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சி.ஹெச். ,மருத் –து –வ –மனை 
நரம்–பி–யல் அறுனவ சிகிச்னசை 
நிபு–ணர் டாக்–டர் கராகித் பால–
சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன் கூறி–ய–தா–வது:

ந ரம் – பி – யல்  அறுனவ 
சிகிச்னசை என்–பது ஹபாது–வாே 
தனல மற்–றும் முதுகு தண்–டு–வ–
டத்–தில் ஏற்–ப–டும்  ோயங்–ேள், 
மூனை மற்–றும் முதுகு தண்–டு–வ–
டத்–தில் ஏற்–ப–டும் ேட்டி–ேள், ரத்–த–நாை 
வீக்–ேங்–ேள் மற்–றும்  குழந்–னத–ேளின் 
நரம்–பு–ேளில் ஏற்–ப–டும் கோைா–று–ேள் 
ஆகி–ய–வற்–றிற்கு கமற்–ஹோள்–ைப்–ப–டு–கி–றது.

  தனலக்–ோ–யம் : கேஎம்–சி–ஹெச் மருத்–
து–வ–ம–னை–யில் உள்ை ‘இன்ட்–ராக்–ரா–னி–
யல் பிர–ஷர் மானிட்டர்’ ேரு–வி–யா–ைது 
தனல–யில் பலத்த ோயம் ஏற்–பட்ட–வர்–
ேளுக்கு ஹபாருத்–தப்–ப–டு–கி–றது.  இதன் 
மூலம் மூனை  ோயத்–தி–ைால் ஏற்–பட்ட 
மூனை–யின் வீக்–ேம் மற்–றும் அழுத்–தத்னத 
துல்–லி–ய–மாே ஹதரிந்து, எந்த சிகிச்னசை 
அளிக்–ே–லாம் என்–பனத ேண்–டு–பி–டித்து 
விட–லாம். 

மூனைக்–ேட்டி : ‘பங்க்– –ஷ–ைல் எம்–
ஆர்–ஐ’ என்–கிற நவீை ேருவி,  மூனை–
யில் உள்ை ேட்டி, மூனை–யின் எந்த 
ஹசையல்–பாட்னட பாதிக்–கிற வனே–யில் 
இடம்–ஹபற்–றுள்–ைது என்–பனத ேண்–டு–
பி–டித்து விடும். பாதிப்னப ஏற்–ப–டுத்தி 
வரும் ேட்டினய மட்டும் துல்–லி–ய–மாே 
அறுனவ சிகிச்னசை மூலம் அேற்–ற–வும், 
ேட்டினய சுற்–றி–யுள்ை இதர நல்ல பகு–
தி–ேள் பாதிக்–ோத வனே–யில் அறுனவ 
சிகிச்னசை அளிக்ே உத–வு–கி–றது.  

‘அகவக் கிகர–னி–கயா–ட–மி’ முனற–
யில் மூனை–யின் முக்–கி–ய–மாை பகு–தி–
யில் உள்ை ேட்டினய அேற்ற கநாயாளி 
மயக்ே நினல–யில் முழு–னம–யாே ஆழ்த்–
தா–மல், விழிப்பு நினல–யி–கலகய கமற்–
ஹோள்–ைப்–ப–டும் அறுனவ சிகிச்–னசை–யா–
கும். இதன் மூலம் கநாயா–ளிக்கு எந்த 
பாதிப்–பும் ஏற்–ப–டா–மல் ேட்டினய அேற்ற 

முடி–கி–றது.
‘ஜியிஸ் ஹபன்–ஹடகரா என்ற 

நவீை னமக்–கராஸ்–கோப்’  ேருவி  
மூனைக்–ேட்டினய அேற்–றும் சைம–
யம், ரத்த நாைங்–ேளில் ேலர் 
திர–வம் ஹசைலுத்–தப்–பட்டு,  புற்–று–
கநாய் ேட்டினய மட்டும் ஹதளி–
வாே ோட்டு–கி–றது. இத–ைால் 
புற்–று–கநாய் ேட்டினய எளி–தில் 
இைம் ேண்டு, துல்–லி–ய–மாே 

அேற்ற முடி–யும். 
மண்–னட–கயாட்னட ஒட்டிய சில 

வனே ேட்டி–ேனை ‘எண்–கடாஸ்–கோப்’, 
‘னமக்–கராஸ்–கோப்’ ேரு–வினய மூக்கு 
வழி–யாே ஹசைலுத்தி ோய–மின்றி அேற்–ற–
லாம். தழும்–பு–ேள் ஏற்–ப–டாது. மூனை–யில் 
உள்ை ரத்–தக்–கு–ழாய் வீக்–ே–ம–னடந்து, அத–
ைால்–ே–டு–னம–யாை தனல–வலி, வாந்தி 
பாதிப்–பிற்–குள்–ைா–ை–வர்–ேளுக்கு, ‘ஆஞ்–சி–
கயா–கி–ராம்’ மூலம் வீக்–ே–ம–னடந்த ரத்–தக்–
கு–ழாய் பகு–தினய சைரி–யாே ேண்–டு–பி–டித்து 
‘ோய்–லிங்’ அல்–லது ‘கிளிப்–பிங்’ அறுனவ 
சிகிச்–னசை–யில் சைரி ஹசைய்–யப்–ப–டு–கி–றது.      

‘ஜியிஸ் ஹபன்–ஹட–கரா’ என்ற நவீை 
னமக்–கராஸ்–கோப் ேருவி மூலம் அறுனவ 
சிகிச்னசை ஹசைய்–யும் சைம–யகம ஆஞ்–சி–கயா–
கி–ராம் ஹசைய்ய முடி–யும். இது அறுனவ 
சிகிச்னசை சிறப்–பாே ஹசைய்ய உத–வு–கி–றது.  
மூனை நரம்பு ஹசையல் இழப்–பால் உடல் 
நடுக்ே குனற–பாட்னட குணப்–ப–டுத்த, 
ஹசையல் இழந்த நரம்–பு–ேனை தூண்–டும் 
மின்–ைனல ேரு–வினய உட–லில் ஹபாருத்–
தும் சிகிச்–னசை–யும், தண்–டு–வட பிரச்–னை–
ேனை சைரி ஹசைய்ய, அதற்–குள் ஹமல்–லிய 
ஊசி மூல–மாே கமற்–ஹோள்–ைப்–ப–டும் 
நவீை சிகிச்னசை முனற–யும் உள்–ைது.

 கமலும் விப–ரங்–ேளுக்கு, நரம்–பி–யல் 
அறுனவ சிகிச்னசை நிபு–ணர் டாக்–டர் 
கராகித் பால–சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன்,  கே.எம்.
சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–மனை, அவி–ைாசி 
கராடு, கோனவ. கபான் : 0422-4324644. 
இ-ஹமயில் : drrohit@kmchhospitals.com 
ஆகி–ய–வற்–றி–்–லும் ஹதாடர்பு ஹோள்–ை–லாம்.
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