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கே.எம்.சி.எச்.மருத்துவமனையில்

கல்லீரல் பரிச�ோதனை மருத்துவ முகோம்
வரும் 30ம் சததி வனர நடக்கிறது
க�ோவை, ஏப்.24: கே.எம்.சி.எச்.
மருத்–து–வ–மனை ேல்–லீ–ரல் 
சிகிச்னசை நிபு–ணர் டாக்–டர் 
ரா.அருள்–ராஜ் கூறி–ய–தா–வது: 

குடிப்–ப–ழக்–ேம், ேல்–லீ–ர–லில் 
கோழுப்பு படி–வது மற்–றும் 
கெபா–னட–டிஸ் னவரஸ் 
பாதிப்பு ஆகி–ய–வற்–றால் ேல்–
லீ–ரல் பாதிப்–ப–னடந்து, சிகரா–
சிஸ் (cirrhosis) எனும் ேல்–லீ–ரல் 
பாதிப்பு முற்–றிய நினைக்கு கசைன்று விடும். 
பின்–ைர் சிை ஆண்–டு–ே–ளில் ேல்–லீ–ரல் முழு–
னம–யாே கசைய–லி–ழந்து விடும். ேல்–லீ–ர–லில் 
புற்–று–க�ாய் ஏற்–ப–டும் வாய்ப்–புள்–ளது. 
மாற்று ேல்–லீ–ரல் கபாருத்–தா–விட்–டால் 
உயி–ரி–ழப்பு ஏற்–ப–டும். 

மது குடிப்–ப–வர்–ேள், கோழுப்பு சைத்து 
நினறந்த உணவு பழக்–ேம் உள்–ள–வர்–ேள், 
உடல் பரு–மன் உள்–ள–வர்–ேள், ஏற்–ே–ைகவ 
மஞ்–சைள் ோமானை பாதிப்–பிற்கு ஆளா–ை–
வர்–ேள், ஜீரண கதாந்–த–ரவு, ோல் வீக்–
ேம் பாதிப்–பிற்கு உள்–ளா–ை–வர்–ேள்  முன்–
கைச்–சை–ரிக்–னே–யு–டன் ேல்–லீ–ரல் பாதிப்னப 
ேண்–ட–றிய கவண்–டும். கமலும் அனை–வ–
ருக்–கும் கெபா–னட–டிஸ் பி மற்–றும் சி 
னவரஸ் பாதிப்பு வரக்–கூ–டிய வாய்ப்பு 
உள்–ள–தா–லும்,  தங்–ே–ளது ேல்–லீ–ர–லின் �ைம் 
பற்றி கதரிந்து கோள்–வது  அவ–சி–யம். 

ேல்–லீ–ரல் கெபா–னட–டிஸ் பி, சி ஆகிய 
னவரஸ்–ே–ளால் உண்–டா–கும் பாதிப்–பு–
ேனள ேண்–ட–றிய ரத்த பரி–கசைா–த–னை–
யும், ேல்–லீ–ரல் கசையல்–பாட்டு நினைனய 
ேண்–ட–றிய ரத்த பரி–கசைா–த–னை–யும் (LFT) 
கமற்–கோள்ள கவண்–டும். அகதாடு, ேல்–லீ–
ரல் பாதிப்–பு–ேனள ேண்–ட–றி–யும் அல்ட்ரா 
சைவுண்ட் பரி–கசைா–த–னை–யும், ேல்–லீ–ர–லில் 
எந்–த–ளவு கோழுப்பு படிந்–துள்–ளது என்–
பனத துல்–லி–ய–மாே ேண்–ட–றி–யும் எம்.
ஆர்.ஐ.லிவர் ஸ்கேன் பரி–கசைா–னை–யும் 
கமற்–கோள்ள கவண்–டும். இத்–த–னேய பரி–
கசைா–த–னை–ேள் அனைத்–னத–யும் கே.எம்.

சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–னை–யில் கமற்–
கோள்ள ரூ.13,600 ேட்–ட–ண–மா–
கும். 

ஆைால், ஏப்.19ம் கததி உைே 
ேல்–லீ–ரல் திைத்னத முன்–னிட்டு  
கே.எம்.சி.எச்.மருத்–து–வ–ம–னை–
யில் ேடந்த 18ம் கததி முதல் 
வரும் 30ம் கததி வனர மாகப–ரும் 
ேல்–லீ–ரல் பரி–கசைா–தனை முோம் 
�டந்து வரு–கி–றது. இதில் கமற்–

கூ–றிய அனைத்து பரி–கசைா–த–னை–ே–ளும் 
சிறப்பு சைலுனே ேட்–ட–ண–மாை ரூ.2,500ல் 
கமற்–கோள்–ளப்–ப–டு–கி–றது. கமலும் ேல்–
லீ–ரல் சிறப்பு மருத்–து–வ–ரின் ஆகைா–சை–
னை–ே–ளும் வழங்–ேப்–ப–டு–கி–றது. இத்–த–னேய 
பரி–கசைா–தனை மூைம் பாதிப்பு நினை 
துவக்–ேத்–தி–கைகய ேண்–ட–றி–யப்–பட்–டால் 
கமல் சிகிச்–னசை–ேள் கமற்–கோண்டு ேல்–லீ–
ரல் பாதிப்னப முழு–னம–யாே குணப்–ப–
டுத்தி மாற்று ேல்–லீ–ரல் கபாருத்–து–வனத 
தவிர்க்–ே–ைாம். 

மேலும் விப–ரங்–க–ளுக்–கும், பரி–ம�ோ–த–
னைக்–கோை முன்–ப–தி–விற்–கும்,  கல்–லீ–ரல் 
சிகிசன� நிபு–ணர் டோக்–டர் ரோ.அருள்–
ரோஜ், மக.எம்.சி.எச.ேருத்–து–வ–ேனை, 
அவி–ைோசி மரோடு, மகோனவ. மபோன் : + 
91 77088 77068, + 91 422 4324641,  இ-மேயில் 
: drarulraj@kmchhospitals.com ஆகி–ய–வற்–
றி––்லும் மதோடர்பு மகோள்–ள–லோம்.

f	டோகடர் அருள்ோஜ்

எம்.ஆர்.ஐ.,லிவர் ஸ்கேன் 
்கே.எம்.சி.எச்-ல் மட்–டு்ம ! 

கதன்–னிந்–தி–யா–வில் முதன் முத–
ைாே கோனவ–யில் ‘எம்.ஆர்.ஐ.லிவர் 
ஸ்கேன்’ கோனவ கே.எம்.சி.எச்.
மருத்–து–வ–ம–னை–யில் மட்–டும் தான் 
உள்–ளது.ேல்–லீ–ரல் சிகிச்–னசைக்கு கமற்–
ேத்–திய �ாடு–ே–ளில் உள்ள �வீை 
சிகிச்னசை முனற–ேள் இங்கு அளிக்–
ேப்–ப–டு–கி–றது. -A
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 எம்.ஆர்.ஐ. லிைர் ஸககன் உட்பட அவனத்தும் ரூ.2,500 மடடுகம!


