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விபத்தில் துண்டான கை, ைடால்ைகை 
8 மணி நேரத்திற்குள் பபடாருத்்த நேணடும்

க�ோவை, ஏப்.22:விபத்–தில் 
இழந்த கை, ைால்–ைகை 
8 மணி நேரத் –திற் –குள் 
பபாருத்–தி –னால் முழு–
கம–யாை குணப்–ப–டுத்–தும் 
வாய்ப்பு அதி–ைம் உள்–ைது. 

இது குறித்து நை.எம்.
சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–கன–யின் 
பிைாஸ்–டிக், கமக்–நரா–
நவஸ்–கு–லர் மற்–றும் ைாஸ்–ம–
டிக் (Plastic & Microvascular 
Surgeon) அறுகவ சிகிச்கசை 
நிபு–ணர் டாக்–டர் சுபாஷ் 
ைாநல கூறி–ய–்தா–வது:

பபாது–வாை ்தற்–நபாது ஏற்–ப–டும் 
பல்–நவறு விபத்–து–ை–ளில் கை, ைால்–ைள் 
துண்–டா–வது அல்–லது சிக்தநது நபாவது 
ஏற்–ப–டு–கி–றது. இவ்–வாறு துண்–டான 
சிக்தந்த பாைங்–ைகை ஒரு பிைாஸ்–டிக் 
கபயில் கவத்து  இறுை ைட்டி, அக்த 
மற்–பறாரு பிைாஸ்–டிக் கபயில் கவத்–துக் 
பைாள்ை நவண்–டும். இரண்டு கபை–
ளுக்–கும் இகட–யில் ஐஸ் ைட்–டி–ைகை 
கவத்து பாது–ைாக்ை நவண்–டும். இவ்–வாறு 
பசைய்–்தால் துண்–டான கை, ைால்–ை–ளின் 
பாைங்–ைள் பைடா–மல் இருக்–கும். 

6 மணி மு்தல் 8 மணி நேரத்–திற்–குள், 
பாதிக்–ைப்–பட்–ட–வ–ரு–டன் பக்–கு–வப்–ப–
டுத்–்தப்–பட்ட பாைங்–ைகை பிைாஸ்–டிக் 
மற்–றும் கமக்–நரா–நவஸ்–கு–லர் அறுகவ 
சிகிச்கசை பசைய்–யக்–கூ–டிய மருத்–து–வ–ம–
கனக்கு பைாண்டு வந–்தால், இத்–து–கற–
யில் திறகம வாய்ந்த அறுகவ சிகிச்கசை 
நிபு–ண–ரால் துண்–டான கை, ைால்–ை–ளின் 
பாைங்–ைகை அந்த இடத்–தில் பபாருத்தி, 
பகழய நிகலக்கு பைாண்டு வர முடி–யும்.  
8 மணி நேரத்–திற்கு நமல் ்தாம–்த–மாை இச்–சி–
கிச்–கசைகய நமற்–பைாண்–டால் முழு–வ–தும் 
குண–ம–கட–யும் வாய்ப்பு மிை–வும் குகறவு. 
பிைாஸ்–டிக் சைர்–ஜரி என்–பது துண்–டான 
பாைங்–ைகை சைரி–யாை ரத்்த ோைங்–ை–ளு–
டன் இகணத்து நமற்–பைாள்–ைப்–ப–டும் 

சிகிச்–கசை–யாை உள்–ை–்தால், 
அகவ விகர–வில் இயங்ை 
ப்தாடங்–கும். 

அந்த நபால்  விபத்–
தில் கை, ைால்–ை–ளில் ரத்்த 
ோைங்–ைநை சிக்தநது இருந–
்தால், உட–லின் நவறு பகு–
தி–ை–ளில் இருநது உ்தா–ர–ண–
மாை ப்தாகட மற்–றும் கை 
பகு–தி–யில் இருநது ரத்–்த–ோ–
ைங்–ை–ளு–டன் கூடிய சைக்த 
பகு–திகய எடுத்து பபாருத்–்த–
லாம். இத்–்த–கைய அறுகவ 

சிகிச்கசை ்தான்  கமக்–நரா–நவஸ்–கு–லர் 
அறுகவ சிகிச்கசை எனப்–ப–டும். விபத்–
திநலா நவறு எந்த வகை–யிநலா ைழுத்–தில் 
உள்ை ேரம்பு துண்–டா–னால் மூகைக்கு 
பசைல்–லும் ேரம்பு துண்–டிக்–ைப்–பட்டு, கை, 
ைால் மற்–றும் உடல் உறுப்–பு–ைள் பசைய–லி–
ழந–து–வி–டும். ேரம்பு துண்–டான பகு–தி–யில் 
கமக்–நரா–நவஸ்–கு–லர் அறுகவ சிகிச்கசை 
நமற்–பைாள்–வ–்தன் மூலம் கை, ைால் மற்–
றும் உடல் உறுப்–பு–ைள் 80 சை்த–வீ–்தம் வகர 
இயல்பு நிகலக்கு திரும்–பும்.  

இத்–்த–கைய அறுகவ சிகிச்–கசை–ைகை 
நை.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–கன–யில் ேவீன 
மருத்–துவ உப–ை–ர–ணங்–ை–ளு–டன் அனு–ப–
வம் வாய்ந்த சிறந்த மருத்–துவ நிபு–ணர் 
குழு–வின் மூலம் சைர்–வ–ந்தசை ்தரத்–திற்கு 
இகண–யாை அளித்து பலர் பலன் பபற்–
றுள்–ை–னர்.  

இந்த நபால் நை.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–
கன–யில் ைாஸ்–ம–டிக் சைர்–ஜரி மூலம் அழகு 
சிகிச்–கசை–ைள் நமற்–பைாள்–ைப்–ப–டு–கி–றது. 
மேலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, பிளாஸ்–டிக், 
மேக்–மரா–மேஸ்–கு–லர் ேற்–றும் காஸ்–ே–டிக் 
அறுமே சிகிசமசை நிபு–ணர் டாக்–டர் 
சுபாஷ் காமல,  மக.எம்.சி.எச.ேருத்–
து–ே–ேமை, அவி–ைாசி மராடு, மகாமே. 
மபான் : +91 422 4324556  இ-மேயில் 
: drsubhash@kmchhospitals.com ஆகி–ய–
ேற்–றி–்–லும் ம�ாடர்பு மகாள்–ள–லாம்.

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