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க�ோவை, ஜூன் 18: மைக்ரோ 
சர்–ஜரி சம்–பந்–தப்–பட்ட ் ேள்–
வி–ே–ளுககு ்ே.எம்.சி.எச்., 
சூலூர் ைருத்–து–வ–ை–மை–யின் 
பிளோஸ்–டிக ைற்–றும் ேோஸ்–ை–டிக 
(Cosmetic) அறுமவ சிகிச்மச 
நிபு–ணர் ்டோக–்டர் சசந்–தில்–கு–
ைோர் அளித்த பதில்–ேள்:

* மைக்ரோ சர்–ஜரி என்–
றோல் என்்ன...

 மைக–் ரோஸ்–் ேோப் ேருவி 
(நுண்–துமள ேருவி) ஒரு சிறிய 
சபோருமள 10 ை்டங்கு சபரி–
தோககி ேோட–டும் தன்–மை–யு–
ம்ட–யது. இதமை உப–் யோ–கித்து அறுமவ 
சிகிச்மச சசய்–யும் சபோழுது நைது உ்ட–லில் 
உள்ள சின்ை நரம்–பு–ேள் ைற்–றும் இரத்த 
குழோய்–ேமள இமணகே முடி–யும். அதோ–வது 
சுைோர் ஒரு மில்லி மீட–்டர் அள–விற்–குள் 
உள்ள அமைப்–பு–ேமள அறுமவ சிகிச்மச 
சசய்ய முடி–யும். 

* மைக்ரோ சர்–ஜ–ரி–யி–்னோல் ்�ோயோ–ளிககு 
என்்ன பயன்...

நுண்–துமள ேருவி சேோண்டு அறுமவ 
சிகிச்மச சசய்–யும் முமை வந்த பிைகு பல 
வமே–யோை ் நோயோ–ளி–ேள் பயன் அம்டந்து 
வரு–கி–ைோர்–ேள். முக–கிய விபத்–து–ே–ளில் சபரிய 
அள–வில் திசுக–ேள் ் சதோ–ரம் அம்டந்து 
ேோமல எடுக–கும் நிமல–யில் உள்ள ் நோயோ–
ளிககு ் வறு இ்டத்–தில் இருந்து திசுமவ 
எடுத்து மைக்ரோ சர்–ஜரி மூலம் சபோருத்தி 
ேோமல ேோப்–போற்ை முடி–யும். மேவி–ரல், ேோல் 
ைற்–றும் எந்த ஒரு போே–மும் துண்–டிக–ேப்–பட–
்டோல் மீண்–டும் உ்ட–லில் இமணகே முடி–யும்.

புற்–று–்நோய் அறுமவ சிகிச்–மச–யில் 
சவடடி எடுக–ேப்–ப–டும் எந்த ஒரு போேத்–மத–
யும் ‘ப்ரி–பி–ளோப் (free flap) மூலம் மைக்ரோ 
சர்–ஜரி துமண சேோண்டு ைறு சீர–மைப்பு 
சசய்ய முடி–யும். 

உதோ–ர–ண–ைோே வோய்ப்–புண் புற்–று–் நோ–
யில் தோம்ட எலும்பு இழந்த ் நோயோ–ளிககு 
ேோல் எலும்–பின் ஒரு பகு–திமய எடுத்து 

அறுமவ சிகிச்–மச–யின் மூலம் 
சபோருத்தி புதிய தோம்டமய 
சேோடுகே முடி–யும்.  

* துண்–டிக–கப்–பட்ட விரல்–
கமை மீண்–டும் இமைகக 
முடி–யுைோ...

து ண் – டி க – ே ப் – ப ட ்ட 
போேத்மத மைக்ரோ அறுமவ 
சிகிச்–மச–யி–ைோல் ைட–டு்ை 
மீண்–டும் இமணகே முடி–யும். 
நைது மேயில் ைணி–ேடடு பகு–தி–
யில் இரத்த நோளங்–ேள் அளவு 
2-3 மில்லி மீட்–்டர் இருக–கும். 
அது்வ விரல்–ே–ளின் மூடடு 

அள–வில் 1 மில்லி மீட–்டர்  ஆே–வும், நேம் 
அளவு 0.6 மில்லி மீட–்டர் ஆே–வும் இருக–கும். 
அந்–த–ளவு மிேச்–சி–றிய துண்–டிக–ேப்–பட்ட 
இரத்த நோளங்–ேமள இமணப்–ப–தன் மூலம் 
அந்த போேம் மீண்–டும் உயிர் சபறும். எை்வ 
இமவ அமைத்–தும் நுண்–துமள ேருவி 
மூலம் ைட–டு்ை சசய்–யக–கூ–டி–யமவ.  

இத்–த–மேய சிகிச்–மசககு வரு–ப–வர்–ேள், 
துண்–டிக–ேப்–பட்ட போேத்மத முத–லில் 
சுத்–த–ைோை தண்–ணீ–ரில் ேழுவ ் வண்–டும். 
அதமை சிறிய துணி–யில் சுற்றி, நீரில் 
நமைகே ்வண்–டும். பிைகு ஒரு பிளோஸ்–டிக 
மபயில் ்போடடு, மபமய ேட்ட ்வண்–டும். 
அவ்–வோறு ேட–டிய பிளோஸ்–டிக மபமய, 
ஐஸ்–ேட–டி–ேள் ்போட்ட ைற்–சைோரு மபக–குள் 
மவத்து  எடுத்து வர ்வண்–டும். ் நர–டி–யோே 
ஐஸில் ்போ்டக–கூ–்டோது. இவ்–வோறு துண்–டிக–
ேப்–பட்ட போேத்மத, 6 ைணி முதல் 8 ைணி 
்நரத்–திற்–குள் எடுத்து வந்–தோல் துண்–டிக–ேப்–
பட்ட போேங்–ேமள இமணக–கும் வோய்ப்பு 
அதி–ே–ைோே உள்–ளது.

்ைலும் விப–ரங்–க–ளுககு, பிைோஸ்–டிக 
ைற்–றும் கோஸ்–ை–டிக அறுமை சிகிசமச 
நிபு–ைர் ்டோக–்டர் சசந்–தில்–கு–ைோர்,  ் க.எம்.
சி.எச. ைருத்–து–ை–ைம்ன, திருசசி ் ரோடு, 
சூலூர் 641402. ் போன் : +91 422 2682940 
இ-சையில் : kmchsulur@kmchhospitals.com 
ஆகி–ய–ைற்–றி–்–லும் ச�ோ்டர்பு சகோள்–ை–லோம்.
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