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മങ്കിപ ോക്സ ്(കുരങ്ങ ് നി) 
ല ോകത്്ത ഇലപോഴ ും ലകോവിഡ ്-19 പോൻഡഡമിക്ക ്പിടിമ റ ക്ക ലപോഴ ും ക രങ്ങ പനി ഒര  

പ തിയ ആലരോഗ്യ പ്പതിസന്ധിഡയക്ക റിച്ച ്ഒര  ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്ക ന്ന . 

2022 ഡമയ ്21 വഡര  ല ോറട്ടറി സ്ഥിരീകരിച്ച 92 ക രങ്ങ പനി ലകസ കള ും 28 

സുംശയോസ്പദമോയ ലകസ കള ും ല ോകോലരോഗ്യ സുംഘടന (ഡബ്ല്യ എച്്ചഒ) 12 

അുംഗ്രോജ്യങ്ങളിൽ റിലപോർട്്ട ഡെയ്തിട്ട ണ്ട്. അന  ന്ധ മരണങ്ങഡളോന്ന ും റിലപോർട്്ട 

ഡെയ്തിട്ടില്ല. 

 

ഓസല്പ്ട ിയ, ഡ ൽജ്ിയും, കോനഡ, പ്രോൻസ,് ജ്ർമ്മനി, ഇറ്റ ി, ഡനതർ ോൻഡ്സ്, 

ലപോർച്ച ഗ്ൽ, സ്ഡപയിൻ, സവീഡൻ, യ ണണറ്റഡ് കിുംഗ്ഡും, യ ണണറ്റഡ ്ലേറ്റ്സ ്ഓര ്

അലമരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്്ന ലകസ കൾ റിലപോർട്്ട ഡെയ്യഡപട്ടിട്ട ണ്ട.് 

സ്ഥിരീകരിച്ച എല്ലോ മങ്കിലപോക്സ ്ലകസ കൾക്ക ും നിർ ന്ധിത കവോറന്ണറൻ 

ഏർഡപട ത്തിയ ആദയ് രോജ്യമോയി ഡ ൽജ്ിയും മോറി. 

ലക്ഷണങ്ങൾ 

 

തിണർപ്, പനി,  ിുംര് ലനോഡ കൾ വീർക്ക ക  എന്നിവയോണ്  ക്ഷണങ്ങൾ  - ക രങ്ങൻ 

ലപോകസ്ിന്ഡറ ക്ലിനിക്കൽ സവഭോവും വസൂരിയ മോയി സോമയമ ള്ളതോഡണങ്കി  ും, 

ക രങ്ങ പനി വസൂരിഡയക്കോൾ വ ിയ പകർച്ചവയോധിയഡല്ലന്ന ും ല ോകോലരോഗ്യ 

സുംഘടനയ ഡട കണക്കന സരിച്ച ്ഗ് ര തരമോയ അസ ഖങ്ങൾ 

ഉണ്ടോക്കിഡല്ലന്ന ും  പറയഡപട ന്ന . 

 

ആപ്രിക്കയ്ക്ക ്പ റത്്ത ഇത്തരഡമോര  ക രങ്ങ പനി വയോപനും  വളഡര 

അപൂർവമോയതിനോൽ  ഇത ് ശോസ്പ്തജ്ഞര ഡട സമൂഹഡത്ത ആക  ഡപട ത്ത ന്ന . 

ആലഗ്ോളത ത്തിൽ, സോലങ്കതികത വികസിച്ച ഡകോണ്ടിരിക്ക ന്ന സോഹെരയത്തിൽ , 

രോജ്യങ്ങളിൽ കൂട തൽ ക രങ്ങ പനി ലകസ കൾ തിരിച്ചറിയഡപട ഡമന്ന് ല ോകോലരോഗ്യ 

സുംഘടന പ്പതീക്ഷിക്ക ന്ന . 

 

വസൂരി വോക്സിലനഷനിൽ നിന്ന ള്ള പ്പതിലരോധലശഷി ക റയ ന്നതോണ് മങ്കിലപോക്സ ്

ണവറസിന്ഡറ തിരിച്ച വരവിന ്പിന്നിഡ  ഒര  കോരണും എന്്ന ഗ്ലവഷണങ്ങൾ െൂണ്ടി 
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കോണിക്ക ന്ന . ആലഗ്ോളത ത്തിൽ, 40-50 വർഷത്തില ഡറയോയി, കൂട്ട വോക്സിലനഷൻ 

ണപ്ഡവ കൾ നിർത്തിയിട്്ട. 

 

“നി വിഡ   ഭയമോയ ഡതളിവ കൾ സൂെിപിക്ക ന്നത ്ക രങ്ങ പനി  ോധിച്ച ഒരോള മോയി 

അട ത്ത ശോരീരിക സപർക്കും പ  ർത്ത ന്നവരോണ് ഏറ്റവ ും കൂട തൽ 

അപകടസോധയതയ ള്ളവർ എന്്ന ” ഡമയ ്21 ന ്WHO പ റത്തിറക്കിയ പ്പസ്തോവനയിൽ 

പറഞ്ഞ . 

വര ും ദിവസങ്ങളിൽ ലരോഗ്ും ണകകോരയും ഡെയ്യ ന്നതിന ള്ള കൂട തൽ സോലങ്കതിക 

ശ പോർശകൾ യ എൻ ആലരോഗ്യ ഏജ്ൻസി നൽക ും. 

എന്തോണ ്മങ്കിപ ോക്സ?് 

ല ോകോലരോഗ്യ സുംഘടനയ ഡട അഭിപ്പോയത്തിൽ, മങ്കിലപോക്സ് ഒര  ണവറൽ സൂലനോസിസ ്

ആണ് - മൃഗ്ങ്ങളിൽ നിന്്ന മന ഷയരില ക്ക് പകര ന്ന ണവറസ് മൂ മ ണ്ടോക ന്ന ഒര  

ലരോഗ്ും. വസൂരി ലരോഗ്ികള ലടതിന ്സമോനമോയ  ക്ഷണങ്ങളോണ ്ഇതിന ്ഉള്ളത.് 

1958-ൽ ഒര  ഡോനിഷ ് ല ോറട്ടറിയിൽ നിന്്ന ക രങ്ങ കളിൽ ണവറസ് 

കഡണ്ടത്തിയതിൽ നിന്നോണ് 'മങ്കിലപോക്സ്' എന്ന ലപര ്ഉത്ഭവിച്ചത.് 

 

1970-ൽ ഡഡലമോപ്കോറ്റിക ്റിപബ്ല്ിക ്ഓര ്ലകോുംലഗ്ോയിഡ  ഒര  ക ട്ടിയി ോണ ്ആദയഡത്ത 

മന ഷയ ലകസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത.് എന്നിര ന്നോ  ും, 1980-ൽ ഇത ്'ല ോകഡമപോട ും 

നിർമോർജ്നും' ആയി പ്പഖയോപിക്കഡപട്ട . 

 

മ റിവ കൾ, ശരീര പ്സവങ്ങൾ, ശവസന ത ള്ളികൾ, കിടക്ക ലപോ  ള്ള മ ിനമോയ 

വസ്ത ക്കൾ എന്നിവയി ൂഡടയ ും അട ത്ത സപർക്കത്തി ൂഡടയ മോണ് ണവറസ ്ഒരോളിൽ 

നിന്്ന മഡറ്റോരോളില ക്്ക പകര ന്നത.് 

 

ക രങ്ങ പനിയ ഡട ഇൻക ല ഷൻ കോ യളവ ്സോധോരണയോയി 6 മ തൽ 13 ദിവസും 

വഡരയോണ,് എന്നോൽ ഇത ്5 മ തൽ 21 ദിവസും വഡരയോകോും എന്ന ും WHO പറയ ന്ന . 

ഇന്തയയിലല സ്ഥിതിഗതികൾ  

ക രങ്ങ പനി  ോധിച്ചതോയി സുംശയിക്ക ന്ന ലകസ കൾ നിരീക്ഷിക്കോന ും 

തിരിച്ചറിയോന ും ഉെിതമോയ െികിത്സയ്ക്കോയി അവഡര ആലരോഗ്യ ലകപ്രങ്ങളിൽ 

ഐഡസോല റ്റ ്ഡെയ്യോന ും തമിഴന്ോട് സർക്കോർ ജ്ില്ലോ കളക്ടർമോർക്ക ും ലകോർപലറഷൻ 

കമ്മീഷണർമോർക്ക ും നിർലേശും നൽകി. ആള കളിൽ എഡെങ്കി  ും  ക്ഷണങ്ങൾ 

ഉലണ്ടോഡയന്ന ്നിരീക്ഷിക്കോൻ ഉലദയോഗ്സ്ഥലരോട് ആവശയഡപട്ടതോയി സുംസ്ഥോന 

ആലരോഗ്യ ക ട ും ലക്ഷമ പ്പിൻസിപൽ ഡസപ്കട്ടറി ലഡോ. ഡജ്. രോധോകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ . 
 

ക രങ്ങ പനി അണ  ോധ കഡണ്ടത്തോന ള്ള നിരീക്ഷണും എല്ലോ അെോരോഷപ്്ട പ്പലവശന 

ലകപ്രങ്ങളി  ും ഇെയ കഴിഞ്ഞയോഴ്ച ശക്തമോക്കിയിര ന്ന . ക രങ്ങ പനി 

ഉള്ള  രോജ്യങ്ങളിൽ നിന്്ന വര ന്ന യോപ്തക്കോര ഡട 21 ദിവസഡത്ത യോപ്തോ െരിപ്തും 

ലശഖരിക്കോന ും അവര ഡട നി വിഡ  ആലരോഗ്യനി  പരിലശോധിക്കോന ും 

ഉലദയോഗ്സ്ഥലരോട് ആവശയഡപട്ടിട്ട ണ്ട.് 
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സ്ഥിതിഗ്തികൾ സൂക്ഷ്മമോയി നിരീക്ഷിക്കോൻ നോഷണൽ ഡസന്റർ ലരോർ ഡിസീസ ്

കൺലപ്ടോൾ (എൻസിഡിസി), ഇെയൻ കൗൺസിൽ ഓര ്ഡമഡിക്കൽ റിസർച്ച ്

(ഐസിഎുംആർ) എന്നിവലരോട് ലകപ്ര ആലരോഗ്യമപ്െി മൻസ ഖ ്മോണ്ഡവയ നിർലദശിച്ച . 

 

വോകസ്ിനുകൾ 

വസൂരി നിർമ്മോർജ്ജന പരിപോടിയിൽ ഉപലയോഗ്ിച്ച വോക്സിന കള ും 

ക രങ്ങ പനിഡക്കതിഡര സുംരക്ഷണും നൽക ന്ന . 

 

അല്ലോത്തപക്ഷും, ഡഡന്മോർക്ക് ആസ്ഥോനമോയ ള്ള  ലവറിയൻ ലനോർഡിക ്കപനിയോയ 

 ലവറിയൻ ലനോർഡിക,് ക രങ്്ങലപോക്സ് ണവറസിന ും വസൂരിക്ക മ ള്ള ജിന്നിപയോസ ്

എന്ന വോക്സിൻ കണ്ടത്തിയിട്ട ണ്ട.് 
 

2015-ൽ, ഡസന്റർസ് ലരോർ ഡിസീസ ്കൺലപ്ടോൾ ആൻഡ ്പ്പിവൻഷന ും (സിഡിസി) 

ര ഡ ്ആൻഡ ്പ്ഡഗ് ്അഡ്മിനിസ്ലപ്ടഷന ും (എഫ്ഡിഎ) അപൂർവ ണവറസിന ള്ള വോക്സിൻ 

ആയി ജ്ിന്നിലയോസിന്ഡറ ഉപലയോഗ്ും അുംഗ്ീകരിച്ച . 

 

ഇത് FDA-അുംഗ്ീകൃതമോയ ഏക വസൂരി, ക രങ്ങ ്ലപോക്സ് വോക്സിനോണ്. 
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