
  

 

 

 

 

பத்திரிகைச் செய்தி                                            18.11.2020 

விஷ ெட்டம் 1952-ஐ உறுதியாை அமல்படுத்துங்ைள் 

_________________________________________________________________________ 

 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட விஷங்ைள் உணவில் சதாடர்ந்து செர்க்ைப்படுவது 
ைண்டு பிடிக்ைப்பட்டிருக்ைின்ற ைாரணத்தால் உணவு ெட்டம் 1952-ஐ 
உறுதியாை அமல்படுத்துமாறு பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைத் தகைவர் 
முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் சைட்டுக்சைாண்டார். 
   

ஆசராக்ைிய பானங்ைள், மிட்டாய், குழம்பிக் ைைகவ (coffee) ஆைியகவ 
சபான்ற சுமார் 21 விதமான உணவு தயாரிப்புைளில் ெில்சடனாபில் 
(sildenafil), தடைபில் (tadalafil), சடக்ொசமத்தாசொன் (dexamethasone) மற்றும் 
பிசரட்னிசொசைான் (prednisolone) சபான்ற ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட விஷங்ைள் 
இருப்பதாை சுைாதார அகமச்சு ைண்டறிந்துள்ளது. 
 

ெில்சடனாபில் என்பது கவயாக்ரா (Viagra) என்ற பாலுணர்கவத் தூண்டும் 
மருந்தில் செர்க்ைப்படும் ஒரு முக்ைிய ைைகவயாகும். இது ொயைிஸ் 
(Cialis) என்றும் அகழக்ைப்படுைிறது. சடக்ொசமத்தாசொன் மற்றும் 
பிசரட்னிசொசைான் ஆைிய இரண்டும் ஊக்ை மருந்துைள் (steroid)ஆகும்.    

 

ெில்சடனாபில், தடைபில், சடக்ொசமத்தாசொன் மற்றும் பிசரட்னிசொசைான் 
எல்ைாம் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட மருந்துைளாகும்.  இதகன மருத்துவரின் 
அனுமதி இன்றி வாங்ை முடியாது.  ஆனால் இந்த மருந்துைள் எப்படி 
உணவுத் தயாரிப்பாளர்ைளின் கைைளுக்குப் சபாைிறது என்று முகைதீன் 
சைள்வு எழுப்பினார். 
 

ைடந்த ைாைங்ைளில் மருந்துைள் செர்க்ைப்பட்ட குழம்பிகய (coffee) 

உட்சைாண்டு மக்ைள் ச ாய்வாய்ப்பட்ட மற்றும் இறந்துசபான ெம்பவங்ைள் 
 ிைழ்ந்துள்ளன.   

 

2014-ல் 36 வயது ஆடவர், அவருக்கு விருப்பமான “பாரம்பரிய” குழம்பிகய 
குடித்து இறந்துசபானார்.  இந்தக் குழம்பியில் பாலுணர்கவத் தூண்டும் 
ெில்சடனாபில் செர்க்ைப்பட்டிருந்தது.  இந்தக் குழம்பியில் உள்ள 
ெில்சடனாபில் மற்றும் சைகபன் இரண்டுசம இகணந்து ஒருவருகடய 
உடைில் இரத்தக் சைாதிப்கப அதிைப்படுத்தும் . இதகன 



ெரிசெய்யாதசபாழுது ஒருவர் இறந்துசபாைக்கூடும். ெம்பந்தப்பட்ட குழம்பி 
தயாரிப்பு தகட செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட இன்னும் அது ெந்கதயில் 
விற்ைப்படுைிறது. 
 

உணவுைளில் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட மருந்துைள் செர்க்ைப்படுவது இது முதன் 
முகறயல்ை.  இந்தப் பிரச்ெகனகய பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் 2008-
ைிருந்சத சுைாதார அகமச்ெின் பார்கவக்கு சைாண்டு சென்றிருக்ைிறது.  
சதாங்ைாட் அைி (Tongkat Ali) அல்ைது ைாச்ெிப் பாத்திமா (Kacip Fatimah) 

சபான்ற குழம்பி ைைகவைளில் பாரம்பரியப் சபாருள்ைள் 
செர்க்ைப்படுைின்றன என்று அதன் தயாரிப்பாளர்ைள் சைாரிக்கை விடுப்பதாை 
பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ை ஆய்வு ைாட்டுைிறது.  ஆனால் அதனுகடய 
வணிைச் ெின்னசமா, குறிப்பிட்ட குழம்பி ஆண்ைளுகடய பாைியல் 
வைிகமகய கூட்டுவதாைசவ குறிக்ைின்றது. 
 

ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட மருந்துைள் செர்க்ைப்பட்ட உணவுைகளயும், இகண 
உணவுைகளயும் சுைாதார அகமச்சு பறிமுதல் செய்வகத  ாம் 
பார்த்துக்சைாண்டுதான் இருக்ைிசறாம்.  குறிப்பிட்ட மருந்துைள் 
செர்க்ைப்பட்ட தயாரிப்புைகள ெம்பந்தப்பட்ட அதிைாரிைள் தகட 
செய்திருந்தாலும் கூட அது ெந்கதயில் சதாடர்ந்து விற்பகனக்கு கவக்ைப் 
பட்டிருப்பதுதான் சவதகனயான விஷயம் என்றார் முகைதீன்.   

 

ஆகையால், உணவுப் சபாருள் தயாரிப்பாளர்ைள் எங்ைிருந்து இந்த 
மருந்துைகள சைாள்முதல் செய்ைிறார்ைள் என்பதகனக் ைண்டறிய சுைாதார 
அகமச்சு சொதகனைகள சமற்சைாள்ள சவண்டும்.  அவர்ைள் இதகனச் 
செய்யாத பட்ெத்தில், இது சபான்ற ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட மருந்துைள் 
அடங்ைிய உணவு தயாரிப்புைள் ெந்கதயில் விற்ைப்படுவகத எவ்வாறான 
திடீர் சொதகனைளுக்கும் தடுத்து  ிறுத்தாது. 
 

இதகனக் ைருத்தில் சைாண்டு சுைாதார அகமச்சு பிரச்ெகனகய 
முகளயிசைசய ைிள்ளி எறிய சவண்டும்.   விஷ ெட்டம் 1952-ஐ மிைவும் 
உறுதியாை சுைாதார அகமச்சு செயலுக்குக் சைாண்டு வர சவண்டும் என 
பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைத் தகைவர் முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் 
சைட்டுக்சைாண்டார்.   

 

முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் 

தகைவர் 

பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் 

 
 


