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முன்னுரை

சங்கிலிஉரைபைட்டும்!
க�ொரொனொ வைரசு�ளின் க�ொற்று இன்று உலக�ங்கிலும் 

ஆட்டிப்பவைக்கிறது. இ�ற்கு முன்னரும் க�ொற்று ந�ொய�ள் 
இருந�ன. இனி என்ன மொதிரியொன க�ொற்று ந�ொய�ள் மனி�வனத் 
�ொக்�க்கூடும் என்ற ஆயவு�ள் மருத்துை உலகில் �ைந� ைண்ணம் 
இருக்கின்றன. இயல்பில் வைரசு�ளொல் �ொற்றிநலொ,  நீரிநலொ,  
நிலத்திநலொ ைொழ இயலொது. �ொர்ணம் அைற்றொல் �ன்வனத் �ொநன 
க்பருக்கிக் க�ொள்ளும் திறனற்றவை. சொரந� உயிரினத்தின் உ�வி 
க�ொணநை �ன்வனப க்பருக்கிக் க�ொள்ள முடியும். ஏரொளமொய 
வைரசு�ள் இருந�ொலும் அவனத்தும் உயிரக் க�ொவல புரிைதில்வல. 
சில வைரசு�ளுக்கு மட்டுநம அம்மொதிரி ்பணபு�ள் உணடு. 
க�ொரொனொவிற்கு மனி�ர�ளும், விலங்கு�ளும் புரைல உயிரினங்�ள். 
கைௌைொலிலிருநந� இவை மனி�ர�ளுக்கு க�ொற்றியிருக்�க்கூடும் 
என்்பைர�ளும் உணடு. புதி�ொ� திடீர மொற்றங்�ளுக்குட்்பட்டு 
உருைொகும் வைரசு�ள் வீரியத்�ன்வமமிக்�வை, �ொலபந்பொக்கில் 
அ�ன் வீரியத்�ன்வமவய இழநது விைலொம்,  எயட்ஸ் வைரஸ் சிறந� 
உ � ொ ர ்ண ம் .  உ யி ர த்  தீ வி ர ை ொ �  க ச ய ல் ்ப ொ டு � ளு க் � ொ �  
உருைொக்�ப்பட்ைது என்ற அ்பத்�க் �ருத்தும் உலவி ைருகிறது. 

என்வறக்கு மனி�ன் குழுக்�ளொ� ைொழ ஆரம்பித்�ொநனொ அன்நற 
க�ொற்றுந�ொய�ளின் ஆதிக்�ம் துைங்கி விட்ைது. க�ொரொனொ 
வைரசு�வள hit and run வைரசு�ள் என்கிறொர�ள். ்பரைலொய �ொக்�த்வ� 
ஏற்்படுத்தி விட்டு பின் மவறநது விடும் வைரசு�ள்.  ஆர என் ஏக்�வள 
மர்பணுக்�ளொ�க் க�ொணை கரட்டிநரொ வைரசு�ள். சொ�ர்ண 
ஜலந�ொசத்திலிருநது எயட்ஸ் வைரசு�ள் ைவர இதில் அைக்�ம். 
சமீ்பத்தில் ஒன்வற ந�ள்விப்பட்டிருபபீர�ள். எயட்ஸ் மருநது�ள் 
க�ொணடு க�ொரொனொ �ொக்கு�ல்�வள சமொளித்திருக்கிறொர�ள். 
்ப ரி ்ண ொ ம த் தி ல்  இ வ ை  பு ந ர ொ ந � ரி ந ய ொ ட் டு � ளு க் கு ம் 
யுந�ரிநயொட்டு�ளுக்கும் இவைப்பட்ைவை�ள் என்ற தியரியும் 
உணடு. ஆ� வைரசு�ள் இன்று, ந�ற்று ்பரி்ணமித்�வையல்ல,  
்பல்லொணடு�ளொ� ைொழ்நது ைரு்பவை. ந்பொலநை இைற்றின் திடீர 
மொற்ற நை�ம் மற்ற உயிரினங்�வள விை அதி�ம். 
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பிநளக் ந�ொயொலும், அம்வம ந�ொயொலும் இறந�ைர�ள் ்பலந்பர. 
அத்�வன மருநது�ள், மருத்துைத் க�ொழில்நுட்்பங்�ள் இல்லொ� 
�ொலத்வ�நய �ைநது விட்நைொம். இதுவும் �ைநதுந்பொகும். ஆனொல் 
கமத்�னமொய இருக்�க்கூைொது. முன்கனசசரிக்வ� �ைைடிக்வ��ள் 
கரொம்்பநை முக்கியம். 

ந�ொயத் க�ொற்றுள்ளைர வ��வள ்பயன்்படுத்தி நீரத்திைவல�வள 
அ�ற்றியிருந�ொல் அைர க�ொடும் இைங்�ளிகலல்லொம்  வைரசு�ள் 
்பரப்பப்பட்டிருக்�லொம்.  ்பஸ் �ம்பி�ளில், ஏணிப்படி�ளில் என 
அைர க�ொட்ை இைங்�வள �ொமும் க�ொை ந�ரிைலொம்.  அ�ன் மூலம் 
�ம் வ��ளுக்கும் ்பைரலொம்.  அ�னொநலநய வ��வள �ன்றொ�க்  
�ழுைச கசொல்லி ைற்புறுத்�ப்படுகிறது. 30 வி�ொடி�ள் ைவர வ�வய 
சுத்�மொ�க் �ழுவுைது உத்�மம்.   மக்�ள் கூடும் இைங்�வளத் 
�விரப்ப�ன் மூலம் ந�ொயத் க�ொற்வற க்பருைொரியொ�க் குவறக்�லொம் 
எ ன் ்ப � ற் � ொ � நை  � ல்வி நி று ை ன ங் � ளு க் கு ,  க ்ப ரு  ை ணி � 
ை ள ொ � ங் � ளு க் கு ,   தி வ ர ய ர ங் கு � ளு க் கு  வி டு ப பு 
அறிவிக்�ப்பட்டிருக்கிறது. 

ந�ொயத் க�ொற்று அல்லொ�ைர�வள விை ந�ொயத் க�ொற்று 
உள்ளைர�ளுக்கு மு�மூடி க்பரும்்பலவனக் க�ொடுக்கும். 
ை ய � ொ ன ை ர � ள் ,  கு ழ ந வ � � ள் ,  ந � ொ ய  எ தி ர ப பு ச  ச க் தி 
குவறைொனைர�ள்,  சக்�வரக் குவற்பொடுள்ளைர�ள்,  இ�யம் சொரந� 
ந�ொயுள்ளைர�ள் எசசரிக்வ�யொ� இருக்�வும்.  நீங்�ள் ைொழும் 
்பகுதி�ளில் உள்ள ஆரம்்ப சு�ொ�ொர நிவலயங்�ளில் முன்நனற்்பொடு�ள் 
உள்ளனைொ என உறுதி்படுத்திக் க�ொள்ளுங்�ள். 

ஒதுங்கி நில்லு! தீட்டுப்பட்டுடும்! Social distancing என்ற புதிய 
்ப�த்வ�க் க�ொணடு ைநதிருக்கிறது.  மக்�வளத் க�ொைொதீர!  வ� 
குலுக்�ொதீர!  மு�மன் சிரித்து வ�கூபபினொல்ந்பொதும்!  என்னது 
�ட்டிபபிடி வைத்தியமொ? மூச! சரி வ��வளக் �ழுவி விைலொம்!  
உங்�ள் வ�ந்பசிவய?  ைவ�க்க�ொரு �யிறு�வள வ�யில் 
�ட்டியிருக்கிறீர�நள?  அதில் க�ொற்றும் வைரசு�வள எவ�க் 
க�ொணடு அ�ற்றுவீர�ள்?  ஆரம்்ப சு�ொ�ொர நிவலயங்�ளில் ஒரு 
கைன்டிநலட்ைர கூை இல்வலநய?  பின் எந� மு�ொந�ரத்தில் 
�யொரொ� இருக்கிநறொம் என்கிறீர�ள்!  எயம்ஸ் நரஞ்சில் சிநதிப்பவ� 
விடுத்து ஏவழ�ளுக்�ொ� என்று சிநதிபபீர�ள்? அகமரிக்�ொ ந்பொன்ற 
�ொடு�ளிநலநய ந�ொவு விடுபபு 20% மக்�ளுக்குத் �ொன் என்ற ந்பொது 
94% முவற சொரொத் க�ொழிலொளர�ளுக்கு விடுபபுச சொத்தியமொ?  
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அன்றொைங் �ொயசசி�ளுக்கு அன்றன்வறக்கு உவழத்�ொல் �ொநன 
நசொறு?

ஒபபீட்ைளவில் ்பொதிக்�ப்பட்ைைர�ளில் 1000 க்கு18 ந்பர �ொன் 
என சீன ஆயவி�ழ் குறிபபிடுகிறது. சில ஆயவு�ள் குறிபபிட்ை lati-
tude & longitude ல் �ொன் பிரசவன என்கிறது!  ைருமுன் �ொக்�லொம் �ொன் 
அ�ற்�ொன எந� முன்கனடுபபு�ளும் ஏவழ�ளுக்�ொன�ொய 
ந � ொ ன் ற வி ல் வ ல ந ய ?  பி ன்  எ ப ்ப டி ! ?   ஹ ொ லி வு ட்  � டி � ர 
ைொமஹொங்�ஸுக்கு �நரொனொ �ொக்கியிருக்கிறது!  அைரிைம் ்ப்ணம் 
க�ொட்டிக் கிைக்கிறது! �ொசு �ொப்பொற்றிவிடும்!  குப்பனுக்கும், 
சுப்பனுக்கும்? இருக்�ன் குடி மொரியொத்�ொ மட்டும் �ொனொ? ஓயொமல் 
வ� �ழுவினொல் compulsive obsessive neurosis என்ற மனந�ொய 
என்றொர�நள? எல்நலொவரயும் மனந�ொயொளி ஆக்�ப ந்பொகிறீர�ளொ? 
அ க � ல் ல ொ ை ற் வ ற யு ம்  வி ை  நு ண ணு யி ரி ய லி ல் 
்பொல்பொைம்இருக்கிறது, “Successful  pathogens never ki l l  the 
host”அவைொகறனில் COVID 19 Corona virus disease 2019   எனும் 
�நரொனொ வைரஸ் கைற்றி�ரமொன கிருமி இல்வலயொ?  ந்பொன்ற 
மொற்றுக் �ருத்து�வளயும் �ைனத்தில் க�ொள்ள நைணடும். 

ை�நதி�வள �ம்்பொதீர�ள்! ை�நதி�வளப ்பரப்பொதீர�ள்! 
்பயப்படுைவ�விை அறிவியல் பூரைமொ� அணுகுைது மிகுந� 
்பலவனத் �ரலொம். ந�ரளொவில் ஆரம்பித்துள்ள “பிநரக்�கசயின்” 
விழிபபு்ணரவு �ைைடிக்வ��ள் மிகுந� ்பலவனத் �ரலொம்.  
எவைளவுக் க�வைளவு க்பொதுமக்�ள் கூடுைவ�த் �விரக்கிநறொநமொ 
அவைளவுக்�வைளவு ந�ொயின் தீவிரத்வ� �ட்டுக்குள் க�ொணடு 
ைநது விைமுடியும் என்்பவ� �ம்புங்�ள் இவ�யும் �ைநது 
விடுநைொம் எனநை வைரஸ் க�ொற்வற உவைபந்பொம்.  சங்கிலி 
உவை்பைட்டும்.

�ன்றி

முவனைர. எஸ்.தின�ரன்
�வலைர, �மிழ்�ொடு அறிவியல் இயக்�ம்



பதிப்புரை
உல�ம் ஏரொளமொன சைொல்�வள சநதித்து அறிவியலின் 

துவ்ணநயொடு மீணடும் மீணடும் மீணடு ைநதுள்ளது. ஒவகைொரு 
�ொல�ட்ைத்திலும் ந�ொய�ள் உலவ�யும் ந�சங்�வளயும் அசசுறுத்தி 
ைநதுள்ளது. கிரொம அளவிலொன ந�ொய�ள் ந்பொய உல�ளொவிய 
ந�ொய�ள் இன்று உலகின் சைொலொ� உருகைடுத்து ைருகிறது. எல்லொ 
சைொல்�வளயும் மனி� சமூ�ம் அறிவியலின் துவ்ணநயொடு 
எதிரக�ொணடு கைற்றி க்பற்று ைநதுள்ளது.  ந�சம் முழுைதும் ்பொதித்� 
ந�ொய�ள், ்பல ந�சங்�வள ்பொதித்� ந�ொய�ள், இன்று உல�ம் 
முழுைதும் ்பொதிக்கும் ந�ொய�ளொ� ்பரவி  உள்ளது ந�ொய�வள 
எ தி ர க � ொ ள் ள வு ம்  ந � ொ ய  ை ரு மு ன்  � ொ க் � வு ம்  ஏ ர ொ ள ம ொ ன 
ைழிமுவற�வள அரசும் ஊை�ங்�ளும் க�ொைரநது கூறி ைருகிறது. 
இநநிவலயில் அறிவியல் ்பொரவையில் இசசூழவல அணுகுை�ற்கு 
அ றி வி ய ல்  இ ய க் � ம்  கு றி ப பி ை த் � கு ந �  ஒ ரு  பு த் � � த் வ �  
கைளியிடுகிறது. அறிவியல் ்பொரவைநயொடு இன்வறய சூழலில் உள்ள 
அரசியல் குறித்தும் விரிைொ� ந்பசுகிறது . மி�சசிறந� �ருத்�ொளர�ளும் 
விஞ்்ொனி�ளும் எழுத்�ொளர�ளும் இவ்ணநது இந நூவலத் 
க�ொகுத்து இருக்கின்றனர. உல�ளொவிய சு�ொ�ொர இயக்�த்தின் 
ஒருங்கிவ்ணப்பொளர ைொக்ைர சுந�ரரொமன், விஞ்்ொன் பிரசொர 
முதுநிவல விஞ்்ொனி முவனைர கைங்�நைஸ்ைரன், �மிழ்�ொடு 
அறிவியல் இயக்�த்தின் �வலைர முவனைர தின�ரன், முன்னொள் 
�வலைர ந்பரொசிரியர நமொ�னொ, எழுத்�ொளர�ள் இரொமலிங்�ம், 
முவனைர நஹமபிர்பொ, கசந�மிழ்சகசல்ைன்,  பிர்பொ�ரன், ஸ்ரீ குமொர 
உள்ளிட்நைொர இந� நூவல சிறப்பொ� க�ொகுத்துள்ளனர.

�மிழ் சமூ�த்திற்கு மிகுந� ்பயன்�ரும் நூலொ� இந� �ொல�ட்ைத்தில் 
இநநூல் விளங்கும். �மிழ�ம் முழுைதும் க�ொணடு நசரக்கும் 
்பணிவய �மிழ்�ொடு அறிவியல் இயக்�த்தின் க்பொறுப்பொளர�ள் 
�ொம�மின்றி கசயய நைணடுகிநறொம்.�ருத்துக்�ளும் கசயதி�ளும் 
மிகுந� இநநூவலத் க�ொகுத்� குழுவினருக்கும் அசசிட்ை மற்றும் 
கைளியிை ஏற்்பொடு�ள் கசய� கைளியீடு�ள் குழுவிற்கும் �ன்றியுைன் 
்பொரொட்டுக்�வளயும் க�ரிவித்துக் க�ொள்கிநறொம்.

எஸ்.சுபரமணி,
 மொநில க்பொதுச கசயலொளர,

 �மிழ்�ொடு அறிவியல் இயக்�ம்.
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க�ொள்ளை ந�ொய் க�ொந�ொனொ ்ை�ஸ் 
2019 ஆணடு இனம் �ொ்ணப்பட்ை க�ொநரொனொ வைரஸொல் 

ஏற்்படும் வைரஸ் க�ொற்றுந�ொய (Coronavirus Disease 2019) 
என்்பதின் சுருக்�நம COVID-19.  ந�ொயின் க்பயர   COVID-19;  
அவ� ஏற்்படுத்தும் கிருமியின் க்பயர க�ொநரொனொ வைரஸ். 
அதி�ொரபபூரைமொ� “�டுவமயொன சுைொச ந�ொய க�ொநரொனொ 
வைரஸ் 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2)”. மற்ற ைவ�  க�ொநரொனொ வைரஸ்�ள் (SARS-CoV) 
லிருநது நைறு்பட்ைது இந� கிருமி. 

இன்ஃப்ளூயன்்ஸா கஸாய்சசல்
�மக்கு �ன்கு அறிந� ஒரு வைரஸ் க�ொற்றுந�ொய ்பருை�ொல 

பளூ �ொயசசல். இன்ஃபளூயன்ஸொ �ொயசசல் A மற்றும் 
இன்ஃபளூயன்ஸொ  �ொயசசல் B வைரஸ்�ள் உட்்பை ்பல்நைறு 
ைவ� க�ொற்று வைரஸ்�ள் மூலம் ைரும் சுைொச ந�ொய �ொன் 
�ொம் க்பொதுைொ� பளூ என்று கசொல்லும் பளூ �ொயசசல் (season-
al flu) . �ொயசசல், இருமல், க�ொணவைப புண, �வசைலி, 
�வலைலி, ஒழுகும் மூக்கு அல்லது சளியொல் அவை்பட்ை  
மூக்கு, நசொரவு மற்றும் சில சமயத்தில் ைொநதி மற்றும் 
ையிற்றுபந்பொக்கு ஆகியவை ்பருை�ொல  பளூ �ொயசசல் 
அறிகுறி�ள். திடீகரன்று ஏற்்படும் இந� ந�ொய க்பரும்்பொலும் 
�ொனொ�நை இரணடு ைொரங்�ளுக்குள் கு்ணமவைநது விடும்.  
நமொசமொன நிவல ஏற்்பட்ைொல் கூை  ஒருைொரத்துக்குள் 
மவறநதுவிடும். 

அ ரி � ொ ன  ச ம ய த் தி ல்  ப ளூ  � ொ ய ச ச ல்  சி க் � ல ொ கு ம் . 
க்பரும்்பொலும் நிநமொனியொ ஏற்்பைலொம். கைகு அரி�ொ� 
நமலும் சிக்�லொன ந�ொயொ� மொறி சுைொசக் ந�ொளொறு  மற்றும் 
்பல உறுபபு�ள்  கசயலிழபபு ஏற்்பைலொம். கைகு அரி�ொ�, 
ஆ யி ர த் தி ல்  ஒ ரு ை ர  எ ன் ற  வி கி த் தி ல் ,   ம ர ்ண ம் ை வ ர 



இட்டுசகசல்லும். ்பருை�ொல பளூ  �ொயசசல் ்பொதிக்�ப்பட்ை 
1000 மனி�ர�ளில் 20 -50 ந்பர ைவர �டுவமயொ� ்பொதிபபுக்கு 
உள்ளொ�லொம்;  1 �்பர இறக்�லொம். அவைளநை. 

ககஸாரைஸானஸா ர�ஸாய 
COVID-19 இன் மி� ்பொதிபபு உள்ளைர�ள்  சொ�ர்ணமொ� 

இரணடு ைொரங்�ளில் கு்ணம் அவைநது விடுைொர�ள். ஆனொல் 
சிக்�லொன நிவலக்கு உள்ளொக்�ப்படு்பைர�ள் கு்ணமொ� 3--6 
ைொரங்�ள் ஆ�லொம்.்பல சமயம் மி�மொ� ந�ொவிட் 2  ந�ொய 
�ொக்கு�ல் இருக்கும்ந்பொது அறிகுறி�ள் பளூ �ொயசசல் ந்பொல 
க�ன்்பைலொம். முவறயொ� ்பரிநசொதித்து பிரித்�றியொவிட்ைொல் 
க்பரும் சிக்�ல். 

சமீ்பத்தில் 2020, பிபரைரி 28 ஆம் �ொள் ஜமொ (JAMA)  என்ற 
மருத்துை ஆயைறிக்வ� உல�ளவில் ்பல்நைறு �ரவு�வள 
அ ல சி  ஆ ர ொ ய ந து  ந � ொ வி ட் - 1 9  ்ப ொ தி ப பு க் கு ள் ள ொ கி 
மருத்துைமவனயில் நசரக்�ப்பட்ை ந�ொயொளி�ளில் சுமொர 83%-
-98% ந�ொயொளி�ளுக்கு �ொயசசல் ைருகிறது;  76%--82% 
ந�ொயொளி�ளுக்கு  ைறட்டு இருமலும்   மற்றும் 11%--44% 
ைவரயிலொன ந�ொயொளி�ளுக்கு உைல்  நசொரவு அல்லது �வச 
ைலிவய  உணைொக்குகிறது எனக் குறிபபிட்டுள்ளனர. 
�வலைலி, க�ொணவை ைலி, ையிற்று ைலி, ையிற்றுபந்பொக்கு 
உள்ளிட்ை அறிகுறி�ள்  ்பதிைொன ந்பொதிலும்கூை   அவை 
கசொற்்பமொ�நை �ொ்ணப்படுகிறது. இவைகயல்லொம் மருத்துை 
மவனயில் நசரக்�ப்பட்ை ந�ொயொளி�ளிைமிருநது க்பறப்பட்ை 
��ைல்�ள் மட்டுநம. எனநை COVID-19 ந�ொயொளியின்  
அறிகுறி�ளும் கூை  கிட்ைத்�ட்ை பளூ �ொயசசல் ந்பொன்றந�. 
ஆ�நை அறிகுறி�ளின் அடிப்பவையில் மட்டும் COVID-19 
ந�ொயத்க�ொற்வற பளூ ்பருை�ொல �ொயசசலிலிருநது 
நைறு்படுத்தி அறிநதுவிை முடியொது என்்பது இ�ன் முக்கிய 
சிக்�ல். 

அரைதியஸான ஆபத்து
எல்லொ வைரஸ் க�ொற்றுந�ொய�ளிலும் வைரஸ் �ொக்கியும் 

கூை  அ�ன் அறிகுறிநய கைளிப்பைொ� �்பர�ள் இருப்பொர�ள்.  
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குறிபபிட்ை மக்�ள் க�ொவ�யில் எதிர உயிரி�ள் (Antibodies) 
குறித்� ஆயவு கசயயும் ந்பொது �ொன் ஒருந்பொதும் ந�ொயின் 
அறிகுறி க�ன்்பைொ� �்பர�ளிைம் கூை இந� எதிரஉயிரி�ள் 
இ ரு ப ்ப வ �  � ொ ம்  அ றி ய ல ொ ம் .  ஆ ன ொ ல்  இ ை ர � ளு ம் 
ந�ொயொளி�வள ந்பொல வைரவச மற்றைர�ளுக்கு ்பரபபும் 
ஆற்றல் க்பற்றிருப்பொர�ள். COVID-19 வைரவசப க்பொறுத்�ைவர 
எவைளவு ந்பருக்கு இப்படி அறிகுறி க�ன்்பைொமல் ந்பொகிறது 
என்்பவ� குறித்� ஆயவு�ள் நமற்க�ொணடுள்ளனர. ஆயினும் 
இ�ற்கு இபந்பொது விவையில்வல. இவைொறு ந�ொய அறிகுறி 
க�ன்்பைொ�, ஆனொல் கிருமி �ொக்�ம் உவையைர�ளும் இந� 
ந�ொவய ்பரப்ப ைல்லைர�ள். இதுவும் ஒரு சிக்�ல். 

ககஸாடும் ர�ஸாய 
சீனொவின் ந�ொய �ட்டுப்பொடு மற்றும் ்பொது�ொபபு வமயத்தின் 

ஆரொயசசியொளர�ள், சீனொவில் 2020 ஜனைரி துைங்கி பிபரைரி 
11 ைவர COVID 19  ்பொதிக்�ப்பட்ைைர என உறுதி கசயயப்பட்ை  
44,672 ந�ொயொளி�வள ஆரொயசசி கசய�னர.  அைர�ளில் 80.9% 
(36,160 ந�ொயொளி�ள்) ந�ொயொளி�ளுக்கு  மி�மொன ்பொதிபபு�ளும்,  
13.8% (6,168 ந�ொயொளி�ள்) ந�ொயொளி�ளுக்கு  �டுவமயொன 
்பொதிபபு�ளும் மற்றும் 4.7% (2,087 ந்பருக்கு) நமொசமொன 
க�ருக்�டி நிவலயும் ஏற்்பட்ை�ொ� ஆயவு முடிவு க�ரிவிக்கிறது.  
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மி �  ந ம ொ ச ம ொ ன  க � ரு க் � டி  நி வ ல வ ய  ச ந தி த் � 
ந�ொயொளி�ளிவைநய சுைொச ந�ொளொறு, கசபடிக் அதிரசசி (Sep-
tic Shock), ்பல உறுபபுக்�ள் கசயலிழபபு ஆகிய அைலமொன 
்பொதிபபு�ள் ஏற்்பட்ைது என இந� ஆயவு கூறுகிறது. இந� 
ஆயவின் ்படி இந� வைரஸ் க�ொற்றுந�ொய வமயமொ� 
விளங்கிய ஹூந்ப மொ�ொ்ணத்தில் (Hubei Province)  1000 
ந � ொ ய ொ ளி � ளி ல்  இ ற ப பு  வி கி � ம்  2 9  எ ன வு ம் ,  ம ற் ற 
்பகுதி�ளில்1,௦௦௦ ந�ொயொளி�ளுக்கு   23 எனவும் இறபபு விகி�ம் 
இருந�து. 2020, பிபரைரி 28 ஆம்  �ொள் , கைளியிைப்பட்ை நியூ 
இங்கிலொநதின் மருத்துை ஆயவி�ழ் (The New England Journal of 
Medic ine )  சீனொவின் சுமொர 1 ,100  மருத்துைமவனயில் 
அனுமதிக்�ப்பட்ை ந�ொயொளி�ளின் ஒட்டுகமொத்� வி்பரங்�வள 
ஆரொயநது இறபபு விகி�ம் 1000 ந�ொயொளி�ளுக்கு  14 ந்பர 
மட்டுநம என கூறுகிறது.்பருை�ொல பளூ  �ொயசசவல 
ஒபபிட்ைொல் க�ொரொனொ க�ொள்வளந�ொய க�ொடுவமயொனது. 
எடுத்துக்�ொட்ைொ� அகமரிக்�ொவில் �ைத்�ப்பட்ை ஆயவில் 2017 
ஆம் ஆணடில், ்பருை�ொல பளூ வினொல் ்பொதிக்�ப்பட்ை ஆயிரம் 
1,௦௦௦ ந்பரில் கைறும் 10 ந்பருக்கு �ொன் மருத்துைமவனயில் 
நசரக்கும் அளவுக்கு ந�ொய முற்றியது. அதில் ஒருைர மட்டுநம 
மர்ணம் அவைந�ொர.  

ைடிவது யஸார்
க�ொநரொனொ 19 வைரஸ் ந�ொயொல் ைய�ொனைர�ள் கூடு�லொ� 

மடிகிறொர�ள் என இந� ஆயவு�ள் க�ரிவிக்கின்றன. 80 ையது 
மற்றும் அ�ற்கும் நமற்்பட்ைைர�ளில் இறபபு விகி�ம் 14.8%;  
70 மு�ல் 79 ைவர 8%;  60 – 69 ையது ைவர 3.6%; 50 --59 ையது 
1.3% ;  40 –49 கைறும் 0.4%; 10 --39 ையதிற்குள் உள்ளைர�ளுக்கு 
மி� கசொற்்பமொ� 0.2% மட்டுநம. 9  ையதிற்குட்்பட்ை 
குழநவ��ளின் இறபபு�ள் எதுவும் ்பதிவு கசயயப்பைவில்வல.  
இ�ற்கு மொறொ� பளூ �ொயசசலில் மடி்பைர�ள் குழநவ��ளில் 
�ொன் அதி�ம். 

க�ஸாற்றுர�ஸாய வைலஸாறு 

�ைந� 100 ஆணடு�ளில் உல�ம் குவறந�து 5 அல்லது 
அ � ற் கு  ந ம ற் ்ப ட் ை  க � ொ ற் று ந � ொ ய  � ொ ய ச ச ல் � வ ள ப 
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்பொரத்திருக்கிறது. மு�லில் சுமொர 100 ஆணடு�ளுக்கு முன்பு 
ஸ்்பொனிஷ் �ொயசசல் என்று  அவழக்�ப்பட்ை ஒன்று ைந�து. 
(இது ஸ்க்பயினுைன் எந� க�ொைரபும் இல்வல என்றொலும் 
கூை) இது  ைரலொற்றில் மி� நமொசமொ� ்பதிவு கசயயப்பட்ை 
� ொ ய ச ச ல்  க � ொ ற் று ந � ொ ய ொ கு ம் .  5 0 0  மி ல் லி ய னு க் கு ம் 
அதி�மொநனொர, அல்லது உல� மக்�ள்க�ொவ�யில் மூன்றில் 
ஒரு ்பங்கு ்பொதிக்�ப்பட்ைனர. இதில் இறபபு விகி�ம் என்பது 
5%- 10% ைவர உலக�ங்கும் இருந�து.  இறந�ைர�ளின் 
எணணிக்வ� கசயயப்பைவில்வல, ஆயினும் சுமொர 20 
மில்லியன் மு�ல் 50 மில்லியன் ைவர மடிந�ொர�ள் என 
மதிபபீடு கசயகிறொர�ள். இதில் இவள்ர�ள் �ொன் க்பருமளவு 
மடிந�னர. ைய�ொனைர�ள் சொவு விகி�ம் குவறைொ� இருந�து. 
மூன்று அவல�ளொ� இந� ந�ொய ்பரவியது. மு�லில் 1918 
ைசந��ொலத்தில், பின்னர அந� ஆணடு இவலயுதிர �ொலத்தில் 
இறுதியொ�  1918 ஆணடு குளிர�ொலத்தில் என மூன்று முவற 
சுழன்று அடித்�து. 2 மில்லியன் மர்ணத்வ� ஏற்்படுத்திய 1957-58 
ஆம் ஆணடின் "ஆசிய �ொயசசல்",  ஒரு மில்லியன் சொவை 
ஏற்்படுத்திய 1968-69 ஆம் ஆணடின்  "ஹொங்�ொங் �ொயசசல்", 1997 
ஆம் ஆணடில் ்பறவைக் �ொயசசல் மற்றும் மி� சமீ்பத்தில்  2009ல் 
ைந� ்பன்றிக் �ொயசசல் மு�லிய இதுைவர �ொம் சநதித்துள்ள 
சில முக்கிய வைரஸ் க�ொற்றுந�ொய�ள்  ஆகும்.. இ�ற்கு 
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முன்னொலும் இதுந்பொல க்பரும் க�ொள்வள ந�ொய�ள் ஏற்்பட்டு 
இருக்�லொம். அதுகுறித்� ��ைல்�ள் அன்று இருக்�வில்வல. 

க�ொநரொனொ வைரஸும்  இன்ஃபளூயன்ஸொ வைரஸும் ஒநர 
குடும்்பம் இல்வல, எனநை அறிவியல் ்பொரவையில்  க�ொநரொனொ 
வைரஸ் ந�ொய �ொயசசல் என்று அவழக்�ப்படுைதில்வல. 2003-
04 ஆணடு�ளில் 30 �ொடு�வள ்பொதித்� SARS-COV எனப்படும் 
வைரஸொல் ஏற்்பட்ை சொரஸ் எனப்படும்  �டுவமயொன சுைொச 
ந�ொய (SARS) மற்றும் கமரஸ் அல்லது மத்திய கிழக்கு சுைொச 
ந�ொய ந�ொயக்குறி(MERS or the Middle East Respiratory Disease 
Syndrome) இரணடும் க�ொநரொனொ வைரஸ் ந்பொன்ற ஒரு 
க�ொற்றுந�ொய �ொன். 8500 �்பர�வள ்பொதித்து 813  ந�ொயொளி�ளின் 
உயிவரக் குடித்�து;  சொரஸ் ந�ொய  2500 �்பர�வள ்பொதித்�து;  
858 மர்ணத்வ� கமரஸ் ஏற்்படுத்தியது.

வைலஸாறு கற்பிக்கும் பஸாைம் 

�ொம் ஒரு ந்பொதும் இந� புதிய பளுவிவனக் குறித்தும் 
�ொலநந�ொறும் ைருகிற பளூவின் அ்பொயம் குறித்தும் குவறத்து 
மதிபபிட்டு விைக்கூைொது. இன்றுள்ள மருத்துை �ட்ைவமபபின் 
�ொர்ணமொ� ஸ்்பொனிய பளூ ந்பொன்ற ஒரு சூழ்நிவல ஏற்்பைொது 
என்றொலும் அப்படி ஒரு அைல நிவல �ொம் �ைனமொ� இல்வல 
என்றொல் ைநது விைலொம். 

புதிய ந�ொய�ளுக்�ொன மருநது உருைொக்� சில மொ�ங்�ள் 
எடுக்கும்.  க�ொநரொனொ வைரஸ் ந�ொயக்கு �டுபபுமருநது 2021 
மத்தியில்�ொன் கிவைக்கும் என்று க�ரிகிறது. எனநை சமூ� 
வில�ல்�ள் மற்றும் ந்பொதுமொன மருத்துை �ைனிபபு ஆகியவை 
�ொன் வ�க�ொடுக்கும். 

பளூ ந்பொல இல்லொமல் க�ொநரொனொ வைரஸ் ந�ொய  புதிய 
வைரஸ். இ�ற்கு எதிரொன எதிர உயிரி -ந�ொய �டுபபு க்பொருள் 
யொரிைமும் இருக்�ொது. எனநை, �ொம் ந்பொதிய �டுபபு 
�ைைடிக்வ� எடுக்� வில்வல என்றொல், கைறும் ஒரு ச�விகி� 
இறபவ்ப �ொன் ஏற்்படுத்தும் என்றொலும், உலகின் சரி்பொதி 
ந்பவர இந� ஒரு ஆணடில் மட்டும் க�ொற்றிக்க�ொள்ளும் 
என்்ப�ொல், சுமொர ஐம்்பது மில்லியன் கூடு�ல் சொவு�ளுக்கு 
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� ொ ர ்ண ம ொ கு ம் .  எ ன ந ை  மி �  ை லு ை ொ ன  உ று தி மி க் � 
�ைைடிக்வ��ள் ந�வை. 

என்ன கசயவது? 

க்பொதுநை வைரஸ் க�ொற்றுந�ொய�வள வ�யொள மூன்று 
க்பொது சு�ொ�ொர �ைைடிக்வ��வள நமற்க�ொள்ைொர�ள். 
�னிவமப்படுத்து�ல், �னி அவறயில் வைத்�ல் மற்றும் சமூ� 
வில�ல்�ள் ஆகியவைநய அந� மூன்று �வைமுவற�ள். ஏன்? 
எபந்பொது? எப்படி இவ�க் வ�யொளநைணடும்?

மு�லில் ஏன் வ�யொளநைணடும்? வைரஸ்�ளுக்கு 
அவை�ொக்கும் �ொலம் 1 மு�ல் 7 �ொட்�ள் ஆகும். க�ொநரொனொ 
வைரவஸ க்பொறுத்�ைவர கூடு�ல் ்பொது�ொபபுக்�ொ� இது 
்பதினொன்கு �ொட்�ளொ� க�ொள்ளப்படுகிறது. இது ந�ொயத்க�ொற்று 
ஏற்்பட்ை�ற்கும் அ�ற்�ொன அறிகுறி�ள் க�ரிை�ற்கும் 
இவைப்பட்ை �ொட்�ளொகும். இந� �ொல�ட்ைத்தில் ந�ொய கிருமி 
க�ொற்று ஏற்்பட்ைைர�ள் மற்றைர�ளுக்கு கிருமிவய ்பரப்ப 
ைொயபபுள்ளது. 

சொ�ொர்ணமொ� தும்மும்ந்பொதும், இருமலின் ந்பொதும் வைரஸ் 
எசசில் துளி�ளில் �லநது கைளிப்படும். அடுத்�ைர மூசசு 
இழுக்கும்ந்பொது அல்லது நைறு எங்�ொைது ்படிநது அவ� 
மற்றைர க�ொடும்ந்பொதும் அடுத்�ைர�ளுக்கு ்பரவும். வைரஸ் 
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�லந� இந� துளி �ொநன சில மணிந�ரங்�ளில் மடிநதுவிடும். 
எனினும் அ�ற்கு முன்னர அந� ்பகுதிவய யொரைது க�ொட்ைொல் 
அந� வ�யொல் மூக்கு, ைொய அல்லது �ணவ்ண உரசினொல் 
வைரஸ் �மது உைலுக்குள் புகும். ��வின் வ�பபிடி,  குழொய 
�ணணீர திறப்பொன், �வர�ளம் என அவனைரும் ்பயன்்படுத்தும் 
க்பொருளில் வைரஸ் �லந� துளி ்பட்டு மற்றைர�ளுக்கு 
்பரைலொம். 

எப்படி ர�ஸாய பைவரல �டுப்பது? 
அ. COVID-19ஆல் ்பொதிக்�ப்பட்ைைர�வள இனம்�ணடு 

அைர�வள உைனடியொ� அைர�ள் கு்ணமொகும் ைவர 
மற்றைர�ளின் ந�ரடி க�ொைரபிலிருநது துணடிக்� நைணடும் 
(�னிவமப்படுத்து�ல்) 

ஆ. ந�ொய ்பொதித்� �்பர�ளுைன் புழங்கிய அல்லது அல்லது 
ந�ொய ்பொதித்�ைர�ள் கசன்ற இைங்�ளுக்குச கசன்று 
ைந�ைர�ள் ஆகியைர�வள இனம் �ணடு ்பரிநசொதித்து 14 
�ொட்�ள் அைர�வள , அைர�ள் மூலம் ந�ொய ்பரைொமல் இருக்� 
�னிவமப்படுத்தி வைக்� நைணடும். �ற்ந்பொது இது �நரொனொ 
வைரசொல் ்பொதிக்�ப்பட்ை �ொடு�ளுக்கு கசன்று ைந�ைர�ளுக்கு 
்பரிநதுவரக்�ப்படுகிறது. 

இ. சமூ� வில�ல்�ள்: மக்�ளின் �ைமொட்ைத்வ�யும் 
கூடுைவ�யும் �ட்டுப்படுத்தினொல் ந�ொய ்பொதித்�ைர�நளொடு 
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க�ொைரபு க�ொள்ளொமல் �டுப்ப�ற்கு உ�வும். இவ� அரசு 
்பல்நைறு �ைைடிக்வ� மூலம் கசயல்்படுத்�லொம். ்பள்ளி 
மொரக்க�ட் சினிமொ ந்பொன்ற மக்�ள் கூடும் இைங்�வள மூடி 
மக்�ள் குவிைவ� �டுக்�லொம். இவ� �ொமும் �ன்னொரைமொ� 
நமற்க�ொள்ள  முடியும். �ொநம கைளிநய ந�வையற்று 
�ைமொடுைவ� குவறத்துக்க�ொளநைணடும். திரும்ணம் 
ந்பொன்ற சைங்கு�ளில் கூட்ைம் கூட்ைக்கூைொது. இ�ன் மூலம் 
ந�ொய ்பரைல் நை�த்வ� �ட்டிபந்பொை முடியும். ந�ொய ்பரவும் 
விகி� ைவளவை ந�ரொக்கி ந�ொய வீசசு உசசத்வ� அவைைவ� 
�ொம�ப ்படுத்� முடியும். இவை்பட்ை �ொலத்தில் மற்ற �ற்�ொபபு 
�ைைடிக்வ� எடுத்து உயிர ்பலிவய �டுக்�லொம். 

சமூக விலக்கம் ரபஸாதுைஸான�ஸா? 
கைளி�ொட்டிலிருநது மட்டும் இந� ந�ொய இறக்குமதியொகிறது 

என்றொல் கைளி�ொட்டு ்பய்ணத்வ� �ட்டுப்படுத்து�ல், அங்ந� 
கசன்று ைந�ைர�வள �னிவம ்படுத்து�ல், ந�ொய கிருமி 
க�ொணைைர�வள அணுகி கசன்றைர�வள மருத்துை ரீதியொ� 
�ண�ொணித்�ல் என்ற �ைைடிக்வ��ள் ந்பொதும். ஆனொல் �ம் 
சமூ�த்தில் இந� ந�ொய கிருமி ்பரவி விட்ைது. ந�ொய அறிகுறி�ள் 
கைளிப்பைொமல், ஆனொல் கிருமி �ொக்�ம் க�ொணடு உள்ளைர�ள் 
இருக்கிறொர�ள் என்ற நிவல என்றொல் �மது �ைைடிக்வ� 
நமலும் வீரியம் மிக்� �ொ� இருக்�நைணடும். நமலும் எல்லொ 
வைரசு�ளும் எப்படியும் மக்�ள் அவனைரிைமும் ்பரவும். 
எ ன ந ை  ச மூ �  அ ள வி லு ம்  இ ந �  கி ரு மி வ ய  உ ை லி ல் 
க�ொணைைர�ள் இருப்பொர�ள் என்்பவ� �ைனத்தில் க�ொணடு 
திட்ைமிைல் அைசியம். 

மு�லில் ்பள்ளி, �ல்லூரி, திவரப்பை அரங்கு என மக்�ள் 
கூட்ைம் கூடும் ைொயபபுள்ள எல்லொ ைழி�வளயும் மூடிவிை 
நைணடும். ஆனொல் அதுமட்டும் ந்பொ�ொது. 

ந�ொய அறிகுறி இல்லொமல், ஆனொல் ந�ொயக் கிருமி �ொக்�ம் 
க�ொணைைர�ள் மற்றைர�ளுக்கு கிருமிவய ்பரபபுைொர�ள். 
நமலும் ்பல சமயம் ந�ொவிட் 19 ந�ொய உள்ளைர�ளுக்கு 
மி�மொன �ொயசசல், சளி ைநது அைர�ளுக்கு கு்ணமொகிவிடும். 
ஆனொல் அைர�ளொல் மற்றைர�ள் ந�ொயொளியொ� கூடும். 
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இைர�ளும் இைரவள சிகிசவச கசய� ைொக்ைர�ளும் இது 
கைறும் ஃபளு என்நற �ருதி கசயல்்படுைொர�ள். ஆனொல் 
உள்ள்படிநய இைர�ளில் சிலர க�ொநரொனொ வைரஸ் �ொக்�ம் 
க�ொணைைர�ள். இரணடின் அறிகுறியும் ஒன்று�ொன். எனநை. 
சமூ�த்தில் இந� கிருமி ்பரவியுள்ள�ொ என்பவ� �ணைறிய 
நைணடும். எனநை பளூவிற்�ொன அறிகுறி�ள் இருந�ொநல 
ந்பொதும் அைர�வளயும் �நரொனொ வைரஸ் ்பரிநசொ�வன 
க ச ய து வி ை  ந ை ண டு ம் .  இ ல் வ ல  எ ன் ற ொ ல்  � ம து 
�ைனக்குவறைொல் கிருமி நமலும் நமலும் ்பரவிக்க�ொணநை 
இருக்கும். 

120 ந�ொடி மக்�ள் க�ொவ� க�ொணை இநதியொவில் இதுைவர 
கைறும் 7000 ந்பருக்கு �ொன் க�ொநரொனொ ்பரிநசொ�வன 
�ைநதுள்ளது. இது மி� க்பரும் அைலம். க�ொநரொனொ ்பொதித்� 
�ொடு�ளுக்கு கசன்றைர�ளில் க�ொநரொனொ ந�ொய அறிகுறி 
க � ன் ்ப டு ்ப ை ர � ள் ,  இ ை ர � வ ள  க � ரு ங் கி  க � ொ ை ர பு 
க�ொணைைர�ள் என்ற சுருங்கிய ைட்ைத்துக்குள் மட்டுநம 
்பரிநசொ�வன கசயயப்படுகிறது. ந�ொயின் ஆரம்்ப �ொல அறிகுறி 
உள்ள அவனைவரயும் ்பரிநசொதிப்பந� அறிவியல் பூரைமொன 
தீரவு. க�ன் க�ொரியொவில் சொவலநயொரங்�ளில் ்பரிநசொ�வன 
வமயங்�வள ஏற்்படுத்தி ஃபளு அறிகுறி இருந�ொநல 
முன்கனசசரிக்வ�யொ� ்பரிநசொ�வன கசய��ன் விவளவு 
க்பரும் ்பொதிபபு இல்லொமல் அந� �ொடு �பபியது. அந� சமயம் 
முன்கனசசரிக்வ�  ்பரிநசொ�வனவய கசயய �ைறிய இத்�ொலி 
இன்று ந�ொயின் உல� வமயமொ� உருைொகிக்க�ொணடிருக்கிறது. 

இநதியொவில் இதுைவர கைறும் 52 ்பரிநசொ�வன வமயங்�ள் 
மட்டுநம �யொர ்படுத்�ப்பட்டுள்ளன. இது இநதியொ ந்பொன்ற 
க்பரும் ்பரபபு உவைய �ொட்டுக்கு ந்பொ�ொது. 

இதில் உள்ள முரண என்னகைன்றொல் எவ�யும் கசயயொமல் 
இந� க�ொற்றுந�ொவய அ�ன் ந்பொக்கில் விட்டுவிட்ைொல் 
குவறந� �ொட்�ளில் அ�ன் ஆட்ைம் முடிநதுவிடும். மொல் 
ந்பொன்ற ைணி� �ைைடிக்வ��வள �டுக்� நைணடிைரொது. 
க்பொருளொ�ர இழபபு கைகு குவறைொ� இருக்கும். ஆனொல் 
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அ�ற்கு �ொம் க�ொடுக்கும் விவல சகிக்� முடியொ� அளவு உயிர 
்பலி. 

எல்லொ க�ொற்றுந�ொய�ளும் இறுதியில் வீரியம் குவறநது 
நின்றுவிடும். க்பொதுைொ�நை ஒரு�ைவை வைரஸ் க�ொற்று 
ைந�ொல் அைருக்கு இரணைொம் �ைவை அந� வைரஸ் எதுவும் 
கசயயொது. இது�ொன் �டுபபூசி பின்நன உள்ள சூட்சுமம். அந� 
ந்பொல இறுதியில் எல்நலொருக்கும் மி�மொன அளவில் இந� 
கிருமி ்பரவி இறுதியில் இந� ந�ொய முற்றிலும் வீரியம் 
இழநதுவிடும். ஆனொல் அ�ற்கு சில ஆணடு�ள் ஆகும். 

�ஸாம் என்ன கசயய ரவண்டும்? 
அ.  வ��வள அடிக்�டி நசொபபும் �ணணீரும் க�ொணடு 

�ழுை நைணடும். வ�யின் எல்லொப ்பகுதி மற்றும் விரல்�ள் 
விரல் இடுக்கு�ள் என எவ�யும் விைொமல் சுமொர இரு்பது 
வினொடி�ள் நசொபபு க�ொணடு ந�யத்து �ழுைநைணடும். ைசதி 
குவறைொ� இருபபினும்  குறிப்பொ� எபந்பொக�ல்லொம் 
குழநவ��ள் மற்றும் க்பரியைர�வளத் க�ொடுை�ற்கு முன்பும், 
உ்ணவு ்பரிமொறுை�ற்கு முன்பும் �ட்ைொயம் வ�வய �ழுவுங்�ள். 

ஆ.  உங்�ளுவைய �ண�ள் மூக்கு ைொவய �ழுைொ� வ��ளொல் 
க�ொடுைவ�த் �விரபபீர. �ணவ்ண �சக்குைதும் மூக்வ� 
ந�ொணடுைதும் ஒருந்பொதும் �ல்ல ்பழக்�ம் இல்வல .அந�ப 
்பழக்�ம் இருந�ொல் உங்�ளுக்கு இவ�ப ்பற்றி எடுத்துச கசொல்ல 
உற்றொர உறவினர இல்வலகயன்றொல் அந�ப ்பழக்�த்வ� 
வ�விை இதுநை �ல்ல �ரு்ணம்.

இ .  வீ ட் டி ல்  ய ொ ர ொ ை து  ந � ொ ய ை ொ ய ப ்ப ட் டி ரு ந� ொ ல் 
அைர�ளிைமிருநது ஒரு மீட்ைர விலகி இருக்� நைணடும் என்ற 
விதிவய சொத்தியமொனொல் பின்்பற்றவும். அைருவைய உடுபபு 
மற்றும் துணவை பிரித்து வைக்�வும். அைர குழநவ�யொ� 
இருந�ொல் இது அவைளவு எளி�ொன�ல்ல. ஆனொல் வ� 
�ழுவு�ல் மூலம் இவ� சரி கசயயலொம்.

ஈ. க்பொது இைங்�ளில் எசசில் துப்பொமல் இருக்�வும். 

உ. ஃபளு அறிகுறி இருந�ொல் உங்�ளுக்கு மி�மொன 
க�ொநரொனொ ந�ொய இருக்�லொம் அல்லது அது கைறும் ஃபளு 
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�ொயசசலொ�வும் இருக்�லொம். எனநை ்பொது�ொபபிற்�ொ� ந�ொய 
அறிகுறி உள்ளந்பொது வீட்டிநலநய இருக்�வும். கைளிநய 
கசல்லநைணைொம். �மக்கு �ம்மொல் COVID-19 ஐயும் ்பருை�ொல 
பளூவையும் நைறு்படுத்திப ்பொரக்� இயலொது

ஊ.  ஒருைர மத்திய�ர ைரக்� சம்்பளம் ைொங்கும் 
க�ொழிலொளியொ� இருந�ொல் அைருக்கு சம்்பளத்துைன் கூடிய 
விடுபபு கிவைக்கும். மருத்துை விடுபபு சம்்பளம் என்்பது 
மி�வும் முக்கியம்.�யங்�ொமல் விடுபபு எடுத்துக்க�ொணடு 
உங்�வளயும் ஊவரயும் ்பொது�ொத்துக்க�ொள்ளுங்�ள். அன்றொைம் 
நைவலக்கு கசன்று சம்்பொதிக்கிற மருத்துை விடுபபு இல்லொ� 
மக்�ள் என்ன கசயைொர�ள்.  உங்�ளொல் ைொங்� முடிந�ொல் மு� 
�ைசம் ஒரு �ல்ல நயொசவன.

எ. எந� �ொர்ணத்வ� க�ொணடும் ந�வையில்லொமல் மு� 
� ை ச ம் ,  வ � � ழு வு ம்  ந ல ொ ஷ ன் � ள் ,  டி ஷ் யூ  ந ்ப ப ்ப ர 
மு�லியைற்வற உங்�ள் ைொங்கும் சக்திக்கு அப்பொற்்பட்டு 
ைொங்� நைணைொம். இவை ந�ொவய கு்ணப்படுத்�ொது. �மக்கு 
ஒரு எளிய ைழி என்னகைன்றொல் ஒரு வ�க்குட்வை 
வைத்துக்க�ொணடு அவ� அந� �ொள் முடிவில் க�ொதிக்கும் 
கைநநீரில் முக்கி �சக்கி �ொயபந்பொட்டு ்பயன்்படுத்துைது 
�ல்லது. . அவ� மற்ற துணி�ளுைன் நசரத்து அலசக் கூைொது. 
தும்மும்ந்பொதும் இருமும்ந்பொதும் வ�க்குட்வைவய வைத்து 
ைொவய மூை மறைொதீர�ள். வ�க்குட்வைநயொ மு�க் �ைசநமொ 
இரணடுநம கிருமி�வள நசரத்து வைக்கும் இைமொ� 
மொறிவிடுகிறது . எளிதில் அழிக்�க் கூடிய டிஷ்யூ ந்பப்பர�ள் 
ைநதுவிட்ை பிறகு வ�க்குட்வை�ள் ைழக்க�ொழிநது ைருகிறது. 
ஆனொல் டிஷ்யூ ந்பப்பர ைொங்� ைசதி இல்லொ�ைர�ள் 
வ�க்குட்வை�வள ்பயன்்படுத்�லொம். ��வு வ�பபிடி, 
இருக்வ�யில் வ� வைக்கும் இைங்�ள் ,க்பொதுைொ� மற்றைர�ள் 
க�ொடுகின்ற இைங்�ள் ஆகியைற்வற க�ொடுைவ� முடிந�ைவர 
�விரக்� நைணடும்.

ஏ. ைசதியுள்ளைர�ள் ைழக்�ம்ந்பொல் நைவலக்கு கசன்று 
க ச ல வு � ள்  க ச ய ை து  ஏ வ ழ � ளு க் கு  மி � வு ம் 
அத்தியொைசியமொகும். இதுவும் ைறியைர�வள ்பொது�ொக்கும். 



வ�ொள்ளை ந�ொய் வ�ொந�ொனொ ்ெ�ஸ் | 19 

எனநை ஆட்நைொவிநலொ ்பஸ்ஸிநலொ நைவலக்கு கசல்லுங்�ள் 
. க�ருவில் விற்கும் வியொ்பொரியிைம் பூ ைொங்குங்�ள் , 
்பலசரக்குக் �வைக்குச கசல்லுங்�ள், க�ொறுக்குத்தீனி 
ைொங்குங்�ள், சிறு ஓட்ைலுக்கு கசன்று உ்ணவு அருநதுங்�ள். 
�சசவரக் கூபபிட்டு மரொமத்து நைவல�ள் கசயயுங்�ள்.இந� 
ந�ொய க�ொற்றொல் க்பொருளொ�ொர சிக்�லில் அதி� மக்�ள் 
இருக்கிறொர�ள். சமூ� மற்றும் ஒட்டுகமொத்� �னிவமப 
்படுத்து�ல் என்்பது க்பருைொரியொ� இருக்கின்ற ஏவழ�ளுக்கும், 
அவமபபுசொரொ க�ொழிலொளி�ளுக்கும், வ�விவன்ர�ளுக்கும், 
சுயக�ொழில் கசயநைொருக்கும் அதி� துன்்பத்வ�க் க�ொடுக்கும். 
� ம் ம ொ ல்  மு டி ந �  ை வ ர யி ல்  ை ச தி  க � ொ ண ை ை ர � ள் 
ைசதியற்றைர�ளின் க�ொழில்�வள ைொடிக்வ� கசயது உ�வுைது 
இந� சூழலில் அைசியம். 

ஐ )  சூ ை ொ �  � ண ணீ வ ர ந ய ொ  அ ல் ல து  ந ை று  ஏ து ம் 
்பொனங்�வளநயொ அடிக்�டி குடிக்� நைணடும். இது குறிப்பொ�, 
� வ ள த் து ப ந ்ப ொ ன ை ர � ளு க் கு ம்  , ம ன  அ ழு த் � த் தி ல் 
இருப்பைர�ளுக்கும் க�ொஞ்சம் உைல்நிவல சரியில்வல என்று 
நிவனப்பைர�ளுக்கும், ஆரம்்ப நிவல க�ொணவை புண 
உள்ளைர�ளுக்கும் �ல்லது. குளிர �ொற்றில் கைளியில் 
கசல்லும்ந்பொதும், க�ொணவைப புண உைன் தூங்கும்ந்பொதும் 
, �ழுத்வ�ச சுற்றி மபளவரச சுற்றி க�ொள்ைது �ல்லது. 
ஒவகைொருைரது க�ொணவையிலும் சிறபபு திசுக்�ளொல் ஆன 
ைொன்சில்�ள் உள்ளன. இைற்றின் நைவல என்னகைன்றொல் 
கிருமி�வளப பிடித்து, �டுத்து அவை மூசசுக்குழொய மற்றும் 
நுவரயீரலுக்கு கசல்லொமல் �டுப்பது ஆகும். இவ�ச 
கசயயும்ந்பொது அது அவைபந்பொது வீக்�ம் அவைகிறது. 
சூைொன ்பொனம் இந� வீக்�த்வ� குவறத்து உைலின் ந�ொய 
எதிரபபு சக்திவய அதி�ரிக்� உ�வுகிறது. 

அைசு என்ன கசயயரவண்டும் 

அ. க�ொநரொனொ ்பரிநசொ�வனவய விரிவு ்படுத்�நைணடும். 
சளி இருமல் க�ொணை எல்நலொரும் இலைசமொ� ்பரிநசொ�வன 
க ச ய து க � ொ ள் ள  ை வ �  க ச ய ய  ந ை ண டு ம் .  உ ை ல் 
கைப்பநிவலவய �ண�ொணித்து அறிவுறுத்தும் ்பணிவய 
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விரிைொ� கசயயநைணடும். எங்க�ல்லொம் சொத்தியநமொ 
அங்க�ல்லொம் ்பரிநசொ�வன ைசதி ஏற்்படுத்� நைணடும்

ஆ �ற்ந்பொது ஒரு கைணடிநலட்ைர(Ventilator) கூை இல்லொ� 
்பல மொைட்ை மருத்துைமவன�ள் உள்ளன. ்பல இைங்�ளில் 
அைசர சிகிசவச பிரிவு கூை இல்வல. �னிவம ்படுத்�ப்பட்ை 
ை ொ ர டு � ள்  இ ல் வ ல .  வி வ ர ை ொ �  எ ல் ல ொ  ம ொ ை ட் ை 
மருத்துைமவன�வளயும் சரநை கசயது குவறந�்பட்ச 
ைசதிவய ஏற்்படுத்� நைணடும்.மக்�ள்க�ொவ�யில் 50% 
ந�ொயத்க�ொற்று ஏற்்பைக்கூடும் இதில் 4% ந்பருக்கு முக்கியமொன 
�ைனிபபு ந�வைப்படும்  இரு்பது லட்சம் மக்�ள் க�ொவ� 
க�ொணை மொைட்ைத்தில் சுமொர 20,000 ந்பர மருத்துை உ�விவய 
�ொடுைொர�ள். இதில் சிலருக்கு ந�ொய �டுவம நிவலவய 
எட்டும். எனநை ஐநது ்பத்து லட்சம் மக்�ள் க�ொவ�க்கு 
குவறந� ்பட்சம் ஒரு கைணடிநலட்ைர ஒரு ஐ-சி-யு க�ொணை 
மருத்துை �யொர நிவல இபந்பொது விவரநது ஏற்்படுத்� 
நைணடும். இந� கைணடிநலட்ைர�ள் வீ்ணொ�ொது. மூபபு 
ந�ொய�ள், ்பொம்புக்�டி ந்பொன்ற ்பல சிக்�ல்�ளுக்கும் 
கைணடிநலட்ைர ந�வை. எனநை இவை மு�லீடு மட்டுநம.

 இ. எந� மொைட்ைத்திலொைது இந� ந�ொய க�ொள்வள 
ந�ொயொ� ்பரவினொல் அந� மொைட்ைத்தில் உள்ள �னியொர 
மருத்துைமவன உட்்பை எல்லொ மருத்துை நசவை�வளயும் 
அரசு வ�யில் எடுத்து அவனைருக்கும் மருத்துைம் �ர 
ந�வையொன உறுதிவய ஏற்�நைணடும். 

ஈ மு� மூடி�ள் மற்றும் சுத்தி�ரிபபு திரைம் (sanitizer) 
ந்பொன்றவை ந�ொயொளி�ளுக்கும் முன்னணியில் ்பணி  கசயயும் 
மருத்துை ்பணியொளர�ளுக்கும் அத்தியொைசிய ந�வை. 
இதுந்பொன்ற அத்தியொைசிய ்பொது�ொபபு உ்ப�ர்ணங்�வள 
மருத்துை்பணியில் ஈடு்படுநைொருக்கு உறுதி கசயய நைணடும்.

  உ. கைகுஜனக் கூட்ைங்�ள்,  சமூ�, ம�, விவளயொட்டு 
க�ொைர்பொன , �லொசசொர அல்லது அரசியல் க்பொது நி�ழ்வு�ள் 
இ ன் னு ம்  சி ல  � ொ ல ம்  � வி ர க் � ல ொ ம் -  ஆ ன ொ ல்  � வ ை 
கசயயக்கூைொது.
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ஊ .  க � ொ ற் று ந � ொ வ ய ப  ்ப ற் றி  அ றி க் வ � ய ளி க் கு ம் 
ஊை�ங்�ளின் சு�நதிரம் எல்லொ ந�ரங்�ளிலும் ்பொது�ொக்�ப்பை 
நைணடும். இருபபினும், ்பரைலின் �ன்வம, ந�ொயத்க�ொற்றின் 
ஆ�ொரம் அல்லது சிகிசவசயின் அடிப்பவையில் ஒரு கசயதிவய 
எடுத்துச கசல்லும்ந்பொது அது அதி�ொரபூரை கசயதியொ� 
இருக்�நைணடும். நைறுமூலம் க�ொணை கசயதி�வள 
கைளியிடும்ந்பொது இது ந்பொலியொன�ொ�நைொ அல்லது 
�ைறொ�நைொ இருக்� கூடும் என்ற எசசரிக்வ�யுைன் �ொன் 
கைளியிைநைணடும். 
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க�ொந�ொனொ: 
்ை�்ை விட நை�மொ�ப் ப�வும் ைதந்தி�ள

�ைந� ஆணடு திசம்்பரில் சீனொவில் ஆரம்பித்� க�ொநரொனொ 
வைரஸ் க�ொற்று இபந்பொது இநதியொவிற்கும் ைநதுவிட்ைது. 
உலகின் ்பல ்பகுதி�ளில் நை�மொ� ்பரவி ைருகிறது. சீனொவின் 
வூஹொன் பிரொநதியம் மூைப்பட்ை�ொ� கசயதி�ளில் ்பொரத்துக் 
க�ொணடிருநந�ொம். இபந்பொது ந�ரளொவில் ்பல மொைட்ை 
கசயல்்பொடு�ள் மூைப்பட்டிருக்கிறது. மொரச 11, இரவு எட்ைவர 
மணிைவர க�ொநரொனொைொல் கமொத்�ம் ்பொதிக்�ப்பைர�ள் 
எணணிக்வ� 1,21,747. இைர�ளில் இறந�ைர�ள் எணணிக்வ� 
4,387. இநதியொவில் மட்டும் கமொத்�ம் ்பொதிக்�ப்பட்ைைர�ள் 
62. �ொன்கு ந்பர ஏற்�னநை கு்ணமவைநதும் விட்ைொர�ள். 
ஒருைர மர்ணம் அவைந�ொர என்ற கசயதி�ள் ைந�ைண்ணம் 
உள்ளன. இந� எணணிக்வ��ள் �ொள்ந�ொறும் மொறிக்க�ொணநை 
இருக்கும். 

மூன்று மொ�ங்�ளில் லட்சம் ந்பவர மட்டும் �ொன் க�ொநரொனொ 
்பொதித்திருக்கிறது. ஆனொல், நூறு ந�ொடி மக்�ளுக்கும் நமல்  
்பொதித்திருக்கிறது! இதுைவர அ�னொல் உயிரிழபபு எதுவும் 
இல்வலகயன்றொலும், இனிநமல் எதுவும் �ைநதுவிடுநமொ 
எ ன் று  ்ப ய ப ்ப ை  ந ை ண டி யு ள் ள து .  அ ப ்ப டி  எ ன் ன 
விஷயகமன்றொல், க�ொநரொனொ குறித்து ்பரவும் ை�நதி�ள்�ொன் 
அது! க�ொநரொனொ ்பரவுைது குறித்தும், க�ொநரொனொக்கு மருநது 
என்றும் கிளம்பும் ை�நதி�நள உயிவரப ்பறிக்கும் ைொயபபு 
இருப்ப�ொல் வைரவஸ விை நை�மொ�ப ்பரவும் ை�நதி�ள் 
்பற்றிய உணவம�வளத் க�ரிநதுக�ொள்ள நைணடியிருக்கிறது.

ககஸாரைஸானஸா ரவைஸ் என்்ஸால் என்ன?
க�ொநரொனொ வைரஸ்�ள் விலங்கு ைழி க�ொற்றும் வைரஸ்�ள். 

விலங்கு என்றொல், மனி�னும் அைக்�ம். இதுைவர ஏழு 
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ைவ�யொன க�ொநரொனொ வைரஸ்�ள் மனி�ர�ளிைமும், 
விலங்கு�ளிவைநயயும் �ணடுபிடிக்�ப்பட்டிருக்கிறது. 
க�ொநரொனொ என்றொல் கிரீைம் என்று க்பொருள். நுணந்ணொக்கி 
ைழிநய �ொணும்ந்பொது  – க�ொநரொனொ வைரஸ்�ளின் ்பரபபில் 
கிரீைம் ந்பொன்ற கூரமுவன ஏற்பி�ள் இருப்ப�ொல், இந�ப 
க்பயர. சொ�ொர்ண சளி ஏற்்படுத்தும் க�ொநரொனொ வைரஸில் 
இருநது, இறபவ்ப ஏற்்படுத்�க்கூடிய சொரஸ் (SARS), கமரஸ் 
(MERS) ந்பொன்ற ஏழு ைவ� க�ொநரொனொ வைரஸ்�ள் �மக்குத் 
க�ரியும். க்பொதுைொ�, நமல்-நுவரயீரல் சொரந� ந�ொய 
அறிகுறி�வள இவை ஏற்்படுத்தும். இபந்பொது �ம்வம 
அசசுறுத்திக் க�ொணடிருக்கும் வைரஸின் க்பயர - SARS-CoV-2, 
இந� வைரஸ் �மக்கு ஏற்்படுத்திக் க�ொணடிருக்கும் ந�ொயின் 
க்பயர - COVID-19. COVI என்றொல் COronaVIrus, D என்றொல் Disease 
மற்றும் 19 என்்பது இந� ந�ொய �ணடுபிடிக்�ப்பட்ை ஆணடு. 
இன்வறய நிவலயில் க்பொதுைொ� �ொம் க�ொநரொனொ வைரஸ் 
என்று கசொல்லிக் க�ொணடிருக்கிநறொம்.

ககஸாரைஸானஸா ரவைஸ் க�ஸாைங்கியது சஸார்்ந� வ�்நதிகள்:
க�ொநரொனொ வைரஸ் எங்கிருநது க�ொைங்கியது? இந� 

ந�ள்விவயச சுற்றித்�ொன் ஒரு நமொசமொன ை�நதி உலொ 
ைநதுக�ொணடிருக்கின்றது.

இந� க�ொநரொனொ வைரஸ் சீனொவின் வூஹொனில் உள்ள 
�சசுயிரியல் நிறுைனத்தில் (Institute of Virology) க�ொைங்கிய�ொ�ச 
கசொல்லும் ஒரு ை�நதி.  �சசுயிரியல் நிறுைனங்�ளில் ‘உயிரியல் 
்பொது�ொபபின்’ ந�வைவயப க்பொருத்து �ொன்கு அடுக்கு�ளில் 
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குறிபபிடுைொர�ள். �ொன்�ொைது அடுக்கு என்றொல், இறபவ்ப 
ஏற்்படுத்�க்கூடிய அளவு நமொசமொன �சசுயிர�வளப ்பற்றிய 
ஆயவு கசயைொர�ள். வூஹொன் �சசுயிரியல் நிறுைனம் 
�ொன்�ொைது அடுக்கு அம்சம் க்பற்றது. ஆ�, மர்ணம் ஏற்்படுத்�க் 
கூடிய க�ொடிய க�ொநரொனொ வைரவஸ, வூஹொன் �சசுயிரியல் 
நிறுைனத்வ�ச சொரந� விஞ்்ொனி�ள் சரியொ�க் வ�யொளொ��ொல் 
இந� வைரஸ் அங்கிருநது ்பரவியது என்று ஒரு ்பக்�ம் க்பொயப 
்பரபபுவர. இன்கனொரு ்பக்�ம், சீன விஞ்்ொனி�ள் உயிரியல் 
ஆயு�ங்�வளத் �யொர கசயயும்ந்பொது, அது �ைறிபந்பொய 
கைளிநய ்பரவியிருக்கிறது என்று ்பரபபுவர.

இந� ்பரபபுவர�ளின் பின்னிருக்கும் க்பொயத்�ன்வமவய 
ஆரொயை�ற்கு முன்பு இ�னொல் ஏற்்பைக்கூடிய விவளவு�வளப 
புரிநதுக�ொள்ள நைணடும். 

வூஹொன் �சசுயிரியல் நிறுைனம் சரியொன ்பொது�ொபபு 
அம்சங்�வளப க்பறவில்வல என்று கசொல்ை�ொல், அங்ந� 
�சசுயிரியல் நிறுைனத்தின் உரிமம் �வை கசயயப்படுை�ற்கு 
ைொயபபிருக்கிறது; சீனொைொல் கசொந� �சசுயிரியல் சொரந� சுய 
ஆயவு�வள கசயயமுடியொது ந்பொகும். அந�ந்பொல, சீன அரசு 
்பல �ொடு�ளுக்கும் இழபபீடு �ர நைணடும். சீனொவின் மீது 
இப்படி குற்றம் சுமத்துை�ொல், இது ந்பொன்ற அரசியல் 
ஆ�ொயங்�ள் இருப்ப�ொல், அரசியலில் இருப்பைர�ளும் இந�ப 
க்பொயப ்பரபபுவர�ளுக்குத் துவ்ண நிற்கிறொர�ள். ஏன், சில 
�ொடு�ளில் அைர�நள முன்னின்று ்பரப்பவும் கசயகிறொர�ள். 
ந�ொய க�ொைர்பொன இபந்பரப்பட்ை ை�நதி�ள் புதிதும் 
இல்வல. எயட்ஸ் ந�ொவய உணைொக்கும் கஹச. ஐ. வி 
வைரவஸ அகமரிக்�ொ �யொரித்து, ஆபபிரிக்�ொவில் ்பரபபிய�ொ� 
�ட்டுக்�வ��ள் கூை உணடு. ஆனொல், இம்மொதிரி விஷயங்�ள் 
உணவமவயக் �ணைறிைதில், மக்�ளிைம் உணவமவயக் 
க�ொணடு கசல்ைதில் �டும் சைொல்�வள ஏற்்படுத்துகின்றன.

ககஸாரைஸானஸா ரவைஸ் எங்கிரு்நது க�ஸாைங்கியது?
�ைந� ஆணடு �ைம்்பரிநலநய சீனொவில் க�ொநரொனொ 

வைரஸ் ந�ொயத் க�ொற்று க�ொைங்கிவிட்ைொலும், சீன 
ம ரு த் து ை ர � ளு ம் ,  வி ஞ் ் ொ னி � ளு ம்  தி ச ம் ்ப ர  ம ொ � 
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இறுதியில்�ொன் இ�ன் வீரியத்வ� உ்ணரந�ொர�ள். உைனடியொ�, 
ந�ொயத் க�ொற்று இருப்பைர�ளிைம் இருநது க்பறப்பட்ை 
மொதிரி�ளில் இருநது, இந� வைரஸின் மரபுத் க�ொகுதிவயக் 
� ண ை றி யு ம்  மு ய ற் சி யி ல்  ஈ டு ்ப ட் ை ொ ர � ள் .  ஜ ன ை ரி 
க�ொைக்�த்தில், சீன விஞ்்ொனி�ள் இ�ற்�ொன விவைவயயும் 
க்பற்றொர�ள். உைனடியொ� உல� சு�ொ�ொர அவமபபினருக்கு, 
இவ� அனுபபினொர�ள். விஞ்்ொனி�ளிைம் ஏற்�னநை உள்ள 
ந�ொய உணைொக்கும் கிருமி�ளின் மரபுத் க�ொகுதிநயொடு 
க்பொருத்திப ்பொரத்�ொர�ள்.  குற்றம் �ைந� இைத்தில் கிவைக்கும் 
வ�நரவ�வய, ஏற்�னநை �ங்�ளிைம் உள்ள குற்றைொளி�ளின் 
வ�நரவ�நயொடு க்பொருத்திப ்பொரப்பது ந்பொல இது. அப்படிப 
க்பொருத்திப ்பொரக்வ�யில், இபந்பொது ்பரவிக்க�ொணடிருக்கும் 
SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ வைரஸின் மரபுத் க�ொகுதியொனது, 
ரிநனொநலொஃ்பஸ் அஃபினிஸ் (Rhinolophus affinis) என்னும் 
கைௌைொல்�ளிைம் �ொ்ணப்படும் RaTG13 வைரஸின் மரபுத் 
க�ொகுதிநயொடு 96 ச�வீ�ம் ஒத்துப ந்பொனது. கிட்ைத்�ட்ை 
இரு்பது ஆணடு�ளுக்கு முன்பு சொரஸ் வைரஸ் �ொக்கியந்பொது, 
இ த் � வ ன  து ரி � த் தி ல்  ம ர பு த்  க � ொ கு தி வ ய  ஒ ப பி டு ம் 
க�ொழில்நுட்்பம் �ம்மிைம் அபந்பொது இல்வல.

�ம்வமத் �ொக்கிக் க�ொணடிருக்கும் SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ 
வைரஸின் மரபுத் க�ொகுதியொனது, கைௌைொல் மட்டுமல்லொமல், 
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பிற விலங்கினங்�ளிைமும் இருக்� ைொயபபுள்ளது. சீனொவின் 
குைொங்ைொங் மொ�ொ்ணத்தில் சட்ைவிநரொ�மொ�க் �ைத்�ப்படும் 
மலொய எறும்புணணி�ளிைமும் SARS-CoV-2 ந்பொன்ற க�ொநரொனொ 
வைரஸ் உலவுகிறது. எறும்புணணி�ளிைம் உலவும் க�ொநரொனொ 
வைரஸின் மரபுத் க�ொகுதி முழுவமயொ� ஒத்துபந்பொ�வில்வல 
என்றொலும், வைரஸின் ்பரபபில் உள்ள ஏற்பி�ள் ஒன்றுந்பொல 
இருக்கின்றன.

ஒபபீட்ைளவில், SARS-CoV-2  க�ொநரொனொ வைரஸ் 
கைௌைொல்�ளிைம் இருநது இன்கனொரு விலங்கின் ைழியொ�நைொ 
அல்லது ந�ரடியொ�நைொ மனி�னுக்கு ைநதிருக்�லொம் என்று 
�ம்்பப்படுகிறது. ஆனொல், எறும்புணணி�ளிைம் மற்றும் பிற 
உயிரி�ளிைம்  இருநதும் ைநதிருக்கிற�ொ என்்பவ�க் �ணைறியும் 
ஆயவு�ள் ந�வை.

சீ ன ர � ள்  இ து ந ்ப ொ ன் ற  வி ல ங் கு � வ ள  உ ண ்ப � ொ ல் 
அைர�ளுக்கு இந� ந�ொயத் க�ொற்று ைந��ொ�வும் ை�நதி 
இருக்கிறது. இது கிட்ைத்�ட்ை க�ொநரொனொ வைரஸ் க�ொற்றிய 
ஒரு மனி�வன, இன்கனொரு மனி�ன் சொபபிடுை�ொல் இந� 
வைரஸ் ்பரவுகிறது என்று கசொல்ை�ற்குச சமம். இந� ந�ொயப 
்ப ர வி ய � ன்  ஆ தி வ ய த்  க � ரி ந து க � ொ ள் ள  வி ச ொ ர வ ்ண 
�ைந�ந்பொது, க�ொைக்� �ொலத்தில் அனுமதிக்�ப்பட்ை 
ந�ொயொளி�ளுக்கும், அருகில் இருந� விலங்கு சநவ�க்கும் 
ந்பொக்குைரத்து இருந�து க�ரிய ைநதுள்ளது. அந� சநவ�யில், 
�ைல் பிரொணி�ள் மற்றும் பிற ைனவிலங்கு�வள உ்ணவுக்�ொ� 
விற்றிருக்கிறொர�ள். அந� விலங்கு�ளில், ஏந�னும் ஒரு 
விலங்குக்கு SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ வைரஸ் க�ொற்று 
இருநதிருக்�லொம், அவ� உணணும்ந்பொது மனி�னுக்கு அந� 
ந�ொய ்பரவியிருக்�லொம். ந�ொயத் க�ொற்று உள்ள விலங்கின் 
எசசத்தின் அருகில் இருந��ொநலொ, அவ� மிதித்��ொநலொ கூை 
இது ்பரவியிருக்�லொம். நமலும், கைௌைொல்�ளிைம் இருநது 
�மக்கு ந�ரடியொ�க் கூை ்பரவியிருக்�லொம். இன்னும் 
துல்லியமொ� எங்கிருநது க�ொைங்கியது என்று க�ரியவில்வல. 
அ�ற்குள், சீனர�ளின் உ்ணவுப ்பழக்�த்வ�க் குவற கசொல்லும் 
�ைைடிக்வ�யில் இறங்குைது எந� ந�ொ்ணத்திலும் சரியில்வல.
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சீனப க்பண ஒருைர கைௌைொல் சூப அருநதுைது ந்பொல ஒரு 
�ொக்ணொளி யூடியுபபில் ்பரைலொ� கைளியொனவ� நீங்�ள் 
்பொரத்திருக்�க் கூடும். உள்ள்படிநய சீன ைம்சொைளி க்பண �ொன் 
என்றொலும் அைர அகமரிக்�ர. உல�ம் முழுைதும் உ்ணவு 
குறித்� க�ொவல�ொட்சி நி�ழ்சசிவய க�ொகுத்து ைழங்கு்பைர. 
அைர அந� நி�ழ்வில் குடிக்கும் கைௌைொல் சூப உள்ள்படிநய 
சீனொவில் இல்வல. ்பசிபிக் �ைலில் உள்ள ஒரு தீவு ்பகுதியில். 
உணவம என்னகைன்றொல், சூப ந்பொல �ன்றொ� க�ொதிக்� 
வைக்�ப்பட்ை உ்ணவில் வைரஸ் மடிநது விடும். அ�னொல், 
கைௌைொல் சூப குடிக்கும் சீனர�ளொல் இது ்பரவியது என்்பது 
அ்பத்�ம். 

“வூ�ொன் �சசுரியியல் நிறுைனத்வ�ச நசரந� ஒரு ஆயைொளர, 
� ொ ன்  ஆ ய வு க் கு ப  ்ப ய ன் ்ப டு த் தி  ை ந �  வி ல ங் கு � வ ள 
விற்றுவிட்ைொர, அங்கிருநது�ொன் இந� ந�ொயத் க�ொற்று 
்பரவுை�ொ�” ஒரு கசயதி ்பரவியது. அந� ஆயைொளரின் 
ந�ரவமவயக் குவழக்கும் இந� அ்பத்� கசயதியில், 
ஆயைொளரின் க்பயவரயும் குறிபபிட்டிருந�ொர�ள். அப்படி ஒரு 
விஷயம் �ைக்�நை இல்வல என்றொலும், இதுந்பொல ஒரு 
ஆயைொளரின் மீது இந� இக்�ட்ைொன சூழலில் குற்றம் 
சுமத்துைது அரசியல் ்பயன்்பொட்டுக்�ொ� மட்டுநம அன்றி, 
அதில் எந� உணவமயும் இல்வல.

SARS-CoV-2 ைனி�ன் உருவஸாக்கிய ஆயு�மில்ரல
உயிரியல் ஆயு�ங்�ள் �யொரிக்�ப்படுகிறது. அடுத்� 

உல�பந்பொர அப்படித்�ொன் க�ொைங்�ப ந்பொகிறது என்று 
�மக்கு க்பொதுைொ�நை ஒரு �ம்பிக்வ� இருக்கிறது. இப்படி ஒரு 
வைரஸ் க�ொற்று ஏற்்படும் ந்பொது உைனடியொ� �ம்முவைய 
மனமும் இரணடு விஷயங்�வளயும் முடிசசுந்பொட்டுக் 
க�ொள்கிறது. 

க � ொ ந ர ொ ன ொ  வ ை ர வ ஸ  உ யி ரி ய ல்  ஆ யு � ம ொ �  சீ ன 
ஆயைொளர�ள் �யொரித்து ைந�ொர�ள் என்னும் கசயதிவயக் 
ந�ட்ைதும், �சசுயிரியல் விஞ்்ொனி�ள் �வ�க்கிறொர�ள். 
உ யி ரி ய ல்  ஆ யு � ம்  க ச ய ய  க � ொ ந ர ொ ன ொ  வ ை ர வ ஸ ப 
்பயன்்படுத்துைது என்்பது குணடூசியொல் க�ொவல கசயய 
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நிவனப்ப�ற்கு சமம் என்கிறொர�ள். குணடூசியொலும் க�ொவல 
கசயயலொம்�ொன். ஆனொல், ஒரு க�ொவலயொளி �த்திவயத்�ொநன 
எடுப்பொன்? இந� விஷயத்வ�ப புரிநதுக�ொள்ள  SARS-CoV-2 
க�ொநரொனொ வைரஸின் �ன்வமவயப புரிநதுக�ொள்ள 
நைணடும். SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ வைரஸின் ந�ொயத் 
க�ொற்றினொல் ஏற்்படும் இறபபு விகி�ம் மூன்று ச�வீ�ம். 
அதுவும், ந�ொயத் க�ொற்று ்பற்றிய எசசரிக்வ� மணி அடித்�வுைன் 
இறபபு விகி�ம் குவறநது ைருகிறது. அதுமட்டுமல்லொமல், 
இந� க�ொநரொனொ வைரஸ் ஏற்�னநை உைலில் �டிய வியொதி 
இருப்பைர�ளுக்குத்�ொன் இறபபு ைவர க�ொணடு கசல்கிறது, 
மூபபு அவைந�ைர�ள், உைல் ஊட்ைசசத்து குவறைொனைர�ள் 
மு�லிநயொர �ொன் ்பலியில் க்பரும்்பங்கு. இல்வலகயன்றொல் 
கு ்ண ப ்ப டு த் தி வி ை  மு டி கி ற து .  எ ந ்ப ொ ல ொ  வ ை ர ஸ் 
ந�ள்விப்பட்டிருபபீர�ள். எந்பொலொ வைரஸ் க�ொற்றினொல் 
ஏற்்பட்ை இறபபு விகி�ம் க�ொணணூறு ச�வீ�ம். இவைவ� 
வைரஸ்�ள் நைறு குடும்்பத்வ�ச சொரந�து. இன்னும் க�ொடிய 
ைவ� வைரஸ்�ளும் உணடு. அப்படியிருக்வ�யில், உயிரியல் 
ஆயு�ம் �யொரிக்� விஞ்்ொனி�ள் ஏன் க�ொநரொனொ வைரவஸத் 
ந�ரவு கசயய நைணடும்?

இவ�கயல்லொம் விை SARS-CoV-2 வைரவஸ மனி�ன் 
உருைொக்கி இருக்� சொத்தியநம இல்வல என்்பது�ொன் உணவம. 
SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ வைரஸின் மரபுத் க�ொகுதிவய 
உைனிருநது ஆயவு கசய�ைர�ள், “SARS-CoV-2 வைரஸ் 
க�ொைங்கிய இைத்தின் அரு�ொவம (The Proximal origin of SARS-
CoV-2)” என்னும் �வலபபில் அணவமயில் ஒரு ஆயைறிக்வ� 
கைளியிட்டுள்ளொர�ள். அந� ஆயவின் முடிவில், இந� 
வைரவஸ �ணடிப்பொ� மனி�ன் உருைொக்கி இருப்ப�ற்கு 
ைொயபந்ப இல்வல என்்பது க�ரிய ைருகிறது.

SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ வைரஸின் ்பரபபில் உள்ள 
இவ்ணபபியும் (binder), மனி�னின் கசல்�ளில் உள்ள ஏற்பியும் 
(receptor) இவ்ணய நைணடும்; அப்படித்�ொன் ந�ொயத் க�ொற்று 
ஏற்்பை முடியும். மனி�னின் கசல்�ளில் ்பல ைவ� ஏற்பி�ள் 
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உள்ளன. இதில், வைரஸ் எப்படி மனி� கசல்�ளுைன் 
இவ்ணகிறது என்்பவ�த் க�ரிநது க�ொணைொல்�ொன்  மருநது 
�ணடுபிடிக்� முடியும். �டுபபூசி �யரிக்� முடியும்.  SARS-CoV-2 
வைரஸின் ைடிைத்வ�யும், மரபுத் க�ொகுதிவயயும் ்பயன்்படுத்தி 
�ைத்�ப்பட்ை ஆரம்்ப�ொல உயிரநைதியியல் நசொ�வன�ளின் 
அடிப்பவையில், இந� வைரஸின் இவ்ணபபி, மனி�னின் ACE2 
ைவ� ஏற்பியுைன் பிவ்ணை�ொ�த் க�ரிகிறது; �ணினிக் 
�்ணக்கீடு�ளும் இவ�நய�ொன் கசொல்கிறது. மனி�னின் ACE2 
ைவ� ஏற்பியுைன் இவ்ணய சொத்தியமுள்ள இவ்ணபபி�ள் 
என்று இதுைவர �மக்குத் க�ரிந� வைரஸ்�வளப ்பயன்்படுத்தி 
�ொம் ஆயவு கசயது, அவ� ஒரு க�ொகுதியொ� வைத்திருக்கிநறொம். 
�ம்மிைம் இருக்கும் ��ைவல ஆரொயவ�யில், SARS-CoV-2 
வைரஸின் இவ்ணபபி, மனி�னின் ACE2 ைவ� ஏற்பியுைன் 
இ வ ்ண ய  ச ொ த் தி ய ம்  இ ரு க் கி ற து ;  ஆ ன ொ ல்  “ எ ளி தி ல் 
இ வ ்ண ை � ற் கு  உ � ந � தி ல் வ ல ”  எ ன் று  க ச ொ ல் கி ற து . 
அதுமட்டுமல்லொமல், வைரஸின் இவ்ணபபியில் உள்ள சில 
அடிப்பவை மூலக்கூறு�ள், மனி�னின் ACE2 ைவ� ஏற்பியுைன் 
இவ்ணய சொத்தியம் இல்வல என்றும் �ம்மிைம் இருக்கும் 
��ைல்�ள் கசொல்கின்றன. ஆ�, இந�த் ��ைநல �மக்குப 
புதிது�ொன்.  SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ வைரஸ் ந�ொயத் க�ொற்றுக்கு 
முன்னொல், மனி� குலத்துக்கு இப்படிகயொரு சொத்தியம் 
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இ ரு ப ்ப ந �  க � ரி ய ொ து .  ஒ ரு  வ ை ர வ ஸ  ஆ யு � ம ொ � 
உருைொக்கு்பைன், மனி�னுைன் இவ்ணய ஏதுைொ� இல்லொ� 
ஒரு இவ்ணபபிவய எப்படி உ்பநயொகிப்பொன்? கமொன்வன 
�த்திவய �யொரித்து க�ொவல கசயைது ந்பொல.

இப்படி ்பல ந�ொ்ணங்�ளில் ஆரொயநது, மனி�ன் உருைொக்� 
சொத்தியநம இல்லொ� வைரஸ் இது. �ணடிப்பொ�, இயற்வ�யிைம் 
இருநது, குறிப்பொ� ைனவிலங்கு�ளிைம் இருநது �மக்கு 
எப்படிநயொ க�ொற்றியிருக்� நைணடும் என்று இந� ஆயவு 
அடித்துச கசொல்கிறது. இந� ஆயவை �ைத்தியைர�ள் சீன 
வி ஞ் ் ொ னி � ள்  அ ல் ல ;  அ க ம ரி க் � ொ ,  ஆ ஸ் தி ந ர லி ய ொ , 
பிரிட்ைவனச சொரந�ைர�ள். எனநை �ங்�வளக் �ொப்பொற்றிக் 
க�ொள்ள சீன விஞ்்ொனி�ள் க்பொய கசொல்கிறொர�ள் என்றும் 
கசொல்ல முடியொது. எனநை, மரபியல் க�ொழில்நுட்்பத்�ொல் சீனொ 
கசயயும் உயிரியல் ஆயு�ம் இந� க�ொநரொனொ வைரஸ் என்னும் 
�ட்டுக்�வ�வயத் தூர வைப்பந� �ல்லது. 

ககஸாரைஸானஸா ரவைஸ் பஸாதிப்ரபக் கண்ைறி�ல்
SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ வைரஸின் மரபுத்க�ொகுதி 

கிவைத்�தும், சீனொவிலிருநது உல� சு�ொ�ொர வமயத்துக்கு 
அனுபபி வைக்�ப்படுகிறது. உல�ளொவிய �சசுரியல் 
வமயங்�ள், இந� மரபுத்க�ொகுதியின் ��ைவல வைத்து, 
ஒருைருக்கு இந� வைரஸ் க�ொற்று இருக்கிற�ொ என்்பவ�க் 
�ணைறியும் ்பரிநசொ�வன முவற�வளப ்பற்றி ஆயவு 
கசயகின்றன. ந�ொயத் க�ொற்றுக்கு மருநது�ள் எவைளவு 
முக்கியநமொ, அந� அளவு முக்கியம் ஒருைருக்கு ந�ொயத் 
க�ொற்று இருக்கிற�ொ என்்பவ�க் �ணைறிைதும். க�ொற்று 
இருப்பவ� எவைளவு எளிதில் �ணைறிகிநறொநமொ, அவ�ப 
க்பொருத்துத்�ொன் அைவர பிறரிைம் இருநது �னிவமப்படுத்� 
முடியும், மருத்துைம் கசயய முடியும். கஜரமனியின் க்பரலினில் 
உள்ள �சசுயிரியல் நிறுைனம், ஜனைரி இரணைொம் ைொரத்தில், 
ந�ொயத் க�ொற்வறக் �ணைறியும் ்பரிநசொ�வன முவறவய 
கைளியிடுகிறது. உல� சு�ொ�ொர வமயம், உைனடியொ� இந� 
�ருவி ந�வைப்படும் ்பல �ொடு�ளுக்கும் அனுபபி வைக்கிறது. 
அதுமட்டுமல்லொமல், ்பல்நைறு ஆயை�ங்�ளும் கசொந�மொ� 
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்பரிநசொ�வன முவற�வளயும் பின்்பற்றுகின்றன. இந�ப 
்பரிநசொ�வனயின் முடிவு�ள் ்பன்னிகரணடு மு�ல் இரு்பத்தி 
�ொன்கு மணி ந�ரத்தில் கிவைத்து விடுகிறது.

ஆனொல், இதுைவர க�ளிைொ�த் க�ரியொ� ஒரு விஷயம், 
ஒருைருக்கு ந�ொயத் க�ொற்று இருப்பவ�க் �ணைறிய குவறந� 
்பட்சம் எத்�வன �ொட்�ள் அைருக்கு ந�ொயத் க�ொற்று இருக்� 
நைணடும் என்்பது�ொன். கைளிநய அறிகுறி�ள் க�ரியவில்வல 
எ ன் ற ொ லு ம் ,  சி ல  ந � ொ ய � ள்  ஓ ரி ரு  � ொ ட் � ளி ந ல ந ய 
்பரிநசொ�வனயின் முடிவில் க�ரிநதுவிடும். ஆனொல், இந� 
க � ொ ந ர ொ ன ொ  வ ை ர ஸ்  க � ொ ற் று  எ த் � வ ன  � ொ ளி ல் , 
்பரிநசொ�வனயிலொைது க�ரியும் என்்பது க�ரியவில்வல. அது 
க�ொைர்பொன ஆயவு�ள் �ைநது ைருகின்றன. அ�ற்குள்ளொ� 
நிவறய ை�நதி�ள் ்பரவி ைருகிறது. ஒரு �ொக்ணொளியில் ஒருைர 
�ழுத்தில் வ� வைத்துத் க�ொட்டுப ்பொரத்து வைரஸ் க�ொற்று 
இருக்கிற�ொ இல்வலயொ என்று கசொல்லிக் க�ொணடிருக்கிறொர. 
மருத்துைர�ள் வைரஸ் க�ொற்று இருக்கிற�ொ என்்பவ�ப 
்பரிநசொதிப்ப�ற்ந�, ந�ொயொளிவயத் க�ொைொமல் ்பரிநசொ�வன 
கசயயக்கூடிய பிரத்திநய� �ருவி�வள ்பயன்்படுத்திக் 
க�ொணடிருக்கிறொர�ள். 

இங்ந� இன்கனொரு கசயதிவயயும் �ைனிக்�நைணடும்.  
உல��ொடு�ள் அவனத்தும் இவ்ணநது கூட்ைொ� முயற்சி 
கசயயும்ந்பொது க�ொநரொனொ உட்்பை ்பலநைறு சைொலொன 
சிக்�ல்�ளுக்கு தீரவு சுளுவில் விவரவில் �ொ்ண முடிகிறது. 
நமலும் இந� ஆயவு�வள �ைத்தியது எல்லொம் அரசு சொரந� 
க்பொது ஆயவு நிறுைனங்�ள் �ொம். �னியொர நிறுைனங்�ள் 
இல்வல என்்பதும் �ைனிக்�த்�க்�து. 

இன்னும் இன்னும் வ�்நதிகள்
சீனொவில் இருநது இங்ந� க�ொணடுைரப்படும் க்பொருட்�ளில் 

அந� வைரஸ் ஒட்டிக்க�ொணடு ்பயணித்து ைரும் என்றும் ஒரு 
ை�நதி ைருகிறது. “வைரஸ் �ொக்�த்தில் இருநது �ற்�ொத்துக் 
க � ொ ள் ள  மு � க்  � ை ச ம்  ை ொ ங் கி ன ொ ல் ,  அ து  சீ ன ொ வி ல் 
�யொரிக்�ப்பட்ை�ொ� இருக்கிறது. அ�னொல், அங்கிருநது மு�க் 
�ைசம் ைொங்குை�ொ?” ந்பொன்ற மீம்ஸ்�ளும் உலொ ைருகின்றன. 
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உயிரற்ற க்பொருட்�ளின் மீது வைரஸொல் நீணை ந�ரம் 
கசயல்்பை முடியொது. அ�னொல், சீனொவில் இருநது க்பொருட்�ள் 
ைருைதில் எந�ப பிரசசவனயும் இல்வல. ந�ொயத் க�ொற்று 
உள்ள ஒருைரிைம் இருநது இன்கனொருைருக்குப ்பரவும் 
என்்பது மட்டுநம உணவம. அந� ந்பொல, சீனொவில் இருநது 
ைந�ொநல இந� வைரஸ் இருக்கும் என்றும் அரத்�மில்வல. 
அயல் �ொடு�ளில் ைசிக்கும் சீனர�வள நைற்றுவமயொ� 
� ை த் � ொ தீ ர � ள்  எ ன் று  அ ர ச ொ ங் � ங் � ள்  ந ை ண டு ந � ொ ள் 
விடுக்கின்றன. ந�ொயத் க�ொற்று உள்ள இைத்துக்குப 
்பயணித்�ைர �விர மற்ற அவனைருநம ்பொது�ொபபுைன்�ொன் 
இருக்கிறொர�ள்.

க�ொநரொனொ வைரஸுக்கு என்ன மருநது என்று கசொல்ை�ற்கு 
முன்னொல், எதுகைல்லொம் மருநதில்வல என்று ந்பசுைது�ொன் 
அ ை சி ய ம ொ கி ற து .  ை ொ ட் ஸ ொ ப  ம ரு த் து ை ர � ள்  நி வ ற ய 
கசொல்கிறொர�ள். ந�ங்�ொய எணக்ணயில் இருநது க�ொநரொனொ 
வைரஸுக்கு மருநது �யொரிக்�ப்பட்டு ைருை�ொ� ஒரு கசயதி 
உலொ ைருகிறது. ந�ங்�ொயில் இருநது கிவைக்கும் லொரிக் 
அமிலத்வ�ப ்பயன்்படுத்தி ்பொக்டீரியொக்�ளுக்கு எதிரொன 
மருநது�ள் �ணடுபிடிக்�ப்பட்டுள்ளன. ஆனொல், வைரவஸ 
அழிக்கும் என்்ப�ற்கு இதுைவர எந� சொன்றும் இல்வல. 
இன்கனொரு விஷயம் வைட்ைமின்-சி அதி�மிருக்கும் 
உ ்ண வு ப க ்ப ொ ரு ட் � வ ள யு ம் ,  ம ொ த் தி வ ர � வ ள யு ம் 
உட்க�ொள்ளுமொறு கசொல்கிறொர�ள். வைட்ைமின்-சி என்்பது 
ந�ொய எதிரபபு சக்திவய அதி�ப்படுத்தும், மிளகு, எலுமிசவச, 
ஆரஞ்சு ்பழங்�ளில் அதி�மிருக்கிறது. ஆனொல், க�ொநரொனொ 
வைரஸுக்கு இவை எந� ைவ�யிலும் தீரைொ�ொது. தீரவில்வல 
என்றொலும் ்பரைொயில்வல, எதிரபபு சக்திக்�ொ� சொபபிடுகிநறொம் 
என்றொல், அதுவும் அளநைொடு இருப்பந� �ல்லது. க�ொநரொனொ 
வைரஸ் நமல்-நுவரயீரவலத் �ொக்குை�ொல், மூசசுத் தி்ணறல் 
ஏற்்படுகிறது, க�ொணவை ைறட்சி இருக்கிறது. ஆனொல், 
சொ�ொர்ண சளியின் ந்பொது ்பொக்டீரியொக்�வள அழித்து க�ொணவை 
�ர�ரபவ்பச சரிகசயய உ�வும் உபபு நீர மருத்துைம், 
வைரஸுக்கு எந� ைவ�யில் உ�ைொது.
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எனக்கும் தினமும் ைொட்ஸொபபில் அனுபபுகிறொர�ள். ்பத்து 
பூணடுப ்பற்�வள க�ொதிநீரில் நை�வைத்து, பூணவையும், 
நீவரயும் குடிக்� நைணடும் என்று. பூணடு உண்பது �ல்லது�ொன். 
ஆனொல், இது வைரஸ் க�ொற்றுக்கு மருநதில்வல. ஏற்�னநை 
நைறு பிரசசவன உள்ளைர�ளுக்கு, மருத்துைர�ள் அறிவுவர 
இல்லொமல், இது ந்பொன்ற முவற�வளப பின்்பற்றும் ந்பொது 
நைறு ந�ொய�ள் ைருை�ற்கும் ைொயபபிருக்கிறது.

மி� மி� முக்கியமொ�ப ந்பச நைணடிய விஷயம், 
�ற்ந்பொவ�ய இநதிய ்பண்பொட்டு சூழ்நிவலயில் ்பசுவின் 
சொ்ணத்வ�யும், ந�ொமியத்வ�யும் சரைநரொ� நிைொரணியொ� 
்பொரப்பது. சமீ்பத்தில் ஒரு முக்கிய பிரமு�ர, ந�ொமியத்�ொல் 
எல்லொ ந�ொய�ளும் கு்ணமொகும், க�ொநரொனொ வைரஸ் உட்்பை 
என்றிருக்கிறொர. எந� ஆ�ொரமும் இல்லொ� இதுந்பொன்ற 
விஷயங்�ள், க�ொநரொனொ வைரவஸ விை நை�மொ�ப ்பரவி 
ைருகின்றன. ்பொ்பொ ரொம்ந�வ உட்்பை ்பலரும் நயொ�ொசனம் 
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கசய�ொல் க�ொநரொனொ வைரஸ் �ொக்�த்வ� கு்ணப்படுத்திவிை 
முடியும் என்கிறொர�ள். நயொ�ொசனம் ்பல ைவ��ளில் உைலுக்கு 
�ன்வம ்பயக்கிறது என்றொலும், க�ொநரொனொவுக்குத் தீரவில்வல. 
வசை உ்ணவு ்பண்பொட்டு ஆதிக்�த்�ொல், அவசை உ்ணவு 
உண்ப�ொல் க�ொநரொனொ ்பரவுகமன்று ஒரு அ்பத்�ம் இருக்கிறது. 
எந� உ்ணைொ� இருந�ொலும், சரியொ�ப ்ப�ப்படுத்�ப்பட்டு, 
சவமக்�ப்பட்ைொல் �ல்லது�ொன். ஒரு சில தினங்�ளுக்கு முன்பு 
ஒரு அவமசசர கசொல்லியிருக்கிறொர, “சூரிய ஒளியில் நின்றொல் 
க�ொநரொனொ ஓடிவிடுகமன்று”. இது மட்டும் உணவமகயன்றொல், 
ம ரு த் து ை ம வ ன க் கு ள்  இ ல் ல ொ ம ல்  க � ரு வி ந ல ந ய 
ந�ொயொளி�வள வைத்திருப்பொர�ள்�ொநன? கையில் ைந�ொல், 
க�ொநரொனொ அழிநதுவிடும், சூடு ்பட்ைொல் அழிநதுவிடும் 
ந்பொன்ற எந� கசயதிக்கும் இதுைவர அறிவியல்பூரை 
சொன்றில்வல. மவழக்�ொலங்�ளில் ்பரவும் ஜலந�ொஷம், 
கையில் �ொலத்தில் குவறநதுவிடும் என்்பதுந்பொல க�ொநரொனொ 
வைரவஸ அணுகுைது சரியல்ல. ஜனபக்பருக்�ம் அதி�முள்ள 
�ம் �ொட்டில், ஒருைருக்கு ந�ொயத் க�ொற்று இருந�ொல் எந�ப 
்பருைமொ� இருந�ொலும், எளிதில் ்பரவிடும்.

ை�நதி�ளின் உசசம் என்று �ொன் �ருதுைது, “Go Corona” 
என்று ்ப�ொவ��ளில் எழுதி ந�ொஷம்ந்பொட்ைது�ொன். அவைளவு 
எளி�ொ� க�ொநரொனொ ந்பொயவிடுகமன்றொல், எல்லொ வீடு�ளின் 
அ லு ை ல � ங் � ளி ன்  மு � ப பி லு ம் ,  “ G o  C o r o n a ”  எ ன் று 
எழுதிவைத்�ொல் ந்பொதுநம!

ககஸாரைஸானஸா ரவைஸ்: என்ன ைரு்நது?
இவைளவு ந�ரம் கசொன்ன �வ�யின் முக்கிய இைத்துக்கு 

ைநதிருக்கிநறொம்.  �ற்ந்பொது அதிதீவிரமொ�ப ்பரவிக் 
க�ொணடிருக்கும் SARS-CoV-2 க�ொநரொனொ வைரஸுக்கு  
மட்டுமல்ல பிற க�ொநரொனொ வைரஸுக்கும் இதுைவர 
மருநதும், �டுபபூசியும் �ணடுபிடிக்�ப்பைவில்வல. இந� 
வைரஸ்�ள் க்பரும்்பொலும் நமல்-நுவரயீரல் ்பகுதிவய 
்பொதிப்ப�ொல், கசயற்வ� சுைொசம் க�ொடுக்�ப்படுகிறது. உைல் 
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�ொநன வைரசுக்கு எதிரொ� கசயல்்பட்டு அழிக்கிறது. 
இவைப்பட்ை �ொலத்தில் கசயற்வ� சுைொசம் மு�லிய உைல் 
இயக்�த்துக்கு உ�வும் ்பணி�வள கசயகிநறொம்..  �டுபபு 
மருநது�ள் �ணடுபிடிக்�ப்பட்டு ைருகின்றன. ஓரொணடுக்கு 
நமல் ஆகும் என்று ஆயைொளர�ள் கசொல்கிறொர�ள். எனநை, 
சு�ொ�ொரமொ� இருப்பதுநை �ற்ந்பொவ�ய சூழலில் முக்கியம். 
அடிக்�டி நசொபபு ்பயன்்படுத்தி வ� �ழுவுைது, தும்மல் மற்றும் 
இருமல் ைந�ொல், வ�க்குட்வையொல் மூடிக்க�ொள்ைது, கிருமி 
சுத்தி�ரிப்பொன்�ள் ்பயன்்படுத்துைது ஆகியைற்வற �ொம் 
�வைபிடிக்� நைணடும். �மிழ� அரசு,  க�ொநரொனொ வைரஸ் 
்பற்றிய விழிபபு்ணரவு மற்றும் சு�ொ�ொரமொ� இருப்பது ்பற்றிய 
விளக்� �ொக்ணொளியும் கைளியிட்டிருக்கிறது. நலசொ� 
�ணணீரில் வ��வள �வனத்துவிட்டு, வ� �ழுவிவிட்நைொம் 
என்று நிவனத்துக் க�ொள்நைொம். எப்படி ந�யத்துக் வ� �ழுை 
நைணடும் என்றும் விளக்கியுள்ளொர�ள். யூடியூபில் ்பொரக்� 
முடியும்.

சமீ்பத்தில் �ொன் ்பொரத்� ஒரு �ொக்ணொளியில், ஒருைர ந்பருநது 
நிறுத்�த்தில் மு�க் �ைசங்�வள ஒன்று இரு்பது ரூ்பொய என்று 
விற்றுக்க�ொணடிருக்கிறொர. ைொங்� ைரும் மக்�ள், அந� மு�க் 
�ைசங்�வள துணி ைொங்கும்ந்பொது �ைவிப ்பொரத்து ைொங்குைது 
ந்பொல இவ�யும் �ைவிப ்பொரத்து ைொங்கினொர�ள். மு�க் 
�ைசங்�வள �ைவும்ந்பொது, வ��ளில் இருக்கும் கிருமி�ள் 
அங்ந� ஒட்டிக்க�ொள்ள ைொயபபிருக்கிறது. மு�க் �ைசம் 
்பயன்்படுத்திய பின்னர, அவ� நீக்கும்ந்பொதும் வ��ளொல் 
கைளிபபுறம் க�ொடுை�ொல், கிருமி�ள் ஒட்டிக்க�ொள்ள 
ைொயபபிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லொமல், மு�க் �ைசம் அணிந� 
பின்னர, வ�ந்பசிக்கு ஒரு அவழபபு ைந�ொல் மு�க் �ைசத்வ� 
்பொதி �ழற்றிவிட்டு ந்பசுகிநறொம். சும்மொ எங்ந�நயொ இருந� 
கிருமி�வள எளி�ொ� �ொநம ைொயக்குள் அனுபபும் முயற்சி இது. 
எனநை, மு�க் �ைசம் ்பயன்்படுத்துைதில் �வைமுவற 
சிக்�ல்�ள் நிவறய இருப்ப�ொல், மருத்துைர�ள் இவ�ப 
்பரிநதுவரப்பதில்வல. உங்�ளுக்கு ந�ொயத் க�ொற்று இருந�ொல், 
பிறருக்கு ்பரைொமல் இது �டுக்கும் என்்பது ைவர �ொன் 
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உ்பநயொ�ம். அ�னொல், மு�க் �ைசம் இல்வல என்று யொரும் 
�ைவலப்பைத் ந�வையில்வல. சு�ொ�ொர ்பணியொளர�ள் 
மற்றும் மருத்துைர�ளுக்கு அத்தியொைசியமொன கிருமி 
சுத்தி�ரிப்பொன்�ள், மு�க் �ைசம் ந்பொன்ற க்பொருட்�வள 
அதி�ம் ைொங்கி வீட்டில் அடுக்கி வைக்�ொமல் இருப்பதும் 
முக்கியம்.

இந� சூழ்நிவலயில், �ொமும் சுத்�மொ� இருநது, சுற்றத்வ�யும் 
சு�ொ�ொரமொ� வைத்திருப்பது ஒன்நற �ல்லது. சுத்�மொ� 
இருப்பது என்்பது ை�நதி�ள் இல்லொ� ைொரத்வ��ளும்�ொன்.

- இ.நஹமபிர்பொ க்பொருட்�ளின் அறிவியல் (Materials Science) 
துவறயில் க்பங்�ளூரு இநதிய அறிவியல் �ழ�த்தில் முவனைர 
்பட்ைம் க்பற்றைர. �ற்ந்பொது இஸ்நரலில் ஆரொயசசியொளரொ� 
இருக்கிறொர. �ைந� ஆறு ஆணடு�ளொ� அறிவியல் �ட்டுவர�ள், 
�வ��ள், கமொழிக்பயரபபுக் �ட்டுவர�ள் எழுதி ைருகிறொர. 
�மிழ்�ொடு அறிவியல் இயக்� கைளியீைொன ‘துளிர’ சிறுைர 
இ�ழில் க�ொைரநது எழுதி ைருகிறொர. இலக்கியத்திலும் 
இைருக்கு ஆரைம் இருக்கிறது. அறிவியல் எழுத்துக்�நள 
சமூ�த்தில் நிலவும் அறியொவம�வளப ந்பொக்கும் என்று �ம்்பக் 
கூடியைர. 
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க�ொந�ொனொ ்ை�ஸ் நபரிட்� 
சீனொ �ட்டுப்படுத்தியது எப்படி?

உல�நம மூக்கில் விரவல வைக்கும்்படியொ� சீனொ 
க�ொநரொனொ வைரஸ் ந்பரிைவர வ�யொணடுள்ளது. க�ொநரொனொ 
க�ொள்வளந�ொய ஏற்்பட்ை மு�ல் சில �ொட்�ளில் சு்ணக்�ம் 
�யக்�ம் இருந�து என குற்றம் சொட்டியந்பொதும் பின்னர 
சு�ொரித்து துரி��தியில் சைொவல எதிர க�ொணைது சீனொ 
என்்பவ� யொரும் மறுக்� முடியொது. 

பிநளக் எந்பொலொ, ஸ்்பொனிஷ் ஃபளு ந்பொன்று க�ொநரொனொ 
வைரஸ் ஏற்்படுத்தும் ந�ொவிட்-19 ந�ொய ஒரு க�ொள்வள ந�ொய. 
அ�ொைது மனி�ரிைமிருநது மற்ற மனி�ர�ளுக்கு ்பரவி ந�ொவய 
ஏற்்படுத்தும் க�ொற்றுந�ொய. ஆட்க�ொல்லி ந�ொய. 

நூறு ந்பருக்கு கிருமி ந�ொற்று ஏற்்பட்ைொல் அதில் ்பலர, சுமொர  
80% ந்பருக்கு சளி இருமல் ந்பொல அைதி ஏற்்படும். மி� ந�ொய 
�ொக்�ம் என்்பொர�ள். இைர�ளில் ்பலருக்கும் ந�ொய அறிகுறி 
கூை க�ன்்பைொமல் ந்பொ�லொம். கிருமி �ொக்கியைர�ளில் சுமொர 
15% �டும் ந�ொய ஏற்்படும். இைர�ளுக்கு  குழொய ைழிநய 
ஆக்ஸிஜன் கசலுத்தி சிசிசவச �ரநைணடி ைரும். சுமொர 5% தீவிர 
க�ருக்�டி நிவலக்கு கசல்ைர�ள். அ�ொைது அைர�ளுக்கு 
நைணடிநலைர மு�ல் கசயற்வ�யொ� ரத்�த்தில் ஆக்சிஜவன 
கசலுத்தி சிகிகிசவச �ர நைணடிைரும். 

எவைளவு �்பர�ள் கிருமியொல் ்பொதிக்�ப்பட்டுள்ளொர�நளொ  
அ வ � வி ை  ்ப ன் ம ை ங் கு  � ்ப ர � ள்  கி ரு மி  � ொ க் கு � ல் 
ஆளொகியிருப்பொர�ள். எனநை உறுதி்பை கூற முடியொது 
என்றொலும் இைர�ள் எல்நலொரும் சநந�� ந�ஸ்�ள் �ொன். 
எடுத்துக்�ொட்ைொ� இன்று இத்�ொலி கஜரமனி ந்பொன்ற 
�ொடு�ளில் இந� க�ொள்வள ந�ொய �ொக்�ம் கூடு�ல். எனநை 
இந� �ொடு�ளுக்கு கசன்று இநதியொ திரும்பும் எல்நலொரும் 
சநந�� ந�ஸ்�ள் �ொன். இைர�வள க�ொைரநது சுமொர ்பதினொலு 
�ொட்�ள் மருத்துை �ண�ொணிபபு கசயைது அைசியம். 
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க�ொகுப்பொ� கூறினொல் ஐநது வி�மொ� மக்�ள் க�ொவ�வய 
பிரிக்�லொம். ஒன்று தீவிர க�ருக்�டி நிவலயில் உள்ள 
ந�ொயொளி�ள் - உயர�ர மருத்துைமவன�ளில் தீவிர சிகிசவச 
ந�வை. இரணைொைது �டும் ந�ொய நிவலயில் உள்ளைர�ள். 
சிறபபு மருத்துைமவன�ளில் சிகிசவச ந�வை. மூன்றொைது 
மி� ந�ொய அறிகுறி�ள் க�ொணைைர�ள். கிளினிக் ந்பொன்ற 
மருத்துைமவன�ளில் மருத்துை சிகிசவசயும் �ண�ொணிபபும் 
ந�வை.  �ொன்�ொைது சநந�� ந�ஸ்�ள்;  மருத்துை ரீதியொ� 
க�ொைர �ண�ொணிபபு ந�வை. ஐந�ொைது ்பொதிபபு இல்லொ� 
மக்�ள் பிரிவு. க�ொற்று ஏற்்பைொமல் இைர�வள ்பொது�ொப்பது 
அைசியம். 

பிபரைரி மொ�த்திற்கு முன்்பொ� தினமும் 3000 ந்பர 
ந�ொயைொயப்பட்ைனர, அது �ற்ந்பொது, மொரச மு�ல் ைொரத்தில், 
தினமும் 200 ந்பர என்ற அளவிற்கு குவறநதுள்ளது. �ற்ந்பொது 
புதி�ொ� உருைொகும் ந�ொயொளி�ள் உலகின் நைறு இைங்�ளில் 
�ொன் உருைொகிறொர�ள். சீனொவில் ஏற்்படும் புதிய ந�ொயொளி�ள் 
எ ண ணி க் வ �  மி � மி �  கு வ ற ை ொ �  உ ள் ள து .  அ � ொ ை து 
க�ொள்வளந�ொய �ட்டுப்படுத்�ப்பட்டுவிட்ைது என கூறலொம். 

ஐநது பிரிவிவனவர எப்படி சீனொ வ�யொன்ைொது? எப்படி 
இந� க�ொள்வள ந�ொயிலிருநது �னது மக்�வள �ொப்பொற்றியது? 
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சமீ்பத்தில், பிபரைரி மொ�ம் மு�ல் இரணடு ைொரங்�ள் உல� 
சு�ொ�ொர அவமபபின் (WHO) சொரபில் ைொக்ைர புருஸ் அயில்ைரட் 
�வலவமயில் சீனொவுக்கு ஒரு மருத்துைர குழு கசன்றது. 
ைொக்ைர. அயில்ைொரட் �ைந� 30 ஆணடு�ளொ� உலகின் 
்பல்நைறு ்பகுதி�ளில் ஏற்்பட்ை கைவநைறு க�ொற்றுந�ொய 
்பரவும் அைசர�ொலங்�ளில் குறிப்பொ�, அ்பொய�ரமொன 
ந்பொலிநயொ, எந்பொலொ ந்பொன்றவை உலவ� �ொக்கியந்பொது 
்பணியொற்றியைர. �னது அனு்பைங்�ள் குறித்து நியூயொரக் 
வைம்ஸ் இ�ழுக்கு அளித்� ந�ர�ொ்ணலில் சீனொ எப்படி இந� 
சைொவல எதிரக�ொணைது என்்பவ� பிரமிபபுைன் விைரிக்கிறொர. 

க�ொநரொனொ வைரஸ் ்பொதிபபு இருப்ப�ொ� உ்ணரந�ொல் 
உைனடியொ� அருகில் உள்ள கிளினிக்கு�ளுக்கு அனுப்பப்பட்டு 
அங்கு அைர�ளின் உைல் கைப்பத்வ� ்பரிநசொதிப்பொர�ள் 
என்கிறொர அயில்ைரட். பின்னர அ�ன் அறிகுறி, மருத்துை 
பின்னனி, நீங்�ள் எங்�ொைது ்பய்ணம் நமற்க�ொணடீர�ளொ, 
உ ங் � ள்  க � ொ ை ர பி ல்  ய ொ ரு க் � ொ ை து  ந � ொ ய  க � ொ ற் று 
உள்ளைர�ளிைம் க�ொைரபில் இருநதீர�ளொ என்ற விைரத்வ� 
ந�ட்ைறிைொர�ள். 

இது�விர ந�ொய ைொயபபு உள்ள அவனைவரயும் உைநன சி 
டி ஸ்ந�ன் கசயைொர�ள் என்கிறொர அயில்ைரட். ஒவகைொரு 
ஸ்ந�ன் �ருவியும் ஒரு �ொவளக்கு 200 ந்பவர ஸ்ந�ன் கசய�து. 
ground-glass opacities எனப்படும் நுவரயீரல் நசொ�வன கசயது 
ந�ொய க�ொணைைர�வள சரியொ� இனம் �ணைனர. க�ொநரொனொ 
வைரஸ் ்பொதிப்பவைந�ைர�ளுக்கு நுவரயீரலில் ்பொதிபபு 
க�ரியும்; இது �ொன் சிறந� மருத்துை ்பரிநசொ�வன.

அ�ன் பின்னர நீங்�ள் ஒரு ்பொதிக்�ப்பட்ைைர என்று 
சநந��ம் இருந�ொல் ஸ்ைொப நசொ�வன கசயயப்படும். 
க்பரும்்பொலொன ந�ரங்�ளில் ந�ொவிட் 19 இல்வல என்று 
க�ரிவிக்�ப்படும். மக்�ள், இருமல், சளி, மூக்கு ஒழுகு�லுைன் 
ைருைொர�ள். இது எதுவும் ந�ொவிட்19 ஆ� இருக்�ொது.  
அறிகுறி�ளில் 90 ச�வீ�ம் ந்பருக்கு �ொயசசல் இருக்கும், 70 
ச�வீ�ம் ந்பருக்கு ைறட்டு இருமல் இருக்கும். 30 ச�வீ�ம் 
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ந்பருக்கு உைல்நசொரவு �ொ்ணப்படும், மூசசுதி்ணறல் இருக்கும். 
4 ச�வீ�ம் ந்பருக்கு மூக்குஒழுகு�ல் இருக்கும். ஆனொலும் 
எல்நலொருக்கும் ்பரிநசொ�வன கசயைொர�ள். ஸ்ைொப ்பொலிமநரசு 
க�ொைர விவன (Polymerase chain reaction, PCR)  க�ொழில் 
நுட்்பத்வ� ்பயன்்படுத்தி, மரபு நூலிவழயின் குறிபபிட்ை ஒரு 
சிறு ்பகுதிவய ்பல்லொயிரக்�்ணக்கில் க்பருக்� முடியும். இ�ன் 
மூலம் ைநதுள்ள வைரஸ் க�ொரொனொைொ நைறு வைரஸொ என 
இனம் �ொ்ண முடியும். 

்பல �ொடு�ளில் இந� ்பரிநசொ�வன ைசதி இல்வல. 
இநதியொவை க்பொருத்�ைவர கைறும் 52 இைங்�ளில் 
்பரிநசொ�வன வமயங்�வள ஏற்்படுத்தியுள்ளனர. ஆனொல் இது 
�ைலில் �வரத்� க்பருங்�ொயம். மொைட்ைத்துக்கு ஒன்று 
நைணடும் என மக்�ள் சு�ொ�ொர இயக்�ம் ந�ொரிக்வ� 
வைத்துள்ளது. க�ொநரொனொ வைரஸ் ந�ொயின் அறிகுறியும் 
கைறும் ஃபளு ஜலந�ொஷத்தின் அறிகுறியும் ஒன்று ந்பொல �ொன் 
இருக்கும். எனநை இந� ்பரிநசொ�வன நமற்க�ொள்ைது 
அைசியம்.

தீவிை க�ருக்கடி சிகி்சரச 
க�ொநரொனொ வைரஸ் ஏற்்படுத்தும் ந�ொவிட்-19 ந�ொய 

உள்ள்படிநய நுவரயீரல் சம்்பந�மொன ந�ொய. மூசசு தி்ணறவல 
ஏற்்படுத்தும். சுைொசம் முட்டும். நமொசமொன க�ருக்�டி நிவல 
ஏற்்படும்ந்பொது நுவரயீரல் கசயலிழநது உைலுக்கு ஆக்ஸிஜன் 
கிவைக்�ொது. மூசசு விை முடியொது, ்பல உறுபபு�ள் கசயல் 
இழநது விடும்.  ஒநர சிகிசவச ரத்�த்தில் ஆக்சிஜவன நசரப்பது 
�ொன். உைலில் ந்பொதிய ஆக்ஸிஜன் இல்லொமல் �ொன் மர்ணம் 
சம்்பவிக்கும். 

தீவிர க�ருக்�டி நிவலயில் நுவரயீரல் கசயலிழந� 
நிவலயில் நைணடிநலைர எனப்படும் மருத்துை �ருவி ந�வை. 
நமலும் �டும் நிவல ஏகனறொல் நுவரயீரல் ைழி ரத்�த்தில் 
உள்ள �ொர்பன்வை ஆக்வஸடு �ழிவு நீங்கி ஆக்ஸிஜன் கசறிவு 
ஏற்்பைொது. இது மி�மி� ஆ்பத்து நிவலவம. இந� சூழலில் 
ECMO (extracorporeal membrane oxygenation machines) எனும் �ருவி 
ந�வை. இந� �ருவி நுவரயீரல் கசயலிழநதுவிட்ைொல் 
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கசயற்வ�யொ� ரத்�த்தில் அதில் உள்ள �ழிவு �ொர்பன்வை 
ஆக்வசவை நீக்கி ஆக்சிஜவன உட்புகுத்தும் �ருவி. இந� �ருவி 
�ொன் தீவிர ந�ொயொளி பிவழப்பொரொ இல்வலயொ என்்பவ� 
முடிவு கசயயும்.

சீனொவின் மருத்துைமவன�ளின் �ரத்வ� �ணை ைொக்ைர 
அயில்ைரட் பிரமித்து பு�ழ்கிறொர. வூ�ொன் ��ரில் உள்ள ஒரு 
மருத்துைமவனக்கு கசல்லும் இைர இந� மருத்துைமவன 
"ஸ்விட்சரலொந தில் உள்ள மருத்துை மவன�வள விை சிறப்பொ� 
உள்ளன" என்று பு�ழ்நது �ள்ளுகிறொர. நமலும் அங்ந� �ைந� 
ஒரு சம்்பைத்வ� விைரிக்கிறொர. "நுவரயீரல் ்பொதிக்�ப்பட்டு 
ஆக்சிஜவன ரத்�த்தில் கசலுத்தும் நைணடிநலைர �ருவி 
எவைளவு உள்ளது என �ொன் ந�ள்வி எழுபபிநனன். அந� 
மருத்துைமவன மருத்துைர�ள் கூறினொர�ள் 'ஐம்்பது’. ஐம்்ப�ொ 
என �ொன் வியநந�ன். நமலும் நமொசமொன க�ருக்�டி நிவலயில் 
உள்ள ந�ொயொளி�ளின் நுண சிக்கிசவசக்கு ந�வைப்படும் 
ECMO �ருவி எவைளவு உள்ளது என �ொன் ந�ட்நைன். அைர�ள் 
கூறினொர�ள் 'ஐநது'. கஜரமனியில் உள்ள ரொ்பரட் ந�ொச ஆயவு 
நிறுைனத்தில் ்பணியொற்றும் எங்�ளது குழு உறுபபினர 
மவலத்து ந்பொனொர.  ஒரு மருத்துை மவனயில் ஐந�ொ! ஏன் 
க�ரியுமொ அைர மவலத்து ந்பொனொர? கமொத்�ம் கஜரமனியில் 
மூன்று ECMO இருந�ொல் க்பரிது. அதுவும் க்பரும்்பொலும் அ�ன் 
�வல��ர க்பரலினில் �ொன் இருக்கும். 

அைர�ள் கசன்ற ஒரு மருத்துைமவனயிநலநய ஐநது ECMO 
என்்பது அைர�வள வியக்�வைத்�து. ECMO �ருவி மற்றும் 
நைணடிநலைர ்பற்றொக்குவறயின் �ொர்ணமொ� இத்�ொலியில் 
எண்பது  ையதுக்கு நமற்்பட்ை தீவிர க�ருக்�டி ந�ொயொளி�ளுக்கு 
இந� �ருவி ைசதி �ரப்பைொது. ையது குவறந�ைர�ளுக்கு 
மட்டுநம என முடிவு எடுத்துள்ளது. இரு்பது ையதுவைய ஒரு 
இளம் க்பண, என்்பது ஐநது ையதுவைய ஒரு மூ�ொட்டி 
இருைரும் தீவிர க�ருக்�டி நிவலக்கு கசன்றொல் இருக்கும் ஒநர  
ஒரு  ECMO �ருவிவய யொருக்கு �ருைது? யொவர ்பொது�ொப்பது? 
எண்பது ையதுக்கும் நமலொனைர�ள்  மூசசு முட்டி சொைவ� 
�விர நைறு ைழியில்வல என இத்�ொலி வ�விரித்து விட்ைது. 
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சி்ப்பு ைருத்துவைரனகள் 
�டும் ந�ொய உள்ளைர�ளுக்கு சிறபபு சிக்கிசவச அைசியம். 

நிவலவம நமொசமொைவ� �ணை சீனொ கைறும் ்பத்ந� �ொளில் 
வூ�ொன் ��ரில் 1,000 ்படுக்வ�, முப்பது தீவிர சிகிசவச பிரிவு 
மற்றும் ்பல்நைறு �னிவம ்படுத்�ப்பட்ை ைொரடு�ள் க�ொணை 
இரணடு அடுக்கு மருத்துைமவனவய �ட்டியது.  இங்ந� 
மருத்துை மவனக்கு அடிக்�ல் �ட்டு ்பல ஆணடு�ள் ஆகியும் 
அங்ந� முவளத்துள்ளது புல்லும் பூணடும் என்்பவ� நிவனவில் 
க�ொள்ளுங்�ள். 

இ த் ந � ொ டு  நி ற் � வி ல் வ ல .  சீ ன வி ன்  ஆ � ச  சி ற ந � 
மருத்துைமவன�ள் ந�ொவிட் 19 ந�ொயொளி�ளுக்கு என �னியொ� 
ஒதுக்கினொர�ள். �டும் நிவல மற்றும் நமொசமொன க�ருக்�டி 
நிவல ந�ொயொளி�வள இங்ந� அனுமதித்�ொர�ள். அைசர 
சிகிசவச ந�வைப்பைொ� எல்லொ அறுவை சிகிசவச�வள ஒத்தி 
வைத்�ொர�ள். ஆயினும் சில மருத்துைமவன�வள ஏவனய 
சொ�ொர்ண ந�ொய�வள வ�யொள என ஒதுக்கி வைத்�னர. 
க�ொள்வள ந�ொய �ொக்கிய ந்பொதும் க்பண�ளுக்கு பிரசைம் 
்பொரக்�நைணடும்; வி்பத்து�ளில் �ொயம் ்பட்ைைர�ள் 
இருப்பொர�ள், மொரவைபந்பொடு ந�ொயொளி�ள் ைருைொர�ள். 



44 | வ�ொள்ளை ந�ொய் வ�ொந�ொனொ ்ெ�ஸ்

இதுந்பொன்ற இயல்்பொன ந�ொய�ளுக்கு என �னி மருத்துை 
ம வ ன � ளு ம் ,  ந � ொ வி ட்  1 9 க் கு  எ ன  சி ற ப ்ப ொ ன 
ம ரு த் து ை ம வ ன � ளு ம்  ஒ து க் � ்ப ட் ை து .  பி ர ச ை ங் � ள் 
�ைத்�ப்பட்ைன, இ�ய ந�ொய உள்ளைர�ளுக்�ொன சிகிசவச 
மற்றும் சில ந�ொய உள்ளைர�ளுக்கும் சிகிசவச �ரப்பட்ைது. 

ைொக்ைர அயில்ைரட் வியநது கூறுகிறொர " அங்கு புதி�ொ� 
இரணடு மருத்துை மவன�ள் �ட்ைப்பட்ைது, ஏற்�னநை 
இருந� மருத்துைமவன�ள் சட்டுபுட்டு என்று மொற்றி 
ைடிைவமக்�ப்பட்ைன. க�ொள்வள ந�ொய பிரிவின் ைழி கிருமி 
்பரவும் ைொயபபு உள்ளது. எனநை ைொரடு�ளின் சுைர�வள 
இடித்து ஒரு்பக்�ம் உள்ைொயில் மறுபுறம் கைளிைொயில் என 
அ வ ம த் து  � ட் டி ன ர .   எ ப ்ப டி  எ ந ்ப ொ ல ொ  சி கி ச வ ச 
அளிக்�ப்படுகிறந�ொ அது ந்பொல இங்கு பிரத்ந�ய� உவை 
அணிநது அந� பிரிவுக்கு ஒரு ைழியொ� கசன்று இன்கனொரு 
ைழியொ� கைளிநயறும் வி�த்தில் ைடிைவமக்�ப்பட்ை 
அவற�ள் ஏற்்படுத்தினொர�ள்" என்கிறொர. இவைகயல்லொம் 
ஒநர ைொரத்தில்! 

மி� ர�ஸாய �ஸாக்கியவர்களுக்கு ைருத்துவம்
மி� ந�ொய �ொக்கினொலும் மருத்துை சிக்கிசவச அைசியம். 

க�ொைர �ண�ொணிபபு அைசியம். சிலரது ந�ொய அறிகுறி 
மு ற் றி ன ொ ல்  அ ை ர � வ ள  தீ வி ர  சி கி ச வ ச க் கு  எ டு த் து 
கசல்லநைணடும். மி� ந�ொய உள்ளைர�ளொல் மற்றைர�ளுக்கு 
ந�ொய கிருமி ்பரைக்கூடும். எனநை இைர�வள �னிவம ்படுத்தி 
சிகிசவச கசயயநைணடும்.

அந� ��ரில் இருந� உைற்்பயிற்சி கூைம், உள்ளரங்கு 
விவளயொட்டு வம�ொனம் மு�லியைற்வற தீடிர மருத்துை 
கிளினிக்க்கு�ளொ� சடுதியில்  மொற்றியது சீன என்கிறொர ைொக்ைர 
அயில்ைரட். இந� மருத்துை மு�ொம்�ளில் மி�மொன அறிகுறி 
உ ள் ள  ந � ொ ய ொ ளி � வ ள  வ ை த் து  சி கி ச வ ச  � ந � ன ர . 
ஒவகைொன்றிலும் சுமொர 1000 ்படுக்வ� ைசதி க�ொணை�ொ� 
அவமக்�ப்பட்ைது. ஒருைரின் நிவலவம நமொசமொ� இருந�ொல் 
உைனடியொ� அைர மருத்துைமவனயில் அனுமதிக்�ப ்படுைொர. 
நைறு ந�ொய�ள் மற்றும் 65 ையதுக்கு நமல் உள்ளைர�ள் 



வ�ொள்ளை ந�ொய் வ�ொந�ொனொ ்ெ�ஸ் | 45 

எ ல் ந ல ொ ரு ம்  ந � ர டி ய ொ �  ம ரு த் து ை ம வ ன யி ல் 
அ னு ம தி க் � ப ்ப ட் ை ன ர .  இ ந �  மு � ொ ம் � ளி ல்  � ங் � 
வைக்�ப்பைவில்வல. அந� ��ரில் மட்டும் சுமொர ்பதிநனழு 
திடீர மருத்துை மு�ொம்�ள் உருைொக்ப்பட்ைன. அந� ��ரில் 
ந�ொயின் வீசசு குவறநது மங்கிவிட்ை நிவலயில் அந� 
மு�ொம்�ள் அவனத்தும் மூைப்பட்டுவிட்ைன. 

ச்நர�க ரகஸ்கள்
ந�ொய கிருமி க�ொற்று க�ொணைைர� ளின் அருந� 

புழங்கியைர�ள் ந்பொன்றைர�ள் இந� சநந�� ந�ஸ்�ளில் 
அைங்குைர. இைர�ளுக்கு எந� ந�ொய அறிகுறியும் க�ன்்பைொது. 
மி�மொன அறிகுறி கூை இல்வல. ஆனொல் கிருமி க�ொற்று 
ஏற்்பட்டு இைர�ளுக்கு ந�ொய ஏற்்பைொமல் இருக்�லொம். 

இந� வைரஸ் �ொக்கு�ல் ஏற்்பட்ை உைன் அ�ன் அறிகுறி�ள் 
உைனடியொ� க�ரிைதில்வல.  இந� வைரஸ் �ொக்�ம் 
இருந�ொலும் நமநலொட்ை மருத்துை ்பரிநசொ�வன�ளில் 
க்பொதுநை அறிகுறி�ள் க�ரியொது. ஒரு சில �ொட்�ளுக்கு 
பிறகு�ொன் இ�ன் விவளவு�ள் கைளிைரும். எனநை அந� 
ந�ொயொளி �ொம் �லமுைன் �ொன் இருப்ப�ொ� �ருதிக்க�ொள்ைொர. 
ஆ ன ொ ல்  அ ை ர  அ ங் கு ம்  இ ங் கு ம்  க ச ல் லு ம் ந ்ப ொ து 
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மற்றைர�ளுக்கும் இந� கிருமி ்பரவிவிடும். எனநை இைர�ள் 
மூலம் உறவினர�ளுக்கு ந�ொய கிருமி ்பரைக்கூடும். 

சீனொவில் �ைத்�ப்பை ஆயவில் ந�ொய �ொக்கியைர�ளில் 
சுமொர 75 ச�வீ�ம் மு�ல் 80 ச�வீ�ம்  குடும்்ப உறவு உள்ளைர�ள். 
உ்ணவு விடுதி�ள், மருத்துை மவன�ள் மற்றும் சிவற�ளில் என 
க்பொது கைளியில் ஒருைர மூலம் மற்றைர�ளுக்கு ்பரவும் 
என்றொலும் அவைொறு ந�ொய ஏற்்பட்ைைர�ள் கசொற்்பநம.  
க�ொத்து க�ொத்�ொ�  அதி� அளவில் குடும்்பத்தில் க�ருக்�மொ� 
்பழகுைொர�ள் இைம் �ொன் இந� ந�ொய �ொ்ணப்பட்ைது. 
இ�னொல் உறவினர�ளிைமிருநது சநந�� ந�ஸ்�ள் �னிவம 
கசயயப்பட்டு சில �ொட்�ள் மருத்துை �ண�ொணிபபில் 
இருந�னர. நமலும் �ைந� 48 மணி ந�ரத்தில் அைர�ளுைன் 
க�ொைரபில் இருந�ைர�ள் �ணைறியப்பட்டு, அைர�ள் 
அவனைவரயும் மருத்துை �ண�ொணிபபில் வைத்து ந�ொய 
்பரைவல �டுத்து உயிர�வள �ொப்பொற்றியது சீனொ. 

கபஸாதுைக்கள்
்ப ள் ளி � ள் ,  தி வ ர ய ர ங் கு � ள் ,  உ ்ண வு  வி டு தி � ள் , 

ைணி�ைளொ�ங்�ள் மூைப்பட்ைன.  சற்நறறக்குவறய அவனத்து 
க�ொழிற்சொவல�ளும் அலுைல�ங்�ளும் மூைப்பட்ைன. கிருமி 
�ொக்கு�லின் வமயொமொ� விளங்கிய வூ�ொன் ��ரம் மற்றும் 
அ�வன சுற்றியுள்ள இைங்�ள் அவனத்தும் முற்றிலும் 
மூைப்பட்ைன. அத்தியொைசிய ்பணி�ளில் ஈடு்படு்பைர�வள 
�விர மற்றைர�ள் அவனைரும் வீடு�ளிநய கைளிநய ைரொமல் 
�ங்கி இருக்� கசய�னர. இ�ன் மூலம் இைர�ளுக்கு ந�ொய 
்பரைொமல் �வை கசயயப்பட்ைது. 

அந�ந்பொல ்பொதிக்�ப்பட்ை ்பகுதிக்கு கைளியொர யொரும் 
உள்நள ைர முடியொது. அதுந்பொல அங்கிருநது யொரும் கைளிநய 
கசல்ல முடியொது. அந� பிரந�சத்தில் ஓங்கி நின்ற வைரஸ் 
நைறு ்பகுதி�ளுக்கு ்பரைொமல் �டுக்� இந� �ைைடிக்வ�வய 
சீன அரசு எடுத்�து.

வூ�ொனில் ஆரம்்பத்தில் ந�ொய ஏற்்பட்ைதிலிருநது 15 �ொட்�ள் 
�ழித்து �ொன் மருத்துைமவனயில் அனுமதிக்�ப்பட்ைனர. 
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பின்னர மருத்துை ைசதி�வள சடுதியில் உருைொக்கிய பிறகு 
அறிகுறி�ள் க�ரிய ஆரம்பித்�வுைன்  இரணடு �ொட்�ளில் 
�னிவம்படுத்�ப்படுகிறனர. ந�ொய ்பொதிப்பவைந�ைர�வள 
�னிவம ்படுத்துை�ொல் ந�ொய ்பரவுைவ� �டுக்� முடிந�து 
என்கிறொர ைொக்ைர அயில்ைரட்

வீட்டுக்குள் இரு்ந�ஸால் எப்படி வூகஸானில் உள்்ளவர்களுக்கு 
உணவு கிரைத்�து? 

ஹு்பொய மொ�ொ்ணத்தில் மட்டும் சுமொர ஆறுந�ொடி ந்பர 
வீட்டிநலநய இருக்கும் ்படி அறிவுறுத்�ப்பட்ைொர�ள். "சுமொர 
ஒன்றவர ந�ொடி ந்பர ஆன்வலனில் ஆரைர கசயது சொபபிட்டு 
க�ொணடிருந�ொர�ள்.  அத்�வன ந்பருக்கும் உ்ணவு கிவைத்�து. 
ஒரு க்பணமணியிைம் �ொன் ந்பசிநனன். அைள் கசொன்னொல் 
சில சமயம் �ொன் ஆரைர கசய�து எல்லொம் கிவைக்�ொது. ஒருசில 
உ்ணவுப க்பொருள் �ைறிபந்பொகும், ஆனொலும் எங்�ளுக்கு 
ந்பொதிய உ்ணவு கிவைத்�து. யொரும் ்பட்டினி கிைக்�வில்வல 
என்று கூறினொள்" என்கிறொர அயில்ைரட். 

சமூக திைட்ைல் 
சமூ�ம் முழுைவ�யும் திரட்டி எதிர க�ொணைது சீன அரசு. 

பு தி � ொ �  ம ரு த் து ை  ம வ ன � வ ள  � ட் ை ல ொ ம் .  ஆ ன ொ ல் 
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மருத்துைர�ளுக்கு எங்ந� கசல்ைது? க�ொநரொனொ வைரஸ் 
�ொக்கி திடீர என ்பல ஆயிரம் ந்பர ந�ொயொளி�ள் ைந�ொல் எப்படி 
அைர�வள சமொளி்பபது? 

மு�லொை�ொ� ்பல்நைறு �்பர�ளுக்கு சிறபபு ்பயிற்சி 
க�ொடுக்�ப்பட்டு புதிய மருத்துை நைவல�ள் �ரப்பட்ைன. 
எடுத்து�ொட்ைொ� ்பல 

ஆ யி ர ம்  ந ்ப ர � ளி ன்  உ ை ல்  க ை ப ்ப நி வ ல  அ ள வு 
கசயயநைணடும். சொ�ர்ண �ொள்ந்பொல �ரஸ் இவ� கசய�ொல், 
மற்ற முக்கிய ்பணி�ளுக்கு ந�ரந� திறன் ைொயந� �ரஸ் இருக்� 
மொட்ைொர�ள்.  ைொக்ைர அயில்ைரட் கூறுகிறொர "ஒரு 
மருத்துைமவனயில் ஒரு க்பண, ஒரு ந�ொயொளிக்கு எப்படி 
�வுன் உடுத்துைது என்்பது குறித்து கசொல்லி க�ொடுத்து 
க�ொணடிருந�ொர, அைரிைம் நீங்�ள் மருத்துை ்பணியொளரொ 
என்று ந�ட்நைன் அ�ற்கு அைர, �ொன் இதுைவர ஒரு 
நிறுைனத்தில் ைரநைற்்பொளரொ� நைவல கசயகிநறன் என்று 
கூறினொர. அைசர�ொல சூழலில் அைளுக்கு இந� திறவன 
�ற்பித்துள்ளனர.” 

க�ொழிற்சொவல�ள், சினிமொ அரங்கு என எல்லொம் மூைப்பட்ை 
நிவலயில் ்பல ்பணியொளர�ள் நைவல ஏதும் இல்லொமல் 
இருந�னர. அைர�ளுக்கு மொற்று திறன் விவரைொன ்பயிற்சி 
�நது இைர�ொல ்பணி�ளில் ஈடு்படுத்தினர. 

க�ொைரநது அவனைரின் கைப்பநிவலவய �்ணக்கிை 
நைணடும். இ�ற்கு ஏற்�னநை உள்ள �ரஸ் மற்றும் 
மருத்துைர�ள் ந்பொ�ொது. எனநை கைப்பம்நிவலவய எப்படி 
எடுக்� நைணடும் என ்பல்நைறு ஊழியர�ளுக்கு �ற்பித்து 
அைர�வள இந� ்பணியில் ஈடு்படுத்தினர. எடுத்து�ொட்ைொ� 
அதுைவர க�டுஞ்சொவல ்பணியொளரொ� இருந� ஒருைர உைல் 
கைப்பத்�வ� அளவிட்டு இவ்ணயம் மூலம் மருத்துை 
ம வ ன க் கு  க � ரி வி ப ்ப வ �  ை ொ க் ை ர  அ யி ல் ை ர ட் 
சுட்டிக்�ொட்டுகிறொர. 

இதுந்பொல வீடு�ளில் அவைநது கிைப்பைர�ளுக்கு உ்ணவு 
உ ்ண வு ப க ்ப ொ ரு ட் � ள்  ம ற் று ம்  ம ளி வ �  ச ொ ம ொ ன் 
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க�ொணடுநசரக்கும் கைலிைரி ்பணி உட்்பை மொற்று ்பணியில் 
ஈடு்படுத்�ப்பட்ைனர. அரசு ஊழியர�ள் மட்டுமல்ல சமூ�த்தின் 
்ப ல் ந ை று  பி ரி வி ன ரு ம்  ந ை று  பி ரி வி ன வ ர , 
்பொதிக்�ப்பட்ைைர�வள �ைனித்து க�ொணைனர.

�ஸாரை ஓடி வ்ந�து 
�ொடு முழுைதும் வூ�ொனுக்கு உ�ை நைணடும் என்ற உ்ணரவு 

மிகுநது இருந�து. நைறு இைங்�ளில் இருநது சுமொர 40 ஆயிரம் 
ம ரு த் து ை  ்ப ணி ய ொ ள ர � ள்  அ னு ப ்ப ப ்ப ட் ை ன ர  அ தி ல் 
க்பரும்்பொலும் �ன்னொரைலர�ள். �ொநம முன்ைநது ஆ்பத்�ொன 
இந� ்பணியில் �ங்�வள ஈடு்படுத்திக்க�ொணைனர என்கிறொர 
ைொக்ைர அயில்ைரட்

ஒரு சம்்பைத்வ� அைர விைரிக்கிறொர. “வூ�ொனுக்கு கசல்லும் 
சிறபபு ரயிலில் �ொங்�ள் ்பய்ணம் கசயந�ொம் அதில் கமொத்�மும் 
மக்�ள் நிரம்பி ைழிந�னர. ��வர கைளியொர ைரொமல் �டுபபு 
ந்பொட்டுள்ள�ொல் இந� ரயில்�ள் எதுவும் வூ�ொன் ��ரில் 
நிற்�ொமல் விவரநது கசல்லும். ரயில்�ளின் ஜன்னல்�ள் இந� 
்பகுதிவய �ைக்கும்ந்பொது மூைப்படும். 

எங்�ள் குழு இதுந்பொன்ற ஒரு ரயிலில் ்பய்ணம் கசயது �ொன் 
வூ�ொனுக்கு கசன்நறொம். எங்�ளுக்�ொ� சிறப்பொ� ரயில் நின்றது. 
�ொங்�ள் கிநழ இறங்கிநனொம். அந� சமயம் நைறு ஒரு சிலரும் 
கிநழ இறங்கினொர�ள். �ொங்�ள் மட்டுநம இறங்� நைணடும். 
நைறு யொரும் உள்நள ைர முடியொது; யொரும் கைளிநய ந்பொ� 
முடியொது அப்படி என்றொல் இைர�ள் யொர என்று �ொன் 
திவ�த்ந�ன். 

இைர�ள் குைொங்நைொங்கிலிருநது �ன்னொரைமொ� ைந� ஒரு 
மருத்துை குழு என க�ரிய ைந�து. அைர�ள் வூ�ொனுக்கு உ�ை 
ஆரைத்துைனும், உற்சொ�த்துைனும் ைந�னர" என்கிறொர ைொக்ைர 
அயில்ைரட். 

�வீன க�ஸாழில்நுட்பம் 
்பல ஆயிரம் �்பர�ளின் மருத்துை �ண�ொணிபபு, வீடு�ளில் 

அவைநது உள்ளைர�ளுக்கு மளிவ� மு�லிய ந�வை, 
சிறொர�ளின் �ல்வி, சினிமொ மு�லிய மூைப்பட்ை நிவலயில் 
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ந�ளிக்வ� க்பொழுதுந்பொக்கு இப்படி ்பல்நைறு ந�வை�வள 
எப்படி சமொளித்�ொர�ள்? ்பல லட்சம் மக்�வள வீடு�ளிநலநய 
கைளிநய ைரொமல் வைத்து ்பொது�ொப்பது அவைளவு எளி�ல்ல. 

�வீன ��ைல் க�ொழில்நுட்்பத்வ� சிறப்பொ� வ�யொணடு 
மக்�ளின் ந�வை�வள பூரத்தி கசய�ொர�ள் என்கிறொர ைொக்ைர 
அயில்ைரட். ஆன்வலனில் என்ன மளிவ� �ொய�றி நைணடும் 
என ்பதிவு கசய�ொல் ந்பொதும் வீடு ந�டி ைநதுவிடும். சரக்�வர 
ந�ொய, ரத்�க்க�ொதிபபு ந்பொன்ற ந�ொய�ளில் அைதி ்படு்பைர�ள் 
மருத்துை மவன கசன்று ைொக்ைவர சநதிக்� நைணடிய 
அைசியம் இல்வல. ஆன்வலனில் குடும்்ப ைொக்ைநரொடு 
க�ொைரபு க�ொணடு பிரிஸ்க்ரிபஷன் க்பறலொம். மருநது வீடு 
ந�டி ைநதுவிடும். மருத்துை மவனக்கு கசல்லொமநலநய 
இதுந்பொன்ற மருத்துை ைசதி க்பற ஏற்்பொடு கசய��ொல் 
மருத்துைமவன�ளில் க�ருக்�டி குவறந�து என்கிறொர ைொக்ைர 
அயில்ைரட். 

"்பள்ளிக்கூைம் மூைப்பட்ைது என்றொல் உள்ள்படிநய 
்பள்ளிகூை �ட்டிைங்�ள் �ொன் மூைப்பட்ைன ஆனொல், 
ஆன்வலன் மூலம் ்பொைம் �ைத்�ப்படுகிறது.” என்கிறொர 
ைொக்ைர அயில்ைரட். அணவை மொநிலமொன ந�ரளொவில் 
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்பள்ளி�ள் மூை ்பட்ை நிவலயில் சத்து்ணவு இன்றி குவழநவ��ள் 
ைொடிவிைக்கூைொது என்று அந�ந� வீடு�ளில் �ொவல மற்றும் 
மதிய உ்ணவை ந�ரடியொ� வீடு ந�டி �ர கசயய திட்ைம் 
இட்டுள்ளவ� இங்ந� �ொம் நிவனவு கூற நைணடும்.

�வீன ��ைல் க�ொழில்நுட்்பம் க�ொணடு க�ொநரொனொ 
வைரஸொல் ்பொதிக்�ப்பட்ை 70 ஆயிரம் ந்பரின் ��ைல்�வள 
ஒருங்ந� க�ொகுத்து அைர�நளொடு ந�ரடி க�ொைரபில் 
இருந�ொர�ள். "�ொங்�ள், சிசசுைொனுக்கு கசன்நறொம் அது 
மி�ப்பரந� கிரொம ்பகுதியொகும். அங்கு அைர�ள் 5 ஜி க�ொழில் 
நுட்்பத்வ� அமுல் ்படுத்தியிருந�னர. �ொங்�ள் அந� ்பகுதியின் 
�வல��ரில் உள்ள அைசர�ொல வமயத்தில் இருந�ந்பொது 
மி�பக்பரிய எல் சி டி திவர�வள ்பொரத்ந�ொம். அந� ்பகுதியின் 
ந�ொய விைரங்�ள் ஒரு திவரயில் ஓடிக்க�ொணடிருந�து. 
இருபபினும் அைர�ளொல் குறிபபிட்ை க�ொத்து ந�ொயொளி�ளுக்கு 
ந � ொ ய  எ ப ்ப டி  ்ப ர வி ய து  எ ன் ற  சி க் � வ ல  வி டு வி க் � 
முடியவில்வல. எனநை நைறு ைழிமுவறவய �ொடினொர�ள். 
�ள ்பணியொளர�ள் இருந�னர. ஒரு குழுவின் �வலைர 500 கி. 
மீ �ள்ளி இருந�ொர, அைரின் கசல்ந்பொனில் உள்ள வீடிநயொ 
அவழபபு மூலம் ந்பசியது யொர க�ரியமொ? அந� மொ�ொ்ணத்தின் 
�ைரனர.” என்று வியபபு நமலிை விைரிக்கிறொர ைொக்ைர 
அயில்ைரட்.

எந� ஒரு ந�ொயொளிக்கும் இந� கிருமி யொர மூலநமொ �ொன் 
ைநது நசரநது இருக்கும். எனநை யொரிைமிருநது ைந�து 
என்்பவ� அறிநது அந� ந�ொய கிருமி ்பரபபும் �்பவர �னிவம 
்படுத்துைது அைசியம். அதுந்பொல யொருக்கு ந�ொய ஏற்்படுகிறது 
என்்பவ� �ைனிக்� க�ொைநது சமூ�த்தில் அவனைரின் உைல் 
கைப்ப நிவலவய �ண�ொணிப்பது அைசியம். �வீன ��ைல் 
க�ொழில்நுட்்பம் க�ொணடு மருத்துை �ண�ொணிபபு உட்்பை 
்பல்நைறு விஷயங்�வள திறம்்பை கசய�னர என �ொம் 
அறிகிநறொம். 
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ைருத்துவ கசலவுகர்ள யஸார் கசயகி்ஸார்கள்? 

"எல்லொ ்பரிநசொ�வன�ளும் எல்நலொருக்கும் இலைசம். 
ந�ொவிட் 19 �ொக்�ம் இருநது, உங்�ளின் மருத்துை �ொபபீடு 
�ொலொைதியொகியிருந�ொல் அரநச அவனத்து கசலவு�வளயும் 
ஏற்று க�ொள்கிறது" என்கிறொர ைொக்ைர அயில்ைரட். நமலும் 
"அகமரிக்�ொவில் மருத்துைவர ்பொரப்ப�ற்கு மட்டுநம 100 
ைொலர �ர நைணடும், பின்னர ஒருநைவள தீவிர சிகிசவச 
பிரிவில் நசரக்� நிவனத்�ொல் எவைளவு கசலைொ� ந்பொகிறந�ொ 
என்ற எண்ணம் ஒருைவர க�ொல்ல க�ொைங்கிவிடும்." என்று 
கூறும் ைொக்ைர அயில்ைரட் அவனைருக்குமொன இலைச க்பொது 
மருத்துை ைசதி என்ற �ருத்வ� ைலியுறுத்துகிறொர. இது ந்பொன்ற 
ஒரு முவறவய அகமரிக்� அரசு க�ொணடு ைர முயற்சிக்� 
நைணடும் என அகமரிக்� அரசுக்கு ஆநலொசவனயும் 
க�ரிவிக்கிறொர. 

இந� ்படிபபிவனயின் பின்புலத்தில் அவனைருக்குமொன 
இலைச க்பொது மருத்துை ைசதியின் ந�வைவய �ொம் உ்ணர 
முடிகிறது. இநதியொவிலும் அவனைருக்கும் க்பொது இலைச 
மருத்துை நசவை என்்பவ� ஒழித்து �னியொரமயம், �ொபபீடு 
முவற என்று புதிய மருத்துை க�ொள்வ� கூறுைவ� �ொம் 
�ைவலநயொடு ்பொரக்� நைணடும். 

பஸாைம்பரியைஸான ைருத்துவம்  

யொநரொ ஒருைர ஒரு மூவலயில் இருநது மூலிவ� மருநது�வள 
�யொரிப்பதில்வல. ந்பொலியொ� இது சொபபிட்ைொல் ைரொது. அது 
சொபபிட்ைொல் கு்ணமொகிவிடும் என்கறல்லொம் அறிவியலுக்கு 
புறம்்பொன கசயதி�வள ்பரபபுைது இல்வல. ்பொரம்்பரிய 
மருத்துைத்தில் �ொயசசல் குவறக்கும் மருநது�வள �வீன ஆயவு 
மூலம் இனம் �ணடு ்பயன்்படுத்துகின்றனர. வைரசுக்கு எதிரொ� 
கசயல்்படும் மருநது என கூறுைது இல்வல. �வீன சிகிசவசயும் 
�ரப்படுகிறது. "்பலருக்கு உள்ளபபூரைமொ� ்பொரம்்பரிய 
மருநவ� உட்க�ொள்ைதினொல் மன நிம்மதி ஏற்்படுகிறது 
என்்பவ� ஏற்கிறொர�ள் எனநை மருத்துைமவன�ளில் 
்பொரம்்பரிய மூலிவ� மருநது�ளும் �ரப்படுகிறன" என்கிறொர 
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ைொக்ைர அயில்ைரட். 

இரவகயல்லஸாம் சீனஸா ஒரு எர�்சசஸாதிகஸாை �ஸாைஸாக 
இருப்ப�ஸால் இது சஸாத்தியப்பட்ை�ஸா? 

இந� ந�ள்விக்கு �ொட்ைமொ� விவை �ருகிறொர ைொக்ைர 
அயில்ைரட் "கைளி�ொட்டு ்பத்திரிவ�யொளர�ள் மட்டும் �ொன் 
இப்படி கசொல்கிறொர�ள், அ�ொைது, அரசின் �ைைடிக்வ�க்கு 
்பயநது இந� கசயல்�ளில் மக்�ள்  ஈடு்படுகிறரர�ள் என்று அது 
�ைறு, �ொன் அங்குள்ள மக்�வள உ்ணவு விடுதி�ள், ரயில்�ள், 
இரவு ந�ரங்�ளில் சொவல�ளில் என்று ்பல இைங்�ளில் சநதித்து 
ந்பசிநனன். ந்பொர �ொலத்தில் எப்படி மக்�வள ஒன்று நசரத்து 
இருப்பொர�நளொ, அது ந்பொல இந� வைரஸின் ்பயம் அைர�வள 
ஒருங்கிவ்ணத்து. சீனொவை மட்டுமல்ல இந� வைரஸின் 
�ொக்கு�லிருநது உலவ� �ொக்கும் ந்பொரில் �ொங்�ள் முன் 
ைரிவசயில் இருப்ப�ொ� உ்ணரந�னர" என்கிறொர. 

உ ண வ ம யி ந ல ந ய  க � ொ ர ன ொ  வ ை ர ஸ் ஸ ொ ல் 
்பொதிக்�ப்பட்ைைர�ளின் எணணிக்வ� சீனொவில் குவறநது 
ைருகிற�ொ என்்பது குறித்து ்பலருக்கும் சநந��ம் உள்ளது 
என்்பவ� �ொன் அறிநைன் எனும் ைொக்ைர அயில்ைரட் " 
்பரிநசொ�வன �ைத்�ப்பட்ை கிளினிக்கு�ளில் �ொங்�ள் கசன்று 
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்பொரத்ந�ொம், அபந்பொது அங்குள்ள மருத்துைர�ள்அபந்பொது, 
மூன்று ைொரத்திற்கு முன்பு இருந�து ந்பொல இபந்பொது இல்வல 
என்று கூறினொர�ள். ஒரு �ொளில் சுமொர 46 ஆயிரம் ந்பர 
நசொ�வனக்கு உட்்படுத்�ப்பட்ைொர�ள் �ற்ந்பொது 13 ஆயிரம் 
ந்பர மட்டுநம ைருகின்றனர. சில மருத்துைமவன�ளில் 
்படுக்வ��ள் �ொலியொ� இருந�ன" என்கிறொர. 

அந� ந்பொல சீன அரசு கூறும் புள்ளிவிைரங்�ள் எல்லொம் 
கைறும் நமொசடி என்்பவ�யும் அைர ஏற்�வில்வல. "அைர�ள் 
கூறும் புள்ளிவிைரங்�ளில் தில்லு முல்லு உள்ள�ொ� கூற எந� 
மு�ொநதிரமும் இல்வல" என்கிறொர. 

இயல்பு வஸாழக்ரகக்கு திருப்பம் 
இந� க�ொடிய க�ொள்வள ந�ொய வமயமொ� விளங்கிய 

வூ�ொன் ��ரில் இதுைவர கசயலொற்றி ைந� அவனத்து ்பதிநனழு 
�ற்�ொலி� மருத்துை மு�ொம்�ளும் மூட்ைப்பட்டு விட்ைன. 
மருத்துை மவனவய �ொடும் ந�ொயொளி�ள் எணணிக்வ�யும் 
குவறநது ைருகிறது. எனினும் ஒவகைொரு �ட்ைமொ� �ொன் 
சீனொவில் இயல்பு ைொழ்க்வ�க்கு �ைனமொ�  திரும்புகிறொர�ள். 
சில இைங்�ளில் கூடு�ல் �ொட்�ளுக்கு ்பள்ளி கூைங்�வள மூடி 
வைத்துள்ளனர. அைசர �தியில் திறக்�வில்வல. சில 
இைங்�ளில்  சில முக்கியமொன க�ொழில் சொவல�ள் மட்டுநம 
மறு்படி கசயல்்பொட்டுக்கு க�ொணடுைநதுள்ளனர. குறிப்பொ� 
அத்தியொைசிய ந�வைவய பூரத்தி கசயயும் க�ொழிற்சொவல�வள 
மட்டுநம திறநதுள்ளனர. 

நசங்டு மொ�ொ்ணத்தில் மட்டும் 50 லட்சம் க�ொழிலொளர�ள் 
வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர.   இைர�ள் மறு்படி 
க�ொழிற்சொவல�ளில் ்பணியொற்ற திரும்பும்ந்பொது ்பல்நைறு 
்பொது�ொபபு �ைைடிவ��வள எடுக்� நைணடும்.  மு�லொை�ொ� 
�ங்�ள் ஊரிலிருநது ்பய்ணம் புறப்படுை�ற்கு முன்னொல் 
்பரிநசொ�வன கசயது அைர�ளுக்கு ந�ொய இல்வல என்ற 
சொன்றி�ழ் க்பறநைணடும். அந� சொன்றி�ழ் மூன்று �ொட்�ளுக்கு 
�ொன் கசல்லும். ஒருநைவள அந� க�ொழிலொளர பீஜிங்க்கில் 
்பணியொற்ற ந்பொனொல் அங்கு 2 ைொரங்�ளுக்கு அைர �ன்வன 
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�னிவமப்படுத்திக் க�ொள்ள நைணடும். அபந்பொது அைரின் 
உைல் கைப்பம் �ண�ொணிக்�ப்படும். வ�ந்பசி மூலம் அைரது 
உைல்�லம் �ண�ொணிக்�ப்படுகிறது. சில சமயம் ந�ரடி 
்பரிநசொ�வன கசயயப்படும். அைருக்கு ந�ொய ஏதுமில்வல, 
கிருமி �ொக்�ம் ஏதுமில்வல என்ற பின்னர �ொன் அைர அங்ந� 
்பணியொற்ற அனுமதிக்�ப்படுைர என்கிறொர ைொக்ைர அயில்ைரட். 

சீனஸா கற்பிக்கும் பஸாைம் 

"சீனொ எப்படி இவ� �ட்டுப்படுத்தியந�ொ அவ� மற்ற 
�ொடு�ளும் பின் ்பற்ற முடியும் ஆனொல் அ�ற்கு, நை�ம், நிதி, 
�ற்்பவன திறன் மற்றும் அரசியல் துணிசசல் ஆகியவை 
ந�வைப்படும். விவரநது கசயல்்படும் �ொடு�ளில் இந� 
வைரஸ் �ொக்கு�வல கைகுைொ� �ட்டுப்படுத்� முடியும் 
என்்பந� சீனொ �ற்றுக்க�ொடுக்கும் ்பொைம்" என்கிறொர 
முத்�ொய்பொ� ைொக்ைர அயில்ைரட். 
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மனித உயிர�்ளையும் மக�ள ைொழைொத�ங�்ளையும் 
பொது�ொத்து மனித உரி்ம�ளுககு மதிப்பளியுங�ள

ககஸாைஸானஸா க�ஸாற்றுர�ஸாய மீ�ஸான ைக்கள் ஆரைஸாக்கியம் (JSA) 
ைற்றும் அகில இ்நதிய ைக்கள் அறிவியல் இயக்கங்களில் 

(AIPSN) ரகஸாரிக்ரக சஸாசனம்

1. அவனத்து ைசதி�வளயும் உள்ளைக்கிய 5 லட்சம் மக்�ள் 
க�ொவ�க்கு ஒரு க்பொது மருத்துைமவன உருைொக்கு�:

ந�ொய �ொக்கு�லுக்கு உள்ளொன மக்�ள் க�ொவ�க்கு ஏற்றைொறு 
மருத்துைமவன�வளயும்இ மருத்துை நசவை�வளயும் 
துரி��தியில் அதி�ரித்து அரசு க்பொது மருத்துைமவன�வள 
ைளப்படுத்� நைணடும். குவறந�்பட்சம் 5 லட்சம் மக்�ள் 
க�ொவ�க்கு ஒரு மருத்துைமவன இருக்� நைணடு;ம். இதில் 
அைசர சிகிசவ� பிரிவு இ ந்பொதுமொன அளவு �னிவமப ்படுத்தி 
சிகிசவ� அளிக்கும் ைசதிஇ கைன்றிநலட்ைர ைசதி மற்றும் 
ஆக்ஜிசன் ைசதி இருக்� நைணடும். அந� ந்பொல் இந� 
மருத்துைமவன�ளில்  ந�வைக்ந�ற்்ப மருநது�ள் இ மருத்துை 
உ்ப�ர்ணங்�ள்  மற்றும் மருத்துை ்பணியொளர�ள் ஏற்்படுத்தி 
�ரநைணடும்.

2. அைரச நிவலவய வ�யொள �னியொர மருத்துை மவன�ள் 
உள்ளிட்ை அவனத்து மருத்துை ைசதி�ளும் அைங்கிய  ஒரு 
மொைட்ை அளவிலொன க்பொது மருத்துை வமயத்வ� உருைொக்கு�:

உல�ளொவிய  க�ொரனொ ந�ொய க�ொற்று �ம் �ொட்டின் எந� 
்பகுதிவய  �ொக்கினொலும் ஒரு மொைட்ைத்தின் �னியொர 
மருத்துைமவன�ள் உள்ளிட்ை அவனத்து  ம ரு த் து ை 
ைசதி�வளயும் மொைட்ை அளவில்  வமயத்துைப்படுத்�்பை 
நைணடும். இந�  வமயத்தின் ைழியொ�நை  அவனத்து 
க�ொற்று ந�ொய�ளுக்�ொன மருத்துை நசவை�ளும்  மக்�ளுக்கு 
கசன்று நசர நைணடும். இலொ்ப உசசப்படுத்தும் சநவ� சக்தி�ள் 
இ�ன்  மூலம் ்பலன் �ர அனுமதிக்�க்கூைொது.
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3. க�ொரனொ க�ொற்று ந�ொய எசசரிக்வ� அடிப்பவையில் 
கசயய்பை நைணடியது:

 கைளி�ொட்டில் இருநது ைரும் க�ொரனொ ந�ொய க�ொற்று 
உள்ளைர�வள �னிவமப்படுத்தி சிகிசவ� அளித்�ல் 
அறிகுறி�ள் உள்ளைர�வள  �னிவமப்படுத்தி �ண�ொணிபபில் 
வைத்�ல்; ந்பொன்ற �வைைடிக்வ��ள் க�ொைரும் அந� 
சமயத்தில் இ கைளி�ொட்டில் இருநது ்பரவிய ஒரு ந�ொய 
க�ொற்று சமூ�த்தில் ்பரவு�ல் (Social Transmission) என்ற மூன்றொம் 
நிவலவய எட்டியுள்ள இந�  சூழ்நிவலயில் இ�ற்கு �க்�ைொறு 
்பணி�ள் முடிக்கிவிைப்பை நைணடும். அவனைவரயும் 
்பரிநசொதிக்கும் ைவ�யிலும் மருத்துை மவன சிகிசவச 
ந�வைப்படுநைொருக்கு அ�ற்கு ஏற்ற ைவ�யிலும் மருத்துை 
ைசதி�ள்  நமற்க�ொள்ளப்பை நைணடும்.

4. ஒருங்கிவ்ணந� ந�ொய �ண�ொனிபபு உைனடி ந�வை:

க�ொரொனொ க�ொhற்று ந�ொய உள்ளிட்ை  அவனத்து ைவ� 
்பருை �ொல �ொயசசல்�வள ்பரிநசொதிக்கும் அளவு  ஒரு 
ஒருங்கிவ்ணந� ந�ொய �ண�ொனிபபு முவற உைனடியொ�  
உருைொக்�ப்பட்டு ்பல்படுத்�நைணடு;ம். அவைொறு விரிைொக்�ம் 
கசயயப்பைொ� ்பட்சத்தில் ஒரு க�ொற்றுந�ொய ்பரவுைவ�க்கூை 
ஒ ரு  � ொ டு  அ றி ய ொ ம ல்  இ ரு க் கி ற து  எ ன் று  எ ச ச ரி க் � 
விரும்பிகிநறொம். இ�னொல் எதிர்பொரொ� ்பகுதி�ளில் கூை 
க�ொற்று ந�ொய நை�மொ�ப ்பரவும் அைலம் ந�ரிைலொம்.

5. மொைட்ைம் ந�ொறும் ந�ொய �ட்டு்பொட்டு வமயத்வ� 
உருைொக்கு�:

ஒரு நீணை �ொல தீரைொ� ந�ொய �டுபபு வமயங்�வள 
ஒவகைொரு மொைட்ைத்திலும் அரசு உருைொக்� நைணடும். இந� 
வமயத்தில் இருநது�ொன் �ற்ந்பொவ�ய க�ொரொன வைரஸ் 
ந்பொன்ற க�ொற்று ந�ொய�வள அவையொளம் �ொ்ணவும் 
்பரிநசொதிக்�வும் சரிகசயயவும் ஆநலொசவன கூறவும் ்பயன் 
உள்ள�ொ� இருக்கும்.
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6. மருத்துை ்பணியொளர�ளுக்கு ்பொது�ொபபு ைசதி�வள 
உறுதி கசய�:

ம ரு த் து ை  ்ப ணி ய ொ ள ர � ளு க் கு ம்  உ ை ன் 
்பணியொற்றுநைொருக்கும் ந்பொதுமொன அளவு ்பொது�ொபபு 
உ்ப�ர்ணங்�ள் ைழங்கிை நைணடும். இத்�வ�ய ்பொது�ொபபு 
ஏற்்பொடு�ள் மருத்துைமவன�ளில் மட்டும் அல்லொது இந� 
்பணியில் முன்னணி ்பணியொற்றும் அவனத்து உழியர�ளுக்கும்  
கிவைக்கும் ்படி கசயய நைணடு;ம். வீட்டில் ்பரிநசொ�வனக்�ொ� 
�ண�ொனிபபில் வைக்�ப்பட்டிருபந்பொருக்கும் மு�மூடி�ள் 
கிருமி �ொசினி�ள் ைழங்�ப்பை நைணடும்.

7. அத்தியைசய மருத்துை நசவை�ள் �வையின்றி 
கிவைக்� அரநச மருத்துை நசவை�வள நிரைகிக்� நைணடு;ம்:

க�ொரனொ க�ொற்று ந�ொய நை�மொ� ்பரவும் ந�ரத்தில் 
்பற்றொக்குவறயொனப க்பொருட்�வள க்பொது சு�ொ�ொர ந�வையின் 
அடிப்பவையில் நிருைொகிக்�ப ்பை நைணடும். �ைந� 
�ொலங்�வள ந்பொன்று அதி� விவல க�ொடுபந்பொருக்கு மட்டும் 
கிவைக்கும் அைலம் ந�ரநது விைக்கூைொது. க�ொற்று 
ந�ொய�ளுக்�ொன மருநது�ள் �டுபபு மருநது�ள் ஆகியைற்றில் 
சரைந�ச கூட்டு முயற்சி�ள் க�ொைர நைணடும். இத்�வ�ய 
மருநதுப க்பொருட்�வள வைத்திருப்பந்பொரிைம் உள்ள 
�ொபபுரிவமவய ்பயன்்படுத்தி உற்்பத்திவய �ட்டுப்படுத்தும்இ 
இலொ்பத்வ� உசசப்படுத்தும் சரைொதீன சூழவல முற்றிலும் 
�ட்டுப்படுத்� நைணடும்.

8. வ�க்குலுக்கு�ல் உள்ளிட்ை க�ொடு�ல் மற்றும் 
அ ரு � ொ வ ம யி ல்  இ ரு த் � வ ல  � வி ர த் � ல்  ( ளு ழ உ வ ய ை 
னுவளையnஉ�) ந்பொன்ற கசயல்்பொடு�வள மக்�வள 
விழிபபு்ணரவு ஊட்டி அ�ன் மூலம் மக்�வள ஏற்றுக் க�ொள்ள 
கசயய நைணடும். நிர்பந�ம் கசயது �வைமுவறப ்படுத்து�ல் 
நியொயமற்றது. எதிர்பொரக்கும் ்பலவன �ரொது. க்பருநதிரள் 
மக்�ள் சநதிபபு�ள் க்பொது நி�ழ்சசி�ள்இ ம�ப்பணடிவ��ள் 
இ விவளயொட்டு விழொக்�ள் ஆகியைற்வற �ள்ளிபந்பொைலொம். 
ஆனொல் �வை கசயயக்கூைொது. 
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9. அத்தியைசய நசவை�ள் �வையின்றி கிவைக்க் உறுதி 
கசய�ல்:

� னி வ ம ப ்ப டு த் � ப ்ப ட் டு  வீ ட் டி ல்  � ண � ொ னி ப பி ல் 
வைக்�ப்பட்டு இருப்பைர�ளுக்கு ஒத்திவசயொன சமூ� 
ஆ�ரவை �ல்� நைணடும். அைர�ளுக்கு நைணடி ய 
ந�வை�வள இத்�வ�ய சூழ்நிவல�ளில் முைங்கிப ந்பொன 
அத்தியைசய நசவை�வளயும் கசயது �ர நைணடும். இவைொறு 
�னிவமப்படுத்��ப்பட்டு �ண�ொனிபபில் உள்ளைர�ளுக்கு 
உள்ள ந�ொய�ளுக்�ொன மருநது�ள் இ�ர ைசதி�வள 
உத்�ரைொ�ம் கசயயநைணடும். குழநவ��ளுக்கு ந�வைப்படும் 
ஊட்ைசத்து�வள ைழங்குைது அைர�ளின் க்பற்நறொர�ளின் 
ைொழ்ைொ�ரொத்வ�யும் உறுதிசகசயய நைணடும்.

10. ந�ொய �டுபபு �ைைடிக்�ளில் மனி� மொணபு�வள 
�ொப்பவ� உறுதி கசய�ல்:

ம க் � ள்  � னி வ ம ப ்ப டு த் து ப ்ப ட் டு  � ண � ொ னி ப பி ல் 
வைக்�்பட்டு இருக்கும் �ொலத்தில் அைர�ளது சிறபபு 
ந�வை�ள் இ  மனி� மொணபு�ள் ஆகியைற்றில் �ைறொது� 
உத்�ரைொ�ம் கசயய நைணடு;ம். மிகுந� அக்�வறநயொடு 
கசயல்்படும் அரசு�ள் கூை இ�ன் கசயல்்பொடு�வள 
�ண�ொனிக்�வும் இ ஆநலொசவள�வள கூறவும் இ மனி� 
உரிவம அவமபபு�ள் குடிவம சமூ� அவமபபு�ள் மற்றும் 
க�ொழில் சங்�ங்�ள் ந்பொன்றவை க�ொற்று ந�ொய ்பரவி 
இருக்கும் இைங்�வள ்பொரவையிை அனுமதிக்� நைணடும். 
இவைொறு ்பொரவையிட்டு �ரப்படும் அறிக்வ��ள் �ைனமொ� 
்பரிசீலிக்�ப்பை நைணடும். ைருைொய குவறந� பிரிவினர 
்ப ொ தி க் � ப ்ப டு ம்  ந ்ப ொ து  அ � ற் கு  � க் �  நி ை ொ ர ்ண ங் � ள் 
நமற்க�ொள்ளப்பை நைணடும்.

11. ஊை� சு�நதிரம் ந்பணி ்பொது�ொக்�்பை நைணடும்:

க�ொற்று ந�ொய ்பொதித்� ்பகுதி�வள ்பொரவையிட்டு 
சமூ�த்திற்கு கூறும் கூை�ங்�ளின் சு�நதிரம் ்பொது�ொக்�ப்பை 
நைணடும். அந� சமயம் க�ொற்று ந�ொய ்பொதிபபு மற்றும் 
்பரைல் இ ந�ொய க�ொற்று ஏற்்பட்ை க�ொைக்�பபுள்ளிஇ 
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சிகிசவச அளிக்�ப்படு�ல் ஆகியைற்றில் ந�சிய மற்றும் 
சரைந�ச அளவில் நிரணியக்�ப்பட்டுள்ள அளவிடு�வள 
அடிப்பவையொ�க் க�ொணடு ஊை�ங்�ள் �ங்�ள் ஊை� 
க�றிவய பின்்பற்றி கசயதி�வள கைளியிை ஊக்�மூட்ை 
நைணடும். இந� அளவீடு�வளக் க�ொணடு கசயதி�ள் 
கைளியிைொ� க்பொழுது “இந� கசயதி ்பரிநசொதிக்�ப்பைொ� 
ஆ�ரங்�ளின் அடிப்பவையில் கைளியிைப்படுகிறது ” . 
இசகசயதி �ைறொ� இருப்ப�ற்கும் ைொயபபு�ள் உணடு என்ற 
எசசரிக்வ�நயொடு  கசயதி�ள் கைளியிை அறிவுறுத்� நைணடும். 
எக்�ொர்ணம் க�ொணடும்  ஊை�ச சு�நதிரம் ்பறிபபு ஏற்� �க்�து 
அல்ல.

12.  ஏவழ எளிய மக்�ளின் க்பொருளொ�ொர இழபபு�வள 
அரசும் மு�லொளி�ளும் ஈடு�ட்ை உ�விை நைணடும்:

க்பொது சு�ொ�ொரத்வ� மு�ன்வமப்படுத்தி கசயலொற்றும் 
அந� �ரு்ணத்தில் க்பரும் ்பகுதி மக்�ளின் அன்றொை 
க்பொருளொ�ொர கசயல்்பொடு�ள் ைொழ்ைொ�ொரம் ்பொதிக்�ப்பைொமல் 
்பொரத்துக்க�ொள்ள நைணடும். இது ந்பொன்ற �ரு்ணங்�ளில் 
க்பொது மக்�ளுக்கு விழிபபு்ணரவு ஊட்டி  �ருத்க�ொற்றிவம 
உருைொக்கி மக்�ள் ஒற்றுவமவய நிவல�ொட்ை நைணடும். 
�டுத்�ர ைரக்�த்தினர இ ைசதிப்பவைத்�ைர�ள் மற்றும் மொ� 
சம்்பள�ொரர�ள் ஆகிநயொவர �ொட்டிலும் ஏவழ உவழப்பொளி 
மக்�நள அதி�ம் ்பொதிக்�ப்படுகிறொர�ள். இ�வன �ருத்தில் 
க � ொ ண டு  க ச ய ல ொ ற் ற  ந ை ண டு ம் .  வீ டு � ளி ல் 
�னிவமப்படுத்�்பட்டு வைக்�்பட்ைைர�ள் மற்றும் இது 
ந்பொன்ற சூழ்நிவல�ளொல் ்பொதிக்�்பட்நைொருக்கு சமூ�மும் 
அைர�ளது மு�லொளி�ளும் ந்பொதுமொன ஒத்துவழபபு �ல்� 
நைணடும்.

13. மக்�ளின் சமூ� ்பொது�ொபபிற்கும் ைொழ்ைொ�ொhத்திற்கும் 
உத்�ரைொ�ம் கசயய உைனடியொ� அரசின் க்பொது� கசலவை 
அதி�ரிக்� நைணடும்:

 இதுந்பொன்ற சூழ்நிவல�ளில் உைனடியொ� அரசின் 
க்பொது கசலவு அதி�ரிக்� ்பை நைணடும். எல்நலொருக்கும் ஆன 
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அடிப்பவை ஊதியத்வ� உத்�ரைொ�ம் கசயைவ� ்பற்றியும் 
அரசு நயொசிக்� நைணடும். �ைந� ்பத்�ொணடு�ளொ� அரசு 
பின்்பற்றி ைரும் க்பொருளொ�ொர க�ொள்வ��ள் �ொர்ணமொ� 
ஏற்்பட்ை மூல�ன குவிபபின் �ொர்ணமொ� மக்�ள் ைொழ்ைொ�ொரம் 
க ்ப ரு ம ள வு  அ ழி ந து  வி ட் ை  நி வ ல யி ல் இ து  மி � வு ம் 
அைசியமொன ஒன்றொகும். நமலும் �ொர்பநரட் நிறுைனங்�ளுக்கு 
இத்�ரு்ணத்தில் ைழங்�ப ்படும் சலுவ��ள் க�ருக்�டி�வள 
நமலும் அதி�ரிக்�நை கசயயும். அந�ப ந்பொல் சிக்�ன 
�ைைடிக்வ� என்ற க்பயரில் உழவ�;கும் மக்�ள் மீது 
எடுக்�ப்படும் �ைைடிக்வ��ள் மி� க்பரும் ்பொதிபபு�வள 
உருைொக்கும்.
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         அறிவியல வவளியீடு்கள 

1. �்ணக்குபபுதிர-1      50
2. �்ணக்குபபுதிர-2      50
3. சிநதுவின் �வ�      40
4. எடிசவனப்பற்றி      50
5. அறிநைொம் க�ளிநைொம்     40
6. இநதிய �ல்வி ைரலொறு-1     25
7. வ�க்�டி�ொரம் உயிரக்�டி�ொரமும்    40
8. அறிவியலில் க்பண�ள்     25
9. சின்னச சிறகு�ளொல் ைொவன அளபந்பொம்   40
10. மொங்�ொ மவையன்     50
11. குக்கூ        20
12. விஞ்்ொனி வீரொசொமி     40
13. மொறியதும் மொறொ�தும்     25
14. இநதிய �ல்வி ைரலொறு-2     25
15. அமிர�ொ ்பள்ளிக்குப ந்பொ�னுமொ    35
16. நமரி கியூரி      40
17. நரொசலிணட் பிரொங்க்ளின்     40
18. பிநளக் மொரி      40
19. ைொசித்�ொலும் ைொசித்�ொலும்    75
20. �ொைரங்�ளின் �ங்� விகி�ம்    35
21. குழநவ�ப ்பருைத்தில் விஞ்்ொனி�ள்   45
22. ந�ன்சர       40
23. நசொதிைமும் ைொனவியலும்    90
24. �ொஞ்சில் மன்னன்     25
25. ஓரி�ொமி       40
26. சின்னஞ்சிறுைர உல�ம்     40
27. க�ன்ன�த்தின் ஹரப்பொ     60
28. மனி�னொய ஆன �வ�     40
29. எட்ைவர/கிறுக்கு சணமு�ம்    25
30. வஹட்நரொ �ொர்பன்     30
31. ஆவச ந�ொவச      25
32. மூை�ம்பிக்வ�யும் ந்பொலி அறிவியலும்   35
33. ஏ�வலைன் �வ�     25
34. �ொயசசமரம்      25
35. ஏழு �வலமுவற�ள்     25
36. இரைல் �வ�      25
37. �ைலும் கிழைனும்     20
38. அறிவியல் ்பொரவை     15
39. நமக்�ொட் சொ�ொ      20
40. �ல்வி உரிவம      60
41. எறும்பு�ளின் ச்ப�ம்     40
42. ஸ்டீ்பன் ஹொக்கிங்     40
43. 5 ரூ்பொய/மரும�ள் ைொக்கு     25
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44. சிநதுகைளி ர�சியங்�ள்     40
45. க�ொள்வ�க் குறிபபு�ள்     30
46. மறக்�ப்பட்ை க்பண விஞ்்ொனி�ள்   40
47. எடுத்ந�ன் ்படித்ந�ன்     35
48. ைண்ண ைண்ண நசொ�வன�ள்    25
49. �ணணிநல நீகர�ற்கு     25
50. நைதியியல் மொயொஜொலங்�ள்    30
51. நியூட்ைன் மு�ல்      15
52. இநதியொவில் சு�ொ�ொரம்     15
53. ஒளி விவளயொட்டு     10
54. �ணி� ந�ன் துளி�ள்     40
55. ந�ொ்பல் ்பரிசுக்பற்ற இநதியர�ள்    50
56. எளிய அறிவியல் ்பரிநசொ�வன�ள்    35
57. எங்கும் எதிலும் இயற்பியல்    50
58. �ொம் ைந� ்பொவ�     35
59. க்பண�ளும் சமூ� நீதியும்    20
60. பூமியின் ைடிைத்வ� �ணைறிந�து எப்படி   70
61. அக்னி �ட்சத்திரம்     25
62. ்பொடுநைொம் ஆடுநைொம்     25
63. ஆறடி நிலம்      20
64. சமயலவறயில் விஞ்்ொனம்    60
65. உயிர மூசசு      40
66. அரும்பு அறிவியல்     20
67. மு�ற்நற உலகு      60
68. கஹலன் கஹல்லர     40
69. ைொனம் நீல நிறமொ?     20
70. �ொரொளமயம் 25 ைருைங்�ள்    20
71. ஆசிரிய மூ�மூடி அ�ற்றி     50
72. சவமயலவறயில் விஞ்்ொனம்    60
73. நிறமொவல      50
74. கைப்பம் �விர      15
75. �றும்ணங்�ள்      40
76. ஏன்? எப்படி?      90
77. மனி�ன் ம�த்�ொனைன்     25
78. கமயபக்பொருள் �ொண்ப�றிவு    80
79. சநதிரன் நமல �ொல வைசச �ொலம்    35
80. ்ப்ணம் கசொல்லும் �வ�     75
81. �மிழ�ம் ைளரசசி நமம்்பொடும் சுற்றுசசூழலும்  40
82. சமூ�ப ந்பொரொளி�ள்     80
83. ஹிநரொஷிமொ �ொ�சொகியின் நசொ�ம்   60
84. கிவள என்றொல் கிவளயல்ல நைர    25
85 Science Vignettes      110
86 Concerns, Comments, Critiques and Alternatives To 
 Draft National Education Policy 2019    160
87 The Tragedy of Hiroshima and Nagasahi    50
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