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கல்லீரல் பாதிப்ப துவகக நி்ையிலைலே 
கண்டறிந்து சிகிச்சை மூைம் குணபபடுத்தைாம்

க�ோவை, ஏப்.17:கே.எம்.
சி.எச்.மருத்–து–வ–மனை 
ேல்–லீ–ரல் மாற்று அறுனவ 
சிகிச்னசை துனை–யின் தனை–
வர் டாக்–டர் விகவ–ோ–ைந்–
தன்  கூறி–ய–தா–வது:

ேல்–லீ–ரனை ஆகராக்–
கி–ய–மாே னவத்–துக்–கோள்–
ளும் விழிப்–பு–ணர்னவ  
ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தற்–ோே ஆண்–
டு–கதா–றும் ஏப்.19ம் கததி 
உைே ேல்–லீ–ரல் திைம் 
ேனடப்–பி–டிக்–ேப்–ப–டு–கி–ைது. 
அனத முன்–னிட்டு ேல்–லீ–
ரல் பாதிப்பு, சிகிச்னசை 
முனை–ேள் குறித்து அனை–
வ–ரும் கதரிந்து கோள்்ள 
கவண்–டும்.

உட–லில் உள்்ள ேல்–லீ–
ரல் கபாது–வாே குடிப்–ப–
ழக்–ேம், கோழுப்பு, புற்–று–
க�ாய், கெப்–ப–னட–டிஸ் பி 
(எச்–பிபி), கெப்–ப–னட–டிஸ் 
சி(எச்–பிசி) கிருமி கதாற்று 
ோர–ண–மாே அதி–ே–்ள–வில் 
பாதிப்–புக்–குள்–்ளா–கி–ைது. .

குடிப்–ப–ழக்–ேத்–தி–ைால் 
ேல்–லீ–ரல் பாதிப்பு முற்றி 
‘சிகரா–சிஸ்’ நினைக்கு 
ஆ்ளா–கி–ைது. கபாது–வாே 
குடி–யி–ைால் ஏற்–ப–டும் 
ேல்–லீ–ரல் பாதிப்பு சிை 
ஆண்–டு–ே–ளில் ‘சிகரா–சிஸ்’ 
நினைனய அனட–கி–ைது. 
‘சிகரா–சிஸ்’ நினைனய 
அனட–வ–தற்கு முன்கப 
குடிப்–ப–ழக்–ேத்னத நிறுத்–
தி–விட்–டால், பாதிப்–ப–
னடந்த ேல் –லீ –ர –லும் 
தன்னை சைரி கசைய்து, 
தாைா –ேகவ இயல்பு 
நினைக்கு திரும்–பி–வி–டும். 
இல்–ைா–விட்–டால் மாற்று 

ேல்–லீ–ரல் கபாருத்–து–வது 
தான் நிரந்–தர தீர்–வா–கும்.

அகத கபால் உடல் 
கோழுப்–பி–ைால் ேல்–
லீ – ர –லில் கோழுப்பு 
படிந்து படிப்–ப–டி–யாே 
கசைய–லி–ழந்து ‘சிகரா–சிஸ்’ 
நினைக்கு ஆ்ளா–கும். 
உண–வுக்–ேட்–டுப்–பாட்–டு–
டன், ஆகராக்–கி–ய–மாை 
உண–வு–ேன்ள உண்டு, 
அன்–ைா –டம் உடற் –ப –
யிற்சி கசைய்–தால் உட–லில் 
கோழுப்பு குனைந்து ேல்–லீ–
ரல் பாதிப்னப சைரி கசைய்ய 
முடி–யும்.

இது தவிர ேல்–லீ–ர–
லில் மற்ை க�ாய் தாக்–ேம் 
இருந்–தால் அங்கு புற்–று–
க�ாய் வரும். ேல்–லீ–ரல் 
புற்–று–க�ாய்க்கு மாற்று 
அறுனவ சிகிச்னசை தான் 
தீர்வு. ேல்–லீ–ரல் பாதிப்பு 
அறி–கு–றி–ேள், பசி–யின்னம, 
னே, ோல் வீக்–ேம் மற்–றும் 
மஞ்–சைள் ோமானை. இவற்–
றிற்கு துவக்–ேத்–தி–கைகய 
சிகிச்னசை எடுத்–தால் புற்–று–
க�ாய் ஏற்–ப–டா–மல் தடுக்ே 
முடி–யும். 

கமலும் கெப்–ப–னட–
டிஸ் பி (எச்–பிபி), கெப்–ப–

னட–டிஸ் சி(எச்–பிசி) ஆகிய 
கிருமி தாக்–கு–த–ைால் ேல்–லீ–
ரல் பாதிப்–ப–னட–கி–ைது.எச்–
பிபி (HPB) பாதிப்னப தடுப்–
பூசி மூைம் தடுக்–ே–ைாம். 
எச்–பிசி (HPC) பாதிப்னப 
மாத்–தினர, மருந்–து–ேள் 
மூைம் சைரி கசைய்–ய–ைாம்.  

கமற்–ேத்–திய �ாடு–ே–
ளில் உள்்ள �வீை சிகிச் 
னசை முனை–ேன்ள, கே.எம்.
சி.எச். மருத்–து–வ–ம–னை–யில் 
கமற்–கோள்–்ளப்–பட்டு 
கவற்–றி–ே–ர–மாே குணப்–ப–
டுத்–தப்–ப–டு–கி–ைது. கமலும், 
கதன்–னிந்–தி–யா–வில் முதன் 
முத–ைாே கோனவ–யில் 
‘எம்.ஆர்.ஐ. லிவர் ஸ்கேன்’ 
கே.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–
னை–யில் மட்–டும் தான் 
உள்–்ளது. இதன் மூைம் 
ேல்–லீ–ர–லில் எவ்–வ–்ளவு 
கோழுப்பு உள்–்ளது என்–
பனத துல்–லி–ய–மாே ேண்–
டு–பி–டிக்ே முடியும். 

ேல்–லீ–ரல் பாதிப்னப 
துவக்ே நினை–யி–கைகய 
ேண்–ட–றிந்து சிகிச்னசை 
கபற்–ைால் முழு–னம–யாே 
குணப்–ப–டுத்த முடி–யும். 

மேலும் விப–ரங்–க –
ளுக்கு, கல்–லீ–ரல் ோற்று 
அறுவை  சிகி சவசை 
துவை தவை–ைர் டாக்–
டர் விமை–கா–னந்–தன், 
மக.எம்.சி.எச.ேருத்–து–ை–
ேவன, அவி–னாசி மராடு, 
மகாவை. மபான்: +91 
422 4324639, இ-மேயில்: 
d r v i v e k a n a n d a n @
kmchhospitals.com ஆகி–ய–
ைற்–றி –் –லும் மதாடர்பு 
மகாள்–ள–ைாம்.

கே.எம்.சி.எச்., டாகடர் விகேோனந்தன் விளகேம்
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