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புதிய பகாலராைா னவரசும்

(லகாவிட்-19) சித்த மருத்துவமும்
சித்த மருத்துவம்
ைித்தம் என்றால் முழுசம என்று சபாருள் (1). ைித்த மருத்துவம் தற்ரபாது உை ிலுள்ை

ரநாய் ள்

மட்டுமல்ைாது

தீர்வு சையும் சதைிவா
ைித்த

மருத்துவம்

எதிர் ாைத்தில்

வ க்கூடிய

ரநாய் சைப்

பற்றியும்

அதற் ாை

விைக் ியுள்ை ஓர் முழுசமயாை மருத்துவம் (Holistic medicine).
பல்ரவறு

ாைங் ைில்

வாழ்ந்த

ைித்தர் ைால்

உருவாக் ப்பட்ட

மருத்துவ முசற ைின் சதாகுப்ரபயாகும். அந்த வச யில் ைித்தர் ைின் முதன்சமயாைவ ா

அறியப்படு ிறது (2). தமிழில்

ருதப்படும் அகத்தியர், 12000 ஆண்டு ளுக்கு முன் வாழ்ந்ததா

பழம் சபரும் ாப்பியமாை சதால் ாப்பியத்திலும் (3), உை ப் சபாதுமசறயாை திருக்குறைிலும்

(2) ைித்த மருத்துவம் மக் ள் மத்தியில் பன்சைடுங் ாைமா
த வு ள் உள்ைை. இைக் ியங் ைில் இத்தச ய குறிப்பு ள்
மக் ைிசடரய பா ம்பரியமா

பயன்பாட்டில் இருந்ததற் ாை

ாணப்படினும் பழங் ாைந்சதாட்டு

அவர் ைின் வாழ்ரவாடு ைித்த மருத்துவம் ஒன்றிசணந்து

இருந்ததற் ாை ைான்று ள் பை உள்ைை. அவற்றில் ைிை, சபாதுவா
மாதம் சதாடர்ந்து ஆறு மாதங் ளுக்கு (அதாந

(Immunity)

குசறந்திருக்கும்.

இந்த

தமிழ் மாதங் ைில் சத

ாைம்) (7) உடைில் இயற்ச யா

ாை ட்டத்தில்

சதாற்று

வாய்ப்புள்ைது. எைரவ மக் ள் ைிை வழிபாட்டு முசற சை

ரநாய் ள்

வன்சம

எைிதில்

ப வ

சடபிடிப்பதன் மூைம் ைித்த

மருத்துவத்சத பயன்பாட்டில் ச ாண்டு ரநாய் ப வுவசத தடுத்து வந்தைர்.
திருவிழாக் ள் ச ாண்டாடுதல் மூைம் குறிப்பிட்ட நாட் ள் வச

ஊர் ளுடைாை
ட்டுப்பாடு

ரபாக்குவ த்து,

விதித்து

வாழ்ந்து

பண்டமாற்று

வந்தைர்.

முசற

மக் ள் தைித்து பிற

முதைியவற்சற

திருவிழாக் ைில்

மஞ்ைள்

தவிர்த்து@

நி ாடுதல்

சுய

மற்றும்

ரவப்பிசை சை சபருமைவில் பயன்படுத்துதல் - ரவப்பம் விறகு சை, ரவப்பம் எண்சணய்
ஊற்றி எரித்து ஊர் முழுவதும் வைம் வருதல் (அக்ைி / பூ ைட்டி) - ரபான்ற நசடமுசற ைால்
ரநாய் ிருமி ள்

ப வுதசை

தடுத்து

வந்தைர்.

ரமலும்

ைிை

பண்டிச

ைில்

ரவப்பம்பூ,

சவல்ைம் ரைர்ந்த பண்டங் ள்#, அரிைி மாவு, சுக்கு, மிைகு (மாவிைக்கு) ரைர்ந்த பண்டங் ள்
ரபான்றவற்சற மக் ள் ைிறப்பு உணவு ைா

தயார் சைய்து தவறாமல் உண்டு வந்தைர்.

ச ைல், வாசழப்பழம், சவல்ைம் ரைர்த்த பித்த ரநாய் சை தடுக்கும் பாை ம்ϴ

ரமலும் புைி

திருவிழாக் ைின் ரபாது இைவைமா

வழங் ப்படும்.

இது ரபான்று ைித்த மருத்துவ தற் ாப்பு, உணவு மற்றும் மருத்துவ முசற ள் பை

பண்சடய

ாை மக் ைின் வாழ்வியல் நி ழ்வுரைாடு ஒன்றியிருந்ததால் அவர் ள் சதாற்று

ரநாய் ளுக்கு
இருந்தைர்.

எதி ா

ரநாய்

எதிர்ப்பு

திறசை

@
#

இயற்ச யா ரவ

காப்பு கட்டுதல் - ரவப்பிசை, பீசைப்பூ, தும்சபப்பூ ரபான்றவற்சற வட்டு
ீ
வாைைில்
ட்டிக் ச ாள்ளுதல்

ட்டுதல், ச

வைர்த்துக்

ைில் மஞ்ைள்

ச ாண்டு

ிழங் ிசை

யுகாதி உருண்னட – இந்த உருண்சடயில் இருக்கும் விசைப் சபாருள் ளுக்கு சவ ஸிசை எதிர்த்து சையல்படும் திறன்
உள்ைதா
ண்டறியப்பட்டுள்ைது
ϴ

ாை கனரசல் – மருத்துவரீதியா , இது மூைச் சூட்டிசை குசறக்கும் வல்ைசம ச ாண்டது
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அண்சமயில் நடந்த

மற்றும் மருந்து

ீ ழடி அ ழ்வா ாய்ச்ைியில்

ைன் ள் மூைமா

ைித்தமருத்துவம்

பயன்பாட்டில் இருந்தது என்ற த வு ைின் வாயிைா

ிசடக் ப்பட்ட மருந்து சைய் ருவி ள்
ிமு420 ைிருந்து

ிமு380 வச யில்

ைித்த மருத்துவத்தின் சதான்சமசய

ரமலும் உறுதி சைய்யமுடி ிறது. இத்தச ய சதான்சமயாை ைித்த மருத்துவம், இந்தியாவின்
பா ம்பரிய மருத்துவங் ளுக் ா

அசமக் ப்பட்ட AYUSH அசமச்ை த்தின்

ீ ழ் சையல்படத்

சதாடங் ி, இந்த மருத்துவத்தின் தைித்துவத்தால் தமிழ ம் மற்றும் சதன்ைிந்தியாசவ
தற்ரபாது பை நாடு ளுக்கும் பரிந்துச க் ப்படு ிறது.

ைித்தர் சபருமக் ள், மக் ள் ரநாயின்றி ஆர ாக் ியமா

வாழ்வதற் ா

டந்து

எண்ணற்ற

மருத்துவ மற்றும் தற் ாப்பு முசற சை அருைியுள்ைார் ள். உை ில் ரநாய் ைின்
எண்ணிக்ச

மற்றும் அதன் பாதிப்பு ளும் சபரு ி ச ாண்டிருக்ச யில், ைித்தர் ள்

ரநாய் ைின் எண்ணிக்ச சய சமாத்தம் 4448 அறுதியிட்டு கூறியுள்ைது மட்டுமல்ைாமல்
அதன் உட்பிரிவு சையும் விைக் ி அதற் ாை ைி ிச்சை முசறசயயும் வகுத்துள்ைார் ள்.
நாளுக்கு நாள் புது புது

ாய்ச்ைல் ள் ரதான்றி மக் சை அவதிக்குள்ைாக்கும் நிசையில்,

ைித்தர் ள் சு ம் ( ாய்ச்ைல்) 64 வச சயன்று வகுத்து அதன் குறிகுணங் ள், பாதிப்பு மற்றும்
ைி ிச்சை முசற சை விைக் ியுள்ைார் ள் (4).

ைித்த மருத்துவத்தில் ரநாயில்ைாமல் வாழ வழி ாட்டும் ரநாயில்ைா சநறி@, வந்த

ரநாய் சை பரி ரித்து மீ ண்டும் ரநாய் ள் வ ாமல் தடுக் க்கூடிய
தாது மற்றும் ைீவ

ϴ

ற்பங் ள் மற்றும் ரயா ா
#

ாய ற்பம் - மூைிச ,

(8) ரபான்ற எண்ணற்ற ைிறப்பு மருத்துவ

முசற ள் இருந்தாலும், ஒருங் ிசணந்த பல்துசற மருத்துவ ஆ ாய்ச்ைியின் (Integrative and
interdisciplinary research) வாயிைா

மட்டுரம இந்த அரும்சபரும் மருத்துவம் உை ின்

அசைத்துத ப்பு மக் சையும் சைன்றசடந்து நைமுடன் வாழ வழிசைய்யும்.

@

லநாயில் ா பநறி - வாழ்வில் ஒழுக் ங் சை - நித்திய ஒழுக் ம்,
வாழ்வும் நீண்ட ஆயுளும் உண்டாகும்

ாை ஒழுக் ம் (7) - முசறயா

சடப்பிடித்து வ

ரநாயற்ற

#

காயகற் ம் - ற்பங் சை உண்ட உடைாைது நச , திச , மூப்பு, பிணி ரபான்ற ர டு ள் உடசை எய்தாமல் தடுக்கும் மற்றும்
ைிறப்பு ற்பம் என்பது உடைில் ண்ட பிணிசய நீக் ி புது வன்சமசய தந்து பைமூட்டும்
ϴ

லயாகா - மூச்ைி பயிற்ைி மற்றும் ஆைைங் ள் உடல் வன்சமயசடயவும் உள்ளுறுப்பு ள் பைமசடயவும் துசைபுரி ின்றை

4

லகாவிட்-19:
புதிய

ச ார ாைா

டிைம்பரில் அசடயாைம்

சவ ஸ்

(ரநாவல்

ச ார ாைா

ாணப்பட்டது. இது உை

சு ாதா

சவ ஸ்)

முதன்முதைில்

2019

நிறுவைத்தால் (WHO), ர ாவிட்-

19 என்ற சபயரில் பிப் வரி 11, 2020-ல் அசடயாைப் படுத்தப்பட்டது. ர ாவிட்-19 ற்கு ைார்ஸ்
மற்றும் சமர்ஸ் ரபான்று

ீ ரீட வடிவில் உருவ ஒற்றுசம இருந்தாலும், இதன் ரநாய் ப வும்

தன்சம மற்றும் ரநாயிைால் உண்டாகும் பாதிப்பு ள் இதன் மற்ற குடும்ப சவ ஸ் ைிைிருந்து
ரவறுபட்டு புதியதா

உள்ைதால் புதிய (ரநாவல்) ர ா ாைா சவ ஸ் எை ப ி ப்பட்டது (16).

புதிய ஒரு நுண்ணுயிரி சதாற்று ஏற்படும் ரபாது அந்த நுண்ணுயிரியின் அசமப்பு,

ப வும் வச , சதாற்றும் தன்சம, அது உண்டாக்கும் ரநாய்நிசை ள் மற்றும் குறிகுணங் ள்
ரபான்ற

முழுசமயாை

த வல் ள்

ிசடக் ப்சபறும்

ரபாது

தான்

அதற் ாை தடுப்பு முசற சையும், அந்த ரநாய்க் ாை மருந்து சையும்
அவ்வாறு

ண்டறியப்பட்டாலும்

படிநிசை சை

டந்து

மக் ள்

அந்த

மருந்தாைது,

பயன்பாட்டிற்கு

மருந்து

வருவதற்க்கு

ஆ ாய்ச்ைியாைர் ள்

ண்டறிய முடியும்.

ண்டுபிடிப்பின்

ைிை

ஆண்டு ள்

நான்கு
வச

ஆ க்கூடும். சதாற்றா ரநாய் நிசை ைில் இது ரபான்ற ஆ ாய்ச்ைி படிநிசை ள் முசறயா
சடபிடிக் ப்பட்டாலும்

சதாற்றும்

ரநாய் ைில்

அதுவும்

ர ாவிட்-19

ரநாய் நிசை ைில் இந்த ஆ ாய்ச்ைி படிநிசை ைில் முக் ியமாைதா

ரபான்ற

ச ாள்சை

ருதப்படும் மாற்று

மருந்தியல் எனும் Reverse pharmacology பயன்த க்கூடும்.

அந்த வச யில் தமிழ்நாட்டில் இதற்கு முன்ைர் ைிக்குன் குைியா, சடங்கு

ாய்ச்ைல் ரபான்ற

சவ ஸ் சதாற்று ைால் அைாதா ண நிசை ஏற்பட்ட ரபாது, ைித்த மருத்துவத்ரதாடு கூடிய
ஒருங் ிசணந்த

மருத்துவம்

ரநாயிைிருந்து

மக் ள்

தங் சை

தற் ாத்துக்

ச ாள்ைவும்,

அதசை ைரிசைய்து ச ாள்ைவும் ரபருதவியாய் இருந்தது. அதுரபாை தற்ரபாது ர ாவிட்19ைால்

ஏற்பட்டுள்ை

கூறப்பட்டுள்ை

ஒருங் ிசணந்த
எட்டமுடியும்.

அைாதா ண

வழிமுசற சை

கூட்டு

நிசையில்

மருத்துவர் ள்

முயற்ைியாலும்,

பகாலராைா னவரஸ் மூ

ைித்த

மருத்துவத்தில்
மற்றும்

ஆ ாய்ச்ைியாலும்

படம் #1: ச ார ாைா சவ ஸ் முப்பரிமாண மருத்துவ இயங்குபடம் (29)

ரநாய்க் ா

ஆ ாயச்ைியாைர் ைின்

விச வில்

க்கூறு அனமப்பு
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இந்த

ஒரு

தீர்விசை

ச ார ாைா சவ ஸின்

ட்டசமப்பு பு தங் சைப் (structural proteins) பார்க்கும்ரபாது,
விைங்கு ிறது (19). அதன்

சவ ஸின் சையல்பாடு ள் சதைிவா

ிசைர ாபுர ாட்டீன் – S-பு தம், ஒருங் ிசணந்த ைவ்வு

ரேமக்ளூட்டிைின் எஸ்சடர ஸ்

ிசைர ாபுர ாட்டீன் – M-பு தம்,

ிசைர ாபுர ாட்டீன் – HE-பு தம், ைிறிய ைவ்வு பு தம் – E-

பு தம், நியூக்ைிரயா ாப்ைிட் பு தம் – N-பு தம் ஆ ியவற்சற
இவற்றில், S-பு தம்

ட்டசமப்பில், ஸ்சபக்

பிைவு (cleavage) ச ாண்டு

ாண் ிரறாம். (பார்க்

ரிசைப்டார ாடு

படம் #1)

இசைதல் (receptor binding)

மற்றும் ைவ்வு இசணவு (membrane fusion- syncytium formation) ஆ ியவற்றில் முக் ிய பங்கு
வ ிக் ிறது. பிைவுபட்ட S-பு தம் (cleaved S-protein) மட்டுரம ைவ்வு இசணசவ (membrane fusion)
தூண்டக்கூடும் எை முந்சதய ைிை ஆய்வு ள் கூறு ின்றை (20).

சபரும்பாைாை சவ ஸ் ள், (எ. ா.) SARS-CoV க் ாை ரிசைப்டார், ACE2 மற்றும் MERS-CoV
க் ாை ரிசைப்டார் CD26 எை உறுதியா

சதரி ிறது. ஆைால் மைித உடம்பில் S-protein

முழுசமயாை பிைவு ஏற்பட டிரிப்சின் முதன்சமயா

ரதசவபடு ிறது (17).

அது ரபாைரவ, ரூஜியன் லு, எட். (Roujian lu et.al.,) என்பவர் தைது ஆய்வின் மூைமா

தற்ரபாது

உை ைவில் ப வி இருக்கும் ச ார ாைா சவ ஸின் (COVID-19/SARS-COV2) ரிசைப்டார் ACE2
ஆ

இருக் கூடும் எை உச த்துள்ைார் (17). ரமலும் இந்த சவ ஸ் பக்

சூசை (நிரமாைியா)

என்னும் ரநாயிசை ஏற்படுத்தும் ரநாய்க் ிருமி ைில் ஒன்றா த் சதரி ிறது (19).
சபாதுவா

M-பு தம் என்பது உசற மற்றும் உள் ர ார் விரியன் ஆ ியவற்றின் வைரும்

ட்டசமப்பிற்கும் சபாறுப்பாகும்.

ட்டசமப்பு பு தத்தில் ரேமக்ளூட்டிைின் (Hemagglutinin)

இருக்கும் உயிரிைங் ைில் HE-பு தம் சபாதுவா

இருந்துவரு ிறது. இது

எரித்ர ாசைட்டு ளுடன் (erythrocyte) இசணப்சப ஏற்படுத்தி மற்றும்

ரேமக்ளூட்டிரைஷசை (Hemagglutination) ஏற்படுத்து ிறது. ரோமக்ளூட்டிரைஷன்

(Hemagglutination) மற்றும் ரேமாட்ைார்ப்ஷன் (Hemadsorption) அரை (assay) மூைம் இசத

சதைிவுபடுத்த முடியும் மற்றும் இது ரோஸ்ட்-ரநாய்க் ிருமி (Host cell-pathogen interaction)
உயி ணு சைல் சதாடர்பு சை விைக்கும் (17) (19).

E-பு தம் என்பது விரியன் அசைம்பிைிக்கு (Virion assembly) வழிவகுக் ிறது. ரமலும் இந்த பு தம்
ச ார ாைா

சவ ஸில்

மட்டுரம

கூடுதைா

இருக் ிறது.

சபாதுவா

இந்த

E-பு தத்தில்

ைிஸ்சடன் சதாகுப்பு ள் (cysteine residues) நிசறந்து இருக் ிறது. விரிரயாைின் உள் சமயத்தில்
உள்ை

N-பு தம்

ம பணுவின்

பாஸ்ரபாரிரைஷசை

அசமப்பில் சைரின் எச்ைங் ள் (serine residues) அதிமா
ரிரபாநியூக்ைியஸ் (Ribonuclease) என்ற சநாதிக்கு எதி ா
protection) அைிக்கும் (19).

6

(Phosphorylation)

தூண்டு ிறது.

அதன்

இருக் ிறது. ரமலும் இந்த பு தம்

ஒரு குறிப்பிட்ட பாது ாப்சப (limited

சமாத்தத்தில், சபரும்பாைாை
அதி மா
கூடிய

ஒரு

ாணப்படு ிறது. ைிஸ்சடன் என்பது சபாதுவா
அமிரைா

(molecular structure)
பிைவு ைில்,
நி ழ்ந்தால்
விரியன்

ட்டசமப்பு பு தங் ைில் ைிஸ்சடன் எச்ைங் ள் (cysteine residues)

அமிைமாகும்.

ப ாமரிக் ிறது

ைிஸ்சடன்

அது

ைவ்வு

(21).

எச்ைங் ைில்

அசைம்பிைியில்

ரமலும்

இசணசவ

ஆ ம்பத்தில்

ரந டியா

உருவசமப்பிரைா

இருந்து

தாமதப்படுத்தும்

(Virion assembly),

மூைக்கூறு

ட்டசமப்சப

பார்த்ரதாமாைால்

ஏரதனும்

ைிஸ்சடன்

S-பு த

மாற்றங் ள்

(mutation)

எச்ைங் ைில்

ஏரதனும்

(delays membrane fusion).

E-பு தத்தின்

இறுதியா

உருவாை ஆர்.என்.ஏ ம பணுவில் (new RNA

பி திபைிக் க்கூடும்.

அல்ைது

பு தத்தின்

(cysteine residues)

குறுக் ீ டு (அ) மாறுதல் ஏற்பட்டால், புதிதா
genome)

இது

சதரயால் சதாகுப்புடன் (thiol group)

அதாவது

ரவசைப்பாடு ைில்

இந்த

ஏரதனும்

அமிரைா

இசடயூறு

அமிைத்தின்

ஏற்படும்

ரபாது

ஆர்.என்.ஏ ம பணுவில் (RNA Genome) உள்ை பு தங் ைில் ைிசதவு ஏற்படக்கூடும் என்பது
சதைிவா

உண ப்படு ிறது.

இக்கூற்று ைில் இருந்து உணருவது யாசதைில், ைிஸ்சடன் எச்ைங் ைின் ரவசைப்பாடு ைில்

இசடயூறு ஏற்படுத்த ரவண்டும். நமது ைித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் உரைா ங் ள்
(heavy metals)

ரைர்ந்த

மருந்து ளுக்கு

இசணவுத்திறன் (higher affinity) அதி மா
பி ரயா ப்படுத்திைால் சவ ஸ்
ைிசதந்து

ரபாகும்.

அதாவது

ைிஸ்சடன்

எச்ைங் ளுடைாை

(cysteine residues)

உள்ைது. எைரவ, இத்தச ய மருந்து சை நாம்

ிருமியின் RNA ம பணுவில் (RNA Genome) உள்ை பு தங் ள்

மூைக்கூறுபாடு

ிருமியின் பு தங் ள் சையல் இழந்து,

ைிசதயும்.

ிருமி முழுசமயா

7

இதசை

சதாடர்ந்து

சையல் இழந்து வழும்.
ீ

சவ ஸ்

னவரல் நிலமாைியா
இந்ரநாயில்
திசுக் ைில்

ஆல்விரயாைியில்

சபரிதா

ைிவு ைின்றி

வச யறுக் ப்பட்ட

நுச யீ ைின்

திட்டுதிட்டாை

அழற்ைி ள்

ரவறுசபயர் இன்டர்ஸ்டடீைீயல் நிரமாைியா.
ரநாயின்

தீவி த்சத

சபாருத்து

ாணப்படும். இறுதியில் திடமா
1.

பிைாஸ்மா

ஒருங் ிசணந்த நுச யீ ைா

சைல் ைிைால்

பநக்லரானடஸிங்
மற்றும்

ஊக் த்தாலும்

நியூக்ைியஸ்

சபருத்த

மாறு ிறது.

உள்ை

ஒரு

உசடய

வக்
ீ த்தாலும்

பாதிப்பா

ஆல்விலயான

யின்

வக்
ீ

ாணப்படு ிறது.

நியூக்ைியஸ்

உசடய

எபித்தீைியத்தில்

சைல் ள்

மற்றும்

மாற்றங்கள்:

அழற்ைி

குவியங் ைா

ஆல்விரயாசை

நீர்,

ஃசபபிரின்

தீவி மாை
மற்றும்

ஆல்விரயாசையின்

சுவர்

சுவாை ர ாைாறு ைில் (ஆர்.டி.எஸ்)
ைவ்வு

சைல் ள்

சுவர்

சைல் ைின்
அழு ல்

மாற்றங்கள்: சவ ஸ் இருக்கும்ரபாது பி ான் ிரயால்ைின் புறணியில்

எபித்தீைியல்

குழல் ைில்

அழற்ைி

ஆல்விரயாைியின்

நியூக்ைியஸ் உசடய சபரிய சைல் சை உருவாக்கு ின்றை.
4.

ப ந்த

இதன்

ட்டிஸ்: குழல் ைில் உள்ை சு ப்பு ைாலும் சுவர்

பி ான் ிரயாைார்

நசடசபறு ிறது.

உள்ை

ிராங்கிலயான

குழல் ைில்

எதிர்வினை

ஒரு

சநருக் த்தாலும்

தடிப்புறு ிறது.

3.

அல்ைது

ாணப்படும்.

இன்டர்ஸ்டடீசீயல் நிலமாைியா: ைிம்ரபாசைட்ஸ், மாக்ர ாஃரபஜஸ் மற்றும் ைிை
ஊடுறுவைாலும்

2.

திட்டுதிட்டா ரவா

ைிற்றிசடசவைிக்குரிய

ரநாய்நிசையில்

மி
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குசறவாை

இைஞ்ைிவப்பு

ாணப்படுவது

ாணப்படு ிறது.

சபருகும்ரபாது

பை

ஆல்விரயாைார்
அழற்ைி

நிறத்தில்

ைிவு

ாணப்படும்.

ரபாைரவ இதிலும் சேைின்

V.Mu;.b.v]; my;yJ i`aypd; rt;T Neha;
jPtpukhf My;tpNahiy ghjpf;fg;gLjy;

EiuaPuypd; khf;Nuh/Ng[]; rhh;G mow;rp
irl;Nlhifdi] Àz;LfpwJ.

rhpghh;j;jy; nraYf;fhf
/iggphpNdhn[dpf;; irl;Nlhifd;]

(I.vy;8>I.vy;1>b.vd;.v/g;>vk;.I.v/g;)

ntspahfpd;wd

gy epa+f;spa]; cila

Nfhy[d; kw;Wk;

epa+l;Nuhgpy;fs; mjpfkhf

/igg;Nuhgpsh];bf; nry;fs;

cs; Eiofpd;wd

ngUFfpd;wd

Gujj;ij mopf;Fk; ,aw;wpfs; ntspg;gLfpd;wd
(GNuhl;bNahr];> gp.V.v/g;> Mf;]pld;l;];>
ypa+f;Nfhbiud;];)

My;tpNahiy je;Jfpfspd; Rtu; ghjpg;gilfpwJ

FUjpFoy;fspd; CLWTk; jd;ik mjpfupf;fpwJ

i`aypd; rt;T cUthfpwJ
tpisTfs;
(fbdkhd EiuaPuy;> kuzk;> cWjp miljy;> kw;wit)
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லகாவிட்-19 மற்றும் சித்த மருத்துவ ஒப் ீடு:
ர ாவிட்-19 யின் குறிகுணம் மற்றும் பாதிப்பு சை ைித்த மருத்துவத்தில் சைால்ைப்பட்ட 64
சு ங் ரைாடு

ஒப்பிட்டு

பார்க்ச யில்

சபருமைவில் சபாருந்தி வரு ிறது.

அது

முக்குற்ற

லகாவிட்-19

சு த்தின்

குறிகுணங் ரைாடு

முப் ிணிச்சுரம்

சு ம், இருமல், ஜைரதாஷம் முதைிய ஆ ம்ப
நிசை அறிகுறி ள் ரதான்றும்

சு ம் வருவதும் விடுவதுமா க்
சபருக்ச

ரதான்றும்

திசுக் ைில் ஏற்படும் வக்
ீ த்தால்

ாட்டி ஐயப்

உண்டாக் ி மிகுந்தவர் சு ம்

சதாண்சடயில் ர ாசழக் ட்டுடன் இருமல்,

சதாண்சடயில் வறட்ைி, வைி, ைைி அதி ம்

நாவறட்ைி

உற்பத்தியாதல்

இந்ரநாயில் மற்ற குறிகுணங் ைா

வாந்தி, நாவறட்ைி, தா ம், உடம்பு முழுசமயும்

வைி, தசை ைில் வைி, எலும்புப்

அசைக்

குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்ரபாக்கு, உடல்

ரநாதல், பூட்டு ள் வைித்தல், பூட்டு ள்

சபாருத்து ைில் வைி, ரைாம்பல் உண்டாகும்

முடியாசம, ைத்தற்றுப் ரபாதல்,

ரைாம்பல் ஆ ிய குறிகுணங் ள் ரதான்றும்

மூச்சுத்திணறல் உண்டாகும்

மு ம், உதடு இசவ

றுத்து குறுகுறு என்ற

நிரமாைியா சு த்சதத் சதாடர்ந்து Acute

மிகுந்த சு ம், வியர்சவ, ஐயப்சபருக்ச

நுச யீ ல் சையைிழப்பு ஏற்பட்டு ம ணம்

நீண்டு, ைில்ைிட்டு,

ாது ர ைாசம, பி சம,

குறிகுணங் சைக்

ாட்டிக் ச ால்லும் (4)

ஒைி ர ாசழக் ட்டால் உண்டாகும்

Respiratory Distress Syndrome (ARDS) ஆல்

உண்டாக் ி மார்பில் வைி, மூக்குத்தண்டு

ைம்பவிக்கும் (10)

ச

ால் ைில்ைிட்டு, ரமல்மூச்சு எனும்

ரமற் ண்ட ஒப்பீட்டின் படி ைித்தமருத்துவத்தில் முக்குற்ற சு த்திற் ாை ைி ிச்சை முசற சை
பயன்படுத்தும் ரபாது அந்த மருந்து ள் பைன் த ைாம்.
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க ொர ொனொ தடுப் பு ் ொன கெயல் பொட்டு
உணவு ள்
மைித

சுவாை

ச ார ாைா

உறுப்பு சை

சவ ஸ்

ப வுதைின் ரபாது

முதன்சமயா

ஒன்றாகும்.

ச ார ாைா

குறிசவக்கும்

முக் ிய

சவ ஸ் ள்

(CoV ள்)

ரநாய்க் ிருமி ைில்
இதற்கு

டுசமயாை சுவாை ரநாய்க்குறி (SARS)-CoV மற்றும் மத்திய

முந்சதய

ிழக்கு சுவாை

ரநாய்க்குறி (MERS)-CoV ஆ ிய வடிவங் ைில் மக் ைின் சபாது சு ாதா த்திற்க்கு சபரும்

இருந்தது (16). உணவியல் மற்றும் ஊட்டச்ைத்து துசறயில் உள்ை விஞ்ஞாை

அச்சுறுத்தைா

ைமூ ம், உணவு மற்றும் மருந்து ைின் மூைமா

ஆர ாக் ியமாை ஒரு ைமூ த்சத உருவாக்

முடியும் எை நம்பு ிறது (24). ஆர ாக் ியமாை உணவு ள் மூைம் ரநாய் எதிர்ப்பு ைக்தி சை
அதி ரித்து

அதன்

மூைமா

இந்த

சதாண்சட புண், சுவாை ைி மம்,

சவ ஸ்

சதாற்றிசை

தடுத்துக்

ச ாள்ை

முடியும்.

ாய்ச்ைல், இருமல், வயிற்றுப்ரபாக்கு, ஆர்.என்.ஏஅமியா

ரபான்ற பை பி ச்ைிசை ள் இந்த ரநாயாைி ளுக்கு இருப்பதால் அவர் ைால் திட உணவு சை
எடுத்துக் ச ாள்வதிலும் அது சைரிப்பதில் உள்ை ைி மங் சை
எைிதில்

எடுத்துக்

ச ாள்ளும்

வச யில்

ருத்தில் ச ாண்டு ரநாயாைி ள்

மாற்றியசமக் ப்படு ின்றை.

ைிட் ஸ்

பழங் ள்,

ைிவப்பு நிற ஐந்து இதழ் சைம்பருத்தி பூ, இஞ்ைி, பூண்டு, சநல்ைிக் ாய், ச ாய்யா, மஞ்ைள்,
சூரிய ாந்தி

விசத ள்,

ிரீன்

மற்றும் எண்ணற்ற தாவ

டீ

ஆ ியசவ ைின்

விசைமதிப்பற்ற

ஊட்டப் சபாருட் ள் உள்ைை. இசவ சை அதி

ஆக்ஸிஜரைற்றி ள்
அைவில் எடுத்துக்

ச ாள்வதால் ரநாசயதிர்ப்பு ைக்திசய அதி ரித்து ரநாய் ப வுவசத தடுக் ைாம்.
ச ார ாைா

சவ ஸ்

இ த்தத்தில்

உள்ை

இ த்த

சவள்சை

அணுக் சை

முக் ியமா

தாக்குவதால் இ த்த சவள்சை அணுக் சை அதி ரிக்கும் வச யில் பூண்டு (22),
கீ னரகள்,
சிட்ரஸ்

அடுத்ததா

ப் ாளி இன

கள், ஒலமகா-3 பகாழுப்பு அமி

ங்கள், ப்லராக்லகா

ழங்கள் ஆ ியசவ அதி ைவில் ரைர்த்துக் ச ாள்ை ரவண்டும்.

ச்னச

ி, கிவி,

ச ார ாைா சவ ஸ் சுவாை மண்டைத்சத தாக் ி மூச்சுவிடுவதில் ைி மத்சத

ஏற்படுத்தி நிரமாைியாசவ உண்டாக்கு ிறது. இந்த நிசையில் திட உணவு சை விட தி வ

நிசை உணவு ரை மிகுந்த பயன்தரும். ரமலும் அதி ைவில் தி வங் சை குடிப்பது மி வும்

பரிந்துச க் ப்படு ிறது. நீர், பழச்ைாறு ள் மட்டுமல்ைாது ஆடாபதானட, துளசி, தூதுவனள
ரபான்ற

மூைிச

ைின்

ைாறு ள்

அல்ைது

மணப் ாகுகனள

அதி ைவில்

எடுத்துக்

ச ாள்வதால் நுச யீ ல் வக்
ீ த்சத குசறத்து ைைி ரைர்வசத தடுப்பரதாடு மட்டுமல்ைாமல்
இருந்து

தீங்கு

விசைவிக்கும்

நச்சுக் சை

சவைிரயற்றி,

ஏற்படுத்தும் ரநாய் ா ணி ைிைிருந்து விடுபட உதவு ின்றை.

சுவாைக்

குழாயில்

அசடப்சப

பவந்தயம் ாய்ச்ைைின் ரபாது அவர் ைின் உடல் சவப்பநிசைசயக் குசறக் ிறது. ரமலும்
இதசை ைிை ஆயுர்ரவத நூல் ள் மிகுதியாை பம் மற்றும் வாதத்திைால் வரும் சைரிமாை
ர ாைாறு சையும், நுச யீ ல் ைம்மந்தப்பட்ட ர ாைாறு சையும் ைீர் சைய்ய பயன்படும் எை
உச க் ின்றைர் (26).
மஞ்சள் ஒரு மியூர ாைிடிக் ஆ

சையல்படு ிறது. அதாவது இது மூச்சுக்குழாய் குழாய் ைில்

இருந்து ைைி சவைிரயற்ற உதவு ிறது, எைிதில் சுவாைிக்

வழிவகுக் ிறது. பால் அல்ைது

ரதநீர் வடிவில் உட்ச ாள்ைைாம். சவட்டமின் ைி நிசறந்த உணவு ைாை ஆ ஞ்சு, சபரிய
சநல்ைிக் ாய்

ரபான்ற

இரும்புச்ைத்து

நிசறந்த
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உணவு சை

உண்ணும்ரபாது,

உணவில்

இருந்து இரும்பு உறிஞ்சுதசை ரமம்படுத்தைாம். ைிவப்பு இ த்த அணுக் ள் உற்பத்திசய
ஆதரிக்

ஃரபாரைட் மற்றும் சவட்டமின் பி12 நிசறந்த உணவு சைச் ரைர்க் வும்.

ரநாயாைி ளுக்கு மூச்சுத் திணறல் மற்றும் சதாண்சட வைி இருப்பதால் ஒர
அதி மா

தடசவயில்

ைாப்பிடக்கூடாது. மூன்று சபரிய உணவு சை ஆறு ரவசை ைிறிய உணவு ைா

பிரித்து, உட் ார்ந்து உண்பதன் வாயிைா

நுச யீ ல் முழுசமயா

விரிவசடவதற் ாை

இசடசவைியிசை உத விதாைம் ச ாடுப்பதால், மூச்சு விடுவதில் உள்ை ைி மம்
குசற ிறது. இந்த நிசையில் தி வ வடிவிைாை
இருக்கும்.

ஞ்ைி வச

உணவு ள் ரபருதவியா

4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5- dihydroxy-6 methyl-, Thymine, Isoglutamine, 5-Hydroxymethylfurfural இந்த
சபட்ரடா ச மிக் ல் ள் ரமரை உள்ை சையல்பாட்டு உணவு ைில் உள்ைை. இது ரநாய்
எதிர்ப்பு ைக்திசய அதி ரிக் ிறது மற்றும் சவ ஸ் ளுக்கு எதி ா

ரபா ாடு ிறது. குறிப்பா

இது

வக்
ீ ம்

5-

சேட் ாக்ஸிசமதில்ஃபர்ஃபு ல் ைிக் ிள் சைல் இ த்த ரைாச க்கு ைி ிச்சையைிக் ிறது. எைரவ
ஆர்.என்.ஏஅமியாவுக்கு

ைி ிச்சையா

அசமயைாம்.

நுச யீ லுக் ாை

இடத்சதயும் குசறக்கும், எைரவ வாயுசவ உண்டாக்கும்

ிழங்கு வச

ஒவ்சவாரு நாளும் குசறந்தது 5 முசற ைிற்றுண்டி ைா

பல்ரவறு வச யாை பழங் ள்

உணவு சைத் தவிர்க் வும்.

மற்றும்

ாய் றி சை எடுத்துக்ச ாள்ைைாம். இதிலுள்ை ஸ்டார்ச்ைி

ள் மற்றும் மாவு

ார்ரபாசேட்ர ட்டு ள்

சுவாைம் மற்றும் பிற பணி ளுக்கு ரதசவயாை ைக்திசய அைிக் ிறது.

லநாய்களின் நின

லசர்க்கப் ட லவண்டிய உணவுகள்

ACE தடுப்பு சபப்சடடு ள்

பால் சபாருட் ள், மீ ன், ரைாயா, ர ாதுசம, முட்சட, தயிர்,
ஓட், பூண்டு, பட்டாணி, அத்தி பழம்

லுர ாசைட்

பூண்டு, ீ ச , பப்பாைி இசை ள், ஒரம ா-3 ச ாழுப்பு
அமிைங் ள், ப்ர ாக்ர ாைி, ிவி, ைிட் ஸ் பழங் ள்.

நிரமாைியா

முழு தாைியங் ள், ச ாட்சட ள், பீன்ஸ், பச்சை இசை
ாய் றி ள், ைிட் ஸ் பழங் ள், புர ாபயாடிக்கு ள், சவந்தயம்,
மஞ்ைள், இஞ்ைி (HAMADA A et., al.2016).

ஆர்.என்.ஏஅமியா

ீ ச , ல்லீ ல், ைால்மன் மீ ன், ைிறுநீ ங் ள், ரைாயாபீன்ஸ்,
பூைணி விசத ள், முந்திரி, சைம்பருத்தி. விசத ள், மாதுசை.

டுசமயாை இருதய

ரமற் ண்ட

ாயம்

மீ ன், முழு தாைியங் ள், பால் (Yasuo Ariyoshi et., al), முட்சட
சவள்சை

ருதுர ாள் ைின் அடிப்பசடயில் ர ாவிட்-19 க் ாை தடுப்பு மற்றும் ைி ிச்சை

முசற சை அசமக்கும் ரபாது சவ ஸ் ப வுவசத தடுத்து ரநாசயயும் பரி ரிக் ைாம்.
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சித்த மருத்துவத்தில் தடுப்பு முனறகள்:
னக, கால்கனள சுத்தம் பசய்வதற்கு
ைித்த மருத்துவத்தில் ச ,
படி ா

ால் சை சுத்தம் சைய்வதற்கும், சவ ஸ் ப வுவசத தடுப்பதற்கும்

நீர், மின்ைா த்சதைம், ரவள்விப்புச

ரபான்றவற்சற பயன்படுத்தைாம்.

1. படி ொ நீ :்
Li Hong et al. அவர் ைின் கூற்றுப்படி, ஆய்வ

படி ா மாைது HSV-2 வச
ைிறப்பா

சையல்பட்டதா

ழுவுவதால் சவ ஸ்

படி ா

சவ ஸ்

2. மின்ெொ

ிருமி ைின் சதாற்றில் சவ ஸ் ிருமிக்கு எதி ா

(27). இதசைக்

ருதப்படு ிறது

ிருமி ள் ப வுவசத தடுக் ைாம்.

நீர் 30 மிைி சவந்நீரில்

(5).

விைங்கு ைில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில்
ச ாண்டு

ச ,

ைந்து, மு ம் வாய், மூக்கு ரபான்ற உறுப்பு சை

ால் சை

ழுவைாம்

ததலம் :
கூற்றுப்படி

Wen-Lin Lai et al. 2012ன்

சவ ஸ் ைின் சவரியான் சை ரந டியா
Primo et al.
சூரடார பிஸ்

அவர் ைின்

ட்டுபடுத்தியதா

கூற்றுப்படி

சவ ஸ்

மற்றும்

சதமாைில்

உள்ை

HSV-1

தாக் ி அழிக் ிறது என்ற த வு ள் இருக் ிறது. V

சமன்தாைாைது

In vitro cell line பரிரைாதசையில்

சவ ஸ் ள்

ப வுவசத

சபருமைவில்

ற்பூ ம், ரைாடாப்பு இசவ சைக்

ைந்து சவத்து

HSV-1

கூறியுள்ைார் (28).

ஓம உப்பு, புதிைா உப்பு, பச்சை

ரமாரைசடர்பீன்ஸ்

சபறப்படுவது மின்ைா த் சதைம் என்று சபயர். இந்த சதைத்திசை ச குட்சட ள் மற்றும்
மு

வைங் ைில்

தடவி

பாது ாப்பிசைத் த க்கூடும்.

பயன்படுத்தும்

ரபாது

ரநாய் ிருமி சை

தடுத்து

ைிறப்பாை

3. ரேள் விப் புத :
ைித்த

மருத்துவத்தில்

ாற்றின்

மூைமா

ப வாமல் தடுக்கும் வச யில் பல்ரவறு புச

ப வும்

வச

பல்ரவறு

சதாற்று

ிருமி சை

சையும், தூபங் சையும் சவத்திய

ைாசை ைிலும், அதசை சுற்றியுள்ை பகுதி ைிலும் பயன்படுத்தி வந்தைர் (7).
ர ாவிட்-19

சதாடுதல்,

ாற்று,

ப வக்கூடிய சதாற்று ரநாயா
மூைிச

மைம்,

ைிறுநீர்

ரபாைறவற்றின்

இருப்பதால் அதன் ப வுதசை

விச வில்

ட்டுப்படுத்தும் விதமா

ள் ச ாண்ட ரோம தி வியங் சை புச யாக் ி ரநாய்

மருத்துவமசை ைின் வாயில் ள்,

வாயிைா

108

ிருமி சபரிதும் வாழும்

ழிவசற ள் மக் ள் கூடும் இடங் ைில் புச க் ைாம்.

வட்டில்
ீ
உள்ைவர் ள் தூபங் சை பயன்படுத்தைாம். ைித்த மருத்துவ ரநாயில்ைா சநறியில்
ரவள்விப் புச

ஆயுசை வைர்க்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. ரபார் ாை அடிப்பசடயில்

பதிைான்கு நாட் ளுக்கு புச பழக் ம் உள்ைவர் ளுக்கு நிக்ர ாட்டின் ைி ச ட் ளுக்கு பதிைா
இந்த மூைிச

ைி ச ட்சட பயன்படுத்த சைய்வதன் மூைமா

தடுக் ைாம் என்ற

ருதுர ாளும் உள்ைது.
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சபருமைவில் ரநாய் ப வுவசத

லகாவிட்-19 தடுப்பு மருந்துகள்
வ.
எண்
1

2

மருந்து

அளவு

நி

30-60

லவம்பு

குடிநீர்

துனண
ப ாருட்கள்
-

மிைி

க சுரக் குடிநீர்

நாட்கள்/
லவனள
14 நாட் ள்/
2 ரவசை

30-60

வயிற்றில்

ைாந்த

மிைி

ைந்திர ாதயம்
மாத்திச

– 1

ர ார ாைசை
3

இஞ்சி, பூண்டு,

15 மிைி

4

இஞ்சி, பூண்டு,

15 மிைி

பநல்

5-10

பால்

2 ரவசை

மின்சாரத்

5

500மிைி

2 ரவசை

சீந்தில் சூரணம்

1-2

ரதன்

3 ரவசை

ரதன்,
தாய்ப்பால்,
இஞ்ைிச்ைாறு

3 நாள் 6
ரவசை

கியம்

னத

ம்

சைாட்டு

கஸ்தூரி கருப்பு

60-130
மி ி

2.

க ஹர சூரணம் - 1-2

6.

சவந்நீர்

ி ாம்

தாளிசாதி சூரணம் - 1-2

5.

சவந்நீர்

ி ாம்

1.

4.

வயிற்றில்

சதாண்சட சதாற்றுரநாசயத் தடுக்

லகாவிட்-19 ஆரம்

3.

ச ாள்ைைாம் (10)
ச ாள்ைைாம் (12)

நின
ி ாம்
ி ாம்

சுவாச குலடாரி சூரணம்

இஞ்ைிச்ைாறு, சநய் மூன்றும்

-

(18)

(18)

ரநாய் எதிர்ப்பு ைக்தி அதி ரிக்

ாய்ச்ைல், இருமல், சைைைிடிஸ் (22) (23)
சு ம், ைைி, இருமல், இச ப்பு. ாஜ
உறுப்பு சை வன்சமபடுத்தும். ாபம்
மீ றிட்டு உடல் குைிர்ந்த ரபாது
உடலுக்கு சவப்பத்சத தந்து ாக்கும் (9)

யில்
ாசை, மதியம், இ வு 3 ரவசை ரதைில்

ைந்து எடுத்துக்

ாசை, மதியம், இ வு 3 ரவசை ரதைில்

ைந்து எடுத்துக்

1-2

ி ாம்

ாசை,

மதியம்,

ி ரசாயணம் - 5

கண்டங்கத்திரி ல
அைவில்

ைந்து

ி ாம்

கியம் - 5

இ வு

ைந்து எடுத்துக் ச ாள்ைைாம் (10)

3 ரவசை எடுத்துக் ச ாள்ைைாம் (10)
திப் ி

(24)

ரமல் சுவாை பாசதசய பாது ாக்

ஆடாலதானட (அ) துளசி மணப் ாகு - 5-10 மிைி சவந்நீரில்

(10)

ப்பு) (23)

சதாண்சட

3 ரவசை

ல

8

சவறும்

ாய்ச்ைல்,

-

ிக்காய்

30மிைி

- 1

2 ரவசை

பசு ம் (இருமலுடன்

சதாண்சட சதாற்றுரநாசயத் தடுக்

லதன்

7

மாத்திச

3 நாட் ள்/

3 ரவசை

மிளகு குடிநீர்

6

பித்த சு ம், குைிர் சு ம் (22) (23)

சவறும்

(அ)

5

அறிகுறிகள்

ைந்து

3

ரவசை

ரதைில்,

ாசை, மதியம், இ வு

ாசை, மதியம், இ வு 3 ரவசை எடுத்துக் ச ாள்ைைாம்

ி ாம் பவை பற்பம் - 60 மி ி,

ஸ்தூரி ருப்பு - 60 மி ி

ாசை, மாசை 2 ரவசை எடுத்துக் ச ாள்ைைாம் (12)
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7.

அதிமதுர இருமல் மாத்தினர - 1-2 மாத்திச

இதசை வாயிைடக் ிக் ச ாண்டு எச்ைிசை மட்டும் சதாண்சடயில் படும்படி விழுங் ைாம்

(12)

8. வசந்த குசுமாகர மாத்தினர - 1-2 மாத்திச
9.

ள் 3 ரவசை எடுத்துக் ச ாள்ைைாம்.

ச ாள்ைைாம் (10)

ிங்க பசாந்தூரம் - 1- 30 மி ி எடுத்து 1

ைந்து

3

ரவசை

ரதைில்

ைந்து

ி ாம் தாைிைாதி சூ ணத்தில்

ாசை, மாசை 2 ரவசை எடுத்துக் ச ாள்ைைாம் (10)

10. இம்பூரல் ல

கியம் - 5

(6)

ி ாம்

எடுத்துக்

ைந்து ரதன்

ாசை, மதியம், இ வு 3 ரவசை எடுத்துக் ச ாள்ைைாம்

11. கஸ்தூரி கருப்பு – 60 - 130 மி ி 3 நாள் 6 ரவசை ரதன், தாய்ப்பால், இஞ்ைிச்ைாறு ைந்து எடுத்துக்
ச ாள்ைைாம் (9)

லகாவிட்-19 முற்றிய நின

யில்

1. பகௌரி சிந்தாமணி பசந்தூரம் - 130 மி ி 1
ி ாம் திரி டுகு (அ) தாைிைாதி சூ ணத்தில்
ைந்து ச ாடுக் 64 வச சு ம், 13 வச ைன்ைி, ஈசை, இசைப்சப பரி ரிக்கும் (10)
2.
தஞ்ச ி வஜ்ஜீரகண்டி மாத்தினர - 130 மி ி அன்ைரபதி 30 மி ி 1
ி ாம் திரி டுகு (அ)
தாைிைாதி சூ ணத்தில் ைந்து ச ாடுக் 64 வச சு ம், 13 வச ைன்ைி சை ைரிசைய்யும் (12)
3. திரிலதாட மாத்தினர - 60 மி ி மாத்திச
ஏற்பட்ட சு ங் சை பரி ரிக்கும் (5)
4.

மிைகுக் குடிநீரில்

ிங்க பமழுகு - 30 மி ி 1
ி ாம் திரி டுகு சூ ணத்தில்
ாய்ச்ைல், விஷ ாய்ச்ைசை ைரிசைய்யும்.

ைந்து முக்குற்ற மாற்றத்தால்
ைந்து ச ாடுக்

நிரமாைியா

5. சர்வ சுரக் குளினக - 65 மி ி மாத்திச சுக்கு (அ) மிைகு குடிநீரில் 3 நாள் 6 ரவசை
ச ாடுக்கும் ரபாது ைர்வ சு த்சதயும் பரி ரிக்கும் (5)
6. ஞ்ச கல் பசந்தூரம் - 30 மி ி பசைசவல்ைம், பசும்பால், சவள்ைாட்டு பால் இசவ ைில்
அனுபாைித்து 3 நாள் 6 ரவசை ச ாடுக்
64 வச
சு ம், 13 வச
ைன்ைி, ைர்வ விஷம்,
ஈசை, இருமல், ாைம் ரபான்ற ரநாய் சை தீர்க்கும்.

லகாவிட்-19னால் உயிரிழப்பு ஏற்ெடும்ெட்சத்தில்
தமிழ்நாட்டின் ெண்னடய காலங்களில், அம்னம தநாயால் யாராவது இறந்தால், இறந்த உடனல

கழுவுவவததா எரிப்ெததா இல்னல. ஆரம்ெத்தில் மஞ்சள் நீரில் நனனத்த ெருத்தி துணினய ஒரு
கம்ெில் கட்டப்ெட்டு அரிசி மாவு அதன் தமல் ெரப்ெெடுகிறது. ெின்னர் மஞ்சள் மற்றும் தவப்ெ

இனலனய கலனவ சசய்து இறந்த உடனல இந்த கலனவயின் தமல் னவத்து மீ ண்டும் உடல்

அரிசி மாவால் மூடப்ெட்டு ெின்னர் மஞ்சள் தவம்பு இனல கலனவயுடன் மூடப்ெடுகிறது. ெின்னர்
அது கவனமாக மூடப்ெட்டு கல்லனறக்கு சகாண்டு சசல்லப்ெட்டு ஆழமாக புனதக்கப்ெடுகிறது.
ஒரு

சாதாரண

மரணத்தில்

ெின்ெற்றப்ெடும்

தவறு

வழக்கமான

சம்ெிரதாயங்கள்

கனடெிடிக்கெடுதில்னல. தமலும் இந்த இறுதி சடங்குகனள வினரவில் முடித்துவிடுவர். 15ஆம்
நாள்

சசய்ய

தவண்டிய

கிரியாக்கனள

3வது

மாதம்

வனர

ஒத்தினவத்துவிடுவர்.

இந்த

சசயல்முனற அம்னம தநாய் மற்றவர்களுக்கு ெரவாமல் தடுக்கிறது என்று அவர்கள் உறுதியாக

நம்புகிறார்கள். இறந்த உடனல அரிசி மாவு, மஞ்சள் மற்றும் தவப்ெ இனல ஆகியவற்றால்

15

மூடினால்

தநாய்

கிருமிகள்

ெரவுவனத

தவிர்க்கலாம்.

அம்னம

சகாப்புளங்களிருந்து

நீர்

சவளிதயறினாலும், அது அரிசி மாவு மூலம் உறிஞ்சப்ெடும் மற்றும் மஞ்சள் தவம்பு இனல
கலனவ தநாய்ககிருமிக்கு

எதிராக சசயல்ெடும். இந்த தடுப்பு நடவடிக்னககனள ெின்ெற்றாது

தவிர்ப்ெது மற்றும் தகனம் சசய்வது தநாய் ெரவுவதற்கு வழிவகுக்கும் (7).
ர ாவிட்-19னால்

நசடமுசற சை

இறந்தவர் சை

புசதக்கும்

ச யாள்வதால்

ரபாதும்

இறந்தவர் ைிடமிருந்து

முடியும் (7).

சவ ஸ் ப வுவசத தடுக்

ரமற் ண்ட

மற்றவர் ளுக்கு

பா ம்பரிய

ச ார ாைா

லகாவிட்-19 தடுப்பு மற்றும் சிகிச்னச பசயல்
திட்டம்

பகாலராைா னவரஸ் பதாற்று உறுதி பசய்யப் ட்ட
லநாயாளிகளுக்கு:
தமிழ்நாட்டில், இதுவச

26 ரபருக்கு மட்டுரம ச ார ாைா ரநாய் சதாற்று இருப்பது

உறுதிசைய்யப்பட்டுள்ைது. இந்த 26 ரநாயாைி ைிடமிருந்து மற்ற ரநாயாைி ளுக்கு ப வுதசை
தடுப்பதற் ா
படுக்ச

இவர் சை

தைிசமப்படுத்தி

அதற்ச ை

பி த்ரய மா

500

-

1000

சைக் ச ாண்ட தைி மருத்துவமசைசய (Quarantine hospital) தமிழ த்தின் சமயப்

பகுதியாை திருச்ைி ரபான்ற ந

த்தில் அசமக் ைாம். அதில் பல்துசற ைார்ந்த மருத்துவ

மருத்துவ

பதிவு

வல்லுைர் ைின்

ண் ாணிப்பின்

ஆ ாய்ச்ைியாைர் ள்

ீ ழ் ைி ிச்சை முசறயும் அதன் பல்ரவறு படிநிசை சையும்
சைய்யைாம்.

அந்த

பதிவு ைின்

அடிப்பசடயில்

ரதசவயாை மாறுதல் சை சைய்து ஒரு ஒருங் ிசணந்த மருத்துவ முசறசய (Intergrated
treatment protocol) உருவாக் ி இந்த சபரும் ைவாலுக்கு நம்மால் தீர்சவ எட்ட முடியும்.

பகாலராைா னவரஸ் பதாற்று சந்லதகிக்க டும்
லநாயாளிகளுக்கு:
இந்த ரநாயாைி ளுக்கு, அந்தந்த மாவட்ட ைில் உள்ை ஒருங் ிசணந்த மருத்துவ குழு

மருத்துவர் ைின்
ரந டியா

ரமற்பார்சவயின்

வழங்

ீ ழ்

முடியும்.

ஆ ம்ப

நிசை

ரநாய் ளுக் ாை

மருந்து சை

முக்கிய பசயல் திட்டம்:
மாவட்ட ைித்த மருத்துவ அலுவைர் ள், உதவி மருத்துவ அலுவைர் ள் (ைித்தா), ைித்த

மருத்துவ பயிற்ைி மற்றும் முது சை மாணவர் ள், தைியார் பயிற்ைியாைர் ள் மற்றும் துசண
மருத்துவ

ஊழியர் ள்

உதவியுடன்

சைய்வதற்கும்

தடுப்பு

இந்த

அசைவரும்

மருந்து சை
பணியில்

இருக்கும்பட்ைத்தில் தமிழ த்தின்
ரைர்க்

முடியும்.

அரத

மீ தமுள்ை

விநிரயா ிக்

அசைத்து

மக் ளுக்கு

முடியும்.

மருத்துவ

உதவ

இந்த

உள்ைைர்,
குழுப்

துசறயிைரின்

இவர் ள்

பணி சைச்

ஒத்துசழப்பு

சடக்ர ாடி மக் ளுக்கும் தடுப்பு மருந்திசை ச ாண்டு

ரந த்தில்,

132

ர ாடி

16

இந்திய

மக் ைில்

606

ரநாயாைி ரை

அசடயாைம்

ாணப்பட்டுள்ைை.

எைரவ

இந்தியாவில்

பாதிக் ப்பட்ட

மருத்துவர் ைின் ஆத வுடன் ைி ிச்சை அைிப்பது சபரிய பி ச்ைிசையா

மக் ளுக்கு

ைித்த

இருக் ாது. நாம்

முன்ைர் விவாதித்தபடி மற்ற அசைத்து மருத்துவ ஊழியர் ள் மற்றும் அசைத்து மருத்துவ
அசமப்பு ைின்

துசண

ஊழியர் சையும்

ஆர ாக் ியமாை

தன்ைார்வைர் சையும்

ரைர்ப்பதற் ாை அரத அைவுர ால் சைப் பின்பற்றைாம். அரத ரந த்தில், 132 ர ாடி இந்திய
மக் ள்சதாச யில்

606

ரநர்மசற

வழக்கு ள்

அசடயாைம்

ாணப்பட்டுள்ைை.

எைரவ

இந்தியாவில் பாதிக் ப்பட்ட மக் ளுக்கு ைித்த மருத்துவர் ைின் ஆத வுடன் ைி ிச்சை அைிப்பது
சபரிய பி ச்ைிசையா
அசமப்பு ைின்

இருக் ாது. மற்ற மருத்துவ ஊழியர் ள் மற்றும் அசைத்து மருத்துவ

துசண

ஊழியர் ள்

மற்றும்

ஆர ாக் ியமாை

தன்ைார்வைர் சை

உள்ைடக்குவதற் ாை அரத அைவுர ால் சை நாங் ள் முன்பு விவாதித்தசதப் பின்பற்றைாம்.
இந்தியாவில் 26.03.2020 தங் ள் உள்ரநாயாைி சை
மருத்துவமசை ளுக்கும்

அ ைாங் த்தின்

பயன்படுத்த

சைய்துள்ைது.

ாைி சைய்ய ஐபி வைதி உள்ை அசைத்து

சுற்றறிக்ச

அனுப்பப்பட்டுள்ைது.

எைரவ

பாதிக் ப்பட்ட நபர் சை தைிசமப்படுத்த ரதசவயாை அசைத்து உள் ட்டசமப்பு சையும்
அ சு

முசற ைிைிருந்தும்

முடிவு

ிசடக் க்கூடிய

சதாற்றுரநாய்க்கு ைி ிச்சையைிக்

அரதரபால்,

மைித

ைக்தி

இந்தியாவின்
மற்றும்

அசைத்து

மருத்துவ

சதாழில்நுட்பத்சத

இந்த

நமது அ ைாங் த்தால் சைய்தபின் பயன்படுத்த முடியும்.

நாங் ள் அவ்வாறு சைய்தால், ர ாவிட்-19 ஐ எந்தவித இசடயூறும் இல்ைாமல் அசமதியாை
முசறயில் சவற்றி
ர ாவிட்-19 ஆல்

உயிரிழந்துள்ைைர்.
ரநாயாைி ள்

ஒருங் ிசணந்த

மா

நடத்த முடியும். உை ைவில் 753 ர ாடி மக் ைில் 459168 ரபர்

பாதிக் ப்பட்டுள்ைைர்.
எைரவ

உை ைவில்

அசைவருக்கும்
மருத்துவ

இவர் ைில்
324574

ரபர்

ைி ிச்சையைிப்பதற் ாை

குழுவுக்கு

ரபர் மீ ட் ப்பட்டு

113776

ிசடத்தால்

ைி ிச்சையில்
வாய்ப்பு

20818 ரபர்

உள்ைைர்.

தமிழ்

அறிவியல்பூர்வமா

இந்த

நாட்டின்

மருத்துவ

வல்லுைர் ள் பதிவு சைய்த மருத்துவ வழிமுசற ளும் (Treatment protocols), மற்றும் மருந்து ள்
மற்ற

மாநிை

மருத்துவர் ளுக்கும்,

பரிந்துச க் ப்படும்.

ரதசவப்படும்

அண்சட

பட்ைத்தில்

நாடு ளுக்கும்
நமது

தமிழ

அ ைின்

அ ைாங் த்தால்

வழி ாட்டைின்

படி

ஒருங் ிசணந்த மருத்துவர் ள் குழு சவைிநாடு சைன்று மக் ளுக்கு ரைசவ சைய்ய தயா ா
இருக்

ரவண்டும்.

இந்த

ஒருங் ிசணந்த

உள்ைவர் ளுக்கு

மருத்துவ

ைி ிச்சையைிக்

குழுவின்
WHO

ஒரு

ைி ிச்சை

வாய்ப்சப

பரிந்துச க்கும் மருத்துவக் குழு, பயணத்சதத் சதாடங்

முடிவு ைின்படி,

வழங் ிைால்,

அண்சட

நமது

அ சு

24 மணி ரந த்திற்குள் தயா ா

இருக் ைாம். ஆைால் மருந்து ரதசவ சை பூர்த்தி சைய்வது ஒரு சபரும் ைவாைா

இருக்கும்.

நமது அ சு முழு ஒத்துசழப்பு வழங்கும் பட்ைத்தில் அந்த ரதசவயும் நம்மால் ைரி சைய்ய
முடியும்.
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