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ப�ொதை மருந்துககு அடிதமயொன �ிளதளயுடன் ப�ொரொடுவது ்கடும்துயர் அளிககும் மற்றும் மி்கவும் 
்கஷடமொன அனு�வம். ப�ற்பறொர், �ிளதள்கள வளர்ந்து ப�ரியவர்்கள ஆனப் �ிறகு ப�ொதை மருந்து 
�ழக்கத்து ஆளொவொர்்கள என்று ்கற்�தன கூட பெயைிருக்க மொடடொர்்கள. ஆனொல் அது அப்�டி அல்்ல. 
�ைின்ம வயைினரிதடபய ப�ொதைப் �ழக்கம் இருப்�து ஓர் அப்�டடமொன உணதம. பமலும் இது 
வயது, இனம் மற்றும் ப�ொருளொைொர வழிமுதற்கள ப�ொன்ற வித்ைியொெம் இன்றி எல்ப்லொரொலும் 
�யன்�டுத்ைப்�டு்கிறது.

2007 முைல் 2011 வதர ெிங்கப்பூரில் ப�ொதைப் ப�ொருள �யன்�டுத்ைியைற்்கொ்க த்கது பெயயப்�டட 
இதளயர்்களின்1 எண்ிகத்க பமல்பநொக்கிபய இருந்ைிருக்கிறது. ஒவபவொரு வருடமும் ப�ொதைப் 
ப�ொருதளப் �யன்�டுத்துவைற்்கொ்க த்கது பெயயப்�டும் இதளயர்்களின் எண்ிகத்க ெரொெரியொ்க சுமொர் 
190 ஆயினும், இது ்கடந்ை மூன்று ஆணடு்களில் நித்லயொ்க உளளது. இந்ை எண்ிகத்க இன்னமும் 
முந்தைய வருடங்களில் உளளதைக ்கொடடிலும் அைி்கமொ்கபவ உளளது. ப�ொதைப் ப�ொருதளப் புைிைொ்கப் 
�யன்�டுத்ைத் துவங்கியுளளவர்்கள பைொடர்ந்து அைி்க அளவில் இதளயர்்களொ்கபவ உளளனர். 17 முைல் 
21 வயதுககுட�டட இதளயர்்கள ப�ொதைப் ப�ொருள �ழக்கத்ைிற்கு எளிைில் அடிதமயொவைற்்கொன 
மனப்ப�ொகத்கக ப்கொணடிருப்�ைற்கு அைி்க வொயப்�ிருந்ைது என்று ப�ொதைப் ப�ொருள �யன்�ொடடுககு 
எைிரொன பைெிய மன்றத்ைொல் (NCADA) பமற்ப்கொளளப்�டட இதளயர் அறிவு குறித்ை ்கருத்ைொயவு 2013 
பைரிவித்துளளது. பு்கழப�ற்ற ைிதரப்�டங்கள மற்றும் பைொத்லக்கொடெி ஆ்கியதவ ப�ொதைப் ப�ொருள 
�ழக்கத்தை இயல்�ொனைொ்க ்கொண�ிககும் அபை பவதளயில், �ல்பவறு இத்யத்ைளங்கள, ்கருத்துதர 
மன்றங்கள மற்றும் ெமூ்க ஊட்கங்கள ப்களிகத்கப் �யன்�ொடடுக்கொ்க ்கஞெொதவ ெடடப்பூர்வமொனைொ்க 
ஆககுவைற்கு வொைம் புரி்கின்றன. 

ப�ொதைப் ப�ொருதளப் �யன்�டுத்து�வர்்களுககு எைிரொ்க CNB ைனது நடவடிகத்க்கதளத் பைொடர்ந்து 
ைீவிரப்�டுத்தும், அபைொடு ப�ொதைப் ப�ொருதளப் �யன்�டுத்துவைொல் ஏற்�டககூடிய ஆ�த்து்கதள 
இதளயர்்களுககு வ்லியுறுத்ை ைடுப்புக ்கல்விதயயும் அைி்கரிககும். எனினும், CNB-ஆல் இதைத் 
ைனியொ்கச் பெயய முடியொது. எங்களுககு ெமூ்கத்ைின் உைவி பைதவ. அைிலும் குறிப்�ொ்க ப�ற்பறொர்்களின் 
உைவி மி்கவும் பைதவ. ஏபனனில் அவர்்கபள �ிளதள்களின் வொழவிலும், ப�ொதைப் ப�ொருதளப் 
�யன்�டுத்ைொமல் இருப்�து குறித்தும் அவர்்களிதடபய ெரியொன மனப்�ொன்தமதய உருவொககுவைில் 
முக்கியப் �ஙகு வ்கிக்கின்றனர். இது பைொடர்�ொ்க, இதளயர்்கள ப�ொதைப் ப�ொருட்கதளப் 
�யன்�டுத்துவதை ைவிர்ப்�ைற்கும் அவர்்கதள அச்ெமூடடுவைற்கும் முன்னுரிதம அளிக்கின்ற, அபை 
ெமயத்ைில் மி்கச்ெரியொன அணுகுமுதறதய பமற்ப்கொளவைற்கு உளநொடடு விவ்கொரங்களுக்கொன மூத்ை 
அதமச்ெர் ைிரு மெப்கொஸ் ஸுல்்கிிஃப்்லி அவர்்கள இதளயர்்கள மற்றும் ப�ொதைப் ப�ொருட்கள குறித்ை 
ஒரு ெிறப்புப் �ிரிதவ 2014-ல் உருவொக்கினொர். இககுறிகப்கொதள அதடவைற்கு, CNB உடன் இத்ந்து 
பெய்லொற்று்கின்ற ைொக்கத்தை ஏற்�டுத்துவர்்களின் ஒரு முக்கியக குழுவொ்க ப�ற்பறொர்்கள இருப்�ொர்்கள.

என்ன ப�ொதைப் ப�ொருள்கபளல்்லொம் ்கிதடக்கிறது, அவற்றொல் என்ன பெயய முடியும், அதவ எப்�டி 
�ொைிககும் ப�ொன்றவற்தற பைரிந்துப்கொளவபை உங்கள �ிளதள ப�ொதைப்ப�ொருள �ழக்கமின்றி 
இருப்�ைற்கு உைவுவைற்்கொன முைல் �டியொ்க இருககும். ப�ொதைப்ப�ொருள �யன்�டுத்துவைொல் 
ஏற்�டககூடியப் �ிரச்ெிதன்கள குறித்து ப�ற்பறொர் பைரிந்து தவத்ைிருக்க பவணடும். அப்ப�ொதுைொன் 
அதுகுறித்து அவர்்களொல் ைங்கள �ிளதளயிடம் ப�ெ முடியும். ப�ற்பறொர் அவர்்கள �ிளதள்கபளொடு 
மனம் ைிறந்ை நன்கு ப�ெ பவணடும், மற்றும் அவர்்களுககு �க்க�்லமொ்க இருக்க பவணடும், 
அவர்்களுதடய நண�ர்்கள குறித்து பைரிந்து தவத்ைிருக்க பவணடும், அவருககு என்ன நடக்கிறது 
என்�தை புரிந்துப்கொளள பவணடும், அவருககு எது ெரி எது ைவறு என்�தைக ்கற்றுத்ைர 
பவணடும். இதவபயல்்லொம் �ிளதள ப�ொதைப் �ழக்கம் இல்்லொமல் இருப்�ைற்கு உைவுவைில் 
முக்கியமொனதவயொகும். �ிளதள ப�ொதைப்ப�ொருள �யன்�டுத்ைொமல் இருப்�ைற்கு உைவி பெயயும் 
ப�ற்பறொருககு இகத்கபயடு நல்்ல �யனுளள ஆைொரமொ்க இருககுபமன நம்பு்கிபறொம்.

ப�ொதைப்ப�ொருள �ழக்கத்தை பைொற்்கடிப்�து குடும்�த்ைி்லிருந்து துவஙகு்கிறது!

இது 20 வயதுககுட�டட ந�ர்்கதளக குறிககும்.
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இளையர் தவீிரக் கணககாணிப்புத் திட்டம் (YES)
முைல் முதற ப�ொதைப் ப�ொருள உடப்கொணடைற்்கொ்க த்கது பெயயப்�டட 21 
வயதுககு குதறவொன இதளயர்்கதள இதளயர் ைீவிரக ்கண்கொ்ிப்புத் ைிடடத்ைில் 
(YES) தவக்க்லொமொ என்று மைிப்�ிடப்�டும்.

இதளயர் ைீவிரக ்கண்கொ்ிப்புத் ைிடடத்ைின் (YES) ்ீகழ, வழக்கமொன ெிறுநீர் 
�ரிபெொைதன்கள, ைிடீர் ெிறுநீர் �ரிபெொைதன்கள மற்றும் பநர்்கொ்ல்்களுககு 
பெல்லுவபைொடுகூட ஆப்லொெதன மற்றும் ெமூ்கப் �்ி்களுககும் 
பெல்்ல பவணடியிருககும். இைில் ப�ொதைப்ப�ொருள �ழக்கத்ைிற்்கொ்க 
்கண்கொ்ிக்கப்�டு�வர்்களும் அவர்்களுதடய ப�ற்பறொர்்களும் ெம்�ந்ைப்�டடுளளனர். 
CNB ெமூ்க மற்றும் குடும்� பமம்�ொடடு அதமச்சு (MSF) மற்றும் ஆப்லொெ்கர்்களுடன் 
பநருங்கிப் �்ியொற்றி, ப�ொதைப்ப�ொருள �ழக்கத்ைிற்்கொ்க ்கண்கொ்ிக்கப்�டும் 
இதளயரின் முன்பனற்றத்தை மைிப்�ிடும் மற்றும் ்கண்கொ்ித்ைிடும்.
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்கிளர்ச்ெியூடடும் ப�ொருட்கள ெடடத்ைின் ்ீகழ, நு்கரும் ப�ொருட்கதள ைவறொ்கப் 
�யன்�டுத்தும் ஒருவர் மீது நீைிமன்றத்ைில் வழககு பைொடரப்�ட்லொம், நு்கரும்ப�ொருள 
ெி்கிச்தெ தமயத்ைில் அனுமைிக்கப்�ட்லொம் அல்்லது ்கொண்கொ்ிப்புககு 
உட�டுத்ைப்�டுவைற்்கொன ஒரு ஆத்யின் ்ீகழ பநரடியொ்க தவக்கப்�ட்லொம் 
(நு்கரும்ப�ொருள ்கண்கொ்ிப்பு ஆத்).

நு்கரும்ப�ொருள ்கண்கொ்ிப்பு ஆத்்களின் ்ீகழ தவக்கப்�டடுளளவர்்களுககு, 
அவர்்கள 1 வருடத்ைிற்கு மி்கொை ஒரு ்கொ்லத்ைிற்கு CNB அைி்கொரி ஒருவரிடம் பநரில் 
ஆஜரொ்க பவணடியது அவெியமொகும். இக்கொ்லத்ைின் ப�ொது, அவர்்கள நு்கரும் 
ப�ொருட்கதளத் ைவறொ்கப் �யன்�டுத்துவைற்கு அச்ெத்தை உருவொககுவைற்்கொ்க ஒரு 
பைொடர்ச்ெியொன அடிப்�தடயில் ்கண்கொ்ிக்கப்�டடு பநர்்கொ்ல் பெயயப்�டுவொர்்கள. 
நு்கரும்ப�ொருள ்கண்கொ்ிப்புத் ைிடடம், வயதுவந்பைொர் மற்றும் இதளயர் ஆ்கிய 
இருவருககும் ஒபர மொைிரியொனது.

பைொடர்ந்து ெிறுநீர் �ரிபெொைதன்களுககு பெல்வதை 

்கண்கொ்ிக்கப்�டுவர்்கள மொ்வர்்களொ்க இருந்ைொல் அவர்்கதளப் �ற்றிய 
அதரயொணடு அறிகத்க அளிப்�தை.

ப�ொதைப்ப�ொருள �ழக்கத்ைிற்்கொ்க ்கண்கொ்ிக்கப்�டும் இதளயர் மற்றும் 
அவர்்களுதடய ப�ற்பறொருககு YES-யின் ்ீகழ ்கடடொய ஆப்லொெதனத் ைிடடம் 
மற்றும் ெமூ்கப் �்ி்கள வழஙகுவதை

ப�ொதைப் ப�ொருள �ழக்கத்ைிற்்கொ்கக ்கண்கொ்ிக்கப்�டும் அதனத்து இதளயர்்களும் 

முைல் மொைத்ைில் வொரத்ைிற்கு இருமுதற பநரில் ஆஜரொ்க பவணடும். நல்்ல நடத்தை 

மற்றும் பைொடர்ச்ெியொன வருத்கயின் அடிப்�தடயில், பநரில் ஆஜரொவைற்்கொன 

்கொ்ல இதடபவளி இரணடொவது மொைத்ைில் இருந்து வொரத்ைிற்கு ஒருமுதறயொ்க 

மொற்றப்�ட்லொம்
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ப�காளதப்்�காருள் / நுகரும்்�காருள் �ழக்கத்திறககாக

ப�ொதைப்ப�ொருள அல்்லது நு்கரும்ப�ொருள �ழக்கத்ைிற்்கொ்க ்கண்கொ்ிக்கப்�டும் 
இதளயர் ஆப்லொெதனத் ைிடடத்ைிற்கு வரத் ைவறினொல், அவர் ெிறுநீர் 
�ரிபெொைதனக்கொ்க பெல்லும் இதடபவளி குதறக்கப்�டடு அைி்க முதற 
பெல்்லபவணடியிருக்க்லொம் மற்றும்/அல்்லது ்கண்கொ்ிப்பு ஆத் நீடடிக்கப்�ட்லொம்.
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2014-ம் வருடம் ப�ொதைப் 
�ழக்கத்ைிற்்கொ்க த்கது 
பெயயப்�டட இதளயர்்களின் 
எண்ிகத்க 170, இது 2013 
உடன் ஒப்�ிடும்ப�ொது 11% 
அைி்கமொகும். இதளயர்்களின் 
இத்ைவறொன �ழக்கம் CNB-
ககு ்கவத்ல ைருவைொ்கபவ 
பைொடர்ந்து இருக்கிறது.

ெிங்கப்பூரில் உளள இதளயர்்களொல் அைி்கம் �யன்�டுத்ைப்�டும் 
்கடடுப்�டுத்ைப்�டட ப�ொதைப் ப�ொருட்கள, பமத்ைம்ிஃ�டீடமீன், ்கஞெொ 
மற்றும் ப�ொதைமிகு அ�ின் ஆ்கியதவயொகும். புைிய ப�ொதைப் ப�ொருட்கள 
(NPS) மற்றும் நு்கரும்ப�ொருட்கதளயும் கூட இதளயர்்கள ைவறொ்கப் 
�யன்�டுத்து்கின்றனர்.

பமத்ைம்ிஃ�டீடமீன், ்கஞெொ அல்்லது NPS ஆ்கியதவ ப�ொதைமிகு 
அ�ின் அல்்லது ஓப்�ியம் ப�ொன்ற “�ொரம்�ரியமொன” ப�ொதைப் 
ப�ொருட்கதள விடக குதறவொன அளபவ ைீஙகு விதளவிககும் மற்றும் 
அடிதமப்�டுத்தும் என்று இந்ை இதளயர்்கள ைவறுை்லொ்க நிதனக்கின்றனர். 
மற்ற நொடு்களில் ்கஞெொதவக குற்றப் ப�ொருள �டடிய்லில் இருந்து 
நீக்கி ெடடமியற்றப்�டடுளள ்கொர்த்ைொலும், வழககுதரஞர்்களொல் 
�்கிர்ந்துப்கொளளப்�டும் ைவறொன ை்கவல்்களின் ்கொர்த்ைொலும் 
இத்ைத்கய ைவறொன நம்�ிகத்க அைி்கரித்துளளது – உைொர்மொ்க, ்கஞெொ 
�யன்�டுத்துவது ைீங்கற்றது அல்்லது அடிதமப்�டுத்ைொது என்ற வொைம். 
ஆனொல் உணதம நித்ல என்னபவன்றொல், ்கஞெொ உளளிடட ப�ொதைப் 
ப�ொருட்கதளப் �யன்�டுத்துவைொல் அைற்கு அடிதமயொவபைொடு, மூதள, 
்கல்்ீலரல் மற்றும் ெிறுநீர்கத்ைிற்கும் �ிற நரம்பு ெொர்ந்ை பெயல்�ொடு்களுககும் 
�ொைிப்பு ஏற்�டும்.

இபைொ �ல்பவறு ப�ொதை மருந்து்கள குறித்ை பமல் விவரங்கள:

ப�காளதப்்�காருள் 

துஷ�ிரபயகாக சட்டத் 

திருத்தம் (ஜூன் 2013):
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நீணட ்கொ்லமொ்க ப�ொதைப் ப�ொருட்கதளப் 
�யன்�டுத்து�வர்்களிடம் ைன்முதனப்பு 

மற்றும் ஊக்கக குதறவு

விலகல் அறிகுறிகள்
உற்ெொ்கமின்தம, எரிச்ெல், ்கவத்ல மற்றும் �ைற்றம்

தண்டளைகள்
்கஞெொதவ ்கடத்துவது, தவத்ைிருப்�து அல்்லது உடப்கொளவைற்கு: ெிதறத்ைணடதன, அ�ரொைம் 
அல்்லது மர்ம்.

புைிய ப�ொதைப் ப�ொருட்கள (NPS).......................................................
இது என்ன
புைிய ப�ொதைப் ப�ொருட்கள (NPS) என்�தவ பெயற்த்கயொன ப�ொதைப் 
ப�ொருட்களொகும். மனிைர்்களொல் உருவொக்கப்�டும் இத்ைத்கய ப�ொதைப் 
ப�ொருட்களில், ப்கொகத்கன், “எகடஸி”, பமத்ைம்ிஃ�டீடமீன், ப�ொதைமிகு 
அ�ின் அல்்லது ்கஞெொ ப�ொன்ற ்கடடுப்�டுத்ைப்�டட ப�ொதைப் ப�ொருட்கள 
ஏற்�டுத்து்கின்ற அபை விதளவு்கதள ஏற்�டுத்தும் மூ்லப்ப�ொருட்கள 
உளளடங்கியுளளன. ’ஸ்பமொக்கிங ப்பளணடஸ்’ (அைொவது, ைொவரவியல் 
ப�ொருட்கள அல்்லது மூ்லித்க்கள) ஆ்கியதவ ெிங்கப்பூரில் ்கணடறியப்�டட 
புைிய ப�ொதைப் ப�ொருட்களின் (NPS) உைொர்ங்களொகும். பமலும் இதவ 
ெிந்ைடிக வடீ, K2 அல்்லது ஸ்த�ஸ் என்றும் குறிப்�ிடப்�ட்லொம். ெி்ல புைிய 
ப�ொதைப் ப�ொருட்கள (NPS) ’எகடஸி’ அல்்லது ‘குளியல் உப்பு்கள’ என்�து 
ப�ொன்ற த்கமொற்றப்�டும் மொத்ைிதர வடிவங்களில் விற்�தன 
பெயயப்�டு்கின்றன. இதவயும் கூட ெந்தையில் ்கணடறியப்�டட 
பெயற்த்கயொன ்கஞெொ ஆகும்.

இது �ின்வரும் ்�யர்கைகாலும் அளழக்கப்�டுகிறது...
ஸ்த�ஸ், K2, குளியல் உப்பு்கள, கபரொனிக, ப்பரொபமொ-டரொ்கன்ிஃப்தள 
இது ்சயயக்கூடியது
’ஸ்பமொக்கிங ப்பளணடஸ்’ என்�தவ வழக்கமொ்க ெி்கபரட ்கொ்கிைத்ைொல் சுருடடப்�டடு, அைன் 
விதளவு்கதள அனு�விப்�ைற்்கொ்க புத்கக்கப்�டு்கிறது. சுயமொ்க உருவொக்கப்�டட இத்ைத்கய 
ெி்கபரடடு்கள ைவிர, ப�ொதைப் ப�ொருள �யன்�டுத்து�வர்்கள ைொவிரவியல் ப�ொருட்கதளப் புத்கப்�ைற்கு 
ஒரு ஹுக்கொ அல்்லது குழொதயப் �யன்�டுத்ைககூடும். ‘�ொத் ெொல்டஸ்’ என்�தவ வழக்கமொ்க 
வொயவழியொ்க எடுத்துகப்கொளளப்�டு்கின்றன, உடசுவொெிக்கப்�டு்கின்றன அல்்லது ஊெி மூ்லம் 
பெலுத்ைப்�டு்கின்றன.

விளைவுகளும் ஆ�த்துகளும்
புைிய ப�ொதைப் ப�ொருட்கள (NPS) இன்னமும் அறியப்�டொை, அ�ொய்கரமொன நச்சு விதளவு்கதளக 
ப்கொணடுளளன. இதவ ்கடடுப்�டுத்ைப்�டட ப�ொதைப் ப�ொருட்கதளப் ப�ொன்பற அடிதமப்�டுத்ைி, ைீஙகு 
விதளவிக்கககூடியதவ.யொகும். புைிய ப�ொதைப் ப�ொருட்கதளத் (NPS) ைவறொ்கப் �யன்�டுத்துவது, 
�ின்வருவன உளளிடட உடல் மற்றும் மனந்ல விதளவு்கள இரணடிற்கும் வழிவகுக்க்லொம்:

்கடுதமயொன நச்பெற்றம் ைிடீர் பநொயத்ைொக்கங்கள

மர்த்ைிற்கு வழிவகுக்கின்ற ்கடுதமயொன நச்சு 
எைிர்விதன

ெித்ைப்�ிரதம

எைிரிதடயொன இையககுழொய �ிரச்ெதன்கள மனச்ெிதைவு பநொய

ெிறுநீர்கச் பெய்லிழப்பு

அ�ரகாதஙகள்
புைிய ப�ொதைப் ப�ொருட்கதளக (NPS) ்கடத்துவது, தவத்ைிருப்�து அல்்லது உடப்கொளவது: 
ெிதறத்ைணடதன அல்்லது அ�ரொைம்.
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நு்கரும் ப�ொருட்கதள ஒருமுதற ைவறொ்கப் �யன்�டுத்துவதுகூட உயிருககு அச்சுறுத்ை்லொ்க இருக்கககூடிய 
�ிரச்ெிதன்கள ஏற்�டுத்ை்லொம், மற்றும் மர்ம்கூட விதளவிக்க்லொம்.

�ொைிப்பு்களும் விதளவு்களும்

மூதள, ்கல்்ீலரல் மற்றும் ெிறுநீர்கங்களுககு 
நிரந்ைர பெைம்

்கற்�ைில் மற்றும் எல்்லொவற்தறயும் 
பைளிவொ்கப் �ொர்ப்�ைில் ெிரமம்

இரத்ைக ்கெிவு மற்றும் ்கன்றிய ்கொயம் 
ஏற்�டுைவைற்்கொன ெொை்கமொன நித்ல

உடல் ்கடடுப்�ொடதட இழத்ைல்

நிதனவொற்றல் இழப்பு ைதெப் �ிடிப்பு, வ்லி்கள மற்றும் பமொெமொன இருமல்

வி்ல்கல் அறிகுறி்கள

்கவத்ல, மனச்பெொர்வு மற்றும் எரிச்ெல் ைத்லச்சுற்றல், நடுக்கம் மற்றும் குமடடல்

ஆகபரொஷமொன நடத்தை உறக்கமின்தம (தூஙகுவைில் ெிரமம்)

ப�ொதைப் ப�ொருள வத்க்கள �ற்றிய ை்கவல்்கதளத்  
பைரிந்துப்கொளள Cnb.gov.sg மற்றும் CNBkNOwdrugs You Tube  

ஒளிவழி ஆ்கியவற்தறப் �ொர்க்கவும்.

“�ிளதள்கள ெகைிதய வழங்கினொலும் கூட, ப�ற்பறொர்்கள ்கடடு�ொடதட  
ைங்கள வெம் தவத்ைிருக்க பவணடும்"

- டொகடர் ப�ஞெமின் ஸ்�ொக.
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“ைவறொன வழியில் பென்றவதரத் ைிருத்துவதைக ்கொடடிலும், 
�ிளதள்கதள மன உறுைியுடன் வளர்ப்�து சு்ல�மொகும்." 

ிஃப்பரடரிக டக்லஸ், 19ஆவது நூற்றொணடின்  
ஓர் ெமூ்க ெீர்ைிருத்ைவொைி.
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“ ”
ைனது �ிளதள குறித்து நன்கு அறிந்ைவபர  

ஒரு ெிறந்ை ைந்தை

– வில்்லியம் பஷகஸ்�ியர்
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�ி�்ரவரி 2015





�ிப்ரவரி 2015-ல் அச்ெிடப்�டடது


