உடனடி வெளியீட்டிற்கு
ஹேப்படடடிஸ் சி ஹ ோடைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்டசைளித்தல் ஆகிைெற்டற ஹமம்படுத்தும்
வபோது ல சுகோதோர முைற்சிைில் மஹலசிைோ முன்னணி ெகிக்கின்றது.

ஹேப்படடடிஸ் சி ஹ ோடைக் கண்டறியும் ஹசோதடனச் வசைல்திட்டங்கள் சோர்ந்த, போிஹசோதடன
மற்றும் ஹமம்போட்டு முன்வனடுப்புகடளச் வசய்யும் வபோருட்டு, Foundation for Innovative New
Diagnostics (FIND)

மற்றும் Clinical Research Malaysia (CRM)

ஆகிை இரண்டு அடமப்புகளும்

புோிந்துணர்வு உடன்படிக்டகைில் டகவைழுத்திட்டுள்ளன.
முன்வனடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த முைற்சிைோனது Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) மற்றும்
மஹலசிை சுகோதோர அடமச்சு ஆகிைெற்றின் வதோடர் கூட்டுமுைற்சிைின் அங்கமோகும், இந்ஹ ோடைக்
டகைோள்ெதில் அரசோங்கத்தின் உலகளோை முைற்சிைில் இது முக்கிை அம்சமோகும்.
புத்ரோவெைோ,
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-

ஹேப்படடடிஸ்

சி

ஹ ோடைக்

கண்டறியும்

ஹசோதடனச்

வசைல்திட்டங்கள் சோர்ந்த, போிஹசோதடன மற்றும் ஹமம்போட்டு முன்வனடுப்புகடளச் வசய்யும் வபோருட்டு
Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)
ஆகிை

இரண்டு

அடமப்புகளும்

இன்று

மற்றும் Clinical Research Malaysia (CRM)

புோிந்துணர்வு

உடன்படிக்டக

(MOU)

ஒன்றில்

டகவைழுத்திட்டுள்ளன.
CRM மஹலசிை சுகோதோர அடமச்சின்கீழ் இைங்கிெரும் இலோப ஹ ோக்கமற்ற அரசோங்க ிறுெனமோகும்,
இதன்

பணிகள்

இந்ஹ ோடைக்

டகைோள்ெதில்

அரசு

எடுத்துெரும்

வதோடக்ககட்ட

முன்வனடுப்புகளுக்கோன போிஹசோதடன மற்றும் ஹமம்போடு ஆகிைெற்றிற்கோன முக்கிைத்துெத்டத
ெலியுறுத்துெதுமோகும். இந்த முைற்சி Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)-உடன்
ஹமற்வகோள்ளப்பட்ட முன்வனடுப்புகளின் வதோடர்ச்சிைோகும், அஹதோடு, இது FIND-இன் Hepatitis C
Elimination through Access to Diagnostics (HEAD-Start) எனும் வபருமுைற்சிைின் ஓர் அங்கமோகவும்
ெிளங்குகிறது. இதற்கு Unitaid ஆதரவு ெழங்குகின்றது. இத்திட்டத்தில் பங்குவகோண்டுள்ள அதிகடுத்தர ெருமோனம் வபறும் ஒஹர ோடு மஹலசிைோ மட்டுஹமைோகும்.
"FIND-உடன் இடணந்து இந்த போிஹசோதடன மற்றும் ஹமம்போட்டுத் திட்டங்களில் பங்வகடுப்பது
வபருடமைோன ெிஷைமோகும், இதன் ெழி குடறந்த வசலெிலோன மற்றும் வதோடக்க

ிடலைிஹலஹை

ஹேப்படடடிஸ் சி ஹ ோடை கண்டறிெதற்கு ெோய்ப்டப ஏற்படுத்தும். உலகளெில்
அடமப்போக உருெோகும்

ம்பப்படும்

மது இலட்சிைம் மற்றும் மஹலசிைர்கள் அதிகம் கோிசனம் வகோள்ளும்

ெிஷைத்தில் ஆய்வுகடள ஹமற்ஹகோள்ளும் முைற்சி ஆகிைெற்டற

னெோக்க FIND-உடன் இடணந்து

ம்மோல் இைன்ற மட்டும் வசைல்படுஹெோம்" என Clinical Research Malaysia-ெின் தடலடம
வசைல்முடற அதிகோோி டோக்டர் அக்மோல் யூஹசோ·ப் வதோிெித்துள்ளோர்.

உலக

சுகோதோர

அடமப்பு

கண்டறிதல்,

(WHO)

போதிப்புக்குள்ளோகும்

பலெிதமோன
மக்கடள

HCV

போிஹசோதடனகள்,

அடடெதில்

கடினம்

பக்கெிடளவுகடள
ஹபோன்றெற்றில்

தகுதிப்வபற்றிருந்தோலும் டமைப்படுத்தப்பட்ட சுகோதோர ஹசடெகள், ஹ ோைோளிகடள அடடைோளம்
கண்டு அெர்கடளப் போதுகோப்பில் இடணக்கப்படுெதில் கடினம் மற்றும் சிகிச்டச ஹபோன்றடெ ஒரு
செோலோகஹெ இருக்கிறது. டமைமோக்கப்படோத ஆரம்ப சுகோதோர பரோமோிப்பில் Rapid Diagnostic Tests
(RDTs) பைன்படுத்தி வசைலோக்கம் வசய்யும் ெசதிகடளயும் இத்திட்டத்டதச் வசைல்படுத்த மஹலசிைோ
சுகோதோர அடமச்சுக்குத் வதோழில்நுட்ப உதெிகள் வசய்யும் சோத்திைத்டதயும் FIND ெிளக்கும்.
"RDTs களின் அறிமுகமும் எளிடமைோன ஹ ோவைதிர்ப்பு ெழிமுடறகளும் வேபடடடிஸ் சி கெனிப்பு
(Hepatitis C care) அளடெக் குடறப்பதில் ஒரு முக்கிைமோன படிைோகும்" என்று FIND-இன் தடலடம
ிர்ெோக அதிகோோி ஹகதோின் ஹபோஹம (Catherine Boehme) கூறினோர். "மஹலசிை அரசுடன் வ ருக்கமோகப்
பணிைோற்றுெதற்கும், உருெோக்கிை சோன்டறப் பைன்படுத்தி ஹதசிைக் வகோள்டக (National Policy)க்குத் வதோிெிப்படத உறுதிப்படுத்துெத்தின் மூலம் அதிகமோன மக்கள் தங்கள் ிடலடை அறிந்து care
cascade-இல் ெர வசய்ெதிற்கும் CRM உடனோன இந்த MOU ெழிெகுக்கும்."
அடனத்து ஹ ோைோளிகடளயும் உலக சுகோதோர அடமப்புடன் முன்தகுதி Diagnostic tests வசய்து HCV
(viraemia)

இருப்படதக்

உறுதிச்வசய்ைப்பட்டெர்கடள

மட்டும்

இவ்ெோய்ெில்

ஹசர்த்துக்வகோள்ளப்படுெோர்கள். அெர்களுக்குச் சிகிச்டச ெழங்கப்படும் முடற:
 ஒன்று, DNDi

மஹலசிை சுகோதோர அடமச்சு இடணந்து, புதிை மோற்று

சிகிச்டசைில் sofosbuvir-உடன் போிஹசோதிக்கப்பட்ட மருந்தோன ravidasvir-ஐ இடணத்து
வகோடுக்கும் முடறைில் பைன் மற்றும் போதுகோப்பு திறடன மதிப்பிட ெடிெடமக்கப்படுகிறது.
ஏப்ரல் 2018 ஆம் ஆண்டில் வெளிைிடப்பட்ட முதல் கட்ட மதிப்பிட்டின் முடிவுகள், கடினமோன
சிகிச்டச அளிக்கப்படும் ஹ ோைோளிகள் உட்பட ஹ ோைோளிகளுக்கு மிக உைர்ந்த குணப்படுத்தும்
ெிகிதம் இருப்பதோகவும் இவ்ெிடண மருந்துகள் போதுகோப்போனதோகவும் பைனுள்ளதோகவும்
கோணப்படுகிறது;
 அல்லது, மஹலசிை ஹதசிை HCV திட்டத்தின் மூலம்,

ோட்டில் சிகிச்டசப்வபற ெிருப்பம்

உள்ளெர்கடளத் வதோடர்ந்து, அதிக ெிடலயுைர்ந்த HCV சிகிச்டசைின் வசலெினத்டதக்
கட்டுப்படுத்த, இப்ஹபோது 21 அரசு மருத்துெமடனகளில் இலெச Hepatitis C சிகிச்டச
(sofosbuvir / daclatasvir) ெழங்கப்படுகிறது.
CRM-இன் தடலடம வசைல்முடற அதிகோோி டோக்டர் அக்மோல் யூஹசோ·ப் மற்றும் FIND-இன் தடலடம
அணுகல் அதிகோோி திரு. சச்சோி கோட்ஸ் ஆகிஹைோர் MOU-ெில், சுகோதோர அடமச்சர் ஒய்.பி டோக்டர்
ட்ழுல்ஹகப்லி அகமது, சுகோதோர இைக்குனர், YBhg Datuk டோக்டர் நூர் ேிசோம், சுகோதோர இடண
இைக்குனர் (Research & Technical Support), YBhg. டோக்டர் ஷோ ஸ் முரோட், National Clinical
Research Centre (CRC) இைக்குனர் YBhg Dato டோக்டர் ஹகோ பிக் பின் மற்றும் FIND, HCV & HIV unit
தடலெர், டோக்டர் பிரோன்வசஸ்ஹகோ மோினுசிசி ஆகிஹைோர் முன்னிடலைில் டகவைழுத்திட்டுள்ளனர்.
Hepatitis C பற்றி
உலகத்தில் உள்ள வதோற்று ஹ ோய்களில் ஒன்று HCV ஆகும். இது வபோதுெோகப் போதுகோப்பற்ற
சுகோதோர பரோமோிப்பு மற்றும் ஹபோடத மருந்து ஊசி பைன்போடு மூலம் ஏற்படுகிறது. உலகளோெிை
அளெில், 71 ஹகோடிக்கும் அதிகமோஹனோர்

ீண்டகோலமோக இந்ஹ ோைினோல் போதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதில் 80% க்கும் அதிகமோஹனோர் குடறந்த மற்றும்
ெோழ்கின்றனர், ஆனோல் ஐந்து ஹபோில் ஒஹர ஒரு

டுத்தர ெருமோனம் உள்ள

ோடுகளில் (LMICs)

பருக்கு மட்டும் தங்களுக்கு இந்ஹ ோய் இருப்படத

அறிெோர்கள். ஒவ்வெோரு ஆண்டும் சுமோர் 400,000 மக்கள் மோிக்கிறோர்கள், இறப்பு ெிகிதம் அதிகோித்து
ெருகிறது, உலகளோெிை சுகோதோர முன்னுோிடமைோக இடதக் கருதி: உலக சுகோதோர அடமப்பு (WHO)
2030 ஆம் ஆண்டில் Hepatitis C ஹ ோடை ீக்குெதற்கோன இலக்டக ிர்ணைத்துள்ளது. மஹலசிைோெில்,
HCV ஹ ோய் சுடம அதிகமோக உள்ளது. இதுமட்டுமல்லோமல், ெருகின்ற ஆண்டுகளில் இறப்புக்கள்
அதிகோித்து, 2039ஆம் ஆண்டு 63,900 HCV வதோடர்போன இறப்புக்கள் ஏற்படுெதற்கோன ெோய்ப்பு
இருப்பதோகக் கருதப்படுகிறது.
CRM பற்றி

2012 ஆம் ஆண்டில் மஹலசிை சுகோதோர அடமச்சோல் CRM ிறுெப்பட்டது. இது தரமோன உலக
சுகோதோரம், மக்களுக்கு பிரகோசமோன அதிக ம்பிக்டக தரும் எதிர்கோல தீர்வுகடள முன்வனடுக்கவும்
தரமோன ஆய்வுகள், மருத்துெ ஆரோய்ச்சி உதெி மூலம் ம்பகமோன முடிவுகடளயும் வகோடுக்கிறது. இது
அரசு அடமச்சுக்களின் ஆதரவுடன் இடணந்து வசைல்படும் ஒரு ஆய்ெகம். CRM உள்ளூர் மருத்துெ
ஆரோய்ச்சிக்கோன ெளர்ச்சி பற்றி புோிந்துவகோண்டு, சர்ெஹதச தர ிடலகளுடன் அரசு அடமச்சுவுடன்
சிகிச்டச மற்றும் உைர் திறடமைோன ஹெடல ெோய்ப்புகடள ெழங்குகிறது. ஹமலும் தகெலுக்கு:
www.clinicalresearch.my

FIND பற்றி
2003-ஆம் ஆண்டில் FIND உலகளோெிை இலோப ஹ ோக்கமற்றதோக

ிறுெப்பட்டு தற்ஹபோது மஹலோிைோ,

கோசஹ ோய், HIV / AIDS, தூக்க ஹ ோய்கள், Hapatitis C, leishmaniasis, Chagas ஹ ோய், குடல் புண்,
மஹலோிைோ கோய்ச்சல் மற்றும் Ebola ஹபோன்ற திடீவரன ஏற்படும் ஹ ோய்கள் வதோடர்போன சிகிச்டசக்கோன
தரத்டத ஹமம்படுத்துதல், மதிப்பீடு வசய்தல் ெி ிஹைோகம் வசய்தல் மற்றும் குடறந்த ெிடலைில்
diagnostic tests வசய்தல் ஆகிைடெ அர்ப்பணிப்புடன் வசைல்படுத்தி ெருகிறது. FIND,

ல்ல

வசைலோக்கமும், தர உத்தரெோதம் மற்றும் ஆய்ெகங்கடள ெலுப்படுத்தும் பணிடையும் வசய்கிறது.
FIND-க்கு உலகளோெிை 200 க்கும் ஹமற்பட்ட

ிறுனங்களுடன் பங்கு உள்ளது. அதில், ஆரோய்ச்சி

ிறுெனங்கள் மற்றும் ஆய்ெகங்கள், சுகோதோர அடமச்சுக்கள் மற்றும் ஹதசிை ஹ ோய் கட்டுப்போட்டு
திட்டங்கள், ெணிகப் பங்கோளிகள், இருதரப்பு மற்றும் பன்னோட்டு

ிறுெனங்கள், குறிப்போக WHO

மற்றும் மருத்துெ ஹசோதடன தளங்கள் அடங்கும். ஹமலும் தகெலுக்கு: www.finddx.org

.
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