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டாக்டர் வி. ம�ோகன்
டாக்டர் ம�ோகன்,
டாக்டர் ம�ோகன ின்
நீரிழ ிவு ந�ோய்
ச ிறப்பு மையம்,
சென்னை, தென்
இந்தியாவ ில்,
நீரிழ ிவு
ந�ோய்க்கான
தடுப்பு மற்றும்
கட்டுப்பாட்டுக்கான
உலக சுகாதார
அமைப்பு
கூட்டுறவு
மையம். அவர் மெட்ராஸ் நீரிழ ிவு
ஆய்வு அறக்கட்டளை இயக்குநர்
(MDRF) பணியாற்றுக ிறார். டாக்டர்
ம�ோகன் பல பயனுள்ள சர்வதேச
ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்புக்களைக்
க�ொண்டிருக் கிறார், மேலும் 700 க்கும்
மேற்பட்ட அசல் வெள ியீடுகளுக்கு
பங்கள ித்திருக் கிறார். இந்தியாவ ில்,
கென்யா, டான்ஜான ியா, நைஜீரியா,
உகாண்டா, கம்போடியா,
வ ியட்நாம், கானா, வ ியட்நாம்
ஆக ிய நாடுகள ில் 20,000 க்கும்
அதிகமான பய ிற்றுவ ிப்பாளர்களை
பய ிற்றுவ ித்த உலக ின் நீரிழ ிவு
அறக்கட்டளை (டென்மார்க்) பூட்டான்,
இலங்கை மற்றும் நேபாளம்.
அவர் ந�ோயாள ிகளுக்கு வாழ்நாள்
முழுவதும் இலவச ச ிக ிச்சை
அள ிக் கிறார்.

INSPIRED திட்டம் NIHR உலகளாவிய சுகாதார ஆராய்ச்சி திட்டத்தால் நிதியளிக்கப்படுகிறது

நீரிழிவு எதிர்த்துப் ப�ோரிட ஒரு பெரிய புதிய ஸ்காட்லாந்து-இந்தியா
மருத்துவ கூட்டுறவை நிறுவ, டண்டீ பல்கலைகழகத்திற்கு தேசிய
உடல்நலத்துறை சுகாதார ஆராய்ச்சி கழக முறை அமைப்பு, உலக
சுகாதார திட்டத்தின் நிறுவனத்திலிருந்து £ 7 மில்லியன் மானியம்
வழங்கியுள்ளது.

திட்டத்தின் இலக்கு

இந்தியா மற்றும் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள நீரிழிவு ஆர�ோக்கியம் மற்றும்
சுகாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஒப்பிடும்போது இரு நாடுகளிடையே
உள்ள ப�ொதுவான மற்றும் குறிப்பிட்ட சிக்கல்களைத் வரையறை
செய்யமுடியும். இதன் மூலம் இந்தியா மற்றும் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள
சுகாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறைத்து நீரிழிவு ஆர�ோக்கிய முன்னேற்றத்தை
ஏற்படுத்த உதவும்.

திட்டம்

டண்டீ பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மெட்ராஸ் நீரிழ ிவு ஆராய்ச்சி
அறக்கட்டளை ஒன்றாக இணைந்து INSPIRED என்ற திட்டத்தின் மூலம்
நீரிழ ிவு ந�ோய்க்கு எதிரான ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டுவருக ிறது. இந்த
கூட்டுமுயற்சி திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவ ிலும், ஸ்காட்லாந்திலும்
நீரிழ ிவு ந�ோயாள ிகளுக்கு ஏற்படும் வ ிளைவுகளை மேம்படுத்தவும்
துல் லியமான மருந்துகளை வழங்க இந்த ஒன்று சேர்ந்த கூட்டு ஆராய்ச்சி
கவனம் செலுத்துக ிறது.

“

இரு குழுக்களும் இதய ந�ோய் , குருட்டுத்தன்மை, ச ிறுநீரக செயல ிழப்பு
மற்றும் உறுப்பு நீக்கம் ப�ோன்ற நீரழ ிவுவ ின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய
முக் கிய ச ிக்கல்கள ின் மூலக்கூறு மற்றும் மருத்துவ த�ொடர்புடைய
காரணங்களைக் இரு குழுக்களும் ஒன்றாக இணைந்து ஆய்வு
மேற்கொள் கின்றன.
பிரிட்டன் ஆராச்சியாளர்கள் நீரழ ிவுக்கு எதிரான மருந்துகளைத் துல் லியமாக
ந�ோய ிலாள ிகளுக்கு ஏற்றவாறு பயன்படுத்துவது பற்றிய மரபிய ில்
ஆராச்சிய ில் முன்னூடிகளாக திகழ் கின்றன்னார். கணின ி மற்றும்
இணையத்தைப் பயன்படுத்தி ந�ோயாள ிகள ின் மருத்துவ வ ிவரங்களை
மருத்துவரிடம் க�ொண்டுசேர்ப்பதிய ின் மூலம் ச ிறந்த உடல்நல
வ ிளைவுகளை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை காண் பித்து உள்ளனர்.
மேலும் அவர்கள, செயற்கை நுண்ணற ிவு அணுகுமுறையை பயன்படுத்தி
ந�ோயாள ிகள ின் ரெட்டினா புகை படத்தை கூர்ந்து ஆய்வு செய்வதின்
மூலம், ந�ோயாள ிகள ின் தற்போதைய ந�ோய் நிலையையை வெள ிப்படுத்தும்
அம்சங்களை கண்டற ியமுடியும் என்பதை ஆராய்ந்துள்ளனர். மேலும் இந்தத்
துறை சார்ந்த அற ிவை மேம்படுத்த பிரிட்டின் மற்றும் இந்தியாவ ில் உள்ள
மருத்துவ, வ ிழ ித்திரை படம் மற்றும் மூலக்கூறுத் தகவல்களை இணைத்து
தன ிப்பயனாக்கப்பட்ட நீரிழ ிவு ச ிக ிச்சைக்காக கணிப்பு மாதிரிகளை
உருவாக்குவதே INSPIRED ய ின் லட்சியம். குற ிப்பாக, த�ொலைமருத்துவத்தின்
மூலம் குறைந்த வ ிலைய ில், வ ிரைந்து செயல்படும் மற்றும்
நிலையான மருத்துவத்தை இந்தியாவ ில் உள்ள ம ிக வற ிய
க ிராமப்புற மக்களுக்கும், மற்றும் நகர்ப்புற சேரிகள ில் உள்ள குறைந்த
மற்றும் நடுத்தர வருவாய் மக்களுக்கும் அள ிப்பதே இதன் ந�ோக்கம்.

நீரிழிவு பற்றிய இந்தியஸ்காட்டிஷ் கூட்டமைப்பு மூலம்
இந்தியாவில் நாங்கள் மகிழிச்சி
அடைந்து உள்ளோம். ஏனேனில்
இது இரண்டாவது வகை
நீரிழிவு பற்றி புரிந்துக�ொள்ளவும்
அதற்கான சிகிச்சையை
மேம்படுத்தவும் உதவும். நீரிழிவு
தடுப்பு மற்றும் த�ொலைதூர
கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு கவனம்
செலுத்துவதற்கும் இது நமக்கு
உதவும் இந்தியா த�ொழில்நுட்பத்தை
பயன்படுத்துகிறது.

டாக்டர் வி. ம�ோகன்

நீரிழ ிவு பற்றிய இந்திய-ஸ்காட்டிஷ் கூட்டமைப்பு மூலம்
இந்தியாவ ில் நாங்கள் மக ிழ ிச்சி அடைந்து உள்ளோம். ஏனேன ில்
இது இரண்டாவது வகை நீரிழ ிவு பற்றி புரிந்துக�ொள்ளவும்
அதற்கான ச ிக ிச்சையை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

Tayside

”

VAMPIRE மென்பொருள்

அற ிமுகம்

INSPIRED வ ிழ ித்திரை உள்ள இரத்த நாளங்கள் அளவ ிடும் என்று
இமேஜ ிங் த�ொழ ில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ந�ோய்கள் பரவலான ஆபத்து
மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு biomarkers அடையாளம் ந�ோக்கம்.
மென்பொருள் - VAMPIRE
(ரெடினாவ ின் படங்களுக்கான
வெஸ்டல் மதிப்பீடு மற்றும்
அளவட்டு
ீ
தளம்) என அற ியப்படும்
- வ ிஞ்ஞான ிகள் ஒரு நேரத்தில்
ஆய ிரக்கணக்கான படங்கள ில்
இரத்தக் குழாய்கள ின் வடிவத்தை
ஆய்வு செய்ய அனுமதிக் கிறார்கள்
மற்றும் ந�ோயாள ிய ின் வேட்பாளர்
அடையாளங்களை அடையாளம்
காண முடியும்.

“

இந்த ஆராய்ச்சிக்கு
ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள மக்கள்
நீரிழிவு ஆராய்ச்சியில் பங்கு
பெறுவதற்கு ்

www.registerforshare.org
இணையதளம் மூலம்
பங்குஅளிக்க முடியும்.
இது வரை 200,000 பேர்
நீரிழிவு ஆராய்ச்சிக்கு பங்கு
அளித்துள்ளனர்

”

டண்டீய ின் ஸ்கூல் ஆஃப்
கம்ப்யூட்டிங் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராச ிரியரான இமானுவேல் ட்ருக்கோ,
வ ிம் பிள்டில் உள்ள கப்பல்கள ின் உருமாதிரிகளை மதிப் பிடுவதற்காக
வடிவமைக்கப்பட்டு, எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தின் (டாக்டர் ட�ோம்
மாக் ஜிவ ில்வேர்) பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து வடிவமைக்கப்பட்ட
வாம்பயர் மென்பொருளை நம்புக ிறார், இதய ந�ோய், நீரிழ ிவு மற்றும்
டிமென் ஷியா ஆக ியவற்றின் காரணமாக, வ ிழ ித்திரை மாற்றங்கள்
ப�ொதுவாக உடல ில் மற்ற இடங்கள ில் வ ியாதிக்கு அடையாளமாக
இருக் கின்றன. பேராச ிரியர் ட்ருக்கோ கூற ினார்: "இறுதி ந�ோக்கமானது,
நடைமுறை மென்பொருள் கருவ ிகளை உருவாக்க வேண்டும், இது
திறமையான மற்றும் துல் லியமான அளவடு
ீ மற்றும் வ ிழ ித்திரைப்
படங்கள ின் பெரிய சேகரிப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்யும். ஆராய்ச்சி
மற்றும் மருத்துவ தாக்கத்திற்கான ஆற்றல் ம ிகப்பெரியது"

டாக்டர் ம�ோகன் அமெரிக்க நீரிழ ிவு
சங்கத்தின் ® 2018 நீரிழ ிவு காரணம்
உள்ள புகழ்பெற்ற சர்வதேச சேவை
ஹர�ோல்ட் Rifkin வ ிருது பெறுக ிறது
அமெரிக்கன் நீரழ ிவு சங்கத்தின் 78 ஆவது அறவ ியல் மாநாட்டில்
ஜூன் 22 -26 2018, புகழ்பெற்ற சர்வதேச ஹர�ோல்ட் ரிஃப் கின்
வ ிருதை டாக்டர் ம�ோகன் பெற்றார்.

பேராசிரியர் காலின்
பால்மர், டண்டீ
பல்கலைக்கழகம்,
INSPIRED திட்டத்தின்
இயக்குனர்
ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள
டண்டீ பல்கலைக்கழகதின்
பேராசிரியர் காலின்
பால்மர் NIHR யின் INSPIRED
திட்டத்தின் இயக்குனர்
ஆவார். சமீ பத்தில் MDRF
யின் டெலிமெடிசின்
பற்றி மேலும் விரிவான
விவாதங்களைப் பற்றி
கலந்துரையாட சென்னைக்கு
விஜயம் செய்தார்.

டாக்டர் ம�ோகன் ஹர�ோல்ட் ரிஃப்கின் விருதை
டாக்டர் ஜேன் ர�ோசிக், அமெரிக்க நீரிழிவு
சங்கத்தின் தலைவர் ஆவார்

