வலிப்பு ந�ோய்க்கு முதலுதவி
அந்ை �ப–ருக்கு நிதை–வாற்–
க�ோவை, ஜன.1:குழந்–தை–க–
றல் திரும்–பும் வதே அரு–
ளுக்கு ஏற்–ப–டும் தக, கால்
கில் இருக்க நவண்–டும்.
வலிப்பு ந�ாய் சம்– ப ந்– ை ப்–
* வலிப்பு வந்–்தவ
– ரு
– க்கு
ப ட ்ட ந க ள் – வி – க – ளு க் கு
சசய்–யக்–கூ–டோ–்தது ...
ந க . எ ம் . சி . எ ச் . ம ரு த் – து – வ –
அந்ை �ப– ரி ன் இயக்–
மதை குழந்– த ை– க ள் �லம்
கங்–கதை கட–டுப்–ப–டுத்ை
மற்–றும் தக, கால் வலிப்பு
கூ்டாது. அந்ை �ப– ரி ன்
ந�ாய் சிகிச்தச நிபு– ண ர்
தகயில் இரும்பு, பபாருள்
்டாக்–்டர்.சுஜாைா சின்–ைப்–
எதை– யு ம் பகாடுக்– க க்– கூ –
பன் அளித்ை பதில்–கள்:
்டாது. ஏபை–னில் இரும்பு
* வலிப்பு ந�ோய் குறித்த
பபாருள் வலிப்தப நிறுத்–
சமீ–பத–திய ஆய்வு ...
த க , க ா ல் வ லி ப் பு f டோகடர் சுஜோதோ சினனப்பன து– வ – ை ற்– க ாை ஆைா– ே ம்
கித்ட–யாது. அந்ை �ப–ரின்
ந�ாயின் அறி– கு – றி – க த ை
நபாலநவ இரு–ைய
– ம் மற்–றும் பல ந�ாய்–க– வாயில் எதை– யு ம் தவக்– க க்– கூ – ்ட ாது.
ளின் அறி–கு–றி–க–ளும் இருக்–கும். சமீ–பத்– அந்ை �பர் நிதை–வாற்–றல் திரும்–பும்–
திய ஆய்–வின்–படி வலிப்பு ந�ாயா–ளி–க– வதே அந்ை �ப–ரின் வாயில் பருக எதை–
ளில் 30 சை– வீ – ை ம் ந�ாயா– ளி – க – ளு க்கு யும் பகாடுக்–கக்–கூ–்டாது.
தக, கால் வலிப்பு ந�ாயா–ளிக
– ள் கூடு–
ந�ாய் அறி–குறி
– க
– ள் ஒநே மாதிரி இருப்–ப–
ைால் ைவ–றாை ந�ாய்க்–காை சிகிச்தச ைல் முன்–பைச்–ச–ரிக்–தக–யு–்டன் �்டந்து
அளிக்–கப்–படு
– கி
– ற
– து. ஆை–லால் ைவ–றாை பகாள்–ளு–ைல் நவண்–டும். நீர், தீ மற்–றும்
– ல் இருக்–
சிகிச்தச, நைதவ–யற்ற பரி–நசா–ை–தை– உய–ேம் இது நபான்ற நிதல–களி
கள், அை–ைால் ஏற்–ப–டும் பக்க விதை–வு– கும்–நபாது முன்–பைச்–ச–ரிக்–தக–யு–்டன்
கள் நபான்ற பல ைாக்–கு–ை–லுக்கு குழந்– இருக்க நவண்–டும்.
தை–கள் ஆைா–கின்–ற–ைர். ஆதக–யால்
வலிப்பு ந�ாய் உள்–ைது என்–றும்,
வலிப்பு உள்–ைவ
– ர்–கள் தக, கால் வலிப்பு வலிப்பு வந்– ை ால் என்ை முை– லு – ை வி
ந�ாய் சிகிச்தச நிபு–ண–ரி–்டம் சிகிச்தச பசய்ய நவண்– டு ம் என்– று ம் �ண்– ப ர்–
பபறு–ைல் நவண்–டும்.
கள், ஆசி–ரி–யர்–கள் மற்–றும் உற–வி–ைர்–க–
* வலிப்பு ந�ோய் வந்–்தவ
– ரு
– க்கு சசய்ய ளி–்டம் பைரி–விப்–பது அவ–சிய
– ம். உல–கில்
நவண்–டிய மு்த–லு–்த–வி–கள்...
மிக பிே–ப–ல–மாை �பர்–கள் ்டாவின்சி,
ந�ேம் கவ–னித்–ைல், வலிப்பு ஆேம்–பிக்– வான்நகா, தமக்–நக–நலஞ்–சநலா, சாக்–ே–
கும் ந�ேத்–தை–யும், முடி–யும் ந�ேத்–தை– டீஸ், அரிஸ்–்டா–டில் நபான்–றவ
– ர்–களு
– க்கு
யும் குறித்து பகாள்–ளு–ைல் நவண்–டும். தக, கால் வலிப்பு இருந்–தும் பல சாை–
ஆம்–பு–லன்ஸ் அதழக்–க–வும், ைதல–யில் தை–கள் புரிந்–துள்–ை–ைர் என்–பது குறிப்–
அடி–ப–்டா–மல் இருக்க பமன்–தம–யாை பி–்டத்–ைக்–கது.
ைதல–யதண மற்–றும் துண்டு நபான்ற
நேலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, குழந்–த்த–
பபாருட–கதை தவக்க நவண்–டும். ஊறு– கள்�லம்ேற்–றும்தக,கோல்வலிப்புந�ோய்
வி–தை–விக்–கும் (கத்தி, மின்–சா–ேம் சம்– சிகிசதச நிபு–ணர் டோக்–டர். சுஜோ்தோ
மந்–ைப்–பட்ட) பபாருட–கதை பக்–கத்–தில் சின்–னப்–பன், நக.எம்.சி.எச.ேருத–து–வ–
இருந்–ைால் தூேத்–தில் �கர்த்தி தவக்க ேதன, அவி–னோசி நரோடு, நகோயம்–புத–
நவண்–டும். �ன்–றாக சுவா–சிக்–கி–றாோ தூர். நபோன் :0422 4323146, இ-சேயில்
என்று பார்க்க நவண்–டும்.
:drsujathachinnappan@kmchhospitals.
வலிப்பு நின்–ற–வு–்டன் பக்–க–வாடடு com ஆகி– ய – வ ற்– றி –் – லு ம் ச்தோடர்பு
நிதல–யில் படுக்க தவக்க நவண்–டும். சகோள்–ள–லோம்.
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