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ேகாைவ-THE  CINEMA ��FUN  CINEMAS ��KG  CINEMAS � க�கா 70MM  A/c � �லா	��- மஹாராஜா A/c � கணப�-கேண� dts 
ேபா�த��-அரச� dts � �ளேம�-ம�� A/c dts � ��ய�-�க�  dts � �ண���கட�-A.P.A A/c dts � ஈேரா�-மஹாராஜா A/c 
dts � ஈேரா�-அ	ரா� 70MM A/c dts ��ஈேரா�-ஆ�� A/c dts � ஈேரா�-அ�ன�ர� dts � �����-SRI SAKTHI CINEMAS A/c dts
��வ�ச� A/c dts �த��நா� ��மா� A/c dts �உஷா ம��	ள�� A/c dts � ேரவ� A/c dts � �வாசா கா��ள�� A/c dts
 M.G.B dts � ��ணா dts �ெபா�ளா��-�காலயா dts �உ�மைல-தா� dts � ேம���பாைளய	-�வ� dts � ச��-ெஜ�ச�� dts 
��ய	ப��-S.R.T dts �ேகா�-இ¡�ரா dts � அ���-கணா dts �ப�லட	-அல�கா� dts � ேசாம��-¢னா�	கா dts 
அ�னா�-கணா�	கா dts � ெச��மைல-அ£ணமா� dts � ெப���ைற-ேத¤�¥ரா dts� கா¢கய	-ெச��ய�பா dts 
ெவ�ளேகா��-ம�ேவ� dts�தாரா�ர	-வச¡தா dts ��பவா�-¤�§ dts ��U.ெகாள���பாைளய	-��ணா dts �ம¢கல	-ச�¨தா dts

குழந்தைகளின் இருதையத்தில் ஏற்படும் து்ைக்ை             
துவககத்திலேலய கண்டுபிடித்து சரி சசயயோம்

க�ோவை, ஏப்.10:பிற–வி–யி–லேலே 
இரு–த–ேத்–தில் ஏற்–ப–டும் துளை–கள் 
வேது ஆக ஆக தானாக  குண–மா–
காது. அவற்ளற உரிே காேத்–தில் 
கண்–டு–பி–டித்து சிகிசளசை அளிப்–ப–
தின் மூேம் சைரி சசைய்–ே–ோம். இது 
குறித்து குழந்–ளத–க–ளுக்–கான இரு–
தே சிகிசளசை நிபு–ணர் டாக்–டர் 
மிலனாதி சுபாஷ் காலே கூறி–ே–
தா–வது:

சிே குழந்–ளத–க–ளுக்கு இரு–த–
ேத்–தில் உள்ை துளை–கள் அவர்–
கள் பிறந்–தது முதலே இருக்–கும். 
கருப்–ளப–யில் இரு–த–ேம் உரு–வா–கும்–லபாலத, 
தவ–று–த–ோக இந்த துளை–க–ளும் ஏற்–பட்டு 
விடு–கின்–றன. இது உரு–வா–கு–வ–தற்–கான 
சைரி–ோன கார–ணங்–களை இன்–னும் கண்–
டு–பி–டிக்–கப்–ப–ட–வில்ளே. இருந்–தா–லும் இது 
பே கார–ணங்–க–ைால் உரு–வா–க–ோம் என்று 
கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. அவற்–றில் மிக முக்–கி–ே–
மா–ன–தாக கரு–தப்–ப–டு–வது மர–பணு மற்–றும் 
சுற்–றுச–சூ–ழல் தாக்–கலம ஆகும்.

இரு–த–ேத்–தில் உள்ை துளை–கள் பே 
வளகப்–ப–டும்.  ஏஎஸ்டி (ASD), விஎஸ்டி 
(VSD), பிடிஏ (VAD), ஏபி–ட–பிள்யூ(ABW) ஆகி–
ேளவ இரு–த–ேத்–தில் ஏற்–ப–டும் துளை–க–ைா–
கும். இளவ இரு–த–ேத்–தில் எந்த பகு–தி–யில்  
லவண்–டு–மா–னா–லும் இருக்–க–ோம். இந்த 
துளை–கள் ஒவ்–சவான்–றும் ஒவ்–சவாரு 
வித–மாய் சசைேல்–ப–டும். இளவ ஒன்லறா 
அல்–ேது ஒன்–றுக்–கும் லமற்–பட்ட துளை–க–
ைாக ஏற்–ப–ட–ோம். இளவ சபரும்–பா–லும் 
பிற–விக்–கு–ளற–பாடு உள்ை குழந்–ளத–க–ளுக்கு 
வரும் வாய்ப்–பு–கள் அதி–கம். 

இந்த குளற–பாளட துவக்க நிளே–யி–
லேலே கண்–டு–பி–டித்து உரிே சிகிசளசை 
மூேம் சைரி சசைய்ே முடி–யும். உரிே காேத்–
தில் கண்–டு–பி–டிக்–கா–விட்–டால் அது லவறு 
வித–மான பக்க விளை–வு–களை ஏற்–ப–டுத்–
தும். இத–னால் துவக்க நிளே–யி–லேலே 
ஆய்வு சசைய்து உரிே சிகிசளசை எடுக்க 
லவண்–டும்.

இளத அறிந்து சகாள்–வ–தற்கு ‘எக்லகா 

சடஸ்ட்’ (ECHO) எனும் 
எளிே லசைாத–ளனளே 
சசைய்–ே–லவண்–டும். இந்த 
லசைாதளன முற்–றி–லும் 
பாது–காப்–பா–னது. இந்த 
லசைாத–ளனளே குழந்–ளத–க–
ளுக்–கான சிறப்பு இரு–தே 
ல�ாய் நிபு–ணர்–கள் லமற்–
சகாள்–வார்–கள். இந்த 
லசைாத–ளனளே சவளி 
ல�ாோ–ளி–ோக இருந்லத 
லமற்–சகாள்–ை–ோம். 

லமலும் ல�ாோ–ளி–
யின் குடும்–பத்–தில் மற்ற உறுப்–பி–னர்–க–ளில் 
ோருக்–கா–வது இந்த பிற–விக்–கு–ளற–பாடு 
இருந்–தால், அவர்–க–ளும், அவர்–க–ைது குழந்–
ளத–க–ளும் அவ–சி–ேம் இந்த லசைாத–ளனளே 
லமற்–சகாள்–வது �ல்–ேது. 

கர்ப்–பிணி சபண்–க–ளின் உற–வி–ன–
ருக்லகா அல்–ேது முந்–ளதே குழந்–ளதக்லகா 
இத–ேத்–தில் லகாைாறு இருந்–தால் அப்–
சபண்–கள் கரு எதி–சராலி லசைாதளன 
(ஃபீட்–டல் எக்லகா சடஸ்ட்) கருத்–த–ரித்த  
16 - 18 வார காேத்–தில் லமற்–சகாண்டு கரு–
வில் உள்ை குழந்–ளதக்கு பிற–வி–யி–லேலே 
குளற–பாடு உள்–ைதா என்–பளத அறிந்து 
சகாள்ை லவண்–டும். 

இரு–த–ேத்–தில் உள்ை துளை–களை 
ஏஎஸ்டி, பிடிஏ, விஎஸ்டி ஆகிே கரு–
வி–கள்  மூே–மா–க–வும் குண–மா–க–ோம். 
சிே குழந்–ளத–க–ளுக்கு அறுளவ சிகிசளசை 
லதளவப்–ப–ட–ோம். அது குழந்–ளத–யின் 
தன்–ளமளே சபாறுத்து  மருத்–து–வர்–
கள் முடிவு சசைய்து சிகிச–ளசைளே லமற்–
சகாண்டு சைரி சசைய்–வார்–கள்.  

லமலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, குழந்–ளத–க–
ளுக்–கான இரு–தே சிகிசளசை நிபு–ணர் டாக்–
டர் மிலனாதி சுபாஷ் காலே, லக.எம்.
சி.எச.மருத்–து–வ–மளன, அவி–னாசி லராடு, 
லகாளவ. லபான் : +91 422 4324531,  
இ-சமயில் : drminoti@kmchhospitals.
com ஆகி –ே –வற் –றி –் –லும் சதாடர்பு 
சகாள்–ை–ோம்.

கே.எம்.சி.எச்.டாகடர் மிக�ாதி சுபாஷ் ோகே விளகேம்
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