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“അപസ്മാരം ആരിൽ നിന്നം അകലെ അെല,  അപസ്മാരം ബാധിച്ചവരരാ അലെലങ്കിൽ 

അപസ്മാര രരാഗം  ബാധിച്ച  ഒരാലെ എങ്കിെനം നമനലെെലാവർെനം അറിയാം. 

തെരച്ചാറനള്ള ആർെനം അപസ്മാരം ഉണ്ടാകാം, തെരച്ചാറനള്ള ആർെനം അപസ്മാരം 

ബാധിച്ചവലര സഹായിൊനാകനം”. (ല്പാഫസർ ര ാ. ആശാെത രാധാകൃഷ്ണൻ, ആർ. 

മാധവൻ നായർ ലസന്റർ രഫാർ രകാം്പിലഹൻസീവ് എപിലെപ്സി ലകയർ  ലസന്റർ) 

 

 

“ഇൻറർനാഷണൽ പർപ്പിൾ ര - 2022:,  

 

2022 മാർച്ച് 25, 26 തീയതികളിൽ, ന്യൂറ ാളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ആർ. മാധവൻ 

ന്ായർ സെന് ർ റ ാർ റകാോംപ്രിസെൻെീവ് എരിസലപ്െി സകയർ  സെന്  ിന്സ    

(ആർഎോംഎൻെി) റന്തൃതവത്തിൽ അരസ്മാര  റരാഗികൾക്ുോം, രരിചരണോം 

ന്ൽകുന്നവർക്ുോം ,സമഡിക്ൽ െമൂെത്തിന്ുോം, സരാതുജന്ങ്ങൾക്ുമായി വിവിധ 

രരിരാടികറളാസട െോംഘടിപ്പിച്ചു. സരാതുജന് അവറ ാധോം വളർത്തുകയുോം 

അരസ്മാരവുമായി  ന്ധസപ്പട്ട ഭയവുോം കളങ്കവുോം തടയുകയുോം സചയ്യുക 

എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യോം . 

http://www.sctimst.ac.in/


 

ആർ. മാധവൻ ന്ായർ സെന് ർ റ ാർ റകാോംപ്രിസെൻെീവ് എരിസലപ്െി സകയർ  

സെന് ർ (ആർ.എോം.എൻ.െി.) ഭാരതത്തിസലയുോം  ദക്ഷിറണഷ്യയിസലയുോം ഏറ്റവുോം 

മികച്ച  ചികിത്സാ  റകപ്രമാണ്, അരസ്മാരത്തിന്ുള്ള ശസ്പ്തപ്കിയ ഉൾസപ്പസടയുള്ള 

െമപ്ഗമായ ചികിത്സ, അരസ്മാരോം  ാധിച്ച റരാഗികളുസട റ ാധവൽക്രണോം,  

റക്ഷമോം എന്നിവ ന്ൽകുന്നു.  െമപ്ഗമായ രരിചരണ െമീരന്ത്തിലൂസട അരസ്മാര 

രരിചരണോം െുഗമമാക്ുന്നതിന്ുോം, റക്ഷമോം  വർദ്ധിപ്പിക്ുന്നതിന്ുോം ഈ റകപ്രോം 

പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു . 

 

പ്ശീ ചിപ്തയിസല   ആർഎോംഎൻെിയുസട ചുമതല വെിക്ുന്ന സപ്രാ െർ റഡാ. 

ആശാലത രാധാകൃഷ്ണൻ രരിരാടിയുസട ഉത്ഘാടന്ോം  ന്ിർവെിച്ചു.   

 

കാന്ഡയിൽ ന്ിന്നുള്ള ഒമ്പതു വയസ്സുകാരി കാെിഡി റമഗൻ, അരസ്മാരോം 

 ാധിച്ചവസരക്ു ിച്ച് അവറ ാധോം വളർത്താൻ െൊയിക്ാന്ുോം, അരസ്മാരോം 

 ാധിച്ച ആരുോം തന്ിച്ചസലെന്ന് ഉ പ്പാക്ാന്ുോം തീരുമാന്ിച്ചു. അരസ്മാരത്തിന് 

അന്താരാപ്രതലത്തിൽ അോംഗീകരിക്സപ്പട്ട രുഷ്രമായ ‘ലാസവൻഡ ിന്സ  

ന്ി ത്തിന്സ  റരരിലാണ്’ അവൾ ഈ ആശയത്തിന് മാർച്ച് 26 ന്ു  രർപ്പിൾ  റഡ  

എന്ന് റരരിട്ടത്, 

 

റലാകസമമ്പാടുോം ‘രർപ്പിൾ  റഡയ്ക്ക്്’ ആളുകസള ‘രർപ്പിൾ   ിബ്ബൺ’  ധരിക്ാന്ുോം 

വിവിധ രാജയങ്ങളിൽ അരസ്മാര റ ാധവൽക്രണസത്ത രിന്തുണച്ച് 

രരിരാടികൾ െോംഘടിപ്പിക്ാന്ുോം ദിന്ോം ഉരറയാഗിക്ുന്നു , 100-ലധികോം രാജയങ്ങളിൽ 

ന്ിലവിൽ  ‘രർപ്പിൾ  റഡ’ ആറഘാഷ്ിക്ുന്നു. അരസ്മാര   ാധിതരായ 

എലൊവസരയുോം െൊയിക്ുന്നതിന്  ‘അവറ ാധ  പ്രവർത്തന് കാസമ്പയ്ക്ന്ുകൾ’ 

െോംഘടിപ്പിറക്ണ്ട ആവശയകത, സമഡിക്ൽ റൊഷ്യൽ വർക്ർ പ്ശീ ശിശിർ രാജ് 

ഉത്ഘാടന്  െഭയിൽ െവാഗതോം ആശോംെിച്ചുസകാണ്ട്  ര ഞ്ഞു. 

അരസ്മാര  റരാഗത്തിന്സ   ലക്ഷണങ്ങൾ  രഠിക്ാൻ െമൂെത്തിസന്  

റപ്രാത്സാെിപ്പിക്ുക, റരാഗോം വരുറമ്പാൾ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങസന് ആ െരർഭോം  

റന്രിടണോം, റരാഗിക്് എങ്ങസന്  െുരക്ഷിതാവസ്ഥ ഒരുക്ണോം    തുടങ്ങിയ പ്രഥമ 

ശുപ്ശൂഷ് രാഠങ്ങൾ പ്ശീ ചിപ്തയിസല അരസ്മാര വിഭാഗോം ന്യൂറ ാളജിസ്് ആയ  

അഡീഷ്ണൽ സപ്രാ െർ റഡാ. രാോംറശഖർ എൻ റമറന്ാൻ െദസ്സിന്ു  മന്സ്സിലാക്ി 

സകാടുത്തു. 



അരസ്മാര റരാഗസത്ത കു ിച്ച് ന്ിലവിൽ വലിയ ഒരു വിഭാഗോം ജന്ങ്ങളുസട  

ഇടയിൽ ഒരുരാട് സകട്ടുകഥകൾ ഉണ്ട്. "രർപ്പിൾ റഡ" എന്ന അരസ്മാര 

റ ാധവൽക്രണ രരിരാടികൾ അരസ്മാരോം കകകാരയോം 

സചയ്യുന്നതിസന്ക്ു ിച്ചുള്ള അ ിവ് വർദ്ധിപ്പിക്ുന്നതിന് റരാഗികസളയുോം അവരുസട 

കുടുോം ങ്ങസളയുോം റ ാധവൽക്രിക്ുോം. അരസ്മാരോം മന്സ്സിലാറക്ണ്ടത് എപ്ത 

പ്രധാന്മാസണന്ന് അ ിയുവാൻ,  വർഷ്ത്തിൽ ഒരിക്ൽ ന്ടക്ുന്ന "രർപ്പിൾ റഡ" 

അവെരസമാരുക്ുന്നു എന്ന് റരഷ്യന്് എജയുറക്ഷ്ൻ സവ ിന്ാ ുകളിൽ 

െോംൊരിച്ച  വിദഗ്ദ്ദ്ധർ അഭിപ്രായസപ്പട്ടു. മലയാളികൾക്ുോം മറ്റു ഭാഷ് 

റരാഗികൾക്ുമായി രണ്ടു സവബ്ബിന്ാ ുകൾ ഈ ദിന്ോം പ്ശീ ചിപ്തയിൽ 

െോംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.   

 

അറൊെിറയറ്റ് സപ്രാ െർ റഡാ.അജിത് സച ിയാൻ, അെിസ്റ്റന്് സപ്രാ െർ 

റഡാ.െരി കൃഷ്ണൻ കൂടാസത  റഡാ. ജിത്തു റജാസ്, റഡാ. െരിണി രാവുലൂരി 

(അരസ്മാരത്തിൽ റരാസ്റ്റ് റഡാക്ട ൽ സ റലാകൾ) എന്നിവർ സവബ്ബിന്ാ ുകളിൽ 

രസങ്കടുക്ുകയുോം െദസ്സിസന് റ ാധവത്ക്രിക്ുകയുോം സചയ്ക്തു. 

 

പ്ശീ ചിപ്തയിസല വിദയാർത്ഥികളുോം ജീവന്ക്ാരുോം 'റലാക രർപ്പിൾ ദിന്'വുമായി 

 ന്ധസപ്പട്ട 'റരാസ്റ്റർ മത്സരത്തിൽ' രസങ്കടുത്തു. അഡ്മിന്ിസ്റപ്ടറ്റീവ് സമഡിക്ൽ 

ഓ ീെർ റഡാ മഞ്ജു ന്ായർ റരാസ്റ്റ ുകൾ വിലയിരുത്തി വിജയികസള 

പ്രഖയാരിച്ചു.  

 

പ്ശീ ചിപ്ത  'ആയുഷ് സവൽന്സ് റയാഗ ക്ലിന്ിക്ിന്' കീഴിൽ, റരാഗികൾക്ുോം 

രരിചരണോം ന്ൽകുന്നവർക്ുോം ജീവന്ക്ാർക്ുോം പ്രറയാജന്ത്തിന്ായി റയാഗ 

രരിശീലകയായ പ്ശീമതി രാധിക,  അരസ്മാര റരാഗ പ്രതിറരാധത്തിന് 

ഗുണപ്രദമായതുോം,  മാന്െിക െോംഘർഷ്ോം ലഘൂകരിക്ുന്നതിന്ുോം ഉതകുന്ന ധയാന്ോം , 

പ്രാണായാമോം ,  വിവിധ വിപ്ശമ-റയാഗാെന്   രീതികൾ രരിശീലിപ്പിച്ചു.  

 

ന്യൂറ ാളജിസ്റ്റുകൾ, ന്യൂറ ാ സടക്റന്ാളജിസ്റ്റുകൾ, സ്രീച്ച് സത ാപ്പിസ്റ്റുകൾ, 

കെറക്ാളജിസ്റ്റുകൾ, ന്ഴെിോംഗ്ദ് ഓ ീെർമാർ, സമഡിക്ൽ റൊഷ്യൽ വർക്ർമാർ, 

സമഡിക്ൽ ചിപ്തീകരണ ഓ ീസ് സ്റ്റാഫ് , ആയുഷ്  സവൽന്സ് റയാഗ ക്ലിന്ിക്, 

അരസ്മാര റരാഗ  ാധിതർ, രരിചരണോം ന്ൽകുന്നവർ, വിദയാർത്ഥികൾ, രബ്ലിക് 

 ിറലഷ്ൻസ് ഓ ീസ് എന്നിവ ഉൾസരടുന്നതായിരുന്നു പ്ശീ ചിപ്തയിസല രർപ്പിൾ 

റഡ ടീോം. 



 

ചിപ്തങ്ങൾ: 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


