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தேசிய நீரிழிவு மையம்  

 

புரட்டாதி  2020 

Q1: நீரிழிவு த ாயுடன் வாழ்பவர்கள்  தகாவிட் -19 சபற 

அதிக வாய்ப்புள்ளோ? 

ஆம், மவரமை எதிர்த்து  தபாராட அவர்களின் உடலில் 
த ாய் எதிர்ப்பு ெக்தி (எதிர்ப்மப) குமறபாடாக 

காணப்படுகின்றது. 

ைாற்ற முடியாேது:  

1. த ாசயதிர்ப்பு குமறபாடு: நீரிழிவு த ாயாளிகளில் 
த ாசயதிர்ப்பு குமறபாடு  காணப்படுவோல் இந்ே 
 பர்கமள த ாய்த்சோற்றுகளுக்கு ஆளாக்கும் என்று 

கருேப்படுகிறது.  

2. அதிக வயது 

3. நீரிழிவு த ாய் ைற்றும் அேன் பாதிப்புகளுடன் 
வாழ்பவர்கள் 

ைாற்றக்கூடியது:  

ைருந்துகள் இல்லாமை, ெைநிமலயற்ற / ஆதராக்கியைற்ற 

உணவு, உடற்பயிற்சியின்மை, ைன அழுத்ேம், பண 

ச ருக்கடி  

 

Q2. நீரிழிவு த ாயுடன் வாழ்பவர்கள் பாதிப்பமடந்ோல் 

என்ன  டக்கும்?  

த ாயற்றவர்கள் பாதிப்பமடவேனால் ஏற்படும் 
பாதிப்புகமள விட அதிகம் 

 
Q3. நீரிழிவு 1 ைற்றும் 2 வமகயுமடயவர்களின் பாதிப்பு 

ஒதரைாதிரியானோ? 

ஆைாம், ஆனால் அவர்களின்  த ாய் கட்டுப்பாடு ைற்றும் 
த ாய் எதிர்ப்பு ெக்தி என்பற்றில் ேங்கியுள்ளது 

தகாவிட் 19 பற்றி சேரிந்து 

சகாள்தவாம்! 

தகாவிட் -19 என்பது சகாதரானா மவரஸ் 

ஆகும், இது ஒன்றிலிருந்து ைற்சறான்றுக்கு 

பரவுகிறது [சோற்று த ாய்]. வயோனவர்கள், 

ைற்றும் நீரிழிவு த ாய் [PLWD] சோற்றா 

த ாய்கள் [PLWNCDs] என்பவற்றுடன் 

வாழ்பவர்கள் இந்த ாயால் அதிகைாக 

பாதிப்பமடய ெந்ேர்ப்பம் உண்டு                                                             

                                                           
ஆபத்மே எவ்வாறு குமறப்பது? 

 

President & Editor: Dr KDP Jayatilaka  



இளம் வீர ஹீதராக்கள் 2020  

 

 

 

பூட்டப்பட்ட வாரத்தில், எங்கள் 

பதிவாளர்களிடமிருந்து அரொங்க 

ைருத்துவைமனகளிலிருந்து அவர்களின் 

தேமவகமள சபற்று சகாள்ள 

முடியாதுள்ளோக எைக்கு அமைப்பு 

எடுத்ோர்கள் தைலதிக விொரமணயில், 

எைது இலவெ சுகாோர தெமவயில் 

ைருந்துகளுக்கான ேட்டுப்பாடு 

நிலவியமை சேரிய வந்ேது.  

 

நீரிழிவு த ாயின் இளம் ேமலவரான 

விகாசித் என்று அமைக்கப்படும் ேனுகா 

தில்ஷான், இவர்  2019 டிெம்பரில் 

பூொனில் IDF  இன் உலக காங்கிரசில் 

பயிற்சி சபற்றவர் , இந்ே தைாெைான 

சூழ்நிமலமய எங்களுக்குத் சேரிவித்ோர். 

ஜூன் 2019 இல்  டந்ே “எங்கள் காட்சிகள் 

எங்கள் குரல்கள்” நிகழ்ச்சியில் NCDA  

சஜனீவாவால்  பயிற்சியளிக்கப்பட்ட 

ைற்சறாரு YLD மய விகாசித் சோடர்பு 

சகாண்டார். அவர்களும் எங்கள் 

அர்ப்பணிப்பு ஊழியர்களும் ஒன்று 

தெர்ந்து உடனடியாக எங்கள் ேரவு 

ேளத்மே அணுகினர், அவர்கள் 

ஒவ்சவாரு PLWT1D ஐயும் 

சோமலதபசியில் சோடர்பு சகாண்டு 

அவர்களின் இன்சுலின் இருக்கிறோ 

இல்மலயா என ேரவுகமள தெமித்ேனர். 

அேன்பிறகு எங்கள் ஊழியர்களும் YLD 

களும் 100 க்கும் தைற்பட்ட 

இமளஞர்களுக்கான ேனிப்பட்ட 

தேமவக்தகற்றவாறு சபாதி செய்து , 

இலங்மக தீவு முழுவதும் வீட்டு 

விநிதயாகங்கமள தைற்சகாள்ள  சுகாோர 

அமைச்சு  ைற்றும் தபாலீஸ் ஆய்வாளர் 

ஆகிதயாரின் சிறப்பு அனுைதிமயப் 

சபற்றனர்.  இந்ே கடினைான பணி 

அவரது சொந்ே தைாட்டார் மெக்கிளில்   

தினுகா ஜூடுடன் தெர்ந்து 

தைற்சகாள்ளப்பட்டது.  இவர்கள் 

சோடர்ந்து 2  ாட்களுக்கு  ேமல கர் 

ைற்றும் அேமனச் சுற்றியுள்ள 

பிரதேெத்தில் வாழும் T1D 

இமளஞர்களுக்கு வைங்கப்பட்டது 

# Savealifecovid-

19  

இன் ஹீதராக்கள்: 
இளம் ேமலவர்கள் வீர 

பயணம் 

 
தகாவிட்-19 இலங்மகமய 

யும் விட்டு மவக்க 

வில்மல. ைாசி ைாேம், 

முேல் த ாயாளி சீனாவி 

லிருந்து குடிதயறிய 

சோழிலாளி, அவர் 

குணைமடந்து  ாட்மட 

விட்டு சவளிதயறினார். 

மவரஸ் ேமலமய 

உயர்த்தியோல், 2020 ைார்ச் 

20 அன்று இலங்மக அரசு 

தீவு முழுவதும் ஊரடங்கு 

உத்ேரமவ விதித்ேது. 

 

இலங்மகயின் நீரிழிவு 

ெங்கத்தின் ேமலமை 

யகைான தேசிய நீரிழிவு 

மையம் ராஜகிரியாவில் 

700 க்கும் தைற்பட்ட 

வமக 1 நீரிழிவு 

த ாமயக்சகாண்ட 

இமளஞர்கமள பதிவு 

செய்து மவத்துள்ளது. 

அவர்களில் 350 தபர் 

வைக்கைான அடிப்பமட 

யில் இன்சுலின், குருதி 

பரிதொேமன செய்யத் 

தேமவயான 

உபகரணங்கள் ஆய்வக 

பரிதொேமனகள் ைற்றும் 

ைருத்துவ 

வழிகாட்டுேல்கமள 

இலவெைாகப் சபறுகிறார் 

கள். அவர்கள் ேனியார் 

துமற ைருந்ேகங்களில் 

இன்சுலின் வாங்குவேற் 

கான செலவுகமள ோங்க 

முடியாைல் உள்ளனர்.   

 

 

  

இறப்பு எண்ணிக்மக உலகளவில் 

அதிகரித்ேோல், யூட் குடும்பத்ேவர்கள் பயம் 

அமடந்ேோல் அவரது பணி சோடர 

முடியாைல் தபானது விகாசித் ேனியாக 

மிகுதிப்  சபாறுப்மப ஏற்றுக்சகாண்டார்.  

சோடர்ந்து  4  ாட்களுக்கு தைல் சோமலதூர 

ைாவட்டங்களுக்கு 2000 கி.மீ.க்கு தைல் 

பயணித்ே ஒரு வாடமக வாகனத்தில் தினமும் 

தொர்வின்றி  சோடர்ந்ோர். அவரது 

மேரியத்மேயும், அவமரப் தபாலதவ உள்ள 

ைற்றவர்களுக்கு உேவும் அவரது 

உண்மையான ேன்மைமயயும்  

உற்ொகத்மேயும் பார்ப்பேற்கு  ஆச்ெரியைாக 

இருந்ேது. தினமும் காமலயில் கஷ்டைான 

பயணத்மே புன்னமக முகத்துடன்  

சோடங்கத் ேயாராக இருப்பமேக் கண்டு 

உண்மையில் ைகிழ்ச்சியாக இருந்ேது . இந்ே 

ெையத்தில் ைற்றவர்களுக்கு உேவ அவருடன் 

ஒருங்கிமணந்ே முயற்சியில் அவமர ெை 

உற்ொகத்துடன் ஓட்டிச் சென்ற சகமுனுவுக்கு 

 ன்றி. 

இவர்கள் இலங்மகயின் # தகாவிட் -19 இன் 

ஹீதராக்கள்.  இது தீவிர ஒருங்கிமணப்பு 

ைற்றும் திட்டமிடல் மூலம் செயல் 

படுத்ேப்பட்டது. அவர்கள் தினெரி 

எல்மலகமள கடக்க தவண்டியோல் அது 

தொர்வானோகவும் கமளப்பாகவும் இருந்ேது. 

நீண்ட த ரம் ைற்றும் 2000 கி.மீ.க்குப் பிறகு, 

அவர்களின் துணிச்ெலும், ேங்கள் உயிமரப் 

பணயம் மவத்து-தேமவப்படும் 

ைற்றவர்களுக்கு உேவும் ேன்மை , வீடுகமள 

விட்டு சவளிதயற முடியாே 100 க்கும் 

தைற்பட்ட இளம் T1D இன் உயிமரக் 

காப்பாற்றியது. நீரிழிவு த ாய்க்கான எங்கள் 

இளம் ேமலவர்கள் ைற்றும் NCD க்களின் 

ஆேரவாளர்கமளப் பற்றி  ாங்கள் 

சபருமைப்படுகிதறாம். 



 

 

This Month’s Q&A Technology Tips  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut consequa.  

Aptent. Adipiscing magna  

jumentum velit iriure  

obruo vel.Volutpat mos  

at neque nulla lobortis  

dignissim conventio,  

torqueo, acsi roto modo.  

Feugait in obruo quae ingenium  

tristique elit vel natu meus. 

“PLWT1D இன் இேயத்திலிருந்து குரல்” – தேமவக்தகற்ற உடனடியான உேவி   

One day I got a call during the lock down when people were at risk of finding 

even the food and most essential medicine, it was from NDC . that sweet 

voice asked whether you have enough insulin. There were no words to 

express my joy and happiness. They delivered my insulin for two months at 

my doorstep within the couple of days. I convey my sincere gratitude and 

pleasure from the bottom of my heart to each and everyone at the NDC. 

Thanks again! – “ Pradeepa Weerathilake”, Galle.    

  

 

 

 

 
Covid-19  ksid uq¿ f,dalhu ìhg m;a ù isák úg Type 1 oshjeähd 
frda.sfhla úoshg uu f.dvla ìhg iy ÿlg m;a jqKd' ukao wmg wjYH 
fnfy;a (insulin) ,nd .ekSug hEug fkyels fõ hehs lshd' 

kuq;a cd;sl oshjeähd uOia:dkfhka wmg wjYH insulin wjYH ;rï ,nd 

ÿkakd' wmg .uka lsÍug (transport) fkdue;a jqjo Insulin wekjqï l< miq 
wmf.a f.orgu f.k;a oSug cd;sl oshjeähd uOia:dkfha ld¾Hh 
uKav,h lghq;= lrd' tmuKla fkdfõ online telephone jeks ikaksfõok 
l%u u.ska wmf.a m%Yak j,g ms<s;=re oSug ffjoH jreka lghq;= lrd' 

“ Nuwan Chamara”, Mathugama.  

ta ksid uq,ska ;snQ ìh iïmQ¾Kfhka ke;s ù .shd'  ta iïnkaoj cd;sl 
oshjeähd uOia:dkfha isák ffjoHjreka we;=¿ ish¿u ld¾Hh uKav,hg 
udf.a yDohdka.u ia;=;sh mqo lrkjd' 

 

 ான் முேலாம் வமக நீரிழிவு த ாயுடன் வாழ்பவன். சகாதரானா பிரச்சிமன 
காரணைாக  ாட்டில் ஊரடங்குச் ெட்டம் நிலவிய காலப்பகுதியில்  ான் எனது 
த ாய் நிமலமைமய எண்ணி, எவ்வாறு ைருந்துகமள சபறுவது என 
கவமலப்பட்தடன்.  எனினும் எனக்கு ேகுந்ே முமறயில் ைருந்துகமள 
அக்காலப்பகுதியில்  விநிதயாகம் செய்து  எனது த ாய் நிமைமய 
முகாமைத்துவம் செய்ய உேவியோக எனது பணிவான  ன்றிகமள தேசிய 
நீரிழிவு மையத்துக்கு சேரிவித்துக் சகாள்கின்தறன்! 

 “ Salman Khanth,” Mattakuliya.  



 

 

Tech Times   Issue 00   Month Year 

அடுத்ே சவளியீடு  
25 ஆண்டுகால நீரிழுவுடன் வாழ்பவர்களுக்கான விதெடைான 

தெமவ! 
 


