
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

பத்திரிகை அறிை்கை 

ஆகஸ்ட்-19, 2022 

மலேசியாவிே் புகையிகே இே்ோத தகேமுகைைள் அவசியம் 

நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது வாசிப்பபத் ததாடரந்்து, எதிரவ்ரும் ஆகஸ்ட் 19 

தவள்ளிக்கிழபம அன்று, சிறப்பு நாடாளுமன்றத் தேரவ்ுக்குழுவின் முதல் கூட்டம் 

ஒன்றில், புபகயிபல உற்பத்தி மற்றும் புபகத்தல் கட்டுப்பாடு மச ாதா-2022 

பரிசீலனை த ய்யப்பட உள்ளது. எதிரக்ால  ந்ததியினரிபடசய புபகயிபல 

தபாருட்கள் மற்றும் அவற்றின் மாற்றீடுகளின் கட்டுப்பாடுகபள ஒழுங்குபடுத்தும் 

சநாக்கத்துடன், புபகயிபல மற்றும் புபகத்தல் கட்டுப்பாடு மச ாதாவில் 

தெதனசரஷனல் எண்ட் சகம் (Generational End Game) முன்தமாழியப்பட்டபத 

மசலசியன் ததாராசிக் த ாப ட்டி (Malaysian Thoracic Society) ஆதரிக்கிறது. 

புகைப்பிடித்தே் உயிரைக் கைாே்லும் 

அதில் எந்ேச ் ந்சதகமும் இல்பல. மசலசியாவில், புபகப்பிடிப்பதால் ஆண்டு 

ஒன்றுக்கு சுமார ்27 200 சபர ்இறப்பதாக மதிப்பீடுகள் காட்டுகின்றது1. 

புபகப்பிடித்தல் ‘All-cause mortality’ எனப்படும் அபனத்து காரணங்களின் இறப்பு 

விகிதத்பதயும் அதிகரிக்கிறது. மசலசிய மக்களிபடசய புபகப்பிடிப்பதனால் 

ஏற்படும் சநாய்களுக்கும், ஊனத்தினால் குபறயும்  வருட ஆயுள் எண்ணிக்பகக்கும்  

(disability-adjusted life years) மற்றும் ஆயுள் இழந்த வருட காலே்திற்கும்  (years of life lost) 

முக்கியக் காரணமாக அபடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது . 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள், 

புபகப்பிடிப்பதனால் ஏற்படும் சநாய்கள் மற்றும் மிை்ைணு  சிகரரட்டு அல்லது 

தேப்பிங் (vaping) பயன்பாடு-ததாடரப்ுபடய நுபரயீரல் காயம் (EVALI) 

சநாய்களுக்கான சிகி ப்  த லவீடுகள் தத்தம் RM8.77 பில்லியன் RM369 

மில்லியனாக உயரக்கூடும் என கணிக்கப்படுகின்றது. 

புகைப்பிடிப்பவரை்ள் இளகமயிலே ஆரம்பிை்கின்ைனர் 

புபகப்பிடித்தல் நமது  மூகத்தில் பரவலாக உள்ளது மற்றும் இந்ேப் பழக்கம் 

இளபமயிசலசய ததாடங்குகிறது. 2019 சதசிய சுகாதாரம் மற்றும் சநாய் ஆய்வில் 

(2019 National Health and Morbidity Survey), 15 முதல் 19 வயது வபர உள்ளவரக்ளில் 11.6 

 தவீதம் சபர ்புபகயிபல பிடிப்பவரக்ள் மற்றும் 7.5  தவீதம் சபர ்மிை்ைணு  

சிகரரட்டுகபளப் பயன்படுத்துபேரக்ள். ஒட்டுதமாத்தமாக, இந்த வயதினரில் 15.6 

 தவீதம் சபர ்புபகயிபல ரபொருட்கனைப் பயன்படுத்துகின்றனர்1. தமலும் இந்ே 
இனடப்பட்ட கொலே்தில், இந்ேப் புை்ைிவிேரங்கை் அதிகரிே்து இருக்க 
ேொய்ப்புை்ைது. 

பரிசீலனை ரசய்யப்பட்ட மதசொேொவிை் தநொக்கம், 2040-ஆம் ஆண்டுக்குை் 
மதலசியொவில் புனகப்பிடிப்தபொரிை் எண்ணிக்னக 5 விழுக்கொட்டுக்கும் 
குனைேொைேொக மொை்ைவும், சிறுேரக்ை் மை்றும் இனைஞரக்ை் மே்தியிதல 
புனகப்பிடிக்கும் பழக்கே்னே ேவிரக்்கவும் மை்றும் புனகப்பிடிக்கொேேரக்னைப் 
பொதுகொப்பேொகும்4. 

மதலசியை் ரேொரொசிக் ரசொனசட்டி (Malaysian Thoracic Society), சமுேொயே்தில் 
புனகப்பிடிக்கும் பழக்கே்னேக் குனைக்கவும் மை்றும் முறியடிக்கவும் 
எடுக்கப்படும் எந்ே விே முயை்சினயயும், எல்லொ விே முயை்சினயயும் 



 

 

ஆேரவிக்கிைது. அதிலும், புனகப்பிடிக்கொ ேழக்கே்னே இனைஞரக்ை் மே்தியில் 

உருேொக்கிைொல், அதிக மை்றும் நீண்ட கொல மொை்ைே்னே உருேொக்கும். புனகயினல 
மை்றும் புனகே்ேல் கட்டுப்பொடு மதசொேொவில் முை்ரமொழியப்பட்ட 
ரெரைதரஷைல் எண்ட் தகம் (Generational End Game) ஏை்றுக்ரகொை்ைப்படுேதேொடு 
மட்டுமிை்றி வினரவில் அமலொக்கம் ரசய்யப்பட தேண்டும். இந்ே 
முை்முயை்சியிைொல் ஏை்படும் தநரம்னையொை வினைவுகை் ேை்தபொனேய 
மக்கைிை் நலே்னே மட்டுமிை்றி, ேரும் சந்ேதியிைரிை் நலே்னேயும் கருே்தில் 
ரகொை்ேேொல், இேனைப் பரிசீலனை ரசய்ய நியமிக்கப்பட்டுை்ை ரேரிவுக்குழு 
கொல ேொமேமிை்றி அேனை ஏை்றுக்ரகொை்ை தேண்டும். 
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The Malaysian Thoracic Society is a professional medical body that represents the 

respiratory medical fraternity with the objective of advancing knowledge and practice of 

respiratory medicine in Malaysia. 
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