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கே.எம்.சி.ஹெச்.டாகடர் சு.ே.திருமலைசாமி விளகேம்

விபத்தில் பல உறுப்புகள் கேதமவைநதைவர 
உைனடியோக  கோப்போற்றுைது எப்படி?

க�ோவை, நை.6:கே.எம்.சி.ஹெச்.
பல்–துறை மருத்–து–வ–ம–றை–யா–
கும். விபத்–திற்–குள்–ளாை பலர் 
உட–ை–டி–யாே இங்கு ஹோண்டு 
வரப்–பட்டு ோப்–பாற்–ைப்–பட்–
டுள்–ள–ைர்.

இது குறித்து கே.எம்.சி.ஹெச்.
மருத் –து –வ –மறை எலும்பு –  
மு–றிவு, ஆர்த்–ராஸ்–கோபி மற்–
றும் மூட்டு மாற்று அறுறவ 
சிகிச்றசை நிபு–ணர் டாக்–டர் 
சு.ே.திரு–ம–றல–சைாமி கூறி–ய–தா–வது:

ேடு–றம–யாை விபத்–திற்கு ஆளா–கு–ப–
வர்–ே–ளுக்கு ேல்–லீ–ரல், எலும்பு, மூறள, 
நுறர–யீ–ரல் உள்–ளிட்ட பல உறுப்–பு–ேள் 
கசைத–ம–றடந்–தி–ருக்–கும். ரத்–தக்–ே–சிவு ஏற்–ப–டும். 
ஒரு எலும்பு உறடந்–தால் ஒரு லிட்–டர் 
ரத்–தம் ஹவளி–கயறி உடம்–பிற்–குள்–களகய 
இருக்–கும். ரத்–தக்–ே–சிவு ஏற்–பட்–டுள்–ளது 
ஹவளிகய ஹதரி–யாது. இவ்–வாறு 3 எலும்பு 
உறடந்–தால் 3 லிட்–டர் ரத்–தம் ஹவளி–கய–
றும். உடம்–பில் உள்ள 5 லிட்–டர் ரத்–தத்–
தில் ேல்–லீ–ரல், மண்–ணீ–ரல், நுறர–யீ–ரல் 
உள்–ளிட்ட உறுப்–பு–ேள் கசைதத்–திற்–கேற்ப 
ரத்த கசைதம் அதி–ே–ரிக்–கும்.

இத–ைால்  உட–லுக்கு கதறவ–யாை 
ரத்த சுழற்சி பாதிக்–ேப்–பட்டு ரத்–த– 
அ–ழுத்–தம் குறை–யும். அவர்–ே–ளுக்கு உட–ை–
டி–யாே ரத்த ேசிவு பகு–தி–ேள் ேண்–ட–றி–
யப்–பட்டு, அறவ நுண்–துறள அறுறவ 
சிகிச்றசை மூலம் ரத்த ேசிவு நிறுத்–தப்–பட 
கவண்–டும். இழந்த ரத்–தத்றத ஈடு–ேட்ட 
ரத்–தம் ஹசைலுத்த கவண்–டும். கமலும் 
பாதிக்–ேப்–பட்ட இதர உறுப்–பு–ேறள 
உட–ைடி சிகிச்றசை மூலம் தற்–ோ–லிே 
பாது–ோப்பு கமற்–ஹோள்ள கவண்–டும். 

இதற்கு தீவிர சிகிச்றசை பிரி–வில் 
தயார் நிறல–யில் உள்ள எலும்பு மூட்டு 
அறுறவ சிகிச்றசை நிபு–ணர்,மற்றும்  குடல், 
இரு–தயம், மூறள, ரத்–தக்–கு–ழாய், நுண்–
துறள, தீவிர சிகிச்றசை ஆகிய பல்–கவறு 
துறை மருத்–து–வர்–ேள் ஒருங்–கி–றணந்து 
முதற்–ேட்ட சிகிச்–றசைறய கமற்–ஹோண்டு, 

உயி–ரி–ழப்றப தடுப்–பார்–ேள். 
இச்–சி –கிச்றசை, விபத்து 

ஏற்–பட்–ட–வு–டன் ‘கோல்–டன் 
ெவர்’ என்–ை–றழக்–ேப்–ப–டும் 
குறிப்–பிட்ட ஒரு சில மணி 
கேரத்–திற்–குள் கமற்–ஹோள்ள 
கவண்–டிய அவ–சைர சிகிச்–றசை–
யா–கும்,

பின்–ைர் மருத்–து–வர் குழு 
ஆகலா–சித்து பிை அறுறவ 
சிகிச்–றசை–ேள் ஹசைய்து கசைதத்–

திற்–குள்–ளாை உறுப்–பு–ேறள சீர–றமப்–
பார்–ேள். இவ்–வாறு சிகிச்றசை ஹபறு–ப–
வர் 3 மாதத்–தில் குண–மாகி இயல்பு 
வாழக்றே திரும்–பு–வார்–ேள். வாழக்றே 
வசைப்–ப–டும்.    

இது விபத்–திற்–குள்–ளா–ை–வர்–ேறள 
உட–ை–டி–யாே அரு–கி–லுள்ள பல்–துறை 
மருத்–து–வ–ம–றைக்கு ஹோண்டு ஹசைன்–ைால் 
தான் சைாத்–தி–ய–மா–கும். இத்–த–றேய விழிப்–
பு–ணர்வு இல்–லா–மல், கபாதிய உள்–ேட்–ட–
றமப்பு, ேவீை சிகிச்றசை, பல்–துறை மருத்–
து–வர்–ேள் இல்–லாத மருத்–து–வ–ம–றைக்கு 
ஹோண்டு ஹசைன்–ைால் கதறவ–யாை உட–
ைடி சிகிச்றசை கிறடக்–ோ–மல் கபாய்–வி–
டும். பின்–ைர் ோல–தா–ம–த–மாே பல்–துறை 
மருத்–து–வ–ம–றைக்கு ஹோண்டு ஹசைன்–ைா–
லும் ோப்–பாற்–று–வது ேடி–ை–மா–கி–வி–டும். 

இறதத் தவிர்க்ே விபத்து ேடந்த 
இடத்–தி–லி–ருந்து பாதிக்–ேப்–பட்–ட–வறர 
மீட்டு, அரு–கி–லுள்ள பல்–துறை  மருத்–து–வ–ம–
றைக்கு ஹோண்டு ஹசைல்ல கவண்–டி–யது, 
ஒரு உயிறர ோப்–பாற்ை கமற்–ஹோள்ள 
கவண்–டிய உன்–ைத ோரி–ய–மா–கும்.

கமலும் விப–ரங்–ே–ளுக்கு, எலும்பு 
முறிவு, ஆர்த்–ராஸ்–கோபி மற்–றும் மூட்டு 
மாற்று அறுறவ சிகிச்றசை நிபு–ணர் 
டாக்–டர் சு.ே.திரு–ம–றல–சைாமி, கே.எம்.
சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–மறை, அவி–ைாசி 
கராடு, கோறவ. கபான் :0422 : 4323111, 
ஹமாறபல் : 73735 66666 இ-ஹமயில் : 
drthirumalaisamy@kmchhospitals.com ஆகி–
ய–வற்–றி–்–லும் ஹதாடர்பு ஹோள்–ள–லாம்.

f	டோக்–டர். சு.�.திரு–ம–வை–சோமி.
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