
புற்றுந�ோய்க்கு �வீன கதிர்வீச்சு சிகிச்்சையில்  
பக்க வி்ைவுகள் வெகுெோக கு்ைகிைது

க�ோவை, பிப். 5 :  வாய், 
த�ாண்டை, கர்ப்–பப்்ப, உண–
வுக்–கு–ழாய், மலக்–கு–டைல் ஆகிய 
புற்–று–ந�ாய்–க–ளுக்கு கதிர்–வீச்சு 
சிகிச்்சை முக்–கிய சிகிச்–் சை–யாக 
உள்–ளது. இதில்  மலக்–கு–டைல் மற்–
றும் உண–வுக்–கு–ழாய் புற்–று–ந�ாய்–க–
ளுக்கு கதிர்–வீச்சு சிகிச்–் சைக்கு 
பிறகு அறு்வ சிகிச்்சை நமற்–
தகாள்–ளப்–ப–டு–கி–றது. மூ்ள–யில் 
கட்டி, மார்–ப–கக்–கட்டி, முற்–றிய 
வாய், த�ாண்டை புற்–று–ந�ாய் மற்–றும் 
இ்ைப்்ப, ் க, கால் �்சை–க–ளில் வைக்–
கூ–டிய  ‘சைார்–நகா–மா’ புற்–று–ந�ாய்–க–ளுக்கு 
அறு்வ சிகிச்–் சைக்–குப்–பின்–னர் கதிர்–
வீச்சு சிகிச்்சை அளிக்–கப்–ப–டு–கி–றது.  

முன்பு கதிர் –வீச்சு தசைலுத� 
‘நகாபால்ட் த�ை–பி’ எனும்  ‘2டி’ கதிர்–
வீச்சு சிகிச்்சை இருந்–�து. இச்–சி–கிச்–் சை–யில் 
தசைலுத–�ப்–ப–டும் கதிர்–வீச்சு புற்–று–ந�ாய் 
திசுக்–க்ள அழிப்–ப–ந�ாடு, �ல்ல திசுக்–க–
்ள–யும் அழிக்–கும். இச்–சி–கிச்–்சை–யின் 
பக்–க–வி–் ள–வு–க–ளாக கடும் வாய்ப்–புண, 
தீக்–கா–யம் நபால் வைக்–கூ–டிய ந�ால் 
புண, �்சை–க்ள அ்சைக்க முடி–யா� 
இறுக்–கம், வாய் வறட்சி, விழுங்–கு–வ–தில் 
சிை–மம், சிறு–நீர், மலம் கழிக்–கும்–நபாது 
எரிச்–சைல் ஆகி–ய்வ ஏற்–ப–டும். 

�ற்–நபாது  �வீன த�ாழில்–நுட்ப 
கதிர்–வீச்சு சிகிச்்சை மு்ற–கள்  உள்–ளன.  
இச்–சி–கிச்–் சை–யில் தசைலுத–�ப்–ப–டும் கதிர்–
வீச்சு, புற்–று–ந�ாய் திசுக்–க்ள மட்–டும் 
அழிக்–கும். அரு–கில் உள்ள �ல்ல திசுக்–க–
ளுக்கு பாதிப்பு மிகக்–கு–் றவு.  நமலும் 
முந்–் �ய சிகிச்்சை மு்ற–யில் ஏற்–ப–டும் 
பக்–க–வி–்ள–வு–க–ளி–னால் சிகிச்–்சை்ய 
த�ாடைை முடி–யா� நி்லக்கு �ள்–ளப்–ப–டு–
வார்–கள். புதிய த�ாழில்–நுட்ப  சிகிச்்சை 
மு்ற–யில் பக்–க–வி–் ள–வு–கள் தவகு–வாக 
கு்ற–வ–�ால் முழு–் ம–யாக சிகிச்–் சை்ய 

நமற்–தகாள்–கி–றார்–கள்.
நவீன �திர்–வீச்சு சிகிச்வசை முவை–�ள் :  
‘ஐ.எம்.ஆர்.டி.’ - இது புற்–று–ந�ா்ய �ாக்க 
நவண–டிய கதிர்–வீச்்சை பல–மு்ன வழி–

யாக புற்–று–ந�ாய்க்கு மட்–டும் 
தசைலுத–�க்–கூ–டி–யது. ‘நைபிட் 
ஆர்க்’-  கதிர்–வீச்சு தகாடுக்–
கும் பகு–திக்கு கூர்–் ம–யாக 
கதிர்–வீச்்சை தசைலுததி 2 நிமி–
டைத–திற்–குள் முடிதது விடும்.  
‘4டி ஆர்.டி.’- நு்ை–யீ–ைல்,  
கல்–லீ–ைல் மற்–றும் மார்–பக 
புற்–று–ந�ாய்க்–கான சிறப்பு 
த�ாழில்–நுட்–பம் ஆகும். 
இந்� பாகங்–கள் மூச்–சு–வி–டும்–
நபாது அ்சை–யக்–கூ–டி–யது. 

அ்சை–வு–க்ள நிறுத� முடி–யாது. இ�–
னால் அ்சை–வு–க–ளுக்–நகற்ப இலக்கு மாறா–
மல் தசைலுத–தும் கதிர்–வீச்சு சிகிச்்சை. 
இதில் பக்–க–வி–் ள–வு–கள் வை வாய்ப்பு 
கு்றவு.  

‘ஸ்டீ–ரி–நயா–நடைக்–டிக் நைடிநயா 
த�ைபி - எஸ்–ஆர்–எஸ்’ - மூ்ள–யில் வரும் 
அறு்வ சிகிச்்சை தசைய்ய முடி–யா� கட்–
டி–க–ளுக்கு இச்–சி–கிச்–் சை–யின் மூலம் சிறப்பு 
கருவி தபாருததி ஒநை �ாளில் அதி–க–
பட்சை கதிர்–வீச்சு தகாடுதது, அறு்வ 
சிகிச்்சை நபால் ஒரு சில கட்–டி–க்ள 
முழு–் ம–யாக க்ைக்க முடி–யும். ‘ஸ்டீ–ரி–
நயா–நடைக்–டிக் நைடிநயா த�ைபி - எஸ்.
பி.ஆர்.டி’-  நு்ை–யீ–ை–லில் உள்ள துவக்–க–
நி்ல கட்–டி–க–ளுக்கு அறு்வ சிகிச்்சை 
தசைய்–யா–மல் இச்–சி–கிச்்சை மு்ற–யில் 2-3 
கதிர்–வீச்சு மூலம் சைரி தசைய்ய வாய்ப்–புள்–
ளது. கல்–லீ–ைல் மற்–றும் நு்ை–யீ–ை–லுக்கு 
பை–வக்–கூ–டிய கட்–டி–க–ளுக்–கும் இந� மு்ற–
யில் 2-3 கதிர்–வீச்–சில் சைரி தசைய்ய முடி–யும். 
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