ஞாயிறு 14 11 2021 | சமூகம் | 5

தமிழ் முரசு

ஆஸ்துமா ப�ோராட்டத்தைத் தவிர்க்கலாம்
சிங்கப்பூரில் 5% பெரியவர்களுக்கும்
20% சிறாருக்கும் ஆஸ்துமா உள்ளதாக
அண்மைய புள்ளிவிவரங்கள் காட்டியுள்ளன.
உறிஞ்சி (இன்ஹேலர்) பயன்பாடு அதிகரித்து
உள்ளதால் ஆஸ்துமாவால் நேரும் உயிரிழப்புகள்
கடந்த பத்தாண்டில் குறைந்துள்ளன. இருப்பினும்,
சரியான உறிஞ்சியை முறையாக
பயன்படுத்தாத நிலையில் அது ஆஸ்துமா
தாக்குதலுக்கும் மரணத்திற்கும் இட்டுச்
செல்லலாம். அவ்வாறு மரணத்தின்
விளிம்பிலிருந்து தப்பிய ஆஸ்துமா ந�ோயாளி
ஒருவரை தமிழ் முரசு சந்தித்துப் பேசியது.
ப. பால–சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம்
விடிய விடிய இசைக் கச்–சே–ரி–யில்
மூழ்–கிவி
– டு
– ப
– வ
– ர்–தான் இசைக்–கரு
– வி
– –
களை வாசிக்–கும் கலை–ஞர் திரு
மெய்–யழ
– க
– ன் கந்–தச
– ாமி. 47 வய–தில்
இவ–ருக்கு முதல் ஆஸ்–துமா தாக்கு–
தல் ஏற்–பட்–டது. சுவா–சிக்க உத–வும்
‘வென்–டிலே
– ட்–டர்’ கருவி ப�ொருத்–தப்–
பட்டு சில நாட்–கள் தேசிய பல்–
கலைக்–க–ழக மருத்–து–வ–ம–னை–யில்
சிகிச்சை பெற்–றார்.
வீடு
திரும்–பும்–ப�ோது,
‘பிரிவென்டர் இன்ஹேலர்’ எனும்
உறிஞ்சியும் மற்ற மருந்–து–களும்
இவ–ருக்–குப் பரிந்–து–ரைக்–கப்–பட்–டன.
ஆனால் அவர் அவற்–றைப் பயன்–

படுத்–த–வில்லை.
தமக்கு நேர்ந்த ஆஸ்–துமா
தாக்கு–தல், ஒருமுறை மட்–டுமே
வந்–த–தெனக் கருதி, ஆஸ்–துமா
தாக்–கு–த–லுக்–குப் பிறகு வேறு மருத்–
து–வப் பரி–ச�ோ–த–னை–க–ளுக்கு அவர்
செல்–ல–வில்லை.
அவர் குடும்–பத்–தில் அவ–ருடை
– ய
தாயா–ருக்கு ஆஸ்–துமா ந�ோய் இருக்–
கிறது. எப்–ப�ோதெ
– ல்–லாம் திரு மெய்–
ய–ழ–க–னுக்கு மூச்–சுத் திண–றல் ஏற்–
பட்–டத�ோ அப்–ப�ோ–தெல்–லாம் தாயா–
ரின் ‘ரிலீவர் இன்ஹேலர்’ எனும்
நிவா–ரண உறிஞ்சியை அவர் பயன்–
படுத்–தினார்.
இந்த வழக்–கம் சில ஆண்–டு–
களுக்கு நீடித்–தது. திரு மெய்–ய–ழ–
கனுக்–குப் புகை–பிடி
– க்–கும் பழக்–கமு
– ம்

ஆஸ்துமா த�ொடர்பில் மருத்துவர் ஆல�ோசனை

ஆஸ்துமாவை கட்டுப்படுத்த அதுபற்றி அறிந்திருப்பது முக்கியம்
என்கிறார் திரு மெய்யழகன். படம்: மெய்யழகன்
இருந்–தது.
நாள–டை–வில் இந்த அலட்–சி–யப்–
ப�ோக்கு ஆபத்–தில் க�ொண்–டுப�ோ
–
ய்–
விட்–டது. 2016ஆம் ஆண்–டில்,
மீண்டும் மூச்–சுத் திண–றல் ஏற்–பட்டு
மருத்–து–வ–ம–னை–யில் அவர் அனு–
மதிக்–கப்–பட்–டார்.
மறு–ப–டி–யும்
‘வென்–டி–லேட்–டர்’
கருவி–யின் உத–வியு
– ட
– ன் சுவா–சித்து,
பின்–னர் உயிர் காப்பு அமைப்பு
ஆத–ர–வில் தம் உயி–ரைக் கையில்
பிடித்–தி–ருந்–தார்.
மீண்–டும் உயி–ருக்கு ஆபத்து
விளை–விக்–கும் இந்–தச் சம்–ப–வம்
நடந்த பிறகு, அவர் பாடம் கற்–றுக்–
க�ொண்–டார்.
புகை–பி–டிப்–ப–தைக்
கைவிட்–டார்.
பரிந்–து–ரைக்–கப்–பட்ட
மருந்–து–

களை முறை–யாக உட்–க�ொள்ள
த�ொடங்–கி–னார். இரவு வேளை–யில்
இசைக் கச்–சே–ரிக
– ளில் ஈடு–படு
– வ
– தை
நிறுத்–திக்–க�ொண்–டார்.
ஆர�ோக்–கிய வாழ்க்–கைமு
– றையை
–
அன்–றி–லி–ருந்து கடைப்–பி–டித்து வரு–
வதா–கக் கூறி–னார் 55 வயது திரு
மெய்–யழ
– க
– ன். ஆஸ்–துமா தாக்–குத
– ல்
வந்த பிறகு மருந்து நாடும் பழக்–
கத்–தைக் கைவிட வேண்–டும்
என்றார் அவர்.
ஆஸ்–து–மா–வைக் கட்–டுப்–ப–டுத்த
தடுப்பு ஆஸ்–துமா இன்–ஹே–லரை
முறை–யா–கப் பயன்–ப–டுத்த வேண்–
டும் என்–றும் நிவா–ரண உறிஞ்சியை
அதி–கம்
பயன்–ப–டுத்–து–வ–தைத்
தவிர்க்க வேண்–டும் என்–றும் அவர்
விளக்–கி–னார்.

நிவாரண உறிஞ்சியை அளவுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுத்துவது த�ொடர்பில் விழிப்புணர்வு
அண்–மையி
– ல் ‘ரிலீவர் இன்ஹேலர்’
எனும் நிவா–ரண
உறிஞ்சியை
அதி–கம் நம்–பியி
– ரு
– ப்–பத
– ால் ஏற்–படும்
பி ன் – வி – ள ை – வு – க ள்
ப ற் – றி ய
காண�ொளி ஒன்று வெளி–யி–டப்–
பட்–டது. விழிப்–பு–ணர்வு ஏற்–ப–டுத்–
தும் இக்–கா–ண�ொளி
– யி
– ல் உள்–ளூர்
பிர– ப லங்– க ள் சிலர் தங்– க – ளி ன்
அனு–பவங்–கள
– ைப் பகிர்ந்–துக�ொ
–
ண்–
ட–னர்.
சிங்–கப்–பூர்
ஆஸ்–துமா,
ஒவ்வாமை சங்–கம் (ஏஏஏ) மற்–றும்
ஆஸ்–தி–ர–ஸெ–னிகா
நிறு–வ–னம்

வழி–ந–டத்–தும் ஆர�ோக்–கிய நுரை–
யீ–ரல் திட்–டம் இரண்–டும் இணைந்து
இக்–கா–ண�ொ–ளியை வெளி–யிட்–டு
இ–ருந்–தன.
காண�ொ–ளி– வழி ஆஸ்–துமா
ந�ோயா–ளி–களில் மேலும் பலர்,
தங்–களி
– ன் நிவா–ரண உறிஞ்சியின்
பயன்–பாட்டை உணர்ந்து தகுந்த
நட–வ–டிக்கை எடுப்–பர் எனத் தாம்
நம்–பு–வ–தாக ஏஏஏ தலை–வர் டாக்–
டர் ஏட்–ரி–யன் சான் கூறி–னார்.
மூன்–றில் இரண்டு ஆஸ்–துமா
ந�ோயா–ளி–கள், தங்–க–ளின் பிரச்–

சினை–யைச் சமா–ளிக்க நிவா–ரண
உறிஞ்சிதான் சிறந்த வழி என்று
கரு–து–வதை அண்–மைய ஆய்வு
ஒன்று
தெரி–வித்–துள்–ள–தாக
டாக்டர் சான் குறிப்–பிட்–டார்.
ஆஸ்–து–மா–வைச் சமா–ளிக்–கத்
தங்–க–ளின் மருத்–து–வ–ரி–ட–மி–ருந்து
கூடு–தல் ஆத–ர–வை–யும் தக–வ–லை–
யும் எதிர்–பார்ப்–ப–தாக ஆய்–வில்
பங்–கேற்–ற–வர்–களில் 32 விழுக்–
காட்டி–னர் தெரி–வித்–தி–ருந்–த–னர்.
இதற்–கி–டையே க�ொவிட்-19
கால–கட்–டத்–தில் ஆஸ்–துமா ந�ோய்

ஓய்வுக்காலத்திலும் த�ொடரும்
அறப்பணிக்கு உயரிய விருது

உயரிய ‘ரூத் வ�ோங்’
த�ொண்டூழிய
விருதுபெற்ற
திரு சுரேஷ் மேனன்.
படங்கள்: சிங்கப்பூர்
சிறுவர் சங்கம்

சிங்– க ப்– பூ ர் ஏர்– லை ன்ஸ் விமான
நிறு–வ–னத்–தில் 40 ஆண்–டு–களுக்கு
மேலாக சேவை–யாற்–றி–ய–வர் ஓய்–வு–
பெற்ற விமானி திரு சுரேஷ்
மேனன். ஓய்வுபெற்ற பிறகு ஆத–ரவு
தேவைப்– ப டும் பிள்– ள ை– க – ளு க்கு
நேரம் ஒதுக்க வேண்–டும் என்ற
எண்–ணம் க�ொண்–டார் அவர்.
சிங்–கப்–பூர் சிறு–வர் சங்–கத்–தின்
நிர்–வா–கக் குழு–வில் 1997ஆம் ஆண்–
டில் உறுப்–பி–ன–ரா–கச் சேர்ந்–தார்.
சிறு–வர் சங்–கத்–திற்–காக நிதி
திரட்–டுவ
– து, ஆண்–டுக்கு இரு–முறை–
யா–வது சிறு–வர் நிகழ்ச்–சி–கள் அல்–
லது நட–வ–டிக்–கை–க–ளுக்கு ஏற்–பாடு
செய்–வது ப�ோன்–ற–வற்–றில் அவ–ரின்
கவ–னம் இருந்–தது.
சிறு–வர்–களை சிங்–கப்–பூர் ஏர்–
லைன்ஸ் விமா–னிப் பயிற்சி நிலை–
யத்–திற்கு அழைத்–துச் சென்று,
பாவனை விமா–னச் சூழ–லில் அவர்–
களைப் பறக்–கவி
– ட
– ச் செய்–யும் அரிய
அனு–ப–வத்தை நிர்–வாக உறுப்–பி–ன–

ரான திரு சுரே
ஷ் ஏற்–ப–டுத்–தித் தந்–
தார்.
மற்ற பங்–கா–ளி–க–ளின் உத–வி–
யுடன் அமெ–ரிக்க ப�ோர் கப்–பலி
– னு
– ள்
நுழைந்து பார்–வை–யி–டும் அனு–ப–வத்–
தை–யும் அவர் ஏற்–படு
– த்–தித் தந்–தார்.
இது சிறு–வர்–க–ளுக்–குப் பெரும் உற்–
சா–கத்–தைத் தந்–தது.
க�ொவிட்-19 கிரு–மித்–த�ொற்று
கட்–டுப்–பா–டு–க–ளால் சிறு–வர் சங்–கத்–
தின்–கீழ் இயங்–கும் சன்–பீம் பிளேஸ்
இல்–லச் சிறா–ருக்கு வெளியே செல்–
லும் சுதந்–தி–ரம் பறி–ப�ோன உணர்வு
வர–லாம் என்று கூறிய திரு சுரே
ஷ்,
அவர்களுக்கு இயன்ற உத–வியை
–
ச்
சங்–கம் புரிந்து வரு–கிறது என்–றார்.
இந்த இல்–லத்–தில் தற்–ப�ோது 42
சிறு–வர்–கள் உள்–ளன
– ர். பெரும்பாலும்
குடும்பத்தால் புறக்–க–ணிக்–கப்–பட்ட
அல்–லது துன்–புறு
– த்–தலு
– க்கு ஆளான
பிள்–ளை–கள் இங்கு வசிக்–கின்–றன
– ர்.
கட்–டுப்–பா–டுக
– ளி
– ன் அவ–சிய
– த்தை
சிறு–வர்–களி
– டையே
–
சங்க உறுப்–பினர்–

கள் வலி–யு–றுத்தி வரும் அதே–
வேளை–யில் சிறு–வர்–களி
– ன் மன–நல
– –
னுக்–கா–க–வும் பாடு–ப–டு–கின்–ற–னர்.
சிறு–வர்–க–ளைக் குறிப்–பிட்ட ஓர்
எண்–ணிக்–கை–யில் வாக–னத்–தில்
ஏற்–றி–க்கொண்டு
சிங்–கப்–பூரை
வலம்–வரும் முயற்–சி–கள் நடந்து
வரு–கின்–றன.
ஒரு–முறை விமானி ஒரு–வரி
– ட
– ம்
பேச வேண்–டும் என்று சிறு–வர்
ஒரு–வர் விரும்பினார். மெய்–நி–கர்
த�ொடர்–பு–வழி,
அச்–சிறு–வனிடம்
விமானி ஆவது எப்–படி என்று
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வயது திரு சுரேஷ் நினை–வு–கூர்ந்–
தார்.
“இங்–கிரு
– க்–கும் சிறு–வர்–கள் பிற்–
கா–லத்–தில் தங்–க–ளின் குடும்–பத்–
து–டன் பாது–காப்–பான முறை–யில்
இணைய வேண்–டும். அல்–லது
வளர்ப்–புப் பெற்–ற�ோ–ரால் பரா–ம–ரிக்–
கப்–பட வேண்–டும் என்–பதே எங்–
களது விருப்–பம்.
“இவர்–க–ளுக்–கான ஒரு வலு–
வான ஆத–ர–வுக் கட்–ட–மைப்பு
இருக்க, அதில் ஒரு சிறிய பங்–
கினை என்–னால் ஆற்ற முடிந்–த–
தில் மனநிறைவு அடை–கி–றேன்,”
என்று கூறி–னார் திரு சுரேஷ்.
சிறுவர் சங்கத்தின் உயரிய
‘ரூத் வ�ோங்’ த�ொண்–டூழி
– ய விருது
இவருக்கு வழங்–கப்–பட்–டுள்–ளது.
குறைந்–தது 10 ஆண்டு–கள் தலை–
சி–றந்த த�ொண்–டூ–ழி–யப் பணி–கள்
ஆற்–றி–ய–வர்–களை க�ௌர–விக்க
இவ்–வி–ருது வழங்–கப்–ப–டு–கிறது.
விருதை சங்–கத்–தின் புர–வ–ல–
ரான அதி–பர் திரு–வாட்டி ஹலிமா
யாக்–க�ோப்–பிட
– மி
– ரு
– ந்து திரு சுரேஷ்
பெற்–றுக்–க�ொண்–டார்.
செய்தி: ப. பால–சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம்

பெரியார் விழா: பெரியாரும் சமத்துவமும்
சிங்–கப்–பூர் பெரி–யார் சமூக சேவை
மன்–றம் ஈராண்–டுக்கு ஒரு–முறை
பெரி– ய ார் விழா– வு க்கு ஏற்– ப ாடு
செய்து வரு–கிறது. இவ்–வாண்டு
‘பெரி–யா–ரும் சமத்–து–வ–மும்’ என்ற
தலைப்–பில் விழாவை இணை–யம்–
வழி–யாக மன்–றம் இம்மாதம் 7ஆம்
தேதியன்று நடத்–தி–யது.

விழா–வுக்கு மன்–றத்–தின் தலை–
வர் திரு வீ கலைச்–செல்–வம்
தலைமை ஏற்–றி–ருந்–தார். தமி–ழர்
பேர–வை–யின் தலை–வர் திரு வெ
பாண்–டிய
– ன் சிறப்பு விருந்–தின
– ர– ாகக்
கலந்–துக�ொ
–
ண்டு சிற்–றுரை வழங்கி–
னார்.
சிங்–கப்–பூ–ருக்கு
பெரி–யா–ரின்

வருகை பற்–றிய குறு–நா–டக
– ம், தமிழ்
ம�ொழி ப�ோட்–டி–யில் வெற்–றி–பெற்ற
மாண–வ–ரின் பேச்சு ஆகிய அங்–
கங்–கள் நிகழ்–வின்–ப�ோது இடம்–பெற்–
றி–ருந்–தது. முனை–வர் பேராசிரியர்
சுப திண்–ணப்–பனின் சிறப்–புரை
– யு
– டன்
நிகழ்ச்சி நிறை–வ–டைந்–தது.
செய்தி: ஏற்–பாட்–டுக் குழு

உள்–ளவ
– ர்–கள், மருத்–துவ ஆல�ோ–ச–
னைப்–படி மருந்–து–களை எடுக்க
வேண்–டும் என்று அறி–வு–றுத்–தப்–
படு–கிறது.
நிவா–ரண உறிஞ்சியை நீங்–கள்
அதி–கம் நம்–பியி
– ரு
– ப்–பத
– ாக உணர்ந்–
தால்
https://www.
rateyourreliance.sg/ என்ற இணை–
யப்–பக்–கத்–தில் உள்ள கருத்–தாய்–
வில் பங்–கேற்–க–லாம். அதன் முடி–
வு–களை உங்–க–ளின் மருத்–து–வ–ரு–
டன் பகிர்ந்–து–க�ொண்டு ஆல�ோ–
சனை பெற–லாம்.

ஆஸ்–துமா ந�ோயைக் கட்–டுக்–குள்
வைத்–தி–ருக்க ஆஸ்–துமா தாக்–கு–
தலை ஏற்–ப–டுத்–தும் நட–வ–டிக்–கை–
களைத் தவிர்ப்–பது, ஆர�ோக்–கிய
வாழ்க்– கை – மு – றை – யை க் கடைப்–
பிடிப்–பது, உறிஞ்சியைப் பயன்–
படுத்– து – வ து ஆகி– ய வை முக்–
கியம். முதல்–முறை மருத்–து–வரை
ஓர் ஆஸ்–துமா ந�ோயாளி சந்–திக்–
கும்–ப�ோது தகுந்த சிகிச்–சை–கள்
அவ–ருக்–குப் பரிந்–துரை
– க்–கப்–படும்.
உறிஞ்சியை முறை–யா–கப் பயன்–
படுத்–து–வது குறித்–தும் கற்–றுக்–
க�ொ–டுக்–கப்–படும்.
கட்–டுப்–ப–டுத்–தா–விட்–டால்..
ஆஸ்–து–மா–வைக்
கட்–டுப்–
படுத்தா–விட்–டால் மூச்–சி–ழுப்பு,
மூச்–சுத்–தி–ண–றல், நெஞ்–சுப் பகு–
தி–யில் இறுக்–கம், இரு–மல் ப�ோன்ற
அறி–கு–றி–களை அனு–ப–விக்–கக்–
கூடும். அது மேலும் கடு–மைய
– ான
ஆஸ்–துமா
தாக்கு–தலுக்–கும்
மருத்து–வ–ம–னை–யில் அனு–ம–திக்–
கப்–ப–டு–வ–தற்–கும் ஏன் மர–ணத்–
திற்–கும்–கூட இட்–டுச் செல்–லல
– ாம்.
இன்–ஹே–லர்–க–ளி–டையே
உள்ள வேறு–பாடு..
‘பிரிவென்டர் இன்ஹேலர்’
எனும் தடுப்பு ஆஸ்–துமா உறிஞ்சி,
பாதிப்–ப–டைந்த
நுரை–யீ–ர–லின்
காற்று வழி–களை ஸ்டீ–ராய்டு
பயன்–பாட்–டின் வழி சரி–செய்ய
உத–வு–கிறது. உள்–ளி–ழுக்–கப்–படும்
ஸ்டீ–ராய்டு நேர–டி–யாக காற்று
வழி–க–ளுக்கு செல்–வ–தால் இது
பாது–காப்–பான முறை–யாக கரு–
தப்–ப–டு–கிறது.
‘ரிலீவர் இன்ஹேலர்’ எனும்
நிவா–ரண உறிஞ்சி, காற்று வழி–
களைத் திறந்–தி–டச் செய்து
மூச்சுத்
திண–றல்
ப�ோன்ற
ஆஸ்துமா அறி–குறி
– க
– ளு
– க்கு உட–
னடி நிவா–ர–ணம் தரு–கிறது.
ஆனால் பாதிக்–கப்–பட்ட காற்று
வழி–க–ளைச் சரி–செய்–வ–தற்–கான
தன்மை அதற்கு இல்லை.
இதைப் பயன்–ப–டுத்–து–வ–தாக
இருந்–தால் தடுப்பு ஆஸ்–துமா

உறிஞ்சியு–டன் சேர்த்–துப் பயன்–ப–
டுத்–து–வது சிறந்–தது. ஏனெ–னில்
உட–லில் ஸ்டீ–ராய்டு அதன்
வேலை–யைச் செய்ய, இது ஆஸ்–
துமா அறி–கு–றிக்கு நிவா–ர–ணம்
தரு–கிறது.
நிவா–ரண உறிஞ்சி
மட்–டும் ப�ோதாது..
நிவா–ரண
உறிஞ்சியைப்
பயன்–ப–டுத்–தும்–ப�ோது ந�ோயா–ளி–
களுக்கு உட–னடி நிவா–ர–ணம்
கிடைப்–பத
– ால் ஆஸ்–துமா கட்–டுக்–
குள் இருப்–ப–தா–கத் தவ–றான
எண்–ணத்தை ஒரு–வ–ருக்கு அது
தந்–து–வி–டு–கிறது.
நிவா–ரண
உறிஞ்சியை
மட்டுமே அடிக்–கடி பயன்–ப–டுத்–
து–வதால் ம�ோச–ம–டைந்–து–வ–ரும்
ஆஸ்–துமா பிரச்–சி–னையை அது
மூடி மறைப்–பது
– ட
– ன் கடு–மைய
– ான
ஆஸ்–துமா தாக்–குத
– லு
– க்கும் அது
நாள–டை–வில் வழி–வி–ட–லாம்.
ஆஸ்–துமா
ந�ோயா–ளி–கள்
பெரும்–பா–லும் தடுப்பு ஆஸ்–துமா
உறிஞ்சியைப் பயன்–ப–டுத்–தி–ய–
வாறு
இந்த
நிவா–ரண
உறிஞ்சியையும் உப–ய�ோ–கிக்–க–
லாம்.
நிவா–ரண உறிஞ்சியின்
பயன்–பாட்–டைக் குறைக்க..
நிவா–ரண உறிஞ்சியை வாரத்–
தில் மூன்று அல்–லது அதற்–கும்
அதி–க– முறை பயன்–படுத்–து–வது,
ஆஸ்–து–மாவை
முறை–யா–கக்
கட்டுப்–படு
– த்–துவ
– த
– ாகாது. முடிந்–த–
வரை
தடுப்பு
ஆஸ்–துமா
உறிஞ்சியைப்
பயன்–ப–டுத்தி
ஆஸ்து–மா–வைக்
கட்–டுக்–குள்
வைத்–தி–ருக்க முயல வேண்–டும்.
குறிப்புகளை
வழங்கியவர்:
மூத்த
குடும்பநல
மருத்துவர்
டாக்டர் எஸ்.
சுராஜ் குமார்
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