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“ആേരാഗ�മാണ് സ��് ” ഭി�േശഷി�ാരുെട ആേരാഗ� നിലവാരെ�
ഉയർ�ിെ�ാ�് വരു�തിനുേവ�ി �പവർ�ി�ു� �പജാഹിത ഫൗേ�ഷെ�
െ�പാജക്�ാണ് സൗഖ�ം. ഭി�േശഷി�ാരായ വ��ികൾ�് ത�ള�െട ആേരാഗ�
സംര�ണ�ിനു� അവേബാധം ഉണർ�ു�തിനായി നിരവധി െവ�ിനാറുകൾ
വിദഗ്ദരുെട സാ�ി���ിൽ നട�ിവരു�ു. െറയർ ഡിസീസ്
ദിനേ�ാടനുബ�ി��, �പധാനമായി ക�ുവരു� അപൂർവ േരാഗ�െളകുറി��ം,
െചറു��ിൽ�െ� എ�െന ഇ�രം േരാഗ�െള
ക�ുപിടി�ാെമ�തിെന�ുറി��ം, ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് ഈ േരാഗ�െള
�പതിേരാധി�ാൻ കഴിയുക എ�തിെന�ുറി��ം ഒരു െവ�ിനാർ െസഷൻ
ഇ�ർെവൻഷനൽ ഫിസിയാ�ടി��ം റീഹാബിലിേ�ഷൻ ഫിസിഷനുമായ േഡാ.
ജാേവദ് അനീസിെ� േനതൃത��ിൽ സ�ടി�ി�ുകയു�ായി. 

ആമുഖം  



 എ�ാണ് െറയർ ഡിസീസ്? 

െറയർ ഡിസീസിന് േലാകെമ�ാടും പല
വ�ാഖ�ാന�ള�ം ഉ�്. അതിൽ �പധാനെ�� ഒരു
വ�ാഖ�ാനം W H O നൽകിയതാണ്. ഏെത�ിലും ഒരു
അസുഖം ആയിരം ആള�കളിൽ ഒരാൾേ�
വരു�ു��െയ�ിൽ അതിെന െറയർ ഡിസീസ്
ആയി�് കാണാെമ�ാണ് േവൾഡ് െഹൽ�്
ഓർഗൈനേസഷൻ പറയു�ത്. എ�ാൽ അത്
സർവാംഗീകൃതമായി��� ഒരു െഡഫിനിഷൻ അ�.
ആയിര�ിൽ ഒരാൾ�് വരാവു� േരാഗെമ�ു
പറ�ാൽ ആ േരാഗ�ിെ� എ�ം വളെരേയെറ
കൂടും. ICD 11 �പകാരം അ�ായിര�ിേലെറ
േരാഗ�ൾ, ചില കണ�ുകളിൽ
എ�ായിര�ിേലെറയും േരാഗ�െള െറയർ
ഡിസീസായി പറയു�ു. അ�െന േപാക േപാെക
െറയർ ഡിസീസ് ആണ് ഏ�വും സാധാരണ
അസുഖ�ൾ എ�് പറേയ�ിവരു�ു�്.

ഒരുപാട് അസുഖ�ൾ െറയർ ഡിസീസാണ്. ജ�ാൻ
േപാെലയു� രാജ��ളിൽ ഒെ�
അൻപതിനായിര�ിൽ ഒരാൾ�് വരു�
േരാഗെ�യാണ് െറയർ ഡിസീസ് ആയി
കാണു�ത്. ന�ുെട രാജ��് അ�ര�ിൽ
കൃത�മായ ഒരു ൈ�ക�ീരിയ േഫാം െചയ്തി�ി�.
അെതാരു െഹൽ�് ക�ീഷനാണ്. താരതേമ�ന
അധികമാള�കെള ബാധി�ാ�ത്. 

എ�ാൽ േലാക�ിൽ 365 മില�ൺ ജന�െള ഈ
വ�ത�സ്ത�ളായ അസുഖ�ൾ ബാധി�ി���്.
ആറായിര�ിനും എ�ായിര�ിനും ഇടയിൽ 
 അപൂർവ േരാഗ�ൾ േലാക�ു�്. അതിൽ
എൺപത് ശതമാനം ആള�കെളയും ബാധി�ു�ത്
വളെര െചറിയ, നാനൂറ് നാനൂ�ിയൻപത്
തര�ിലു� േരാഗ�ളാണ്. 

ഇ�് െറയർ ഡിസീസ് ജനസംഖ�യിൽ ആറു മുതൽ
എ�് ശതമാനം വെരയു� ആള�കെള
ബാധി�ു�ു.. ഇ��യിൽ അപൂർ� േരാഗ�ൾ
ബാധി�വരുെട എ�ം
ഒൻപതുേകാടിയിേലെറയാണ്.
എൺപത് ശതമാനേ�ാളം ഇ�രം േരാഗ�ള�ം
ജനിതക േരാഗ�ളാണ്. അതുെകാ�ുതെ� അവ
അധികവും കു�ികെളയാണ് ബാധി�ു�ത്.
എ�ാൽ അണുബാധകെളാെ� െറയർ
ഡിസീസിൻെറ ഗണ�ിൽ വരാം. ചില അപൂർ�
അണുബാധകള�ം ഉ�ാകാം. ചില പരാത�ൾ
മനുഷ�െന ബാധി�ു�ത് അപൂർ� േരാഗമായി�്
കണ�ാ�െ�ടാം. അപൂർ�
േരാഗെമ�്പറ�ാൽ എേ�ാഴും
ജനിതകേരാഗമ�. എ�ാൽ അതിൽ എൺപത്
ശതമാനം ആള�കെളയും ബാധി�ു�ത്
ജനിതകപരമായി�ാണ്.  ഇ��യിൽ ഈ പറ�

 ആറായിരം എ�ായിരം േരാഗ�ൾ ഒ�ും
എ�ിയി�ി�. നാണൂ�ിയൻപേതാളം അപൂർ�
േരാഗ�ളാണ് ഇ��യിൽ ഉ�ത്. 
എ�ാൽ നാണൂ�ിയൻപതുതരം അപൂർ�
േരാഗ�ള�ം വലിയ ഒരു ബാധ�ത
െപാതുജനാേരാഗ��ിന് സൃഷ്ടി�ു�ു�്. അതിന്
�പധാന കാരണം േരാഗ�െള�ുറി���
എ�ിഡേമാളജി�ൽ േഡ�യുെട എ�ുവ�ാൽ
അതിെ� �ാ�ി�ി�ൽ ആയി��� േഡ�യുെട
അഭാവമാണ്. അ�െനെയാരു േഡ�യുെട അഭാവം
െകാ�് ആർെ�ാെ� ഏെതാെ� േരാഗമാണ്
ബാധി�െത�് കൃത�മായി�് മനസിലാ�ാൻ
സാധി�ി�. അ�െന േരാഗം വരുേ�ാൾ എ�്
സംഭവി�ു�ു? േരാഗ�ിെ� ബാധ�ത എ�തയു�്?
എെ�ാെ� വ��മായി�് അറിയാൻ സാധി�ാെത
േപാകു�ു. അ�െനവരുേ�ാൾ നമു�് �ാനിംഗ്
െച�ാൻ പ�ി�. മെ�ാ�് ന�ുെട നാ�ിൽ
സ�ാഭാവികമായി��തെ� ക�ുവരു�
ഗേവഷണ�ിനും വികാസ�ിനുമു�
�പയാസ�ളാണ്. അതുേപാെലെയാ�ാണ്
കൃത�സമയ�ു ഡയേ�ാസിസ് െച�ാൻ
എ�ു�തിനു� ബു�ിമു�്. ന�ുെട നാ�ിെല,
�പേത�കി�് േകരള�ിെലാെ��െ� േടർഷ�റി
െലവൽ െകയർ െസൻററിൽ േപാലും ഏ�വും
ഉയർ�നിലയിലു� ചികി� നൽകാൻ കഴിയുെമ�്
അവകാശെ�ടാൻ സാധി�ാ� �ിതിയാണു�ത്.
എയിംസിൽ അട�മു� �ല�ളിലാണ് ഇ�രം
പലേരാഗ�ൾ�ും കൃത�മായ ചികി� ഏ�വും
കൂടിയേതാതിൽ ലഭ�മാകു�ത്, �പേത�കി�് അപൂർ�
േരാഗ�ൾ ബാധി� വ��ികൾ�്  ലഭ�മാകു�ത്
�ടയലുകൾ വഴിേയാ അെ��ിൽ വലിയ
ക�നികള�െട സഹായംെകാേ�ാ മാ�തമാകുേ�ാൾ.
പലമരു�ുകൾ�ും വളെര കൂടിയ തുകയാണ്.
ഇതുതെ�യാണ് ഈ ചികി�യുെട ഒരു
വലിയതടസവും. 

രസകരമായി േതാ�ാവു� ഒരു കണ�് ഞാൻ
നി�ൾ�ു മു�ിൽ അവതരി�ി�െ�,

അേമരി�യിൽ അപൂർവ േരാഗം ബാധി� ഒരു
കു�ിെന േഡാക്ടർസിെന കാണി�� കൃത�മായ ഒരു
ഡയഗേണാസിേല�് എ�ാൻ 7.6 വർഷം എടു�ും
എ�താണത്. ഇം��ിൽ ആകുേ�ാൾ, കുറ�ധികം,
മിക� ഒരു സി�ം അവിെടയു�തുെകാ�ാവാം,
ര�ു വർഷം കുറയു�ു. എ�ാലും കൃത�മായ
ഡയഗ് േനാസിേലെ��ാൻ 5.6 വർഷം
േവ�ിവരു�ു�്. അതിനിടയിൽ ആ കു�ു മിനിമം
എ�് േഡാക്ടർമാെരെയ�ിലും ക�ി���ാവും
എ�ാണ് കണ�്. ഇം�ൻ�ിെ�
അവ�യനുസരിച് ആ കു�ി കൃത�മായ
ഡയഗ് േനാസിൽ എ�ു�തിന് മുേ� നാല് �പാഥമിക
േഡാക്ടർമാെരയും നാല് സ്െപഷ�ലി��കെളയും
രേ�ാ മൂേ�ാ െത�ായ ഡയഗ് േനാസ് വഴി ചികി�
േതടിയി��മു�ാവും.
 



  ഇനി നമു�് ഇ��യിേല�് വരാം

ഇ��യിൽ ഏ�വും സാധാരണയായി കാണെ�ടു�
െറയർ ഡിസീസ് ഏെതാെ�യാണ്? ഹീേമാഫീലിയ,
താലസീമിയ, സി�ിൾ െസൽ അനീമിയ
തുട�ിയവയാണ്. അതുേപാെലതെ� ൈ�പമറി
ഇ���േണാ െഡഫിഷ�ൻസി, കു�ികളിൽ കാണു�
ഓേ�ാ ഇ���ൺ േരാഗ�ൾ, േ�ാേറജ്
അസുഖ�ൾ, ന�ുെട നാ�ിൽ വിവിധ തരം
ആള�കെള ഗുരുതരമായി ബാധി�ു� രീതികളാണ്
ക�ുവരു�ത്. ഇതിൽ ഹീേമാഫീലിയ�ും
താലസീമിയ�ും സി�ിൾെസൽ അനീമിയ�ും
സർ�ാർ തല�ിൽ കൃത�മായ േപാളിസിയു�്.
അത് �പകാരം ഇവ ബാധി� വ��ികൾ�്
കുറ��കൂടി സംര�ണവും ചികി�യും
ലഭ�മാകാനു� സംവിധാനം ന�ുെട നാ�ിൽ
നിലവിൽ ഒരു�ിയി���്. അ�െനെയാരു
േപാളിസിയുെട അഭാവം മ�് േരാഗ�ൾ�ും ഉ�്.
അതുെകാ�ുതെ� അ�രെമാരു േപാളിസി
നമു�് ആവശ�മാണ്. അപൂർ� അസുഖ�ളിൽ
പലതും ഗുരുതരവും നീ�ുനിൽ�ു�തും
ശാരീരികാവശത സൃഷ്ടി�ു�തും ജീവാപായം
ഉ�ാ�ു�തും വെരയാവാം. അതുെകാ�ുതെ�
ദീർഘകാലമായ സ്െപഷ�ലി��കള�െട �ടീ�്െമൻറ്
അതിനാവശ�മു�്. പലേ�ാഴും പ�ാളി� പരിമിതി
ജീവിത�ിെ� സർേവാ�ുഖമായ േമഖലയിൽ
പ�ാളി��ം ലഭി�ു�തിനു� ഒരു വ��ിയുെട
അവകാശെ� നിേഷധി�ു� രീതിയിേല�് ഈ
അസുഖ�ിെ� ഗുരുതരാവ� അസുഖ
ബാധിതനായ വ��ിെയ െകാെ��ി�ു�ു�്.

മെ�ാ�്, കു�ികളാണ് ഇതിൻെറ വലിയ ഇരകൾ
എ�ു�താണ്. ഒരു വയ�ിനു താെഴയു� 35%
മരണ�ൾ, ഒരു ആവേറജ് വരുമാനമു�
വ��ിയാെണ�ിലും അ�ർ മിഡിൽ �ാസ്
വ��ിയാെണ�ിലും അവരുെട കു�ി�് അപൂർവ
േരാഗ�ളിൽ ഏെത�ിലും വ�ാൽ വളെര
�പയാസകരമായ ഒരു സാഹചര�ം ഇ��യിൽ
നിലവിലു�്. അതുെകാ�ുതെ� നാഷണൽ
േപാളിസി ഓൺ �ടീ�്െമൻറ് ഓഫ് െറയർ ഡിസീസ്
ആവശ�മു�്. ഈ ആവശ�ാർ�ം ഒരു പ�ം
ര�ിതാ�ൾ െഡൽഹി ൈഹേ�ാടതിയിൽ
െകാടു� ഒരു േകസിെന തുടർ�ാണ് ഈ വിധി
വ�ി���ത്. അ�െന 2016െല വിധിെയ തുടർ�്
േക��സർ�ാർ 2017ൽ നാഷണൽ െഹൽ�്
േപാളിസി െകാ�ുവ�ു. ഇത് ഇ�െനയു�
അനാഥ േരാഗ�ൾ അെ��ിൽ അപൂർവ
േരാഗ�ള�െട ചികി�യുെട ആവശ��ിന്
അടിവരയിടു� രീതിയിലു� ഒരു വയ�ിനും
അ�ു വയ�ിനും ഇടയിലു� 12% മരണ�ൾ,
അതുേപാെലതെ� 5 വയ�ിനും 15 വയ�ിനും
ഇടയിൽ 12 ശതമാനം മരണ�ൾ ഇവ െറയർ
ഡിസീസ് മൂലമാണ് ഉ�ാകു�ത്.

ഡൽഹി ൈഹേ�ാടതി ഓർഡർ
േപാളിസിയാണ് െകാ�ുവരു�ത് എ�ിലും 
 ദൗർഭാഗ�വശാൽ ആ േപാളിസി നട�ായി�.
ഇ�െനെയാരു േപാളിസി ആവശ�ം തെ�യാണ്.
multi sectoral ആയി�� എ�ാ�ിെനയും
ഉൾേ�ർ�ുെകാ�ു� ഒരു േപാളിസി
നമു�ാവശ�മാണ്.

ഓേരാ അസുഖ�ിെ�യും ബാധ�ത അത്
വ��മായി�് മന�ിലാേ��തു�്. ആ
അസുഖ�ിെന കൃത�മായി ന�ൾ ഡിൈഫൻ
െച�ണം. അതിനു വരു� ചിലവ് സർ�ാരിെ�
േപാളിസിെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം ആ ചിലവ്
എ�ിേമ�് െച�ണം. അതിനുേശഷം ഇതിെ�
റിേസർച് ആൻഡ് െഡവലപ്െമ� ് േഫാർ
�ടീ�് െമ��േ�യും ഡയഗ് േനാസിേ�യും
െമാഡാലി�ികെള ന�ൾ �ാൻേഡർൈഡസ്
െച�ണം.

അതിനുേശഷം പലേ�ാഴും പല അസുഖ�ള�ം
ഇവിെട അപൂർ�മാെണ�ിലും പല രാജ��ളിലും
അത് അപൂർവമ�ാതാകാം. അെ��ിൽ പല
രാജ��ളിലും ഇതിെന�ുറി���
െഗേവഷണ�ൾ വളെര കൂടിയ രീതിയിൽ
ഉ�ായി���ാവാം. ഇ�രം രാജ��ളിെല
ഏജൻസികള�മായി�് നമു�് െകാളാബേറഷന്സ്
േവണം. അതുേപാെലതെ� െഹൽ�് െകയർ
െ�പാൈവേഡഴ്സ്െന ന�ൾ പരിശീലി�ി�ണം.
വിവിധ തലമുറകെള വിവിധ
വിഭാഗ�ിൽെപ�വെര പരിശീലി�ി�ണം.
അതുേപാെല തെ� മരു�ുകെളാെ�
നിർ�ി�ു�തിന് ഒരു സാധ�താപരമായ
പരി�ിതി ആവശ�മാണ്. ചികി� എ�ാവർ�ും 
 താ�ാനാവണം.

േരാഗികളായി��� വ��ികൾ�ിടയിലും
അവരുെട കുടുംബ�ിലും
േഡാക്േടാഴ്സിനിടയിലും െപാതു അവേബാധം
ആവശ�മായി���്. േഡാക് േടഴ് സിെന
പരിശീലി�ി�ു�തിനും മിക� ഡയഗേണാ�ിക്
േമാഡാലി�ീസിെ� �ാൻേഡർൈഡസിനു
േവ�ിയി��ം ജീൻ െതറാ�ി�ു�
ഇൻെവ�്െമ��നും േവ�ിയി���
പരിശീലന�ള�ം അതിനുേവ�ിയി���
പ�തികള�ം ആവിഷ്കരിേ��തു�്.

ഗേവഷണ�ിനു� െവ��വിളികൾ

ഏെതാരു അസുഖ�ിനും �പകൃതിപരമായി���
ചരി�തമു�്. അസുഖം വരു�ു, അസുഖം
വർ�ി�ു�ു, അസുഖം തനിെയ കുറയുകേയാ,
മരണ�ിേലേ�ാ �ായിയായ ശാരീരിക
മാനസിക പരിമിതിയിേലേ�ാ നയി�ു�ു,
എ�തിെന കുറി��� കൃത�മായ തിരി�റിവ്



 പാര�ര� അെ��ിൽ സാധാരണ
അസുഖ�ൾ�ു�്. എ�ാൽ ന�ൾ �പേത�കി�്
ക�ു പിടി�െ�ടു� രീതിയിലു� അപൂർവ
േരാഗ�ൾ�ു പലതിനും അ�ര�ിലു� ഒരു
പാേതാഫിസിേയാളജി കൃത�മായി�് അറിവു�ത�.
അതുെകാ�ുതെ� അ�രം അസുഖ�ള�െട
ഗേവഷണം വളെര െവ��വിളികൾ േനരിടു�ു�്.

�ിനി�ൽ  വിശദീകരണം

ഒരു നി�ിത എ��ിൽ കൂടുതൽ േരാഗികെള
ചികിൽസി�ാൻ പ�ാ�തുമൂലവും കൃത�മായ
വിവരേശഖരണ�ിെ� അഭാവ�ാലും
സമ�ഗമായ �ിനി�ൽ വിശദീകരണം
സാധ�മാകു�ി�. �പാേദശിക അെ��ിൽ
അ�ാരാഷ്�ട ഏജൻസിയുമായിേ�ാ
വിദഗ്ധരുമായിേ�ാ ഒ�ുേചർ�്
�പവർ�ി�ു�തുമൂലം ഒരു പരിധിവെര ഇ�രം
േരാഗ�െള അതിജീവി�ുവാൻ കഴിയും.
അപൂർവ േരാഗ�ിൻെറ ചികി�ാരീതി
ഒരുേപാെല നിൽ�ി�. സ്�ടാ�ജി�ലായിേ�ാ
മരു�ിെ� സ�ഭാവംമൂലേമാ ആയു�
വ�ത�സ്ത�ളായു� മാ��ൾ ന�ൾ നിര�രം
ഇതിൽ �പതീ�ി�ാം.

 ചികി�യുെട ലഭ�തയി�ായ്മ 

മൂ�ാം േലാക രാജ�േ��് വിലകൂടിയ
മരു�ുകൾ അയയ്�ു�തിനു ക�നികൾ പലരും
താ�ര�െ�ടു�ി�. ഏകേദശം മു�ൂേറാളം
അസുഖ�ൾ�ാണ് ചികി� ലഭ�മായി���ത്.
അപൂർ� േരാഗ�ൾ എ�റിയെ�ടു�
േരാഗ�ളിൽ 95 ശതമാനേ�ാളം ആള�കൾ�്
അംഗീകരി� ചികി�കൾ ഇ�. പാലിേയ�ീവ്
െലവലിേലാ സേ�ാർ�ീവ് െകയറിേലാ ആയി���
ചികി�യാണു�ത്. നൂറിൽ പ�ുേപർേ�
ശരിയായ ചികി� ലഭി�ു�ു�� എ�താണ്
സത�ാവ�. മരു�ു�ാവാം. പേ� ന�ൾ
ചി�ി�ു�തിേലെറ വില കൂടുതൽ ആകാം. 15
േകാടി വിലയു� മരു�ുകൾ പല
അസുഖ�ൾ�ും ഉ�്. അത് കുടുംബ�ിനും
െഹൽ�് സി��ിലും േഡാണർ ഏജൻസിയിലും
എ�ാം ഒരുേപാെല തെ� സ്െ�ടയിൻ
ഉ�ാ�ുകയാണ്.

ഓർഫൻ �ഡഗ് ആക്ട്

ഒേരസമയം ഒരു ഗേവഷണ ഉയർ� തെ�
േലാക�ു�ാ�ിയ ഒരു നിയമമാണ് ഓർഫൻ
�ഡഗ് ആക്ട്. അേതാെടാ�ം ഗേവഷണ�ിെ�
ഫലം സാധാരണ�ാർ�ും െഡവല�ിംഗ് 
 േനഷനിലു� കു�ു�ൾ�ും
നിേഷധി�െ�ടു�തിനും കാരണമാേയ�ാവു�
ആേരാപണമു� നിയമമാണ്. ഇത് �ഡഗ്
മാനുഫാക്ടഴ്സ്െന ഇൻെസ��വ് നല്കു�ു�്. 

ഈ ആക്ട് �പകാരം 7 മുതൽ 10 വർഷം വെര
മരു�ു ക�ുപിടി�ി���വർ�ാണ്
എക് സ്��സീവ് മാർ��ിംഗ് ൈറ���ത്. ഫാർമസി
ക�നികൾ�് േകാ��ീഷൻ ഇ�. അതുെകാ�്
ഒരാെളയും േപടി�ാെത േതാ�ു� വില
അതിനിടാം. അവർ�് മരു�ു െച�് െചയു�തിന്
ഒരു സി�ം കൃത�മായി�ി�. െഷയർ വാല��
കൂടു�തിെനാെ� ഇത് കാരണമായി���്. പേ�
അതിെ� കുഴ�ം മരു�ിനു�തുേപാെല
നിയമ�ിനും ൈസഡ് എഫക്���് എ�താണ്.
ഈ മരു�ിന് േവ�ി വരു� ശരാശരി ചിലവ് ഒരു
ല�ം േഡാളറിേന�ാള�ം അധികമാണ്. സി�ിക്
ൈഫേ�ബാസിെ� മരു�ായി��� കാലിഡേ�ാ
(ivacuftor) എ�് പറയു� മരു�് ഒരു േരാഗി�്
പതിനാലായിരം (14,000) പൗ�ാണ് ഒരു
മാസേ��ു� ചിലവ് വരു�ത്. േലാക�ിെല
ഏ�വും വിലകൂടിയ മരു�ുകള�ം ഓർഫൻ
�ഡഗിെ�യാണ്. ഏ�വും ചിലവ് കൂടിയതായി�്
അറിയെ�ടു� മരു�് Enculizumb soliris എ�
േപരിൽ ഇറ�ു�ു�്. ഇതും ഈ ഡിസീസിെ�
മരു�ാണ്. ഓർഫൻ �ഡഗ് ഉ�ാ�ു�
ക�ിനികെളാെ� േചർ�് ഒരു മാഫിയ
േമാഡലിലാണ്. അവർ ഗവൺെമ��െന ശരി�്
ക�ിെലടു�ു മാർ��ിെല പിടു�ം മായാ�
രീതിയിൽ നിർ�ിെ�ാ�ാണ് േപാകു�ത്.
കുടുംബ�െള സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഈ
അസുഖം വരുേ�ാൾ മരു�ുകൾ ലഭി�ു�ി�.
അതിെ� �പധാന കാരണം സാ��ിക
�പശ്നമാണ്. അസുഖമു� കു�ിയുെട മുഖേ��്
േനാ�ുേ�ാഴു� വിഷമം ഇത് സൃഷ്ടി�ി���
ൈസഡ് എഫക്ട് തെ�യാണ്. േകരള
സർ�ാരിെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം കാരുണ�
പ�തി വഴി, അതുേപാെലതെ� ആശാധാര എ�
പ�തിയിലൂെട ഹീേമാഫീലിയ േപാലു�
േരാഗ�ൾ�ും RBSK എ� പ�തി വഴിയും
ഒരുവിധെ�� മ�് ഓർഫൻ ഡിസീസിെനെയാെ�
സേ�ാർ�് െച�ാൻ �ശമി�ു�ു�്. അേതാെടാ�ം
തെ� േകരളസർ�ാർ േകരളസമൂഹ� സുര�ാ
മിഷിെ� വിവിധ പ�തികൾ വഴിയും
സഹായമായി�് വി െകയർ േപാലു� പ�തി വഴി
ജനസഹായേ�ാട് കൂടിയി�് ഇ�രം േരാഗ�ൾ
ഉ�വെര പരമാവധി സഹായി�ാൻ
�ശമി�ു�ു�്. ഒരർ��ിൽ കർണാടകയാണ്
നമു�ിതിൽ ഗുരുവായി���ത്. കർണാടക
സർ�ാർ ഇ��യിൽ ആദ�മായി�് ഒരു െറയർ
ഡിസീസ് േപാളിസി ഉ�ാ�ി. ര�ു വർഷം
മുെ�യാണ് അത് അംഗീകരി�ത്. ഇ�ിരാ ഗാ�ി
ചിൽ�ഡൻസ് േഹാസ്പി�ൽ, ബാം��രിൽ ആണ്
ഇ��യിൽ ആദ�മായി�് െറയർ ഡിസീസ്
ബാധിതരായ കു�ികൾ�ായി ഒരു വാർഡ്
സ�ീകരി�ത്. കർണാടകയിെല ESI   വഴി
ഇതിനു� ചികി� ലഭി�ും. വളെര െമ�െ��
ചികി� ഈ േരാഗം ബാധി�വർ�് കി�ാറു�്.



 വി. െക. േപാൾ ക��ി റിേ�ാർ�് 

അപൂര്വ ജനിതക േരാഗ�ള് എ�െന
മുൻഗണനാ �കമ�ിലാ�ാം, ചികി�യുെട
ചിലവ് അനുസരി�ി�് ഇതിെന എ�െന
മാ�ിമറി�ാം. ഇതിെ� ഔ�്കം അേന�ഷി�ി�്
എ�െന മാ��ള് വരു�ാം. ഈ
ചികി�െകാ�ു�ാകു� ക�ാളി�ി ഓഫ് ൈലഫ്
ൽ ഉ� മാ��ള്, പ�ിഷ് െചയ്തി���
ൈഗഡ് ൈലൻ െവ�ി�് എ�െന മാ��ള്
വരു�ാം എ�് ഈ ക��ി റിേ�ാർ�ിൽ
�പധാനമായും പറ�ി���താണ്.

 ഐ സി വർ� ക��ി റിേ�ാർ�് 

ഇ��യിൽ അ�പൂവിങ് ഏജൻസി ഇ�ാ�തിെ�
വിഷമം പറയു�ു�്. മി� കുടുംബ�ള്�ും
ഇ�രം ചികി�കൾ ഔ�് ഓഫ് റീ�് ആണ്.
അതിെന പല രാജ��ള�ം (ഈജിപ്ത്,
തായ് ലാൻഡ്, അർജ��ന, ചിലി, െപറു, െസർബിയ,
മേലഷ�, ഫിലിൈ�ൻസ്) എ�ി�െനയു�
രാജ��ളിൽ ഒെ� ഇ�രം അസുഖ�ൾ�്
സർ�ാർ ഫ�് നൽകു�തിെന കുറി�� വളെര
വ��മായി�് പരാമർശി�ി��� ഒരു കാര�മാണ്.
ഗവെ���ന് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര��ൾ
െച�ാനു�്. ഹ�ിംഗ്  െമ�ാനിസം
ഗവൺെമ��ന് ഉ�ാ�ാം. നിലവിലു� േപ�ൻസി
നിയമം യഥാർ��ിൽ നമു�്
അനുകൂലമായി��� നിയമമാണ്. ഈ േപ�ൻസി
നിയമം െവ�ി�് നമു�് ഈ മരു�ുകൾ ന�ുെട
നാടുകളിൽ നിർ�ി�ു�തിന് കുറെ�ാെ�
നമു�് െച�ാൻ കഴിയും. 

 ഡി. െക. െ�ംേപ ക��ി റിേ�ാർ�് 

നിേരാധിത ചിലവ്, േപാളിസി െഹൽ�് ഫ�്
അേലാ�് െച��േ�ാ ഒരുപാട് േപാ��േലഷനു�
ഫ�് അേലാ�് െച���തും കുറ�� മാ�തം
വ��ികൾ�് തുക അേലാ�് െച���തും
ത�ിൽ ഒരുപാട് വ�ത�ാസമു�്. അതിെന
എ�െന നമു�് പരിഹരി�ാം. �ിനി�ൽ
ഔ�കംസ് ഇ�ാ� ഏെതാെ�യാണ് , ഇ�രം
കാര��ളാണ് ഈ റിേ�ാർ�ിലു�ത്. െറയർ
ഡിസീസിെ� ഒരു െഡഫിനിഷൻ േവ�തിൻെറ
ആവശ�കതയും അേ�ഹം പരാമർശി�ി���്.
ചൂഷണ�ിന് വിേധയരാകു� ഒരു കൂ�ം
ജന�ളാണ് ഇ�രം അപൂർവ േരാഗം
ബാധി�വർ. അതുേപാെലതെ� ഭി�േശഷിയു�
വ��ികൾ. ഇതിെന പ�ിയി��� കൃത�മായ
അറിവ് പകരുക എ�ും അേ�ഹം പറയു�ു.

േരാഗനിർണയ�ിനും സാധ�തകൾ
കെ��ു�തിനും കൃത�മായി��� ഒരു
സംവിധാനം നമു�് േസാഫ്�് െവയർ
സംബ�മായിേ�ാ, 

 േഡാക്ടർസിന് സഹായ�ിനു േവ�ിയിേ�ാ
നൽകുകയാെണ�ിൽ ഇ�ര�ിലു�
അസുഖ�ൾ ക�ുപിടി�ു�തിനു�
സമയൈദർഘ�ം ലഘൂകരി�ാം.. േകരള�ിൽ
അതിെനാരു സി�മു�് ഡിസ്�ടിക്ട് ഏർലി ഇ�ർ
െവൻഷൻ െസൻറർ ആണ് . വയനാട് ഒരു
ഹീേമാേ�ാബിേനാപതി െസ�ർ ഓഫ് എക്സലൻസ്
�ാർ�് െചയ്തി���്. ആ �ാനിേല�് മ�� െറയർ
ഡിസീസ് കൂെട ഉൾെ�ടു�ുകയാെണ�ിൽ ആ
സൗകര��ളിൽ ഗേവഷണപരമായ
ഔ�ത��ിേല�് എ�ു�തിനു�
സ�ീകരണ�ൾ സർ�ാർ േമഖലയിൽ തെ�
െച�ാൻ കഴിയു�താണ്. ഇ�രം െസൻററുകെള
അെ�കഡി�് െചയ്തി�് ഭൗതിക സൗകര��ൾ
ഒരു�ി െസൻറർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഒെ�
ആയി�് �പഖ�ാപിേ��തു�്.

ഇ��യിെല െറയർ ഡിസീസ് 

 ഹീേമാഫീലിയ, താലസീമിയ സി�ിൾെസൽ
അനീമിയ, േപാംസ് ഡിസീസ് സി�ിക്
ൈഫേ�ബാസിസ് എ�ിവയാണ് ഇ��യിൽ
�പധാനമായും കാണെ�ടു� െറയർ ഡിസീസുകൾ.

 ഹീേമാഫീലിയ (Haemophilia)

േകരള�ിൽ ഏകേദശം ആയിര�ിനാനൂ�ിയ�ത്
ആള�കെള ബാധി�ി��� േരാഗമാണ്
ഹീേമാഫീലിയ. മല��റം ജി�യിലാണ് ഏ�വും
കൂടുതൽ ആള�കൾ ഹീേമാഫീലിയ
ബാധിതരായി���ത് ര�ം ക� പിടി�ാനു�
കഴിവ് ശരീര�ിന് നഷ്ടെ�ടുക എ�താണ്
ഇതിെ� �പധാന ല�ണം. ഫാക്ടർ എ�ിൻെറ
അഭാവമാണ് ഏ�വും കൂടുതൽ ആള�കളിൽ
കാണു�ത് അത് സാധാരണഗതിയിൽ
പുരുഷന്മാർ�ിടയിലാണ് ഈ േരാഗം
ക�ുവരു�ത്. ഹീേമാഫീലിയ ഒരു പാര�ര� േരാഗം
കൂടിയാണ്.

താലസീമിയ (Thalassemia)

 ജനിതക പരമായി��� േരാഗമാണ് താലസീമിയ.
�പധാനമായി സൗ�ീ�് ഏഷ�യിലാണ്
ക�ുവരു�ത്. സാധാരണ രീതിയിലു�
ഹീേമാേ�ാബിൻ ഉൽപാദി�ി�ാൻ
കഴിയാതിരി�ു� അവ�യാണ് തലസീമിയ.
താലസീമിയെയ മൂ�ായി തരംതിരി�ാം, ബീ�
താലസീമിയ, ആൽഫാ താലസീമിയ, ൈമനർ
താലസീമിയ. ശരീര�ിന് �പധാനമായി���
രൂപ�ൾ  �പേത�കി�് മുഖ�ിെ� എ��കൾ�്
ഉ�ാകു� മാ��ൾ വളർ�യുെട പരിധി,
നിര�രമായി��� അണുബാധകൾ,
അസുഖ�െള�ാം വരാം. നിര�രമായ �ഡ്
കയ���ത് െകാ�് അയൺ ഡിേ�ാസിഷൻ മൂലം 



വിവിധ അവയവ�ളിൽ േകടുപാടുകൾ
സംഭവി�ാം. മ� മാ�ിെവ�ു�തിലൂെട 100%
നമു�് താല�ീമിയ േരാഗം മാ�ാൻ കഴിയും. ന�
മാ�ിങ് ആയി��� മ� കി�ണെമ�ിൽ
െപാതുജന�ളിൽ ബു�ിമു�ാണ്. ഇേത അ�നും
അ�യ്�ും താെഴ ഒരു കു�ു�ാവുകയും
കൃത�മായ േമാണി�റി�ിലൂെട �പയാസമി�ാ�
കു�ാെണ�് മന�ിലാ�ി വളർ�ി അവരുെട
മാ�ിങ് ശരിയാേണാ എ�് ഉറ�� വരു�ിയി�് ആ
കു�് പുറെ��ി വളർ� �പാപി�ുേ�ാൾ
അനിയൻ കു�ിെ� മ� മൂ� കു�ിയിേല�്
മാ�ി വയ്�ു�താണ്. �പീ േന�ൽ ഡയഗ് േനാസിസ്
സൗകര��െള കുറി��ം ന�ൾ ചി�ി�ണം.
ന�ുെട േകരള സർ�ാർ കഴി�
ഭി�േശഷിയു� വ��ികള�മായു�
മുഖ�മ��ിയുെട സംവാദ�ിൽ മുഖ�മ��ി തെ�
�പഖ�ാപി� ഒരു കാര�മാണ് �പീ േന�ൽ
ഡയഗ് േനാസിസ് സൗകര��ൾ.
അതിനനുസരി��� നടപടികൾ �പതീ�ി�ു�ു.

സി�ിൾെസൽ അനീമിയ (Sickle-cell Anemia)

സി�ിൾ െസൽ ഹീേമാേ�ാബിൻ എ എസ്, എസ്
എസ് എ�ീ ര�ു തരമു�്. എസ് എസ് ആണ്
േരാഗം. എ എസ് �ടയ�് ആണ് . �ടയ�്  ഉ�വർ
എേ�ാഴും േരാഗ ല�ണം കാണി�ി�.
ജനിതകപരമായ അസുഖമാണ് സി�ിൾെസൽ
അനീമിയ. ചുവ� ര� േകാശ�ൾ
ഓക്സിജെ� അഭാവ�ിൽ അരിവാൾ
രൂപ�ിേല�് മാറുകയാണ്. അത് ഓക്സിജൻ
െകാ�ുേപാകാനു� ക�ാസി�ി വളെര
കുറയ്�ും. ര�േകാശ�ള�െട ഫലം
കുറയു�തുെകാ�് അതിൻെറ ആയു��ം
കുറയും. സാധാരണ 120 ദിവസം ഒെ� ഒരു
ചുവ� ര�ാണു ജീവി�ിരി�ും. സി�ിൾ െസൽ
അനീമിയയിൽ 20 ദിവസം വെരയാണ് പരമാവധി
ജീവി�ിരി�ുക. ആയു�് െപെ��് കുറയു�ത്
െകാ�ു� �പയാസ�ൾ ഉ�്. മ�യിേലാെ�
വരു� മാ��ള�ം ഉ�്.

േപാംസ് ഡിസീസ് (Pompe Disease)

അപൂർ�മായു� ജനിതക േരാഗമാണ് േപാംസ്
ഡിസീസ്. ഏത് �പായ�ിലാണ് വരു�ത്
എ�തിെനയനനുസരി�് േപാംസ് ഡിസീസിെന
മൂ�ായി തരംതിരി�ാറു�്. �ാസി�്
ഇൻഫാ�യിൽ ഓൺെസ�് ആണ്
സാധാരണഗതിയിൽ ഉ�ത്. േപശികൾ�്
ബല�ുറവും, ലിവറിന് എൻലാർജ് െമ��ം
ഉ�ാകാം. േനാൺ �ാസി�് ആയി���
ഇൻഫ�യിൽ ഓൺെസ��ം ഉ�ാകും. കു�ികള�െട
വളർ�െയ പിേ�ാ�ാവ�യിേല�ും ഹൃദയം
വലിയ രൂപ�ിലും കാണാൻ സാധി�ും. മെ�ാ�്
േല�് ഓൺെസട്�ായി�� വരു�താണ്.
അതുേപാെലതെ� മസിൽ വീ�്െന��ം
ശ�സി�ാനു� �പയാസ�ള�ം ഉ�ാകും.

  സി�ി�് ൈഫേ�ബാസിസ് (Cystic Fibrosis)

നനാവ�യിൽ തെ� നമു�് ക�ുപിടി�ാവു�
അസുഖമാണ് സി�ി�് ൈഫേ�ബാസിസ്.
ദൗർഭാഗ�വശാൽ ഇ��യിൽ കൃത�മായി���
ചികി� ഇതിന് വ�ി�ിെ��ിലും േനരെ�
ക�ുപിടി�ി�് ഉെ��ിൽ ഇതിനു� മരു�്,
ഇതിനു� മുെ�ാരു��ൾ ഒെ� െച�ാൻ
കഴിയും. ജനിതകേരാഗം ആണ് സി�ിക്
ൈഫേ�ബാസിസ്. ശ�ാസേകാശെ�യും
പാൻ�കിയാസ് �ഗ�ിെയയുമാണ് ഈ അസുഖം
ബാധി�ു�ത്. ഇതിൽ മ���സ് വ�ി�്
ശ�ാസേകാശ�ിലും പാൻ�കിയാസിലും
െഡേ�ാസി�് െച���താണ്. ആ കാരണം െകാ�്
ശ�സി�ാനു� �പയാസ�ള�ം , നിര�രമായി���
അണുബാധകള�ം ഉ�ാകാറു�്. അത് വളർ�െയ
തെ� മുരടി�ി�ു�ു. അതുേപാെലതെ�
ഭ�ണം ദഹി�ു��ിനു� എൻൈസമുകള�െട
�പവർ�നെ� അത് തടയു�ു�്. സി�ി�്
ൈഫേ�ബാസിസ് ഒരു േ�പാ�ഗസീവ് ക�ീഷൻ
കൂടിയാണ്.

ഒസ്ടിേയാെജനിസിസ് ഇംെപർെഫക് ട
(Osteogenesis Imperfecta)

osteogenesis imperfecta എ� ഡിസീസിെന �ബി�ൽ
േബാൺ ഡിസീസ് എ�ുമറിയെപടു�ു. എ��
െപാ��ക എ�താണ് ഇതിെ� �പധാന കാരണം.
ഗർഭാവ�യിൽതെ� എ�� െപാ�ി
മരണ�ിേല�് േപാകു� രീതിയിലു�
അസുഖ�ള�മു�്. അ�തയധികം �പയാസമി�ാ�
േരാഗ�ള�മു�്. െകാളാജെ� കുറവാണ് ഇതിെ�
�പധാന കാരണം. സാധാരണ അ�ികെള
മാ�തമാണ് ബാധി�ു�െത�ിലും മുതിരുേ�ാൾ
എ�� െപാ���തിെ� അളവ് കുറ�ുവരികയും
അേതാെടാ�ം േകൾവി പരിമിതി ഉ�ാവുകയും
െച�ാറു�്. േജായി� ് േപായി ലൂസ് േജായി��കൾ
രൂപെ�ടാറു�്.

ഡ��െഷൻ േപശി�യം (Duchenne Muscular
Dystrophy)

വളെര അപൂർവമായി��� അസുഖമാണ്.
ഒരുപെ� ഈ ഒരു �ാ�ിൽ എനി�്
പെ�ടു�ാനും നി�േളാട് സംവദി�ുവാനുമു�
കാരണം ഈ അസുഖം ബാധി� ഒരാൾ ഞ�ള�െട
കുടുംബ�ിൽ തെ� ഉ�തുെകാ�ാണ്.
െപ�ള�െട മകൾ�ാണ് ഈ അസുഖം ഉ�ത്. ആ
കു�ിെയ ഡയഗ് േനാസ് െച�ാനു� നിേയാഗം
എനി�ാണ് ഉ�ായത്. അതുെകാ�ുതെ� ഈ
അസുഖം ബാധി� ഒരു കു�ിൻെറ
മാതാപിതാ�ള�െട മാനസികാവ�െയ�ുറി��
വ��മായി എനി�് മനസിലാ�ാൻ സാധി�ും.
ഡിഎംഡി നാല് അവ�യായി�ാണു�ത്.
കുറെ�ാെ� മിതമായി��� അവ�യാണ്
െബ�ർ മസ്കുലാർ ഡിസ്േ�ടാഫി.



സാധാരണ ൈകകാലുകളിെല േപശികെള
തളർ�ു� അസുഖമായാണ് ഇത്
പറയെ�ടു�ത്. ഹൃദയെ� മാ�തം ബാധി�ു�
അവ�യു� ഒരു േവരിയ��ം ഉ�്. അതിൽ
സ്െകലി�ലായിേ�ാ േവാള�റി മസിൽസിനായിേ�ാ
�പശ്നം ഉ�ാകാറി�. സാധാരണ ര�ു
അെ��ിൽ മൂ�് വയ�ിലാണ് ഈ അസുഖം
ക�ുതുട�ു�ത്. ആൺകു�ികെളയാണ്
കൂടുതൽ ബാധി�ു�ത്. വളെര അപൂർ�മായി�്
െപൺകു�ികെളയും ബാധി�ാറു�്.

േചാദ��ള�ം ഉ�ര�ള�ം 

Q എ�ുെകാ�ാണ് മി� േരാഗ�ള�ം ആൺ
കു�ികെളയാണ് ബാധി�ു�ത് എ�്
പറയു�ത്?

Ans. ആൺ കു�ികെള ബാധി�ു�ു എ�് പറയു�
േരാഗ�ളിൽ മി�തും എക്സ് േ�കാേമാേസാം
ബ�െ���� േരാഗ�ളാണ്. sex
chromosomeവഴിയു� അസുഖ�ൾ വരുേ�ാൾ
ൈവ േ�കാേമാേസാം എക്സ് േ�കാമേസാമിൻെറ
എക്സ്െ�പഷെന തടയാ�തുെകാ�്
പുരുഷ�ാരിൽ ഈ അസുഖം ധാരാളമായി�്
കാണുകയാണ് െച���ത്. മി�
അസുഖ�ള�െടയും ജനിതക �പകൃതി
െകാ�ായിരി�ണം ആൺ കു�ികെളയാണ് ഈ
അസുഖ�ൾ ബാധി�ു�ത് എ�് പറയു�ത്. 
 Duchenne muscular dystrophyആെണ�ിലും
ഹീേമാഫീലിയ ആെണ�ിലും ഇതുേപാെല
തെ�യാണ്. അേതസമയം lyonisation എെ�ാരു
�പ�കിയ ഉ�്. ഒരു x േ�കാമേസാം �പകടമ�ാെത
േപാകു� അവ�.േവെറ ഒരു സാധ�ത ര�്
എക്സ് േ�കാേമാേസാമിലും ഈ അസുഖ�ിെ�
ജനിതകമാ�ം ഉ�ാകാം
എ�താണ്.ഗർഭ�ശിശു ഈ അവ�യിൽ
സർൈവവ് െചയാറി�. അേതസമയം ഒരു എക്സ്
േ�കാേമാേസാമിൽ മാ�തേമ അസുഖം ഉ��
എ�ിൽ carrier നിൽ�ുകയാണ് സാധാരണ
കാണാറ്.ലേയാൈണേസഷൻ സംഭവി�ാൽ ആ
എക്സ് േ�കാേമാേസാം സ��സ്ഡ് ആയിരി�ും.
അ�െനയാവുേ�ാൾ ഡിസീസ് ഡ്  ആയി���
എക്സ് േ�കാേമാേസാം ക�ാര�ർ എക്സ്െ�പ�്
െചയും. അ�െനയാണ് ഈ അസുഖ�ൾ
അപൂർ�മായി�് സ്�തീകളിൽ കാണെ�ടു�ത്.

Q എ�െനയാണ് അപൂർവ േരാഗ�ൾ
സവിേശഷതയു� കു�ിൽനി�ും മാ�ാൻ
കഴിയു�ത്?

Ans. ഇെതാരു െപാതു േചാദ�മാണ്.
മു�ൂ�ിയ�േതാളം അപൂർ�േരാഗ�ളിെല അ�്
ശതമാനം േരാഗ�ൾ�് മാ�തേമ ചികി�
വ��മായ രീതിയിലു��.

95ശതമാനം േരാഗ�ൾ�ും ചികി�കൾ ഇ�
എ��. സേ�ാർ�ീവ് െകയറാണ് മ�്
അസുഖ�ൾ�ു� ചികി�. ചികി�യിൽ
തെ�യു�തിൽ തെ� പലതും �പാഥമിക
ഘ��ിലാണ്. എന്�ിലും അവ വളെര ഫല�ൾ
കാണി�ു�തായി�ാണ് പഠന റിേ�ാർ��കെളാെ�
കാണി�ു�ത്. െസ��റി �പിവൻഷൻ ആണ്
ഇനി വരു�ത്.ഉദാഹരണ�ിന് ഹീേമാഫീലിയ
േപാലു� അസുഖ�ളാെണ�ിൽ നമു�്
െ�പാഫയിലാക്സിസ് എ� ചികി�ാ രീതിയു�്.
സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു േജായി� ് �ീഡ്
വ�ാലാണ് ഫാക്ടർ മരു�ുകൾ നൽകുക.
എ�ാൽ വരു�തിെന മുേ� െചറിയ േതാതിൽ
മരു�ുകൾ നല്കിെകാ�ിരി�ും.േകരള�ിൽ
പ���് വയ�ിൽ താെഴയു� കു�ികൾ�്
അ�െന മരു�ുകൾ നൽകു�ു�്.
അ�െനയാകുേ�ാ അവർ�് േജായി� ് �ീഡ്
വരാെത േനാ�ാം. ഒരു പരിധി വെരെയാെ�
കൂ��കാരുമായി ഇടപഴകാനും മ�് കു�ികെള േപാെല
പ�ാളി� പരിമിതിയി�ാെത മുേ�ാ�് േപാകാനും
അവർ�് സാധി�ും. അേത സമയം വ�ർ �ഡഗ് 
എ� രീതിയിൽ എെ��ിലും ഉേ�ാ എ�്
േചാദി�ാൽ വളെര കുറവാണ്. ഈ േചാദ�െ� ഒരു
െപാതു േചാദ�മായി പരിഗണി�ാണ് ഇതിന് ഉ�രം
നൽകിയത്.

Q.DEIC,REIC േപാലു� സ�ീകരണ�ൾ ഉ�്
എ� പറ�ു. അേതാെടാ�ം ന�ുെട
ഏെത�ിലും െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ
ജനി�ിക് �ഡീസ് ഉേ�ാ? േകരള�ിൽ
അപൂർവ േരാഗമായി ബ�െപ�് ഏെതാെ�
മൂവ്െമ��കളാണ് നട�ു�ത് എ�
പറയാേമാ?

Ans. േകരള�ിൽ േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ
േകാേളജി. ലും തിരുവന�പുരം െമഡി�ൽ
േകാേളജിലും നമു�് െജനി�ിക് സ് �ിനിക്
നട�ു�ു�്. അേതാെടാ�ം അമൃതയിലാണ്
ജന�ിക് �ഡീസിനു� സൗകര�മു�ത്.ഓൾ ഇ��
െലവലിൽ പല �ല�ളിലും െജനി�ിക് �ഡീസ്
ഉ�്. ഗംഗാറാം േഹാസ്പി�ലിലും ജനിതക
പഠന�ൾ നട�ു�ു�്. െജനി�ിക് ലാബും
തുടർ�ു� അനുബ� സൗകര��ള�ം ഇ�രം
�ല�ളിൽ ഡയേ�ാ�ിക് പർ�സിൽ ഉ�്.
അ�െനെയാരു സൗകര�മാണ് േകരള�ിൽ
നിലവിലു�ത്. REIC യുെടയും DEIC യുെടയും
കാര�ം പറ�ത് ഒരു സ് �ടക്ചർ അെ��ിൽ
െഫൗേ�ഷൻ ആയി�ാണ്. ഈ െഫൗേ�ഷനിൽ
ഇനിയും വികസനം വരുേ��തായി���്.
അതിനു േവ�ിയി��� ഘടന ന�ുെട
ൈകയിലു�് എ�ാണ് ഉേ�ശി�ത്.



Q  Multiple sclerosis ബാധി� ഒരു അ�യിൽ
നി�് കു�ിന് വരാനു� സാധ�ത ഉേ�ാ?

Ans. Multiplesclerosis ജനിതകപരമായ
�ടാൻസ്മിഷൻ അ�ാതമാണ്. മ�് െറയർ
ഡിസീസിെന േപാെല കൃത�മായ ജനിതക പാേ�ൺ
ഇതിനി� . െജനി�ി�് ആയി ഉ� സാധ�തകൾ
ഉ�് താനും. ഇ�യാൾ�്  വ�ാൽ ഇ�യാൾ�്
വരും എ�് നൂറ് ശതമാനം ഉറ�ി�� പറയാവു�
ഒരു സി�ം മൾ�ി�ിൾ സ്ക്ളീേറാസിസിലി�.

 ഇത് എ�െന ഡിെ�ക്�് െചയാം...?

Ans. അതിന് കൃത�മായ criterias ഉ�്. Multiple
disease dectect െചയു�ത് MRI െവ�് ഉ�
diagnosis criteria base-ൽ ആണ്. ഇവ പല കാ�ഗറി
ഉ�്. ൈ�പമറി േ�പാ�ഗസിവ്, െസ��റി
േ�പാ�ഗസിവ് തുട�ി. ഇവ �ിനി�ൽ ആയി��ം,
MRI െബയ്സായി��മാണ് ഡിെ�ക്�് െചയു�ത്.

Q. മൾ�ി�ിൾ സ്ക്ളീേറാസിസ് െറയർ ഡിസീസ്
എ�െന �പതിേരാധി�ാം?

Ans. ഇതിൽ environment ആയി ഉ� stress,
ജനിതകപരമായ കാരണ�ൾ, ഒരു long ലി�്
ഇതിൽ പറയു�ു�്. ഒരു അസുഖ�ിന് വരു�
വ��ികൾ�് പല രീതിയിൽ അതിെ� treatment-
ൻ പലേ�ാഴും biological ആയി��� റിേലഷൻ ഉ�
ആള�കെള ഉപേയാഗി�ാറു�്. ഒ�ം
റീഹാബിലിേ�ഷൻ measures, useful ആണ്. ഈ
അസുഖ�ിെ� ഒരു �പേത�കത എ�ത് multiple
strokes വരു�തിന് തുല�മാണ്. തലേ�ാറിെ�
വിവിധ�ൾആയി��� ഭാഗ�ളിൽ
Demyelination സംഭവി�ുകയാണ് �പധാനമായും
കാണു�ത്. അ�െന കാണുേ�ാൾ ഏത്
ഭാഗ�ാേണാ ഇത് സംഭവി�ത് അതിന്
അനുസൃതമായ രീതിയിൽ ഉ� തളർ�കേളാ
പരി�ുകേളാ വരാം. ഇത് ഒരി�ൽ വ�ാൽ
progresive ആയി�് േനെര േപാകു�ത് തരം ഉ�്.
ഒരു അ�ം വ�ി�് ഒരി�ലും develop
െച�ാ�വരുമു�്. അസുഖം തുട�ി �കേമണ
തളർ� കൂടു�വരും ഉ�്. അസുഖ�ിനും �പകട
സ�ഭാവ�ിനു അനുസരി��� ഒരു ചികി�
രീതിയാണ് �ാൻ െച���ത്.

Q. ആയുർേവദം, േഹാമിേയാ�തി, സി�
തുട�ിയ അവരുെട പഠന�ിൽ ഇതിന് ഒരു
ചികി�ാ ഉേ�ാ? അേതാ അേലാ�തി
മാ�തമാേണാ general treatment?

മ�� system ഓഫ് medicines-െന പ�ി ഉ� അറിവ്
എനി�് വളെര പരിമിതമാണ്. അതിനാൽ എനി�്
ആധികാര�മായിപറയുകാൻ കഴിയി�. എ�ാലും
ചില അസുഖ�ൾ�് പല Spontaneous remission
ഒെ� ഉ�്. 

അസുഖം താത്കാലികമായി മാറു� േനര�് അത്
confounding ആയി�് ആേണാ,അത� ഈ
േരാഗ�ിെ� മരു�് െകാ�ാേണാ എ�്
വ��മായി�� മന�ിലാ�ണെമ�ിൽ കൃത�മായ
പഠന�ൾ അതതു field-ൽ േവണം. അതായത്
ഏതു field-ൽ ആയാലും. അത് ഒരു modern
medicine നല്കിയി�ാണ് മാ��ൾ വ�ത് എ�ിലും
പഠന�ൾ േവണം. പലേ�ാഴും മരു�് ഒ�ും
ഇെ��ിൽ ഒരു മരു�് െകാടു�ു�ത്
േപാെലയാണ് ഇ�രം അസുഖ�ൾ�്
െകാടു�ു�ത്. ശരിയായ പഠന�ൾ ഏത്
വിഭാഗ�ിലും നട�ണം. എ�ിൽ മാ�തേമ
കൃത�മായ result പറയുവാൻ സാധി�ുകയു��.

Q.. എെ� മകൻ Sahal Shan. അവൻ 8 ആം
മാസ�ിൽ �പസവി� കു�ിയാണ്.അേ�ാ
weight കുറവ് എ��ാെത േവെറ
ബു�ിമു��കൾ ഒ�ും തെ� ഇ�ായിരു�ു.
അവൻ സാധാരണ കു�ികെള േപാെല തെ�
മൂ�ാം �ാസ് വെര സ് കൂളിൽ േപായ
കു�ിയാണ്. അ�െന െപ��് ക�് േമേലാ�്
മറ�ു േപായി. േബാധം ഇ�ാെത വ�േ�ാ...
medical െകാ�ു േപായി MRI െട��കൾ
െചയ്തു. Microgic area ivolving wright perisliving
reconing എ�ാണ് MRI-ൽ കാണി�ത്.
തലേ�ാറിെ� െഞര�ിന് സാരമായ
േപാറലുകൾ ഉെ��ാണ് േഡാക്ടർമാർ
പറ�ത്. അതിന് �ടീട്െമ� ് തുട�ിയ
സമയ�ു അവൻ വീഴ്ച തുട�ി. കാര�മായ
ചികി� ലഭി�ു�ുെ��ിലും േരാഗ�ിന്
േഭദം ഉ�ാകു�ി�. അതിന് സർജറി
െച�ണെമ�ിൽ കാര�മായ മാ�ം ഉ�ാകും.
എ�ാലും അതിൽ ഒരു ഉറ�് അവർ ത�ി�ി�.
കാരണം സർജറി കഴി�ാലും ഒരു പെ�
ഒരു വശം തളർ�ു േപാകാൻ ഉ� സാധ�ത
അവർ പറ�ു. �ശീ ചി�ിര െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, തിരുവന�പുരം. ഇവിടയാണ്
ചികിൽസി�� വ�ത്.. 4 വർഷം �ശീ
ചി�ിരയിൽ ചികിൽസി��. എ�ിലും
കാര�മായ മാ��ൾ ഒ�ും ഉ�ായി�. ഇേ�ാൾ
േകാഴിേ�ാെ� െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ
ചികില്സി�ു�ു. കൂടാെത Baby Memorial
േഹാസ്പി�ലിെല ന��േറാെയ അണ്
കാണി�ു�ത്. അവൻ അവെ� കാര��ൾ
സ��മായി െച���ുെ��ിലും
മുതിർ�വരുെട �ശ� അവിശ�മാണ്.
ചിരിയുെട type-ൽ ആണ് fix വരു�ത്.
ബാലൻസ് ഇ�ാെത െപ��് വീണ് േപാകും.
എ�ാൽ അവെ� അസുഖ�ിന് േഭദം
വരു�ു� മരു�് െകാടു�ുേ�ാൾ ഛർദി
ഉ�ാകു�ു. "വാൽപരിൻ" എ� മരു�്
െകാടു�ുേ�ാൾ അ�ം മാ�ം വരു�ു�്. 



ഇേ�ാൾ െകാടു�ു�ത് lamitto (200mg)
രാവിെലയും ൈവകി��ം Diamose (25mg)
രാവിെല 1, രാ�തി 1. Mysodiaine
െകാടു�ുേ�ാൾ ഛർദി േവർ�ു�്. ഇേ�ാൾ
െകാടു�ു�ി�. �പായം 15 വയസ് ഉ�്.
ഇേ�ാൾ ആ മരു�ുകൾ െകാടു�ുേ�ാൾ
േബാധേശയം േനരെ�തിെന അേപ�ിചു
കുറവ് ഉ�്. Doctor ഈ േരാഗ�ിന് ഒരു
�പതിവിധി ലഭി�ുേമാ...?

Ans. ഇ�രം അസുഖ�ൾ പലതും
േ�കാണി�ാണ്. േ�കാണി�് എ�് പറ�ാൽ
ഒരുപെ� ജീവിതകാലം മുഴുവനും
നിലനിൽ�ു�തും ന�ുെട ശാരീരികാവ�െയ
തെ� േദാഷകരമായി�് മാ�ി മറി�ാവു�തുമാണ്
പലതിനും ചികി�യു�്. അഡ�ാൻസ് െമ� ് ഓഫ്
സർജി�ൽ െടക് നിക് സ് കാരണം
േഫാ�സായി��� ഒരു വിഷയമാെണ�ിൽ അത്
ന� സർജി�ൽ െടക്നി�് വഴി �ിയർ
ആ�ാറു�്. ഒരുപെ� അ�രെമാരു ഓപ്ഷൻ
ഉ�തുെകാ�ായിരി�ണം േഡാക്ടർ അതിെന
കുറി�� സംസാരി�ത്. മെ�ാരു കാരണം മൾ�ി�ിൾ
�ഡഗ്സ്, ഒ�ിൽ കൂടുതൽ മരു�ുകൾ നി�ൾ ഈ
വിറയൽ അപസ്മാര�ിെ� നിയ��ണ�ിന്
േവ�ി കഴി�ു�ു�്. ഒ�ിൽ കൂടുതൽ
മരു�ുകൾ കഴി�ു� പല മരു�ുകള�ം നി�ള�െട
കു�ി�് എടു�ാൻ കഴിയു�ി�. ഇ�രം
�പയാസ�ൾ േക�റിയുേ�ാൾ
സാധാരണഗതിയിൽ നി�െള സഹായി�ു�തിന്
േവ�ിയി��� സജൻസായിരി�ും.
ചികില്സി�ു� േഡാക്ടെറ
ഉ�മവിശാസ�ിെലടു�ി�� തുറ�് ചർ�
െചയ്തി�് അതിൽ തീരുമാനം എടു�ു�താണ്
ഏ�വും ഉ�മം. 

Q. എനി�് െസറി�ബൽ അ�ാക്സിയ എ�
േരാഗമാണ്. എെ��ിലും ചികി� ഈ
േരാഗ�ിനുേ�ാ? ഇതിന് ചികി� നൽകു�
�ാപന�ൾ ഏെതാെ�യാണ്?

Ans. ഇതിെ� േകാം�പിെഹൻസീവായി���
മാേനജ്െമ�ാണ് നിലവിലു�ത്.
അ�െനയാകുേ�ാൾ ഈ പറയു� രീതിയിൽ
ഫിസിേയാെതറാ�ി, ഒ�ുേ�ഷൻ െതറാ�ി, സ്പീ�
െതറാ�ി ഇ�െനയു� ചികി�യുെട ഒരു
േകാ�ിേനഷനാണ് നമു�് ഈ അസുഖ�ിന്
ആവശ�മു�ത്. മൂ�തസംബ�മായി��� �പശ് നം
�ശ�ിേ��തായി�് വരും.കൂടാെത �ാഡർ
സ്െപസിഫി�ായി��� ആ��േകാളനിർജി�്
മരു�ുകള��്.. ചില ആള�കൾെ��ിലും
േബാ�ിലിനം ഇ��ൻസ് ഒെ�
മൂ�താശയ�ിേല�് നൽകാറു�്. ഇനി
ഫിസിേയാെതറാ�ിയിലാെണ�ിൽ ഭാരം 

എടു�ു� വ�ായാമ�ൾ, മസിൽ പവർ ഒെ�
െമ�െ�ടുേ�ാൾ ആകുേ�ാൾ
അ�ാ�്സി�ായി��� സ�ഭാവ സവിേശഷത
കുെറ കുറയും. നിത�വ�ായാമ�ിലൂെട ന�ുെട
േ�ാൺ െമ�െ�ടു�ാൻ സഹായി�ും. മെ�ാ�്
ന�ുെട ബാലൻസ് പരിശീലനമാണ്. ബാലൻസ്
പരിശീലി�ാൽ കുെറകൂെട െമ�മു�ാകും.

Q. ജി�ിന്  േപായാൽ ആേരാഗ�ം
െമ�െ�ടുേമാ? 

Ans.ജി�ും ഫിസിേയാെതറാ�ിയും ഒരുേപാെലയ�.
ഫിസിേയാെതറാ�ി ഇൻെസക്ടറുെട
അറിവായിരി�ി� ജി�ിലു� ഒരാൾ�ു�ത്.
ര�ിെ�യും നിർേ�ശ�ൾ വ�ത�ാസമാണ്.
എ�ാൽ ര�ിെ�യും �പവർ�ന�ൾ ഏകേദശം
മസിൽ സംബ�മായി���താണ് എേ�യു��.
മെ�ാ�് ഒ�ുേ�ഷൻ െതറാ�ിയുെട
ആവശ�കതയാണ്. ഇത് കാലിെ�യും
ൈകകള�െടയും െചറിയ രീതിയിലു� �പവർ�ന
സ�ത ഉറ��വരു�ാൻ േവ�ിയി���
സഹായ�ളാണ് അതിനു�ത്. അതുേപാെല
തെ� സ്പീച്െതറാ�ിയുെട ആവശ�കതയാണ്.
താ�ൾ�ു� �പയാസ�ിന് ഡിസാർ�തിയ
എ�ാണ് പറയു�ത്. ഡിസാർ�തിയ എ�്
പറ�ാൽ വാ�ുകൾ പുറേ��് വരുേ�ാൾ
അതിനു�ാകു� തട�ം. സ്പീച് ഔ�്പു�ിേല�്
വരുേ�ാൾ ആ ഭാഗെ� േപശികള�െട വലിവ്
കാരണമു�ാകു� �പശ് നം. കൃത�മായ
പരിശീലന�ൾെകാ�് െമ�െ�ടു�ാൻ കഴിയും.
െ�പാഫഷണലിെ� നിർേ�ശേ�ാെട സ്പീച്
െതറാ�ി നമു�് സ�യം െച�ാം.. ഉറെ�
വായി�ാം. വിവിധ തര�ിലു� േസാഫ്�് െവയർ
സജീകരണ�ള��്. സംസാരി�ാൻ
�പയാസമാെണ�ിൽ ന� പാ��കൾ ഒെ� പാടു�
രീതിയിൽ ന�ൾ തുട�ിയി��െ��ിൽ
വാ�ുകൾ പുറെ�ടുവി�ുവാനും അതിെ�
േവഗതെയയും �കമ�ിെനയും നിയ��ി�ാനു�
കഴിവ് കൂടും. അ�ര�ിലു�
സംവിധാന�െളാെ� ഉപേയാഗി�ാം.

Q. ചൂട് സമയ�ും തണു�് സമയ�ും മൂഡ്
േവരിേയഷൻ വരാനു� കാരണം എ�ാണ്?

Ans. അ�ക്സിയ േപാലു� ഒരവ�യിൽ
ഇതുേപാെലയു� മാ��ൾ, വിഷമ�ൾ,
ഉത്കണ്ഠ, എ�ിവ സംഭവി�ാം. ഇതിെന
ചൂടുമായി��ം തണു��മായി��ം ഉ� േനരിെ�ാരു
ബ�ം എവിെടയും കാണു�ി�. എ�ാൽ ഇ�രം
മാ��ൾ ന�ളായി�് ഉ�ാകു�ത�,
ന��േറാളജി�ൽ �പശ്ന�ിെ� ഭാഗമായി�് നമു�്
ലഭി�ു� ഒരു വിഷമതയാണ്. െചറിയ േതാതിൽ
ഇത് ഈ അസുഖ�ിെ� ഭാഗമായതുെകാ�്
തെ� ന�ൾ കാണി�ു� േഡാക്ടേറാട്
വിഷമ�ൾ ഒെ� പറയണം.



 മി� ന��േറാളജി�ൽ �പശ്ന�ിലും ന�ുെട
�ബയിനിെല �ടാൻസ്മി�ർസിെ� ഒരു
ഇ��ൂവ്െമ��ന് േവ�ിയി�് െചറിയ രീതിയിലു�
മരു�ുകൾ കഴി�ാറു�്. അത് ഒ�ാമതായി ആ
അസുഖ�ിെ� അവ� െമ�െ�ടു�ും. ര�ു
ഈ അസുഖേ�ാടനുബ�ി��നട�ു�
വിഷമതെയ തരണം െചയാൻ വ��ിെയ
സഹായി�ുകയും െച��ം.

Q  അപൂർവ േരാഗ�ൾ െചറു��ിേല
അറിയാൻ എെ��ിലും മാർഗം ഉേ�ാ?

Ans. സാധാരണഗതിയിലു� ഇ�രം
�പയാസ�െളാെ� ഒരു Global devolopmental
delayഎ�് പറയും. വളർ��് നാല് സ് പിയർ
എടു�ാം. ഒരാൾ നട�ു�ു, ഇരി�ു�ു, ഒരാൾ
എഴുതു� സ് പിയർ ഉ�്. ഒരാൾ സംസാരി�ു�
ഭാഗം ഉ�്. അതുേപാെല മെ�ാരു ഭാഗമാണ്
ഒരാള�െട സാമൂഹിക ബ��ള�െട ഒരു തലം. ഈ
നാല് തല�ൾ േചർ�താണ് Global
devolopmentഎ�് പറയു�ത്. ഇതിൽ gross motor
തലമാണ് ഞാൻ ആദ�ം പറ� നട�ു�ു,
ഇരി�ു�ു. ഇതിൽ എെ��ിലും �പയാസമുേ�ാ
എ�് മാതാപിതാ�ൾ �ശ�ി�ുക. അതായത്
ഒരു കു�ി അ�ു മാസമാകുേ�ാൾ ആ കു�ിെയ
പിടി�ിരു�ിയാൽ ഇരി�ണം. എ�്
മാസമാകുേ�ാൾ കിട�ടു�ുനി�്
ഒ��ിരി�ണം. പ�ു മാസമാകുേ�ാൾ പിടി��
നിൽ�ണം പതിെനാ�് മാസമാകുേ�ാൾ
പിടി�ാെത നിൽ�ണം. പ���് മാസമായാൽ
നട�ിരി�ണം. പതിന�ു മാസമാകുേ�ാൾ ആ
കു�ി�് ഓടാൻ കഴിയണം. ര�ു വയ�ാകുേ�ാൾ
ഒരു പടിയിൽ ര�ു കാൽ െവ�� മുകളിേല�്
കയറണം. മൂ�് വയസാകുേ�ാൾ ഒരു പടിയിൽ
ഒരു കാൽ െവ�� മുകളിേല�് കയറണം. ഇേത
രീതിയിൽ വളർ�യുെട പടവുകൾ ഉ�്. ഈ
പടവുകൾ ന�ൾ മന�ിലാ�ി അതിൽ കു�ി�്
എ�ിേ�രാൻ വിഷമതയുെ��ിൽ ന�ൾ
മനസിലാ�ണം ആ കു�ി�് എെ��ിലും െചറിയ
�പശ്നമുെ��്. വളർ�ാ പടവുകെള കുറി�ി���
െചറിയ ഒരു ധാരണ ഉ�ാ�ി അതിൽ
എെ��ിലും �പയാസമുെ��ിൽ മ�്
കു�ികള�മായി ഒ�ുേനാ�ി വീ�ും �പയാസ�ൾ
വരു�ു�ുെ��ിൽ അടു�ു� അ�ണവാടി
അധ�ാപകേരാേടാ അടു�ു�
ആേരാഗ��പവർ�കേരാേടാ പറയുക.
േനരെ�യു� ചികി� അെ��ിൽ
നീ�ുനിൽ�ു� ചികി� നല്കാൻ
കഴി�ി��െ��ിൽ 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വെര
മ��� കു�ികേളാെടാ�ം എ�ി�ാൻ സാധി�ും.

Q. Cerebellar ataxia ഒരു പാര�ര� േരാഗമാേണാ?

െസറി�ബൽ അ�ക്സിയ പല തരമു�്. എ�ാ
അ�ാക്സിയകള�ം പാര�ര� േരാഗമ�.. എ�ാ
േരാഗ�ിനും പാര�ര�പരമായ ഒരു
ഘടകമു�ാകാം.

എ�ാലും പാര�ര� േരാഗമാണ് എ�്
പറയണെമ�ിൽ ഏെത�ിലും ഒരു ജീനിൽ
അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും ജനിതക വസ്തുവിൽ
അത് െലാേ��് െച��കയും അതിന് കൃത�മായ
ഒരു ഇൻെഹറിേ�ണ്സ് പാേ�ൺ ഉ�് എ�്
െവളിെ�ടുകയും െച��േ�ാഴാണ്.
അ�ര�ിലു� െലാേ�ഷനു� േരാഗ�ൾ
സ്േ�ടാ�ുകളിെലാെ�യു�്. െസറി�ബൽ
ആ�ാക്സിയയിൽതെ� അ�െനയു�
വിഭാഗ�ള��്. അ�െനയി�ാ�തുമു�്.

Q.എ�ുെകാ�ാണ് േകരളാ ഗവൺെമ� ്
അപൂർവ േരാഗ ബാധിതർ�് േവ�ിയു�
സ�ീകരണ�ള�ം മാർ�നിർേ�ശ�ള�ം
പുറെ�ടുവി�ാൻ വിമുഖത കാണി�ു�ത്?

Ans. ഗവെ�� ് ഓഫ് േകരള െറെലക്��ാെണ�്
എവിെടയും പറ�ി�ി�. ഗവെ�� ് ഓഫ് േകരള
എേ�ാഴും സജീവമാണ്. പേ� ഇതിെ�
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ�ു�തിന് കുെറ
�പയാസ�ൾ ഇേ�ാൾ വ�ി���്. ഇേ�ാൾ
വ�ി��� െറയർ ഡിസീസ് േപാളിസിയുെട
�ഡാഫ്�് ആണ് ന�ുെട മു�ിലു�ത്. അത്
ബി�ായി�ി�. പിെ� ആ �ഡാഫ്�ിൽ
ആക്ടിവി��കൾ തെ� ആേ�പ�ൾ
ഉ�യി�ി���്. കാരണം എ�ാെണ�് െവ�ാൽ
ആേരാഗ�ം എ�ത് സം�ാന�ിെ�
ഭാഗമാെണ�ിൽേപാലും ഒരു േ��ിെനെ�ാ�്
ഒ��് വഹി�ാവു� ഭാരമ� പല െറയർ
ഡിസീസുകള�െടയും ചികി� എ�ു�ത്. ആ ഒരു
യാഥാർഥ��ിെ� േനെര ഈ ബി�്
യഥാർ��ിൽ ക�് തുറ�ു�ി� എ�താണ്
ഒരു ആേ�പമു�ത്. അതുെകാ�് തെ�
നമു�് ഉറ�ിച് പറയാൻ പ�ി�, ഇേത
രീതിയിലാേണാ നട�ാവുക എ�്. ഇേ�ാൾ
െസ�റിനും േ��ിനുമു� അേത െ�പാേ�ാഷൻസ്
തിരു�ിെയഴുതിയി�� െറയർ ഡിസീസ് േപാലു�
വലിയ ഒരു േപാളിസി മാ��ിെ� ആവശ�മു�
വിഷയം േക���ിൽ�െ� ൈകകാര�ം
െചയു� രീതിയിലു� സംവിധാന�ൾ വരും
എ�താണ് ഈ രംഗ�ു� മി�
ആക്ടിവി��കള�ം അേതാെടാ�ം തെ� േ��്
ഗവൺെമ��കള�ം �പതീ�ി�ു�ത്.
എ�ായാലും ഒരു േക�� നയമു�ായാൽ നൂറു
ശതമാനം ഉറ�ാണ് േകരളാ ഗവൺെമ� ് അത്
നട�ാ�ും എ�ത്. �പേത�കി�് ഇ�രം
കാര��ളിൽ േകരളാ സർ�ാർ വളെര
�പതി�ാബ�രാണ്. അത് ഏത്
സർ�ാരാെണ�ിലും.

Q. റീഹാബിലിേ�ഷൻ അവയർെന�്? 

ഒരു ഫിസിയാ�ടിസ്റ് എ� രീതിയിൽ ഞാൻ
മനസിലാ�ു�ത് റീഹാബിലിേ�ഷെ�
അവയർെന�് വളെര കുറവാണ് ന�ുെട
സമൂഹ�ിൽ എ�താണ്. 



അ�ു ശതമാനം േരാഗ�ൾ�ാേന
ചികി�യു�ത്. ബാ�ി േരാഗ�ൾ ഉ�വർ
എ�് െച�ണം? അത് ഒരു േചാദ�മാണ്. ഇതിെ�
ഉ�രം ന�ൾ പരമാവധി സമൂഹ�ിൽ
പ�ാളി�ം നാനാതുറകളിൽ അവർ�ുറ��
വരു�ു� രീതിയിലു� സംവിധാന�ൾ െചയുക
എ�ു�താണ്. സമ�ഗമായി��� സമീപനമാണ്
നമു�് േവ�ത്. ഒരു SMA യു� ഒരു കു�ി. ആ
കു�ി�് ഏ�വും വിലകൂടിയ മരു�ുകൾ നൽകി
എ�ിരി�ിലും ആ കു�ിയുെട അസുഖ�ിെ�
തുടർ�ു� വളർ�െയ അത് തടയു�ു.
എ�തിലുപരിയായി�് അൽ�ം മയിൽേ�ാണ്സ്
െമ�െ�ടു�തിലുപരിയായി��ം വീ�ും
സേ�ാർ�ീവ് െകയർ േവ�ി വരു� അവ�
നിലവിെല മരു�ുകൾ�ു�്. എ�ുെവ�ാൽ
സമൂഹ�ിൽ അസി�ീവായി���
െടക്െനാളജിസ് റീഹാബിലിേ�ഷൻ
സംവിധാന�ൾ, ഇെതാെ� വളെര
�പസ�മാണ് ഏത് ചികി�യുെട കാല�ും.
ഇതും കൂടി ഉൾെകാ��േ�ാൾ മാ�തമാണ്
സമ�ഗമായ സംര�ണം കി��കയു��.
�പേത�കി��ം അപൂർവ േരാഗ�ൾ�്
റീഹാബിലിേ�ഷൻ ആവശ�മാണ്. െറയർ
ഡിസീസിൽ �പസ�മായ മൂ�്
േരാഗ�ളായി��� സി�ിൾെസൽ അനീമിയയും,
ഹീേമാഫീലിയയിലും മാ�തമാണ് ഇേ�ാൾ ഒരു
ഡിെസബിലി�ി �ാ�സിൽ ഇ��വിജ�ൈലസ് ഡ് 
ആയി����. േക��സർ�ാർ േനാ�ിഫിേ�ഷൻ
�പകാരം ഇരുപ�ിെയാ�് വിവിധതര�ിലു�
ഭി�േശഷിയു�്. SMA ഉ� ഒരാൾേ�ാ Duchenne
Muscular Dystrophy ഉ� ഒരാൾേ�ാ
ഓർേ�ാപീഡിയാക് ഹാന്ഡികാ�്  എ�്
പറ�ുെകാ�ാണ് സർ�ിഫി��് നൽകു�ത്.
അത് മാറിയി�് osteogenesis imperfectaഉ�
ഒരാൾ�് അവരുെട ജനി�ി�് െലവലിൽ ഡിസീസ്
ക�ുപിടി�തിനുേശഷം പിെ� അേ�ഹ�ിന്
�ബി�ിൽ േബാൺ ആണ് �പശ് നം എ�് പറ�ി�്
സർ�ിഫി��് െകാടു�ാെത ഈ അസുഖ�ിെ�
േപരിൽ കാ�ഗൈറസ് െചയ്തി�് തെ� അവർ�്
ആനുകൂല��ൾ ലഭ�മാകു� ഒരു സംവിധാനം
ന�ുെട രാജ��് വരണം. അ�െന വ�ാൽ
അവർ�ായി��� േജാലി
ക�ുപിടി�ു�തട�മു� കാര��ൾ സർ�ാർ
ഉ�രവാദിത�മായി�് വരും. അ�െന വരുേ�ാൾ
സമൂഹ�ിലു� പ�ാളി�ം വർധി�ാൻ
കാരണമാകും. അവരുെട �പേത�കതകെള
ഉൾെകാ�് െകാ�ുെ�ാരു സംവിധാനം നിലവിൽ
വേര�തു�്. ഒരു കുടുംബ�ിൽ തെ� രേ�ാ
മൂേ�ാ േപർ�് ഇ�ര�ിലു� േരാഗ�ൾ
ബാധി�ു�ത് ഗൗരവമായി��� ഒരു കാര�മാണ്.  

ഈ അസുഖ�ളിൽ ജന�ി�് കൗണ്സിലിംഗ് എെ�ാെ�
പറയുെമ�ിലുംസാമൂഹികപരമായി��� സഹായം വളെര ഏെറ
ആവശ�മാണ്. തേ�ശിയ റീഹാബിലിേ�ഷൻ സംവിധാന�ൾ
ഒരുേ��തു�്. ഇ�ര�ിെലാരു സംവിധാനം
രാജ�െ��ാടും േകരള�ിെല�ാടും നിലവിൽ വരുെമ�്
നമു�് �പത�ാശി�ാം.



ന�ി...


