
க�ோவை தினகரன்  ககோவை20 RNI Regn.No.33699/77   Postal Regn No. CB/002/2015-20176.3.2016

தண்டுவட அறுவவ சிகிசவசை பாதுகாபபானது  
கக.எம்.சி.எச., வவற்றிகரமாக வசைய்து வருகிறது

க�ோவை, மோர்ச் 6:முதுகு தண்–
டு–வட ந�ோய் மற்–றும் சிகிச்–
சை–கள் ததோடர்–போன ைந்–நத–
கங்–க–ளுக்கு, முதுகு தண்–டு–வட 
அறுசவ சிகிச்–சை–யில் 25 
ஆண்–டு–கோல அனு–ப–வம் தபற்்ற 
நக.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–சன–யின் �ரம்–
பி–யல் அறுசவ சிகிச்சை நிபு–ணர் டோக்–
டர் நே.நக.பி.சி.போர்த்–தி–பன் அளித்த 
பதில்–கள் : 

* முதுகு தண்–டு–வட ந�ோய் என்–றோல் 
என்்ன...

வோழக்சக முச்ற மோற்–்றம், உடற்–ப–
யிற்–சி–யின்சம, விபத்து, கோை–ந�ோய், புற்–று–
ந�ோய் ஆகி–யசவ முதுகு தண்–டு–வ–டத்–தில் 
போதிப்பு ஏற்–ப–டுத்–து–கி–்றது. முதுகு தண்–
டு–வ–டத்–தில் ஒவ்–தவோரு எலும்–புக்–கும் 
இசடநய ேவ்வு உள்–ளது. அசவ அதிக 
அழுத்–தம் கோர–ண–மோக அரு–கி–லுள்ள �ரம்–
பு–கசள த�ருக்–கு–வ–தோல் கோல் வலி ஏற்–ப–
டு–கி–்றது. இநத நபோல் கழுத்–தில் உள்ள 
தண்–டு–வ–டத்–தில் ேவ்வு பிதுங்–கி–னோல் 
சக வலி ஏற்–ப–டும். விபத்து கோர–ண–மோ–
கநவோ, பி்ற–வி–யிநலோ தண்–டு–வட எலும்பு 
விலகி �ரம்–பு–கசள த�ருக்–கு–வ–தோ–லும் 
இத்–த–சகய போதிப்பு ஏற்–ப–டும். கோை–ந�ோய், 
புற்–று–ந�ோய் தோக்–கு–த–லோ–லும் தண்–டு–வ–டத்–
தில் போதிப்பு ஏற்–பட்–டி–ருக்–கும்.

* முதுகு தண்–டு–வ–டத்–திற்–கு–ரிய சிகிச்–
சை–கள் என்்ன...

ேவ்வு பிதுங்–கு–தசல நுண்–துசள 
அறுசவ சிகிச்சை மூலம் ைரி தைய்–ய–
லோம். இத்–த –சகய சிகிச்சை நமற்–
தகோண்ட பி்றகு ஒநர �ோளில் வீட்–டிற்கு 
திரும்–ப–லோம். கழுத்–தில் ேவ்வு பிதுங்க–
சல சமக்நரோ அறுசவ சிகிச்–சையில் 
துல்–லி–ய–மோக தைய்ய முடி–யும். பின்–வி–
சள–வு–கள் ஏற்–ப–டோது. 

இத்–த–சகய சிகிச்–சை–கள் அனு–ப–வம் 
உள்–ள–வர்–க–ளோல் நமற்–தகோள்–ளப்–ப–
டும் நபோது தோன் சி்றப்–போன பலசன 

தரும். �ரம்–பு–க–ளில் ஏற்–ப–டும் 
கட்–டி–க–ளுக்–கும் சிகிச்சை 
நமற்–தகோள்–ளப்–ப–டு–கி–்றது.. 
எலும்பு வில–க–லோல் தண்–
டு–வ–டம்  வசளந்து, இடம் 
மோறி இருக்–கும். இதற்கு 
சிகிச்–சை–யோக �ரம்பு மற்–
றும், எலும்–பு –கசள ைரி 
தைய்ய நவண்–டும். எலும்–பு–
கசள ைரி தைய்–தோல் �ரம்பு 

ைரி–யோ–கும். தண்–டு–வட எலும்–பு–கசள 
நைர்த்து சவக்–கும் சிகிச்–சைக்கு ஸநடய்–பி–
சல–நை–ஸன் (Stabilization) என்று தபயர். 
இது தமட்–டல் (Metal) தபோருத்தி  ைரி 
தைய்–வ–தோ–கும்.கோை–ந�ோய், புற்–று–ந�ோய் 
கோர–ண–மோ–க  ஏற்–ப–டும் தண்–டு–வட 
எலும்பு போதிப்சப அறுசவ சிகிச்சை 
மூலம் ைரி தைய்ய–ப்–ப–டு–கி–்றது.  

* முதுகு தண்–டு–வட ந�ோயோ–ளி–கள் 
பின்–பற்ற நவண்–டி–யசவ .....

தண்–டு–வட அறுசவ சிகிச்–சைக்கு 
மக்–கள் பயப்–பட நதசவ–யில்சல. ைரி–
யோன மருத்–து–வ–மசன மற்–றும் இந்த 
சிகிச்–சைசய நமற்–தகோள்–ளும் சி்றப்பு 
வோய்ந்த மருத்–து–வசர நதர்ந்–தத–டுத்–தோல் 
பிரச்–சன–யில்சல. இல்–லோ–விட்–டோல் 
துவக்–கத்–தில் இடுப்–பில் ஏற்–ப–டும் வலி, 
பின்–னர் கோல் வலி–யோகி  முடி–வில் கோல் 
தளர்ச்சி, மத–ம–தப்பு, ஏற்–பட்டு அத்–த–
சகய உறுப்பு தைய–லி–ழந்து விடும். இத–
னோல் கோல்–வலி, இடுப்பு வலி ஏற்–பட்ட 
உடநன  அனு–ப–வம் வோய்ந்த தண்–டு–வட 
அறுசவ சிகிச்சை நிபு–ணசர அணுகி 
தண்–டு–வட அறுசவ சிகிச்–சைசய நமற்–
தகோள்–வது மிக–வும் போது–கோப்–போ–னது. 
இது நக.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–சன–யில் 
தவற்–றி–க–ர–மோக தைய்–யப்–பட்டு வரு–கி–்றது. 

நேலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, �ரம்–பி–யல் 
அறுசவ சிகிச்சை நிபு–ணர் டோக்–டர் 
நே.நக.பி.சி.போர்த்–தி–பன், நக.எம்.சி.எச்.
ேருத்–து–வ–ேச்ன, அவி–்னோசி நரோடு, 
நகோயம்–புத்–தூர். நபோன் : +91 422 4323609, 
இ-மேயில் : drparthiban@kmchhospitals.
c om ஆகி –ய –வற் –றி –் ல்  மதோடர்பு 
மகோள்–ள–லோம்.

டாகடர்.பார்த்திபன் 
விளக்கம் ( முதல் பகுதி )
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