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“குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அவர்களுக்கான
சத்தான சமச்சீர் உணவு. ஆனால் இந்தியா இத்தகைய உணவுகள் கிடைக்காமல்
வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் ஏராளம். 36% குழந்தைகள் தங்கள் வயதுக்கேற்ற உயரம்
இல்லாமலும், 19% குழந்தைகள் தங்கள் உயரத்திற்கேற்ற பருமன் இல்லாமலும்
இருக்கிறார்கள். 

6 முதல் 59 மாதம் வரையிலான குழந்தைகளில் 67% பேர் இரத்த சோகையுடன்
இருக்கிறார்கள். வசதி படைத்தோர், வசதியற்றோர் என பலதரப்பட்ட குழந்தைகளும்
இதில் அடங்குவர். 

உரிய ஊட்டச்சத்து கிடைக்காத காரணத்தால் அவதியுறும் குழந்தைகளும், அதற்கான
வாய்ப்பிருந்தும் உண்ணாத குழந்தைகளும் இதில் உள்ளனர்.
பிஞ்சுகளுக்குத் தாய்ப் பால் வழங்குவதன் அவசியத்தைப் பெற்றோர் உணர்ந்திட
வேண்டும். முதல் 6 மாதத்திற்கு தண்ணீர், பால் உள்பட வேறு எதுவும்
குழந்தைக்குத் தேவையில்லை; தேவையான அனைத்தும் தாய்ப்பாலில் உள்ளது
என்கிறார்கள் மருத்துவதுர்கள்.

அதே நேரம் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் தாய்ப்பால் மிகவும் முக்கியமானதாகும். பிற
உணவுகள் கொடுக்கத் தொடங்கிய பின்னும் தாய்ப்பால் மிகவும் முக்கியமாகும். 
கோவிட் காலத்திற்குப் பிறகு உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி தொடர்பாக நாம் கவலை
கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? இதை மேம்படுத்த ஊட்டச்சத்தும் மிகவும்
அவசியமாகும்” என்று யுனிசெப் அமைப்பின் சார்பில் டேராடூனில் நடைபெற்ற
கிரிட்டிகல் அப்ரைசல் ஸ்கில்ஸ் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்ற ஊட்டச்சத்து நிபுணரும்
யுனிசெப்பின் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு வல்லுநருமான காயத்ரி சிங் தெரிவித்தார்.

ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகமும், தாமஸ் ராய்ட்டர்ஸ் பவுண்டேசனும் இணைந்து
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செய்திகளின் உண்மைத் தன்மையை ஆராய்வதற்காக இந்தப் பாடத்தை
உருவாக்கியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

  

மற்றொரு கேள்விக்குப் பதில் அளிக்கையில், “இத்தகைய ஊட்டச்சத்து கிடைக்கப்
பெறாத குழந்தைகளுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள்
கொண்டு வந்திருக்கும் காலை உணவுத் திட்டம் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் பெரும்
பங்கு வகிக்கிறது. குறைந்த அளவே உண்ணும் வகையில் தான் சிறிய குடல்
குழந்தைகளுக்கு இருக்கிறது. அதனால் தான் அடிக்கடி உணவு உண்டாலும் கூட,
அடிக்கடி பசி உணர்வு வருகிறது. ஆனால், வறுமையின் காரணமாக காலையில் உணவு
உண்ணாமல் பள்ளிக்கு வரும் குழந்தைகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் திட்டம் எத்தனை
முக்கியமானது என்பதை அனைவரும் அறிவார்கள்” என்றும் எடுத்துக் கூறினார்.

மருத்துவத் துறை சார்ந்து செய்திகளில் வரும் பல்வேறு பொய்ச் செய்திகளையும்,
புரளிகளையும் உரிய மருத்துவர்கள் மூலம் தெளிவுபெற்று ஊடகங்கள் வெளியிட
வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படைப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. யூ டியூபில்
வருகிறது; வாட்ஸ் அப்பில் வருகிறது என்று கண்ட கண்ட கசாயங்களைக் குடிப்பதும்,
நோய்த் தடுப்பூசிகளை மறுப்பதும் எத்தகைய கொடிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்
என்பதையும் வல்லுநர்கள் எடுத்துரைத்தனர். 

பிஞ்சுகளே, மருத்துவம் தொடர்பாக வரும் எந்தச் செய்தியையும், கற்றுத் தேர்ந்த
மருத்துவரிடம் விளக்கம் பெற்றே நீங்களும் பிறருக்குச் சொல்ல வேண்டும்.
பெரியோர்கள் எதையோ ஃபார்வேர்டு செய்து கொண்டேயிருக்கும் வியாதிக்கு
நீங்களும் ஆட்பட்டுவிடக் கூடாது!

- ச.பிரின்சு என்னாரெசு பெரியார்
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