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கே.எம்.சி.ஹெச். டாகடர் ரஙேராஜன் விளகேம்

உடல் எடட குடைக்க 
லேபராஸல்காபி அறுடை சிகிசடசை

க�ோவை, அக் . 2 :கே .எம் .
சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–மனை உடல் 
பரு–மன் கேப–ராஸ்–கோ–பிக் 
அறுனவ சிகிச்னசை நிபு–ணர் 
டாக்–டர் ரங்–ே–ரா–ஜன் கூறி–ய–
தா–வது:

உடல் பரு–மன் உள்–ள–வர்–
ேள் அதி–ே–முள்ள நாட்டில் 
இந்–தியா 3வது இடத்–தில் உள்–
ளது. உடல் பரு–ம–ைால் பாதிக்–
ேப்–ப–டு–ப–வர்–ேள் எண்–ணிக்னே அதி–ே–
ரித்து வரு–கி–றது. மசைாோ உண–வு–ேள், 
மது அருந்–து–தல், உடல் உனைப்–பின்னம 
ஆகி–ய–வற்–றால் 5ல் ஒரு–வர் உடல் பரு–ம–
னுக்கு ஆளா–கின்–ற–ைர். இதில் நடுத்–தர 
மக்–ேள் அதி–ே–ள–வில் உடல் பரு–ம–னுக்கு 
ஆளா–கின்–ற–ைர்.

உடல் பரு–ம–ைால் ஒரு–வ–ருக்கு அதிே 
ஹோழுப்பு, சைர்க்–ேனர கநாய், ரத்–தக்–ஹோ–
திப்பு, இரு–தய கநாய், மேப்–கப–றின்னம, 
ஆஸ்–துமா,  ேல்–லீ–ரல் பாதிப்பு, சிறு–நீ–ரே 
கநாய், இனரப்னப கநாய், தூக்–ே–மின்னம, 
மேட்டுத்–தன்னம, சிே–வனே புற்–று–கநாய்–
ேள், பக்–ே–வா–தம், சைமூ–ேத்–தால் ஒதுக்–
ேப்–ப–டு–தல், மை இறுக்–ேம் ஆகி–யனவ 
ஏற்–ப–டு–கி–றது. 

உடல் எனட குனறக்ே அறுனவ 
சிகிச்னசை ஒகர தீர்–வாே உள்–ளது. ஆைால் 
இது எல்–கோ–ருக்–கும் கதனவப்–ப–டாது. 
உேே சுோ–தார வழி–ோட்டு–த–லின்–படி, 
பிஎம்ஐ 35 முதல் 39க்குள் உள்–ள–வர்–ேள்,  
கமற்–கு–றிப்–பிட்ட கநாய்–ேளில் எதா–வது  
அறுனவ சிகிச்னசை கமற்–ஹோள்–வது 
நல்–ேது. பி.எம்.ஐ.,40க்கு கமல் உள்–ள–
வர்–ேள் ேட்டா–யம் அறுனவ சிகிச்னசை 
கமற்–ஹோள்ள கவண்–டும்.

‘ஸ்லீவ் ோஸ்ட்–ஹரக்–ட–மி’ எனும் கேப–
ராஸ்–கோ–பிக் அறுனவ சிகிச்னசை உடல் 
குனறப்–புக்கு ஹபாது–வாை அறுனவ சிகிச்–
னசை–யாே உள்–ளது. ஒரு–வ–ரின் உணவு 
உண்–ணும் பைக்–ேத்–தால் இனரப்னப 
ஹபரி–தாகி, அதற்–கேற்–றாற்–கபால் உண–
வின் அளவு அதி–ே–ரிக்–கி–றது. அதுகவ 

உடல் பரு–ம–னுக்கு முக்–கிய 
ோர–ண–மா–கி–றது. இனரப்–னப–
யின் அள–வில் 80 சைத–வீ–தத்னத 
அேற்–று–வகத ‘ஸ்லீவ் ோஸ்ட்–
ஹரக்–ட–மி’ எனும் அறு–னவச்–சி–
கிச்–னசை–யா–கும். 

இச்–சி–கிச்–னசை–யின் மூேம் 
இனரப்–னப–யின் அளவு 20 
சைத–வீ–த–மாே குனறந்–து–வி–டும். 
குனறந்த அள–வி–ோை இனரப்–

னபக்கு குனறந்த அள–வி–ோை உணவு 
உண்–டாகே வயி–றும், மை–மும் நினறந்து 
விடும். இந்த அறுனவ சிகிச்–னசைக்கு பின்–
ைர் 30 முதல் 50 கிகோ எனட படிப்–ப–டி–
யாே குனற–யும். இதன் மூேம் சைர்க்–ேனர, 
ரத்த அழுத்–தம், இதய கநாய், மூட்டு–வலி, 
மேப்–கப–றின்னம, ஆஸ்–துமா உள்–ளிட்ட 
உடல் பரு–ம–ைால் ஏற்–ப–டக்–கூ–டிய பல்–
கவறு கநாய்–ேள் ேட்டுப்–ப–டும். அதற்கு 
எடுக்–கும் மருந்–து–ேளின் அளவு குனற–யும். 

இத் –த –னேய அறுனவ சிகிச்னசை 
அனைத்து தரப்–பி–ை–ரும் ஏற்–றுக்–ஹோள்–
ளக்–கூ–டிய ேட்ட–ணத்–தில் கே.எம்.
சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–ம–னை–யில் சிறந்த 
முனற–யில் கமற்–ஹோள்–ளப்–ப–டு–கி–றது. 
இச்–சி–கிச்–னசைக்–கு–ரிய பரி–கசைா–தனை, ஆய்–
வே வசை–தி–ேள் மற்–றும் அனைத்து துனற 
மருத்–து–வ–ரின் ஆகோ–சை–னை–ேள் அனைத்–
தும் கே.எம்.சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–ம–னை–
யில் ஒருங்கே அனம–யப்–ஹபற்–றுள்–ளது. 
அறுனவ சிகிச்–னசைக்கு பின்–ைர் 4 நாளில் 
வீட்டிற்கு ஹசைல்–ே–ோம். இச்–சி–கிச்–னசை–
யால் தழும்பு ஏற்–ப–டாது. உட–லுக்கு 
நல்ே கதாற்–றம் கினடக்–கும். 

கமலும் விப–ரங்–ேளுக்கு, உடல் 
பரு–மன் கேப–ராஸ்–கோ–பிக் அறுனவ 
சிகிச்னசை நிபு–ணர் டாக்–டர். ரங்–ே–ரா–ஜன், 
கே.எம்.சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–மனை, அவி–
ைாசி கராடு, கோனவ. கபான் : 0422 
- 4323672,  ஹசைல்–கபான் : 98423 20672 
இ-ஹமயில் : drrangarajan@kmchhospitals.
com ஆகி–ய –வற் –றி –் –லும் ஹதாடர்பு  
ஹோள்–ள–ோம்.
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