள்ள வழி. கிமடத்துள்ள போசிட்டிவ் மோதிரிகளில் இந்தியோ கடந்த 
டிசம்பரிலிருந்து ஒரு சதவதீத்மத ம்ட்டுகம மரபணு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியிருக்கிறது. 
குமறந்தது ஐந்து சதவதீத்மத மரபணு ஆய்வுக்கு உட்படுத்த கவண்டும் என்று 
பரிந்துமரக்கப்படுகிறது. குமறந்த அளவில் மோதிரிகமளப் பரிகசோதிப்பது மோறுபட்ட மவரஸ் 
வமகமமகமளக் கண்டறியத் தவறவிடும் அபோயத்மதக் ககோண்டது. தடுப்பூசிகமள 
உருவோக்கிப் பயன்போட்டுக்குக் ககோண்டுவருதல், மவரஸ் கிருமி உருவோகும் விதம், அதன் 
பரிமோணம் ஆகியவற்மறத் தீர்மோனிக்க இந்த அளவடீுகள் முக்கியமோனமவ. அரசு 
ஆய்வகங்களில் மோதிரிகமள முமறயோகப் பிரித்கதடுத்தல், மோநில அளவிலோன 
ஆய்வகங்களில் ஆய்வுக்கோன வசதிகமள கமம்படுத்துதல், மோதிரிகமள கவறு இடங்களுக்கு 
அனுப்பும் முமறகள் ஆகிய அடிப்பமடயோன கசயல்முமறகமளக் கமடபிடிக்க கவண்டும் என 
இந்த முயற்சிகமளக் மகயோளும் மமய அமமப்போன INSACOG வலியுறுத்தியிருக்கிறது. 
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https://www.livemint.com/news/india/india-crosses-50-crore-mark-in-cumulative-covid-19-tests-11629357627428.html


தடுப்பூ ி குறித்த  ிக்கல்கள் 
 
இரண்டோவது அமல கதோடங்கியதுகம தடுப்பூசி கதோடர்போன முயற்சிகமள அதிகரிப்பது 
என்னும் சரியோன நடவடிக்மகயில் இந்தியோ கவனம் கசலுத்தியது. 18 வயதுக்கு கமற்பட்ட 
அமனவரும் தடுப்பூசி கபோட்டுக்ககோள்ளலோம என்று அறிவிக்கப்பட்ட கம 1ஆம் கததியன்று 
நோகளோன்றுக்கு 20 லட்சம் தடுப்பூசி கடோஸ்கள் கபோடப்பட்டன. ஆகஸ்ட் 28 அன்று இது 70 
லட்சமோக உயர்ந்தது. 60 ககோடிப் கபர் குமறந்தது ஒரு கடோஸ் தடுப்பூசி 
கசலுத்திக்ககோண்டிருக்கிறோர்கள். உள்நோட்டு உற்பத்தி அதிகரித்ததும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் 
ஆகலோசமனயின்படி தடுப்பூசிமய வழங்குவமதயும் பல இடங்களுக்கும் அனுப்புவமதயும் 
மமயப்படுத்தியது ஆகியவற்றோல் தடுப்பூசித் தட்டுப்போடு குறித்த சிக்கல்கள் ஓரளவு தீர்ந்தன.  
 
உலகின் முதல் டிஎன்ஏ தடுப்பூசிமய வயது வந்கதோருக்குச் கசலுத்த அண்மமயில் அனுமதி 
அளித்ததன் மூலம் இந்தியோ தன்னுமடய தடுப்பூசிப் பமடக்கலமன விரிவுபடுத்தியது. 
தற்கபோது கமோத்தம் ஆறு விதமோன தடுப்பூசிகள் இந்தியோவில் பயன்போட்டிற்கு உள்ளன. 
தற்கபோமதய விதிமுமறகளின்படி கர்ப்பமோக இருக்கும் கபண்களுக்கும் தடுப்பூசி கபோட 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இமவ அமனத்துகம வரகவற்கத்தக்கமவ. எனினும் தடுப்பூசி 
கபோடப்படும் கவகம் இந்தியோவின் பரந்த மக்கள் கதோமகக்கு ஏற்ற அளவில் இல்மல. 
இன்னுகமோரு நோசகரமோன அமலமயத் தவிர்க்க கவண்டுகமன்றோல் ஆகஸ்ட் 27ஆம் 
கததியன்று கபோட்டமதப் கபோல நோகளோன்றுக்குக் குமறந்தது ஒரு ககோடிப் கபருக்குத் தடுப்பூசி 
கபோட கவண்டும் என்று வல்லுநர்கள் கூறுகிறோர்கள். அப்கபோதுதோன் கூட்டு கநோகயதிர்ப்புத் 
திறமனப் கபற முடியும் என்கிறோர்கள். இந்தியோவின் கவற்றிகரமோன தடுப்பூசித் திட்டம் 
நடுத்தர, குமறந்த வருமோனம் ககோண்ட நோடுகளின் மீதும் தோக்கத்மதச் கசலுத்தியிருக்கிறது. 
உலகத் தடுப்பூசி உற்பத்தியின் மமயமோகவும் உலக சுகோதோர அமமப்பின் ககோகவக்ஸ் 
திட்டத்தின் முக்கியப் பங்களிப்போளரோகவும் இருக்கும் இந்தியோவில் கமலும் பலருக்குத் 
தடுப்பூசி கபோடுவது உலக அளவில் தடுப்பூசி கிமடக்கச்கசய்வமத எளிதோக்கும்.    

 

வினிகயோகச் சிக்கல்கமளத் தவிர, தடுப்பூசி கபோட்டுக்ககோள்வதில் இருக்கும் தயக்கம் நோட்டின் 
சில பகுதிகளில் ககோவிட்-19க்கு எதிரோன எதிர்ப்புத் திறமன உருவோக்கும் திட்டத்திற்குப் கபரும் 
அச்சுறுத்தமல ஏற்படுத்துகிறது. தடுப்பூசித் தயக்கம் குறித்த அதிகோரபூர்வமோன புள்ளிவிவரம் 
இல்மல என்றோலும் போதுகோப்பு, திறன் ஆகியவற்றில் நம்பிக்மகயின்மம, கவளியோவதற்கு 
முன்பு தடுப்பூசிக்கோன பரிகசோதமனகள் நடந்த கவகம், அரசு முகமமகள் மீதோன 
அவநம்பிக்மக ஆகியமவகய முதன்மமயோன கோரணிகள் என்று மருத்துவப் 
பணியோளர்களிமடகய நடத்தப்பட்ட ஆய்கவோன்று கதரிவித்தது. குழந்மதப் கபறின்மம, 
மரணம், இதர பக்க விமளவுகள் குறித்த அச்சம் ஆகியமவ கதோடர்போன தடுப்பூசிகள் குறித்த 
கற்பிதங்கள் குறிப்போகக் கிரோமப்புறங்களில் நிலவுகின்றன. மருத்துவ முன்களப் 
பணியோளர்களின் விரிவோன வமலப்பின்னல், கபருமளவிலோன இதர தடுப்பூசித் திட்டங்களில் 
கபற்ற நிபுணத்துவம், தடுப்பூசி நம்பிக்மகமய அதிகரிக்கச் கசய்வதற்கோக அடிமட்டத்தில் 
பணிபுரியக்கூடிய பல்கவறு அமமப்புகள் ஆகியவற்மற நம்பிக் களத்தில் இறங்குவது உரிய 
பலமன அளிக்கும்.  
 

ெட்டினியும் பொருளாதாரச்  ரீ்சகடும் 
 
எக்கச்சக்கமோன மருத்துவச் கசலவும் அடுத்தடுத்த கபோது முடக்கங்களும் கசர்ந்து மக்களின் 
சுமமமயக் கூட்டியிருக்கின்றன. கவமலயின்மம, கசமிப்பில் விழுந்த ஓட்மட, உணவுப் 
போதுகோப்பின்மம அதிகரிப்பு ஆகியமவ மக்களிமடகய நிலவும் சமூக-கபோருளோதோரப் 
பிளவுகமள கமலும் ஆழமோக்கியிருக்கின்றன. ககோவிட்-19ஆல் 2020ஆம் ஆண்டில் உருவோன 
கபோருளோதோர மந்த நிமல கூடுதலோக 7.5 ககோடி மக்கமள வறுமமயில் ஆழ்த்தியது. உலக 
அளவில் அதிகரித்த வறுமமயில் இது கிட்டத்தட்ட 60 விழுக்கோடு. இரண்டோம் அமல 70 
லட்சத்திற்கும் கமற்பட்ட கவமலயிழப்மப ஏற்படுத்தி இந்தத் துயரத்மத கமலும் 
ஆழமோக்கியது. கபருந்கதோற்றின் கபோருளோதோரத் தோக்கம் கிரோமப்புறங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 
அளவில் உள்ளது. குறிப்போக முமறசோரோத் துமறகளிலும் விவசோயத்திலும் பணிபுரியும் 
கபண்களிடத்தில். கதசிய அளவில் போலினம் சோர்ந்து பகுக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரம் இல்மல 



என்றோலும் கபருந்கதோற்றோல் ஆண்கமளக் கோட்டிலும் கபண்கள் வறுமமக்கு உள்ளோகும் 
வோய்ப்பு அதிகம் என்றும் அவர்கள் மீண்டும் கவமலமயப் கபறுவதற்கோன வோய்ப்பு குமறவு 
என்றும் ஐநோவின் அறிக்மக குறிப்பிடுகிறது. போலினம் சோர்ந்த அணுகுமுமறகளும் தீர்வுகளும் 
கதமவ என்பமதகய இது அழுத்தமோகக் கோட்டுகிறது.        

 

திட்டமிடப்படோத, நீட்டிக்கப்பட்ட கபோது முடக்கம் விவசோயத் துமறயில் கதோழிலோளர் 
கநருக்கடிமய ஏற்படுத்தி வினிகயோகச் சங்கிலிமயப் போதித்திருக்கிறது. இதனோல் பரவலோக 
கவமலயிழப்பும் வருமோன இழப்பும் ஏற்பட்டு, தற்கபோது நிலவும் ஊட்டச்சத்து கநருக்கடிமய 
அதிகரிக்கச் கசய்தது. கபருந்கதோற்றுக்கு முன்பு 16 மோநிலங்களில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட 
குழந்மதகளிடத்தில் எமடக்குமறவும் உடல் கமலிவுக் குமறபோடும் நிலவின. ககோவிட்-19ஆல் 
ஏற்பட்ட கபோது முடக்கங்கள் உணவுப் போதுகோப்பின்மமமய அதிகரிக்கச் கசய்தன. அரசுப் 
பள்ளிகமளயும் அங்கன்வோடிகமளயும் மூடியதோல் நோடு முழுவதும் 
லட்சக்கணக்கோனவர்களுக்கு உயிர் நோடியோக விளங்கும் மதிய உணவுத் திட்டமும் ஊட்டச்சத்து 
வழங்கும் திட்டமும் கபரிதும் போதிக்கப்பட்டன.  
 
மகோத்மோ கோந்தி கதசிய ஊரக கவமலவோய்ப்பு உத்தரவோதத் திட்டத்தின் மூலம் 
கவமலவோய்ப்மப ஏற்படுத்துதல், வங்கிக் கணக்கில் பணம் கபோடுதல், இலவசமோக 
வழங்கப்படும் உணவு தோனியங்களின் அளமவக் கூட்டுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் மத்திய 
அரசு கபோருளோதோர கநருக்கடிமயயும் உணவு கநருக்கடிமயயும் ஓரளவு குமறக்கும் 
முயற்சியில் இறங்கியது. ஆனோலும், கவமலவோய்ப்புகள் இன்மம, கதோழிலோளர் கதக்கநிமல, 
கபோது வினிகயோகத் திட்டத்மத டிஜிட்டல்மயமோக்குவதற்கோன ஆதோர் அட்மட கபோன்ற 
கதமவகள் உள்ளிட்ட நிர்வோகம் சோர்ந்த தடங்கல்கள் ஆகியமவ மிகவும் விளிம்பு நிமலயில் 
இருப்பவர்கமளக் கடுமமயோகப் போதித்திருக்கின்றன. கூடுதல் உணவுப் கபோருள் மகயிருப்மபத் 
திறமமயோகப் பயன்படுத்தும் திட்டங்கள் மூலம் கபருமளவு பயன் கபற்றவர்கள் இவர்கள். 
இந்தத் திட்டங்கள் அவர்களுமடய உணவுப் போதுகோப்புக்கு உத்தரவோதம் அளித்தன. மகோத்மோ 
கோந்தி கதசிய ஊரக கவமலவோய்ப்புத் திட்டத்மத கமலும் வலுப்படுத்துதல், கதசிய நகர்ப்புற 
கவமலவோய்ப்புத் திட்டத்மதத் கதோடங்குதல், ஆவணங்கள், இமணய தளங்கள் ஆகியவற்மற 
அதிகம் சோர்ந்திரோத கநகிழ்வுத்தன்மம ககோண்ட சமூகப் போதுகோப்புத் திட்டங்கள் 
ஆகியவற்றுக்கு அரசு முன்னுரிமம அளிக்கலோம். 
 

 

சகாவிட்-19ஐத் தவிர்த்த ெிற அச்சுறுத்தல்கள் 
 
ககோவிட்-19இன் இன்கனோரு அமலக்கோன சோத்தியக்கூறு அல்லது அதன் தீவிரம் பற்றி நோம் 
கணிக்க முடியோது. அகத சமயம் நோம் உயிர்கமளப் பலிவோங்கிய – குறிப்போக, நலிந்த 
பிரிவினரின் உயிர்கமள – இதர கநோய்கள் குறித்தும் எச்சரிக்மகயோக இருக்க கவண்டும். 
ககோவிட்-19ஐப் கபோன்ற அறிகுறிகள் ககோண்ட இதர கதோற்றுக்கள் பற்றிப் கபருந்கதோற்று 
கமலோண்மம நமடமுமறகள் கணக்கில் எடுத்துக்ககோள்ளவில்மல. பிகோர், உத்தரப் பிரகதசம் 
கபோன்ற பல மோநிலங்களில் கடங்கு, மகலரியோ, சிக்குன்குன்யோ, இன்ஃப்ளூயன்சோ ஆகிய 
கநோய்கள் அதிகரித்துவருகின்றன. பருவமமழயின்கபோது வரும் கவள்ளம் ககோசுக்களோல் வரும் 
வயிற்றுப் கபோக்கு கநோய்கமள அதிகரிக்கச் கசய்கின்றன. கோய்ச்சல், உடல் வலி, வயிற்றுப் 
கபோக்கு, இருமல் ஆகியமவ கிட்டத்தட்ட இந்த எல்லோ கநோய்களிலும் இருக்கக்கூடும். இந்த 
கநோய்களுக்குத் தனித்த சிகிச்மச முமறகள் உள்ளன. கோய்ச்சல் கதோடர்போன கநோய்கமளக் 
கண்டறிவதற்கோன ஒருங்கிமணந்த அணுகுமுமறமய இந்தியோ மகக்ககோள்ள கவண்டும். 
 

புதிய கநோயோளிகளிடத்தில் கோணப்படும் நுமரயீரல் அல்லது வயிறு சோர்ந்த கோச கநோயின் 
போதிப்புகள் ககோவிட்-19இன் போதிப்புகளோகக் கருதப்படலோம். கபோது முடக்கங்கள், வினிகயோகச் 
சங்கிலியில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள், கபருந்கதோற்றின்கபோது பணியோளர்கமளயும் வள 
ஆதோரங்கமளயும் கவறு இடங்களுக்குக் ககோண்டுகசல்லுதல் ஆகியமவயும் கோசகநோமயக் 
கண்டறிவமத எதிர்மமறயோகப் போதித்திருக்கின்றன. விமளவோக, அதிக அளவில் கோச கநோய் 
உள்ள நோடுகளில் ஒன்றோன இந்தியோ 2025க்குள் கோச கநோமயக் கட்டுப்படுத்தும் இலக்மக 
அமடய முடியோமல் கபோகலோம். 
 



இறுதியோக, ககோவிட்-19 கதோற்றின் போதிப்புகமளக் கடுமமயோக்கக்கூடிய இதய கநோய், நீரிழிவு 
கபோன்ற கதோற்றோ கநோய்கள் நகர்ப்புற மக்களுக்கும் பருமனோனவர்களுக்கும்தோன் வரும் 
என்னும் கற்பிதங்கமள உமடக்க கவண்டும். கிரோமப்புறங்களில் ஒல்லியோக 
இருப்பவர்களிமடகய அதிக அளவில் இருக்கும் இதய கநோயும் நீரிழிவும் குமறத்து 
மதிப்பிடப்படுகின்றன. ககோவிட்-19இன் போதிப்மபக் கடுமமயோக்கக்கூடிய கசல் ரத்த கசோமக, 
நோள்பட்ட சிறுநீரக கநோய் கபோன்றவற்மறக் கண்கோணித்துக் கட்டுப்படுத்துவதற்கோன 
முயற்சிகமள அரசு முடுக்கிவிட கவண்டும். முகக்கவசம், மக சுத்தம், கோற்கறோட்டம், 
இடத்திற்குத் தகுந்த தகவல் கதோடர்பு, கதமவயோனவர்கமளக் கண்டறிந்து கசோதமன கசய்தல், 
தடுப்பூசி ஆகியவற்றுக்குத் கதோடர்ந்து முக்கியத்துவம் அளிக்க கவண்டும். கபரழிவுகள் கதோடர் 
நிகழ்வுகளோவமதத் தடுக்க இமவ மிகவும் அவசியமோனமவ. 
 
லட்சுமி ககோபோலகிருஷ்ணன் கபர்க்லியிலுள்ள கலிஃகபோர்னியோ பல்கமலக்கழகத்தின் 
எம்பி.கெச்.-பி.கெச்.டி ஆய்வோளர். 
 
ஷிப்ரோ குகரோவர் நியூ யோர்க்கிலுள்ள கவய்ல் கோர்னல் கமடிசின் அமமப்பின் இமண 
ஆய்வோளர் 
 
அனுஜோ ஜோனி லண்டன், ஒன்டோரிகயோவிலுள்ள கவஸ்டர்ன் ஒன்டோரிகயோ 
பல்கமலக்கழகத்தின் எம்பி.கெச். ஆய்வோளர். 
 
வசுந்தரோ ரங்கசோமி இந்தியோவில் ஆரம்ப நிமல சுகோதோர மருத்துவர், ஊரக மருத்துவத் துமற 
உறுப்பினர், நுண்ணுயிரியலோளர்.  
 

  

கட்டுமரயோளர்கள் இந்தியோ ககோவிட் எஸ்.ஒ.எஸ். (INDIA COVID SOS) என்னும் லோப கநோக்கற்ற 
சர்வகதசத் தன்னோர்வக் குழுவின் உறுப்பினர்கள். அறிவியலோளர்கள், மருத்துவர்கள், ககோள்மக 
வகுப்போளர்கள், சமூக ஒருங்கிமணப்போளர்கள் ஆகிகயோமரக் ககோண்ட குழு இது. மிதமோன 
போதிப்புக்குள்ளோன ககோவிட்-19 கநோயோளிகமளக் குமறந்த வள ஆதோரங்கமலக் ககோண்டு 
வடீ்டிகலகய பரோமரிப்பதற்கோன தகவல் விளக்க வமரபடத்மத (homecare for mild COVID-19 patients in 

low-resource settings) இவர்கள் உருவோக்கியிருக்கிறோர்கள். பத்து கமோழிகளுக்கும் இந்த வமரபடம் 
கிமடக்கிறது.  

 

https://www.indiacovidsos.org/
https://www.indiacovidsos.org/lowresource
https://www.indiacovidsos.org/lowresource

