
 

GSK-യുെട പിnുണേയാെട, COPD-യിെല anർേdശീയ വിദഗ്ധരായ, വിവിധ രംഗ ളിൽ നിnുll ആളുകളുെട oരു 
്രഗൂp് വികസിpിെcടുtി ുllതാണ് COPD വിലയിരുtൽ െടs്. COPD വിലയിരുtൽ െടsുമായി ബnെp  GSK 

്രപവർtന ൾ, കmനിk് പുറെമ നിnുllവരും സവ്ത്രnരുമായ വിദഗ്ധർ uൾെpടുn oരു ഭരണസമിതിയുെട 

േമൽേനാ tിലാണ് നടkുnത്, ഈ വിദഗ്ധരിൽ oരാൾ തെnയാണ് സമിതിയുെട aധയ്kൻ. 

CAT, COPD വിലയിരുtൽ െടs്, CAT േലാേഗാ enിവെയലല്ാം GSK ്രഗൂp് കmനികളുെട വയ്ാപാരമു്രദകളാണ്. ©2009 

GSK. eലല്ാ aവകാശ ളും സംരkിതം. 
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നി ളുെട സിoപിഡി (േ്രകാണിk് oബ്സ്്രടക് ീവ് പൾമനറി ഡിസീസ് – oരു തരം ശവ്ാസേകാശ 

േരാഗം) e െനയു ്? സിoപിഡി നി4 യ െടs്™ (CAT) െചyുക 
 
നി ളുെട േkമtിലും ൈദനംദിന ജീവിതtിലും സിoപിഡിയ്k് (േ്രകാണിk് 
oബ്സ്്രടക് ീവ് പൾമനറി ഡിസീസിന്) ull ശkമായ ്രപഭാവം aളkാൻ ഈ 
േചാദയ്ാവലി നി േളയും നി ളുെട ആേരാഗയ് പരിചരണ ്രപവ4tകേരയും 
സഹായിkും. നി ളുെട സിoപിഡി ൈകകാരയ്ം െചyുnത് െമcെpടുtാൻ 
സഹായിkുnതിനും ചികിtയിൽ നിnും ഏ വും നലല് ്രപേയാജനം േനടുnതിനും 
നി ൾkും നി ളുെട ആേരാഗയ് പരിചരണ ്രപവ4tക4kും നി ളുെട utര ളും 
െടsിന്െറ സ്േകാറും uപേയാഗിkാം. 
 
താെഴയുll ഓേരാ iനtിനും, നി ളുെട iേpാഴെt aവs ഏ വും നnായി 
വിവരിkുn ്രപതികരണം തിരെ ടുkുക. ഓേരാ േചാദയ്tിനും oരു ്രപതികരണം 
മാ്രതം തിരെ ടുkുnുെവn് uറpാkുക. 
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GSK-യുെട പിnുണേയാെട, COPD-യിെല anർേdശീയ വിദഗ്ധരായ, വിവിധ രംഗ ളിൽ നിnുll ആളുകളുെട oരു 
്രഗൂp് വികസിpിെcടുtി ുllതാണ് COPD വിലയിരുtൽ െടs്. COPD വിലയിരുtൽ െടsുമായി ബnെp  GSK 

്രപവർtന ൾ, കmനിk് പുറെമ നിnുllവരും സവ്ത്രnരുമായ വിദഗ്ധർ uൾെpടുn oരു ഭരണസമിതിയുെട 

േമൽേനാ tിലാണ് നടkുnത്, ഈ വിദഗ്ധരിൽ oരാൾ തെnയാണ് സമിതിയുെട aധയ്kൻ. 

CAT, COPD വിലയിരുtൽ െടs്, CAT േലാേഗാ enിവെയലല്ാം GSK ്രഗൂp് കmനികളുെട വയ്ാപാരമു്രദകളാണ്. ©2009 
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