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இரைபரபை  புற்றுந�ோய்க்கு  சிகிசரசை?
க�ோவை, ஜூன் 3:இரைபரபை 
புற்–று–ந�ோய் சம்–பைந்–தப–பைட்ட 
நேள்–வி–ே–ளுக்கு நே.எம்.சி.எச்., 
சூலூர் மருத்–து–வ–ம–ரை–யின் 
இரைபரபை புற்–று–ந�ோய் நேபை–
ைோஸ்–நேோபி அறுரவ சிகிச்ரச 
நிபு–ணர் ்டோக்–்டர் சசல்–வ–ைத்–தி–
ைம் அளித்த பைதில்–ேள்:

* இரைபரபை புற்–று–ந�ோய்க்–
கோன பபைோது–வோன அறி–கு–றி–
கள் எனன...

ஆைம்பை ேட–்டத்–தில் குறிப–
பிடடு சசோல்–லும்–பை–டி–யோை எந்த அறி–
கு–றி–ே–ளும் சதன்–பை–டு–வ–தில்ரே. ந�ோயோ–
ளி–ேள் வயிற்–றில் சசரி–மோை நேோளோறு, 
அடி–வ–யிற்–றில் அச–வு–ே–ரி–யம், வயிற்–
றுப–புண் ஏற்–பை–டுத்–தும் வலி, வயிற்–றில் 
நேசோை எரிச்–ச–ல், அந்த வலி சதோ்டர்ச்–
சி–யோ–ை–தோ–ே–வும் இருக்–ே–ேோம்.  புற்–று–
ந�ோய் முற்–றிய பிறகு உ்டல்–எர்ட குரற–
தல், பைசி–யின்ரம, நசோர்வு, வோந்தி, ேருபபு 
நிறத்–தில் மேம் ேழித்–தல் ஆகி–யை ஏற்–பை–்ட–
ேோம்.அறி–கு–றி–ே–ள் எந்த அள–வில் இருந்–
தோ–லும் மருத்–து–வ–ரைநயோ, இரைபரபை 
கு்டல் நிபு–ண–ரைநயோ அணுகி சிகிச்ரச 
சபைற நவண்–டும்.

* இரைபரபை புற்–று–ந�ோரை உறு–திப–பை–
டுத்த மருத–து–வர் எனன ந�ோ்த–ரனரை 
நமற்–பகோள்–வோர்....

இரைபரபை புற்–று –ந�ோய்க்–ேோை 
சபைோது–வோை பைரி–நசோ–தரை முரற–ேள் 
எண்–ந்டோஸ்–நேோபி மற்–றும் பையோபஸி 
ஆகி–யை ஆகும். வயிற்–றுப–பை–கு–தி–யில் 
இயல்–புக்கு மோறோே ேட–டி–ேள், புர்டப–
பு–ேள் இருந்–தோல் ஆைோய்ச்–சிக்கு உட–பை–
டுத்–து–தல் நவண்–டும்.

வயிற் –றில் அல்டைோ சவுண்ட 
நசோதரை மற் –றும் சிடி ஸ்நேன் 
நசோதரை மற்–றும்  ச�ஞ்–சுப–பை–கு–தி–யில் 
எக்ஸ்நை நசோதரை ஆகி–ய–வற்ரற சசய்து 
புற்–று–ந�ோ–யின் தோக்–ேத்ரத சதரிந்து 
சேோள்–ள–ேோம். இரத சதோ்டர்ந்து சிே 
சம–யங்–ே–ளில் இரைப–ரபை–யின் சவளிப–

பு–றத்–தில் புற்–று–ந�ோய் பைைவி 
இருப–பைரத ஆய்வு சசய்ய 
நேப–ைோஸ்–நேோபி நசோதரை 
முரறரய நமற்–சேோள்ள 
நவண்–டி–யி–ருக்–கும்.

*  இரைபரபை புற் –று –
ந�ோய்க்கு என–பனனன 
சிகிசர� முரை–கள் உள்–ளன...

இரைபரபை  பு ற் – று –
ந�ோய்க்கு அறுரவ சிகிச்ரச 
மட–டுநம �ம்–பிக்–ரே–யோை 
தீர்வு. 20 சத–வீ–தத்–திற்–கும் 

நமேோை ந�ோயோ–ளி–ே–ளுக்கு ந�ோயின் 
பைை–வும் தன்–ரம–யோல் அறுரவ சிகிச்ரச 
சசய்ய முடி–வ–தில்ரே. மீதம் உள்ள 80 
சத–வீத ந�ோயோ–ளி–ே–ளுக்கு மட–டுநம 
அறுரவ சிகிச்ரச சசய்–யப–பை–டு–கி–றது. 

இரைபரபை புற்–று–ந�ோரய சபைோறுத்–த–
வரை பைோதிக்–ேப –பைட்ட பைகு–திரய 
அறுரவ சிகிச்ரச சசய்–வநத சபைோது–
வோை சிகிச்ரச முரற–யோ–கும். நமலும் 
புற்–று–ந�ோய் எதிர்பபு மருந்து (கீநமோ–சத–
ைபி) சிகிச்–ரசரய நமற்–சேோள்–ள–ேோம். 
அறுரவ சிகிச்ரச சசய்ய உ்டல் தகுதி 
இல்–ேோ–த–வர்–ே–ளுக்கு புற்–று–ந�ோய் ேட–டி–ே–
ளோல் ஏற்–பை–டும் அர்டப–புக்கு ஸ்ச்டன்ட 
ரவத்து சேோள்–ள–ேோம். புற்–று–ந�ோய் ேட–
டி–யில் இருந்து அதிே இைத்–தப–நபைோக்ரே 
ேட–டுப–பை–டுத்த ேதிர்–வீச்சு சிகிச்ரச 
சசய்து சேோள்–ள–ேோம்.  இவ்–வி–ைண்–டும் 
�வீை முரற–யோ–கும். எைநவ இரைபரபை 
புற்–று–ந�ோரய ஆைம்பை ேட–்டத்–தி–நேநய 
ேண்–்ட–றிந்–தோல் சரி–யோை சிகிச்–ரச–ய–
ளித்து குணப–பை–டுத்–த–ேோம். அதன் மூேம் 
நீண்்ட ஆயு–ரள–யும் சபைற–ேோம். 

நமலும் விபை–ைங்–க–ளுக்கு, இரைபரபை 
புற்–று–ந�ோய் நேபை–ைோஸ்–நகோபி அறுரவ 
சிகிசர� நிபு–ணர் டோக்–டர் ப�ல்–வ–ைத–தி–
னம், நக.எம்.சி.எச., சூலூர் மருத–து–வ–
மரன, திருசசி நைோடு, சூலூர் 641402. 
நபைோன : +91 422 2682940, இ-பமயில் 
: kmchsulur@kmchhospitals.com ஆகி–ை–
வற்–றி–்–லும் ப்தோடர்பு பகோள்–ள–ேோம்.

கக.எம்.சி.எச்., சூலூர் மருத்துைமவன 
டோகடர் செலைரத்தினம் பதிலகள் (2ம் பகுதி)
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