
நீரிழிவு எதிர்த்துப் ப�ோரிட ஒரு ப�ரிய புதிய ஸ்ோட்ோந்து-இந்தியோ 
மருத்துவ கூடடுறவவ நிறுவ, டண்டீ �ல்வ்்ழ்த்திற்கு பதசிய 
உடலந்த்துவற சு்ோதோர ஆரோய்சசி ்ழ் முவற அவமப்பு, உ்் 
சு்ோதோர திடடத்தின் நிறுவனத்தி்ிருந்து £ 7 மில்ியன் மோனியம் 
வழங்ியுள்ளது. 

திடடத்தின் இ்க்கு 
இந்தியோ மற்றும் ஸ்ோட்ோந்தில உள்ள நீரிழிவு ஆபரோக்்ியம் மற்றும் 
சு்ோதோர ஏற்றத்தோழ்வு்வ்ள ஒப்�பிடும்ப�ோது இரு நோடு்்ளிவடபய 
உள்ள ப�ோதுவோன மற்றும் குறிப்�பிடட சிக்்ல்வ்ளத் வவரயவற 
பசயயமுடியும். இதன் மூ்ம் இந்தியோ மற்றும் ஸ்ோட்ோந்தில உள்ள 
சு்ோதோர ஏற்றத்தோழ்வு்ள குவறத்து நீரிழிவு ஆபரோக்்ிய முன்பனற்றத்வத 
ஏற்�டுத்த உதவும்.

திடடம்
டண்டீ �ல்வ்க்்ழ்ம் மற்றும் பமடரோஸ நீரிழ ிவு ஆரோய்சசி 
அறக்்டடவ்ள ஒன்றோ் இவைந்து INSPIRED என்ற திடடத்தின் மூ்ம் 
நீரிழ ிவு பநோயக்கு எதிரோன ஆரோய்சசிவய பமற்ப்ோண்டுவரு்ிறது. இந்த 
கூடடுமுயற்சி திடடத்தின் மூ்ம் இந்தியோவபிலும், ஸ்ோட்ோந்திலும் 
நீரிழ ிவு பநோயோ்ளி்ளுக்கு ஏற்�டும் வபிவ்ளவு்வ்ள பமம்�டுத்தவும் 
துல்ியமோன மருந்து்வ்ள வழங் இந்த ஒன்று பசர்ந்த கூடடு ஆரோய்சசி 
்வனம் பசலுத்து்ிறது.

இரு குழுக்்ளும் இதய பநோய , குருடடுத்தன்வம, ச ிறுநீர் பசய்ிழப்பு 
மற்றும் உறுப்பு நீக்்ம் ப�ோன்ற நீரழ ிவுவபின் ்ோரைமோ் ஏற்�டக்கூடிய 
முக்்ிய ச ிக்்ல்்ளின் மூ்க்கூறு மற்றும் மருத்துவ பதோடர்புவடய 
்ோரைங்வ்ளக் இரு குழுக்்ளும் ஒன்றோ் இவைந்து ஆயவு 
பமற்ப்ோள்ின்றன.

�பிரிடடன் ஆரோ்சச ியோ்ளர்்ள நீரழ ிவுக்கு எதிரோன மருந்து்வ்ளத் துல்ியமோ்  
பநோயபி்ோ்ளி்ளுக்கு ஏற்றவோறு �யன்�டுத்துவது �ற்றிய  மர�பியபில 
ஆரோ்சச ியபில முன்னூடி்்ளோ் தி் ழ்்ின்றன்னோர். ்ைபினி மற்றும் 
இவையத்வதப் �யன்�டுத்தி பநோயோ்ளி்்ளின் மருத்துவ வபிவரங்வ்ள 
மருத்துவரிடம்  ப்ோண்டுபசர்ப்�தியபின் மூ்ம் சிறந்த உடலந் 
வபிவ்ளவு்வ்ள ஏற்�டுத்த முடியும் என்�வத ்ோண்�பித்து உள்ளனர். 
பமலும் அவர்்்ள, பசயற்வ் நுண்ைறிவு அணுகுமுவறவய �யன்�டுத்தி 
பநோயோ்ளி்்ளின் பரடடினோ புவ் �டத்வத கூர்ந்து ஆயவு பசயவதின் 
மூ்ம், பநோயோ்ளி்்ளின் தற்ப�ோவதய பநோய நிவ்வயவய பவ்ளிப்�டுத்தும் 
அம்சங்வ்ள ்ண்டறியமுடியும் என்�வத ஆரோயந்துள்ளனர். பமலும் இந்தத் 
துவற சோர்ந்த அறிவவ பமம்�டுத்த �பிரிடடின் மற்றும் இந்தியோவபில உள்ள 
மருத்துவ, வபிழ ித்திவர �டம் மற்றும் மூ்க்கூறுத் த்வல்வ்ள இவைத்து    
தனிப்�யனோக்்ப்�டட நீரிழ ிவு ச ி் ி்சவசக்்ோ் ்ைபிப்பு மோதிரி்வ்ள 
உருவோக்குவபத INSPIRED யபின் ்டசியம். குறிப்�ோ், பதோவ்மருத்துவத்தின் 
மூ்ம்  குவறந்த வபிவ்யபில, வபிவரந்து பசயல�டும் மற்றும்  
நிவ்யோன  மருத்துவத்வத  இந்தியோவபில உள்ள மி்  வறிய 
்ிரோமப்புற மக்்ளுக்கும், மற்றும் ந்ர்ப்புற பசரி்்ளில உள்ள குவறந்த 
மற்றும் நடுத்தர வருவோய மக்்ளுக்கும் அ்ளிப்�பத இதன் பநோக்்ம்.

நீரிழ ிவு �ற்றிய இந்திய-ஸ்ோடடிஷ் கூடடவமப்பு மூ்ம் 
இந்தியோவபில நோங்ள ம்ிழ ி்சச ி அவடந்து உளப்ளோம். ஏபனனில 
இது  இரண்டோவது வவ் நீரிழ ிவு  �ற்றி புரிந்துப்ோள்ளவும் 
அதற்்ோன ச ி் ி்சவசவய பமம்�டுத்தவும் உதவும்.

வபினோ 2

டோக்டர் வபி. பமோ்ன் 
டோக்டர் பமோ்ன், 
டோக்டர் பமோ்னின் 
நீரிழ ிவு பநோய 
ச ிறப்பு வமயம், 
பசன்வன, பதன் 
இந்தியோவபில, 
நீரிழ ிவு 
பநோயக்்ோன 
தடுப்பு மற்றும் 
்டடுப்�ோடடுக்்ோன 
உ்் சு்ோதோர 
அவமப்பு 
கூடடுறவு 
வமயம். அவர் பமடரோஸ நீரிழ ிவு 
ஆயவு அறக்்டடவ்ள இயக்குநர் 
(MMMM) �ைபியோற்று்ிறோர். டோக்டர் 
பமோ்ன் �் �யனுள்ள சர்வபதச 
ஆரோய்சசி ஒத்துவழப்புக்்வ்ளக் 
ப்ோண்டிருக்்ிறோர், பமலும் 700 க்கும் 
பமற்�டட அசல பவ்ளியடீு்ளுக்கு 
�ங்்ளித்திருக்்ிறோர். இந்தியோவபில, 
ப்ன்யோ, டோன்்ோனியோ, வந்ரீியோ, 
உ்ோண்டோ, ்ம்ப�ோடியோ, 
வபியடநோம், ்ோனோ, வபியடநோம் 
ஆ்ிய நோடு்்ளில 20,000 க்கும் 
அதி் மோன �யபிற்றுவபிப்�ோ்ளர்்வ்ள 
�யபிற்றுவபித்த உ்்ின் நீரிழ ிவு 
அறக்்டடவ்ள (படன்மோர்க்) பூடடோன், 
இ்ஙவ் மற்றும் பந�ோ்ளம். 
அவர் பநோயோ்ளி்ளுக்கு வோழ்நோள 
முழுவதும் இ்வச ச ி் ி்சவச 
அ்ளிக்்ிறோர்.

நீரிழிவு �ற்றிய இந்திய-
ஸ்ோடடிஷ் கூடடவமப்பு மூ்ம் 
இந்தியோவபில நோங்ள ம்ிழி்சசி 
அவடந்து உளப்ளோம். ஏபனனில 
இது இரண்டோவது வவ் 
நீரிழிவு �ற்றி புரிந்துப்ோள்ளவும் 
அதற்்ோன சி்ி்சவசவய 
பமம்�டுத்தவும் உதவும். நீரிழிவு 
தடுப்பு மற்றும் பதோவ்தூர 
்ிரோமப்புற �குதி்ளுக்கு ்வனம் 
பசலுத்துவதற்கும் இது நமக்கு 
உதவும் இந்தியோ பதோழிலநுட�த்வத 
�யன்�டுத்து்ிறது.

டோக்டர் வபி. பமோ்ன் 
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INSPIRED திடடம் NIHR உ்்்ளோவபிய சு்ோதோர ஆரோய்சசி திடடத்தோல நிதிய்ளிக்்ப்�டு்ிறது
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டோக்டர் பமோ்ன் அபமரிக்் நீரிழ ிவு 
சங்த்தின் ® 2018 நீரிழ ிவு ்ோரைம் 
உள்ள பு்ழ்ப�ற்ற சர்வபதச பசவவ 
ஹபரோலட Rifkin வபிருது ப�று்ிறது
அபமரிக்்ன்  நீரழ ிவு சங்த்தின் 78 ஆவது அறவபியல மோநோடடில 
்ூன் 22 -26  2018, பு்ழ்ப�ற்ற சர்வபதச ஹபரோலட ரிிஃப்்ின் 
வபிருவத டோக்டர் பமோ்ன்  ப�ற்றோர்.

VAMPIRE பமன்ப�ோருள அறிமு்ம் 
INSPIRED வபிழ ித்திவர உள்ள இரத்த நோ்ளங்ள அ்ளவபிடும் என்று 
இபம்ிங பதோழிலநுட�த்வத �யன்�டுத்தி பநோய்ள �ரவ்ோன ஆ�த்து 
மற்றும் முன்பனற்றத்திற்கு biomarkers அவடயோ்ளம் பநோக்்ம்.

பமன்ப�ோருள - VAMPIRE 
(பரடினோவபின் �டங்ளுக்்ோன 
பவஸடல மதிப்�டீு மற்றும் 
அ்ளவடீடு த்ளம்) என அறியப்�டும் 
- வபிஞ்ோனி் ள ஒரு பநரத்தில 
ஆயபிரக்்ைக்்ோன �டங்்ளில 
இரத்தக் குழோய்்ளின் வடிவத்வத 
ஆயவு பசயய அனுமதிக்்ிறோர்்ள 
மற்றும் பநோயோ்ளியபின் பவட�ோ்ளர் 
அவடயோ்ளங்வ்ள அவடயோ்ளம் 
்ோை முடியும்.

டண்டீயபின் ஸகூல ஆிஃப் 
்ம்ப்யூடடிங �ல்வ்க்்ழ்த்தின் ப�ரோசிரியரோன இமோனுபவல டருக்ப்ோ, 
வபிம்�பிளடில உள்ள ்ப்�ல்்ளின் உருமோதிரி்வ்ள மதிப்�பிடுவதற்்ோ் 
வடிவவமக்்ப்�டடு, எடின்�ர்க் �ல்வ்க்்ழ்த்தின் (டோக்டர் படோம் 
மோக்்ிவபிலபவர்) �ல்வ்க்்ழ்த்துடன் இவைந்து வடிவவமக்்ப்�டட 
வோம்�யர் பமன்ப�ோருவ்ள நம்பு்ிறோர், இதய பநோய, நீரிழ ிவு மற்றும் 
டிபமன்்ியோ ஆ்ியவற்றின் ்ோரைமோ ,் வபிழ ித்திவர மோற்றங்ள 
ப�ோதுவோ் உட்ில மற்ற இடங்்ளில வபியோதிக்கு அவடயோ்ளமோ் 
இருக்்ின்றன. ப�ரோசிரியர் டருக்ப்ோ கூறினோர்: "இறுதி பநோக்்மோனது, 
நவடமுவற பமன்ப�ோருள ்ருவபி வ்ள உருவோக்் பவண்டும், இது 
திறவமயோன மற்றும் துல்ியமோன அ்ளவடீு மற்றும் வபிழ ித்திவரப் 
�டங்்ளின் ப�ரிய பச்ரிப்பு்வ்ள �குப்�ோயவு பசயயும். ஆரோய்சசி 
மற்றும் மருத்துவ தோக்்த்திற்்ோன ஆற்றல மி் ப்ப�ரியது"

இந்த ஆரோய்ச்சி்்்ு 
ஸ்்ோட்்ோந்தி்் உ்ள்்ள ம்்்்ள் 
நீரிழிவு ஆரோய்ச்சியி்் �ங்்ு 
�பறுவதற்்ு ் 
www.registerforshare.org 
இைவயத்ளம் மூ்ம் 
�ங்்ுஅ்ளி்்் முடியும். 
இது வரவ 200,000 �பர் 
நீரிழிவு ஆரோய்ச்சி்்்ு �ங்்ு 
அ்ளித்து்ள்்ளனர்
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டோக்டர் பமோ்ன் ஹபரோலட ரிிஃப்்ின் வபிருவத 
டோக்டர் ப்ன் பரோசிக், அபமரிக்் நீரிழிவு 
சங்த்தின் தவ்வர் ஆவோர்

ப�ரோசிரியர் ்ோ்ின் 
�ோலமர், டண்டீ  
�ல்வ்க்்ழ்ம், 
INSPIRED திடடத்தின் 
இயக்குனர்
ஸ்ோட்ோந்தில உள்ள 
டண்டீ  �ல்வ்க்்ழ்தின் 
ப�ரோசிரியர் ்ோ்ின் 
�ோலமர் NIHR யபின் INSPIRED 
திடடத்தின் இயக்குனர் 
ஆவோர். சமீ�த்தில  MDRF 
யபின் பட்ிபமடிசின் 
�ற்றி பமலும் வபிரிவோன 
வபிவோதங்வ்ளப் �ற்றி 
்்ந்துவரயோட பசன்வனக்கு 
வபி்யம் பசயதோர்.


