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ைோய், த�ோணவடையில் ைலி, கழுத்து வீககம் 
அது புற்றுக�ோய் அறிகுறியோக இருககலோம்

க�ோவை, பிப்.26:
வாய் மற்–றும் த�ாண்டை 
புற்–று–ந�ாய் : வாய் மற்–றும் 
த�ாண்–டை–யில் வரும் புற்–று–
ந�ாய் பாதிப்பு இந்–தி–யா–வில் 
அதி–க–ள–வில் உள்–ளது. இந்–�ப் 
புற்–று–ந�ாய், புடகப்–ப–ழக்–கம், 
பான்–ப–ராக் மற்–றும் புடக–யிடை 
உட்–தகாள்–ப–வர்–க–ளுக்கு வரும் 
வாய்ப்பு அதி–கம். வாய் மற்–
றும் த�ாண்–டை–யில் ஏற்–ப–டும் 
கட்டி, புற்–று–ந�ாய் கட்–டியா 
என்–பட� கண்–டு–பி–டிக்க பயாப்ஸி 
(Biopsy), ஸநகன் (Scan) மூைம் பரி–ந�ா–
திக்க நவண்–டும். வாய் மற்–றும் த�ாண்–
டை–யில் வரும் புற்–று–ந�ாய் கட்–டி–கடள 
துவக்க நிடை–யி–நைநய கண்–டு–பி–டித்–�ால் 
குண–மாக்–கு–வது மிக–வும் எளிது. இங்கு 
ஏற்–ப–டும் புற்–று–ந�ாய் கட்டி தபரிய அள–
வில் அறுடவ சிகிசட� மூைம் அகற்றி 
குணப்–ப–டுத்–�–ைாம். அறுடவ சிகிச–
ட�க்–குப் பின்–னர் குரல் மற்–றும் உணவு 
விழுங்–கும் திறன் கிட்–ைத்–�ட்ை படழய 
நிடைக்கு வர �ல்ை வாய்ப்பு உண்டு.

்�ராய்டு புற்–று–ந�ாய் : ட�ராய்டு 
எனும் சுரப்பி கழுத்–தின் கீழ் பகு–தி–யில் 
உள்–ளது. இது உயி–ரின் இயக்–கத்–திற்கு 
ந�டவ–யான சுரப்–பி–யா–கும். இதி–லும் 
புற்–று–ந�ாய் கட்டி உரு–வாக வாய்ப்பு 
உள்–ளது. இங்கு புற்–று–ந�ாய் உரு–வா–
னால் கழுத்து வீக்–கம் அல்–ைது கட்டி 
நபான்று ந�ான்–றும். அட� குணப்–ப–டுத்–
து–வ–�ற்கு கட்–டிடய அறுடவ சிகிசட� 
மூைம் அகற்ற நவண்–டும்.ட�ராய்டு புற்–
று–ந�ாய் பூரண குண–ம–டைய 95 ��–வீ–�ம் 
வாய்ப்–புள்–ளது. ட�ராய்டு புற்–று–ந�ாய் 
வரு–வ–�ற்கு குடும்–பத்–தில் ஏற்–க–னநவ 
யாருக்–கா–வது இருந்–தி–ருந்–�ால், அ�ன் 
மூைம் வரும் வாய்ப்பு 5 ��–வீ–�ம் உள்–ளது.

அறு்வ சிகிச்சை வ்ை–ைள் : 
தபாது–வாக வாய், த�ாண்டை மற்–றும் 
ட�ராய்டு புற்–று–ந�ாய் கட்–டி–கள் துவக்க 
நிடை–யில் இருந்–�ா–லும், எந்� நிடை–யில் 

இருந்–�ா –லும் அறுடவ 
சிகிச–ட�–�ான் முக்–கிய 
தீர்வு. தபரிய கட்–டி–க–ளுக்கு 
மட்–டும் கூடு–�–ைாக கதிர்–
வீசசு சிகிச–ட�–யும் அளிக்க 
நவண்–டும். அறுடவ சிகிச–
ட�–யா–னது, ஓபன் (open) 
அறுடவ சிகிசட�, நை�ர் 
(laser) அறுடவ சிகிசட� 
என்று 2 முடற–கள் உள்–ளது. 
�ற்–நபாது துவக்–க–நி–டை–யில் 
உள்ள கட்–டி–கடள நை�ர் 

(laser) அறுடவ சிகிசட� மூைம் முழு–டம–
யாக அகற்–ற–ைாம். இ�–னால் �ழும்–பு–கள் 
ஏற்–ப–ைாது.

சைர்–வ–ந�சை �ர சிகிச்சை : நக.எம்.
சி.எச மருத்–து–வ–ம–டன–யில் புற்–று–ந�ாய் 
கண்–ை–றி–�ல், சிறந்� மருத்–துவ நிபு–ணர்–
கள், த�வி–லி–யர்–கள், ந�ாயி–யல், கதி–ரி–
யக்க மருத்–து–வம், அணு–வி–யல் மருத்–து–
வம், அறுடவ சிகிசட� மற்–றும் சிறந்� 
மருத்–துவ உப–க–ர–ணங்–கள் ஆகி–யடவ 
ஒருங்நக அடமய தபற்–றுள்–ள–�ால் புற்–று–
ந�ாய்க்கு �ர்–வ–ந�� �ரத்–தி–ைான சிறந்� 
சிகிச–ட�–ய–ளிக்–கப்–பட்டு வரு–கி–றது. இங்கு 
ஏரா–ள–மா–நனார் பரி–ந�ா–�டன மற்–றும் 
சிகிசட� தபற்று குண–ம–டைந்–துள்–ள–னர்.

வலி 10 �ாட்–ை–ளுக்கு நமல் இருந்–
�ால்...: வாயில் புண், த�ாண்–டை–யில் 
வலி, �ாப்–பி–டும் நபாது விழுங்க முடி–
யா–மல் �டை மற்–றும் குர–லில் மாற்–றம் 
இவற்–றில் ஏ�ா–வ–த�ான்று 10 �ாட்–க–ளுக்கு 
நமல் இருந்–�ால் அடவ புற்–று–ந�ாய் அறி–
கு–றி–யாக இருக்–கும். இ�ற்கு உை–ன–டி–யாக 
மருத்–து–வடர அணுக நவண்–டும்.

நமலும் விப–ரங்–ை–ளுக்கு, ைாது, மூக்கு, 
த�ாண்டை மற்–றும் ைழுத்து அறு்வ 
சிகிச்சை நிபு–ணர் டைாக்–டைர் மு.திவா–ைர், 
நை.எம்.சி.எச.மருத்–து–வ–ம்ை, அவி–ைாசி 
நராடு, நைா்வ. நபான் : + 91 422 4323651, 
தமா்பல் : +91 94422 50950, இ-தமயில் 
: drdhiwakar@kmchhospitals.com ஆகி–ய–வற்–
றி––்லும் த�ாடைர்பு தைாள்–ள–லாம்.

 கக.எம்.சி.எச்., டைோக–டைர் திைோ–கர் விளக–கம்
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