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ല

ോകോല ോഗ്യ ദിനം

ല ോകോല ോഗ്യ ദിനം (ഏപ്രിൽ 7):എല്ലാ വർഷവ ും ഏപ്രിൽ 7 ല ാകാല ാഗ്യ ദിനമായി
ആച ിക്ക ന്ന . Iആല ാഗ്യത്തെക്ക റിച് ും ലേമത്തെക്ക റിച് ും അവല ാധും
വളർെ ന്നതിന ും ഗ്
ത മായ ആല ാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർെിക്കാട്ട ന്നതിന്
ല ാകത്തമമ്പാട മ ള്ള ആള കത്തള ഒ മിച്് ത്തകാണ്ട വ ന്നതിന മായി എല്ലാ വർഷവ ും ഈ
ദിനും ആച ിക്ക ന്ന . അതിലവഗ്ും മാറിത്തക്കാണ്ടി ിക്ക ന്ന ഈ കാ ഘട്ടെിൽ, ഏത്
സാഹച യെിന ും വവകാ ികമായ ും ശാ ീ ികമായ ും സാമ്പെികമായ ും
തയ്യാറാലവണ്ടത് വളത്ത പ്രധാനമാണ് ഈ ദിനും നത്തെ ഓർമിപ്പിക്ക ന്ന .
ആല ാഗ്യക മായ ജീവിതവശ ി നയിക്ക ന്നതിന ള്ള താലക്കാൽ ശാ ീ ികവ ും
മാനസികവ മായ ആല ാഗ്യും തെി ള്ള സന്ത ിതാവസ്ഥ നി നിർെ ക എന്നതാണ്.
ആല ാഗ്യക മായ ജീവിതവശ ി മാറ്റങ്ങൾ വ ൊൻ നിങ്ങൾക്ക് സെർദ്ദും
ഭിക്ക ത്തന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകാന്തത അന ഭവിക്ക ന്നില്ല. ളിതമായ ഭേണപ്കമെി ും
ത്തര മാറ്റെി മ ള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങള ത്തട ത്തമാെെി ള്ള ആല ാഗ്യും ത്തമച്ത്തപ്പട ൊൻ
സഹായിക്ക ും.
രകർച്വയാധി, മ ിനമായ പ്ഗ്ഹും, വർദ്ധിച് വ ന്ന കയാൻസർ, ആസ്മ, ഹൃലപ്ദാഗ്ും
ത ടങ്ങിയ ല ാഗ്ങ്ങൾക്കിടയിൽ, 2022 ത്ത ല ാകാല ാഗ്യ ദിനെിൽ, മന ഷയത്ത യ ും
പ്ഗ്ഹത്തെയ ും ആല ാഗ്യക മായി നി നിർെ ന്നതിന ും ആല ാഗ്യ സമൂഹങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്ക ന്നതിന ള്ള ഒ പ്രസ്ഥാനത്തെ ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്നതിന ും ആവശയമായ
അടിയന്ത പ്രവർെനങ്ങളിൽ ല ാകാല ാഗ്യ സുംഘടന ആലഗ്ാള പ്ശദ്ധ ലകപ്രീക ിക്ക ും.
ല ാകത്തമമ്പാട മ ള്ള 13 ദശ േെി ധികും മ ണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാവ ന്ന രാ ിസ്ഥിതിക
കാ ണങ്ങളാൽ സുംഭവിക്ക ന്നതായി WHO കണക്കാക്ക ന്ന . മന ഷയ ാശി ലന ിട ന്ന
ഏറ്റവ ും വ ിയ ആല ാഗ്യ ഭീഷണിയായ കാ ാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയ ും ഇതിൽ ഉൾത്തപ്പട ന്ന .
കാ ാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി എന്നത് ആല ാഗ്യ പ്രതിസന്ധി കൂടിയാണ്.
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ച ിപ്രം
1948 ഏപ്രിൽ 7-ന് പ്രാ
യെിൽ വന്ന ല ാകാല ാഗ്യ സുംഘടനയ ത്തട ആദയത്തെ
ഔലദയാഗ്ിക പ്രവർെനങ്ങളിത്ത ാന്നാണ് ല ാകാല ാഗ്യ ദിനും. ആദയത്തെ ല ാകാല ാഗ്യ
ദിനും 1949 ജൂവ 22-ന് ആച ിച് , രിന്നീട് വിദയാർത്ഥി രങ്കാളിെും ലപ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക ക
എന്ന േയലൊത്തട തീയതി ഏപ്രിൽ 7-ല ക്ക് മാറ്റി.
ല ാകാല ാഗ്യ ദിനെിന്ത്തറ ച ിപ്തും മനസി ാക്കാൻ, 1945 ൽ ഐകയ ാഷ്പ്ട
സലെളനെിൽ നടന്ന ല ാകാല ാഗ്യ സുംഘടനയ ത്തട സൃഷ്ടി ലനാലക്കണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ആല ാഗ്യ വിഷയങ്ങൾ ചർച് ത്തചയ്യാൻ മാപ്തും പ്രതിജ്ഞാ ദ്ധമായ ഒ ര തിയ സവതപ്ന്ത
സുംഘടന സൃഷ്ടിക്ക ന്നതിന ള്ള ഒ പ്രലമയും രാസാക്കി. 1948 ഏപ്രിൽ 7 ന് ല ാകാല ാഗ്യ
സുംഘടന ആ ുംഭിക്ക ന്നതിന ള്ള ക ാറിൽ 61 ാജയങ്ങൾ ഒപ്പ വച് .

ല

ോകോല ോഗ്യ ദിന ര ം

ഈ വർഷത്തെ ല ാകാല ാഗ്യ ദിനെിന്ത്തറ പ്രലമയും "നമ്മുടെ പ്ഗ്ഹം, നമ്മുടെ
ആല ോഗ്യം" എന്നതാണ്. പ്ഗ്ഹെിൽ വള ന്ന രകർച്വയാധികൾക്ക ും
മ ിനീക ണെിന ും ഇടയിൽ, കയാൻസർ, ആസ്മ, ഹൃലപ്ദാഗ്ും ത ടങ്ങിയ ല ാഗ്ങ്ങൾ
അതിലവഗ്ും വർദ്ധിച് ത്തകാണ്ടി ിക്ക കയാണ്. “മന ഷയത്ത യ ും പ്ഗ്ഹത്തെയ ും
ആല ാഗ്യക മായി നി നിർൊൻ” ആവശയമായ അടിയന്ത നടരടികളിൽ ആലഗ്ാള പ്ശദ്ധ
ലകപ്രീക ിക്കാൻ ല ാകാല ാഗ്യ സുംഘടന േയമിട ന്ന .
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വിദയോർത്ഥികൾക്കുള്ള ആല ോഗ്യ നുറുങ്ങുകൾ










ആല ാഗ്യക മായ ജീവിതും നയിക്ക ന്നതിന ള്ള ഏറ്റവ ും പ്രധാനത്തപ്പട്ട
ഘട്ടങ്ങളിത്ത ാന്ന് നന്നായി സമീകൃതാഹാ ും കഴിക്ക ക എന്നതാണ്. ഓല ാ ദിവസവ ും
ക റഞ്ഞത് മൂന്ന് സമീകൃതവ ും ലരാഷകസമൃദ്ധവ മായ ഭേണും കഴിക്കണും.
നിങ്ങള ത്തട ശാ ീ ിക ആല ാഗ്യെിന് ഉറക്കും നിർണായകമാണ്, കൂടാത്തത
അമിതവണ്ണവ ും ഹൃലപ്ദാഗ്വ ും ഉൾത്തപ്പത്തടയ ള്ള വിവിധ ല ാഗ്ങ്ങള മായി
ഉറക്കമില്ലായ്മത്തയ ഗ്ലവഷണും
ന്ധിപ്പിച്ി ിക്ക ന്ന . എല്ലാ പ്രായെി മ ള്ള
ആള കൾക്ക് നല്ല ാപ്തി ഉറക്കും പ്രധാനമാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ
കഴിയ ന്നതി ും കൂട തൽ വിധെിൽ നിങ്ങള ത്തട ആല ാഗ്യെിന് ഗ് ണും ത്തചയ്യ ും.
സെർദ്ദും നിങ്ങള ത്തട ആല ാഗ്യത്തെ ലദാഷക മായി
ാധിക്ക ന്ന , ഇത് ശ ീ ഭാ ും
വർദ്ധിപ്പിക്കാന ും നി വധി ല ാഗ്ങ്ങൾ രിടിത്തരടാന ും അന വദിക്ക ന്ന . വയായാമും,
പ്രകൃതി വർദ്ധനകൾ, ആഴെി ള്ള ശവസന വയായാമങ്ങൾ, ധയാനും
എന്നിവ ത്തടൻഷൻ ഒഴിവാക്കാനാക ന്ന ചി വഴികൾ മാപ്തമാണ്.
ശാ ീ ിക ആല ാഗ്യും ലരാത്ത തത്തന്ന നിർണായകമാണ് മാനസികാല ാഗ്യവ ും.
നിങ്ങള ത്തട മാനസികാല ാഗ്യും നിങ്ങള ത്തട ശാ ീ ിക ലേമെിന്ത്തറ ഒ
ത ഭമാത്തണന്ന് അറിയ ക. നിങ്ങള ത്തട മാനസികാല ാഗ്യും രതിവായി
സ്ും
നി ീേിക്ക കയ ും വി യി െ കയ ും ത്തചലയ്യണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ആല ാഗ്യവ ും സ േിതവ മായി ിക്കാന ള്ള ഒ മികച് മാർഗ്മാണ് വയായാമും.
ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസും വത്ത പ്കമമായ വയായാമും ത്തചയ്യ ന്നത് അതിജീവനവ ും
ശാ ീ ിക ആല ാഗ്യവ ും ത്തമച്ത്തപ്പട െ ന്നതായി ഗ്ലവഷണെിൽ
കത്തണ്ടെിയിട്ട ണ്ട്.

