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முதுகு தண்டுவட அறுவவ சிகிசவசைக்கு 
ந�ோயோளிகள் பயபபட நதவவயிலவலை

க�ோவை, மோர்ச் 11: முதுகு தண்–டு–வட 
ந�ோயை உறு–திப்–ப–டுத்–து–வது, சரி–ைோன 
மருத்–து–வயை நதர்ந்–தத–டுத்து, சிகிசயச 
தபறு–வது உள்–ளிடட சந்–நத–கங்–க–ளுக்கு 
முதுகு தண்–டு–வட அறுயவ சிகிச–யச–
யில் 25 ஆண்–டு–கோல அனு–ப–வம் தபற்ற 
நக.எம்.சி.எச.மருத்–து–வ–ம–யன–யின் �ைம்–
பி–ைல் அறுயவ சிகிசயச நிபு–ணர் டோக்–
டர் நே.நக.பி.சி.போர்த்–தி–பன் அளித்த 
பதில்–கள் : 

* முதுகு தண்–டு–வட அறுவவ சிகிசவசை 
என்–றால் மக்–கள் அச–சைப்–ப–டு–கி–றார்–களே...

முதுகு தண்–டு–வட அறுயவ சிகிசயச 
தவறறி தப்ற நவண்–டும் என்–்றோல், முத–
லில் தண்–டு–வ–டத்–தில் எந்த வயக–ைோன 
போதிப்பு உள்–ளது என்–பயத உறு–திப்–ப–
டுத்த நவண்–டும். தண்–டு–வட ந�ோய்க்–கு–ரிை 
அறுயவ சிகிசயச அனு–ப–வம் தபற்ற 
நிபு–ண–ரி–டம் அறுயவ சிகிசயச தசய்து 
தகோண்–டோல் இயத பறறி அச–சப்–ப–டத் 
நதயவ–யில்யல. 

* முதுகு தண்–டு–வட ள�ாவை உறு–
திப்–ப–டுத்–து–வது எப்–படி...

தபோது–வோக தண்–டு–வட ந�ோய்க்கு 
அறி–கு–றி–க–ளோக  துவக்–கத்–தில் இடுப்–பில் 
வலி, பின்–னர் கோல் வலி ஏற–ப–டும். இத–
னோல் தங்–க–ளுக்கு தண்–டு–வட ந�ோய் 
இருப்–ப–தோக கரு–தக்–கூ–டோது. அது நவறு 
ந�ோயின் போதிப்–போ–கக்–கூட இருக்–க–லோம். 
அயத உறுதி தசய்–ைோ–மல், அது தண்–டு–வட 
ந�ோய் போதிப்–போக இருக்–க–லோம் என்று 
கருதி அறுயவ சிகிசயச தசய்–தோல் அது 
தவ–்றோன சிகிச–யச–ைோகி விடும். அத–னோல் 
பிைச–யனக்கு தீர்வு ஏற–ப–டோது. பின்–வி–யள–
வு–கள் ததோடர்ந்து இருக்–கும்.  

இடுப்பு வலி, கோல் வலி ஏற–ப–டும் 
நபோது துவக்–கத்–தில் அதற–கு–ரிை  மருந்து, 
மோத்–தி–யை–யில் குய்ற–ைோ–விட–டோல், எம்.
ஆர்.ஐ.ஸநகன் (MRI Scan) தசய்து போர்க்க 
நவண்–டும். அப்–நபோது முதுகு தண்–டு–வ–
டத்–தில் ேவ்வு பிதுங்–கல் அல்–லது எலும்பு 

வில–கு–தல் கண்–ட–
றி–ைப்–பட–டோல் 
அது முதுகு தண்–
டு–வட போதிப்பு 
எ ன  உ று தி 
தசய் – ை – ல ோம் . 
உட –ன –டி –ைோக 
முதுகு தண்–டு–வட 
அறுயவ சிகிச–யச–
யில் அனு–ப–வம் 

வோய்ந்த நிபு–ணயை �ோட நவண்–டும்.
* �ரம்–பி–ைல் மற்–றும் எலும்–பி–ைல் 

சிகிசவசை நிபு–ணர்–க–ளும் தண்டு வட 
சிகிசவசை அளிக்–கி–றார்–களே...

இந்–தி–ைோ–வில் தண்–டு–வ–டத்–திற–தகன 
சி்றப்பு மருத்–து–வப் படிப்பு எது–வும் 
இல்யல. இத–னோல் முதுகு தண்–டு–வ–டத்–
திறகு தனி–ைோக சி்றப்பு மருத்–து–வர்–கள் 
இல்யல. ஆனோல், �ைம்–பி–ைல் மற–றும் 
எலும்பு துய்ற மருத்–து–வர்–கள் சில, பல 
மோத தண்–டு–வட சிகிசயச படிப்–பில் 
தண்–டு–வட அறுயவ சிகிசயச தசய்–கி–
்றோர்–கள். தண்–டு–வட ந�ோயை சரி–ைோக 
உறுதி தசய்–வ–தும், �ைம்–பி–ைல் நிபு–ண–ைோக 
இருந்–தோ–லும், அவர் தண்–டு–வட அறுயவ 
சிகிச–யச–யில் நீண்ட கோலம் அனு–ப–வம் 
உள்–ள–வைோ என்–பயத உறுதி தசய்–வது 
தோன் இதறகு தீர்வு.

* முதுகு தண்–டு–வட சிறப்பு அறுவவ 
சிகிசவசை நிபு–ணவர கண்–ட–றி–வது எப்–படி...

பரி–நசோ–தயன மூல–மோக அறுயவ 
சிகிசயச நமற–தகோள்–ளும் மருத்–து–வர்–
கயள தவிர்த்து, இதில் அனு–ப–வம் 
வோய்ந்த மூத்த மருத்–து–வர்–கயள கண்–ட–றி–
வது எளிது. நக.எம்.சி.எச.மருத்–து–வ–ம–யன–
யில் அனு–ப–வம் வோய்ந்த மருத்–து–வர்–கள் 
உள்–ள–னர்.  

ளமலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, �ரம்–பி–ைல் 
அறுவவ சிகிசவசை நிபு–ணர் டாக்–டர் 
ளே.ளக.பி.சி.பார்த்–தி–பன், ளக.எம்.சி.எச.
மருத்–து–வ–மவை, அவி–ைாசி ளராடு, 
ளகாைம்–புத்–தூர். ளபான் : +91 422 4323609, 
இ-மமயில் : drparthiban@kmchhospitals.
c om ஆகி –ை –வற் –றி –்ல் மதாடர்பு 
மகாள்–ே–லாம்.

கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனை 
டாகடர்.பார்த்திபன் விளகேம் ( 2    ம்   பகுதி )
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