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தந்தக்கு மறுபிறவி, மகளின் ஆனநத கண்ணீர் !
க�ோவை, டிச. 13: க�ோவை 
க�.ஜி மருத்–து–ை–மவை 
தவை–ைர் டோக்–டர் பக்–த–
ைத்–ச–ைம் கூறி–ய–தோ–ைது: 
தர் –மம் தவை–�ோக் –கும் 
என்–பது பழ–மமோழி மட்–
டும் அலை. அன்–றோட 
ைோழ்க்–வ�–யில பை–ரும் 
இவத உணர்–கின்–ற–ைர். 
அனு–ப–வித்–தும் ைரு–கி–றோர்–
�ள். சமீ–பத்–தில திருப்–பூர் 
மோைட்–டம் உடு–மவை 
பகு–திவய கசர்்நத ஒரு 
அர–சி–யல–�ட்சி முக்–கிய 
பிர–மு–�ர் க�ோவை க�.ஜி 
மருத்–து–ை–ம–வை–யில அனு–
ம–திக்–�ப்–பட்–டோர். இைர், 
அப்–ப–கு–தி–யில மபோதுச்–
கசவை மசய்–ை–தில மி� 
பிர–ப–ை–மோ–ை–ைர். அன்–றோ–
டம் தைது போக்–ம�ட்–டில 
இரு்நது குவற்ந–த–பட்–சம் 
நூறு ரூபோ–யோ–ைது மக்–�–
ளுக்கு உத–வி–டும் பழக்–�ம் 
ம�ோண்–ட–ைர்.

மடல–லி–யில பழக்–�ம் 
ஏற்–ப–டுத்–திக்–ம�ோண்டு, 
போரோ–ளு–மன்ற உறுப்–பி–
ைர் மதோகுதி கமம்–போட்டு 
நிதி–யில இரு்நது ஏவழ–�–
ளுக்கு இரு–தய அறுவை 
சிகிச்–வசக்கு பணம் மபற்–
றுக்–ம�ோ–டுக்–கி–றோர். ஆங்–
கிை துவற கபரோ–சி–ரி–ய–
ரோ� இரு்நது, அர–சி–ய–லில 
நுவழ்ந–த–ைர். இை–ருக்கு 
இரண்டு ம�ள்–�ள். ஒரு–
ைர் மருத்–து –ைர். இன்–
மைோ–ரு–ைர், த்ந–வத–வயப்–

கபோல அர–சி–யல–�ட்–சிவய 
கசர்்ந–த–ைர். மபோது–நை 
கசவை மசய்–யக்–கூ–டி–ய–ைர். 
தற்–கபோ–து–கூட உயர்–ப–தவி 
ைகிக்–கி–றோர். இைர்–�–ளது 
குடும்ப ைோழ்க்வ� மகிழ்ச்–
சி–யோ� �ழி்ந–தது. ஊர் 
முழுக்� மபயர் ைோங்–கிய 
அ்நத மனி–த–ருக்கு திடீ–
மரை உடல 
–ந–ைக்–கு–வறவு. 
வ�, �ோல–�ள் 
மசயல–இ–ழ்நது 
விடு – கி – ற து . 
உடல முழு–ை–
தும் வியர்வை 
ம�ோட் –டு – கி –
றது . கபச்சு , 
மூச்சு இலவை. 

அ ரு – கி ல 
இரு்ந–த–ைர்–�ள் அைவர 
மீட்டு மபோள் –ளோச்சி 
ைழி–யோ� க�ோவை க�.ஜி 
மருத் – து – ை – ம – வைக்கு 
ம�ோண்–டு–ை–ரு–கின்–ற–ைர். 
உடல–நிவை கமோச–மோ–கி–
றது. ைழி–யில கிணத்–துக்–�–
டவு பகு–தி–யில ஒரு மருத்–
து–ை–ம–வை–யில முத–லு–தவி 
சிகிச்வச மபறு–கி –றோர். 
அப்–கபோது, இை–ருக்கு, 
மோர–வடப்பு மற்–றும் ஸ்டி–
கரோக் (மூவள போதிப்பு) 
இரண்–டும் கசர்்நது ை்ந–துள்–
ளது மதரி–ய–ை–ரு–கி–றது. ஒரு 
கநோவய தோங்–கு–ைகத �டி–
ைம். ஆைோல, இ்நத மனி–த–
ருக்கு இரண்டு கநோயும் 
ஒரு–கசர தோக்–கி–யுள்–ளது. 

முத–லு–தவி சிகிச்–வசக்கு 
பிறகு, ஒரு–ை–ழி–யோ� கபோக்–
கு–ை–ரத்து மநரி–சல–�வள 
�ட்நது, க�.ஜி மருத்–து–ை–ம–
வைவய ை்ந–த–வட்ந–தோர். 
டோக்–டர்–�ள் போை–சுப்–பி–ர–ம–
ணி–யம், ரோம–கி–ருஷ்–ணன் 
தவை–வம–யி–ைோை க�.ஜி 
மருத்–துை குழு–வி–ைர் அதி–

ரடி சிகிச்வச 
அளிக் –கின் –ற –
ைர். 5 நோட்–�–
ளுக்கு பிறகு 
சுய – நி – வைவு 
திரும்–பு–கி–றோர். 
ம த ோட ர் ்நது 
24 மணி கநர–
மும் �ண்�ோ –
ணிக்–�ப்–ப–டு–கி–
றோர். மூவள 

போதிப்பு, இரு–தய தவச 
போதிப்பு எை இரண்டு 
கநோயுக்–கும் ஒகர கநரத்–தில 
வைத்–தி–யம் அளிக்–�ப்–ப–
டு–கி–றது. 24 நோட்–�–ளுக்கு 
பிறகு அைர் வீடு திரும்ப 
தயோ–ரோ–கி–விட்–டோர். 

முடி்ந–தது.. அவ்–ை–ள–வு–
தோன்.. எல–ைோம் கபோச்சு... 
எை வ�வி–ரிக்–�ப்–பட்ட 
நிவை–யில ை்நத அை–ருக்கு, 
க�.ஜி மருத்–து–ை–ம–வை–யில 
மறு–ைோழ்வு கிவடத்–தது. 
மகிழ்ச்–சி–யு–டன், ஆை்நத 
�ண்–ணீர் ததும்ப விவட–
மபற்று திரும்–பு–கி –றோர். 
மி�–வும் இக்–�ட்–டோை 
நிவை–யில தவித்த அை–
ருக்கு, அரு–கில இரு்நது 

உதவி புரி்ந–த–ைர்–�ள், கமல–
சி–கிச்வச ஏற்–போ–டு–�வள 
மசய்–த–ைர்–�ள், மருத்–து–
ைர்–�–ளுக்கு துவண புரி்ந–த–
ைர்–�ள் எை எல–ைோகம 
அை–ரது இரு ம�ள்–�ள்–
தோன். ஆண் பிள்–வள–�–
வளப்–கபோல துணிச்–ச –
ைோ� நின்று, சுழன்று 
பணி–யோற்றி, த்ந–வதவய 
�ை–னித்–துக்–ம�ோண்–டோர்–
�ள். உயிர்–பி–வழத்த அ்நத 
நபர், தீவிர முரு� பக்–தர். 
சோயி–போபோ பக்–த–ரும்–கூட. 
டோக்–டர் உரு–வில �ட–வுள் 
ை்நது அைவர �ோப்–போற்–
றி–யுள்–ளோர். த்ந–வத–யும், 
ம�ள்–�–ளும் ஆை்நத �ண்–
ணீ–ரு–டன் விவட–மபற்று 
மசன்–ற–ைர்.

நோம் மசய்–யும் தர்ம 
�ோரி–யங்–�ள் மட்–டுகம 
நமக்கு வ�ம�ோ–டுக்–கும். 
நமக்கு மட்–டு–மலை, நமது 
ச்ந–த–தி–யி–ை–ருக்–கும் உத–
வும். முடி்ந–த–ைவர தர்–ம–
�ோ–ரி–யங்–�ள் மசய்–யுங்–�ள். 
இவற–ை–னி–டம் மநருக்–�ம் 
ஏற்–ப–டுத்–துங்–�ள். மவை–
கபோல ைரும் ஆபத்–மதல–
ைோம் மோய–மோய் மவற்ந–
து–வி–டும்.

எ்நத ைவ� கநோயோ� 
இரு்ந–தோ–லும் சரி, 24 மணி 
கநர அை–சர சிகிச்–வசக்கு 
98422-66630 , 98430-
21213 என்ற மமோவபல 
எண்–�–ளில மதோடர்–பு – 
ம�ோள்–ள–ைோம்.

f	டோக்–டர் பக்–த–ைத்–ச–லம்

கல்லீரல் புற்றுந�ோ்ை சரிசசயை  
பல்து்ற மருத்துவர் குழு அவசிைம்

க�ோவை, டிச. 13:�ல–லீ–ரல புற்–
று–கநோய் சம்–ப்ந–த–மோை க�ள்–
வி–�–ளுக்கு க�.எம்.சி.எச்.
மருத்–து–ை–மவை �ல–லீ–ரல 
மோற்று அறுவை சிகிச்வச 
நிபு–ணர் டோக்–டர்.ரோஜீவ் 
ரஞ்–சன் சின்�ோ அளித்த 
பதில–�ள்:

* கல்–லீ–ரல் புற்–று–ந�ோ–
யின் வகக–கள் என்–ன?

�ல–லீ–ரல புற்–று–கநோய் 90 
சத–வி–கி–தம் மெப்–பட்கடோ 
மசல–லு–ைோர் ைவ� ஆகும்.80 சத–வி–கி–தம் 
மெப்–போ–டிட்–டிஸ் பி, சி கநோயோ–ளி–�ள் 
மற்–றும்  மது மூைம் �ல–லீ–ரல மசயல 
இழ்ந–த–ைர்–�–ளுக்–கும் இ்நத ைவ� புற்–று–
கநோய் ைர ைோய்ப்–புள்–ளது. பி்த்த நோள 
புற்–று–கநோய் மற்–று–மமோரு முக்–கி–ய–மோை 
ைவ�–யோ–கும். 

* கல்–லீ–ரல் புற்–று–ந�ோ–யின் அறி–கு–றி–கள் 
என்ன...

மபோது–ைோ� இதற்கு அறி–கு–றி–�ள் 
எது–வும் இலவை. சிை சம–யங்–�–ளில 
உடல–கசோர்வு, பசி–யின்வம, எதிர்–போ–ரோ–த–
வி–த–மோய் அதி� எவட குவற–தல ஆகிய 
அறி–கு–றி–�ள் ஏற்–ப–ட–ைோம். புற்–று–கநோய் 
முதிர்ச்–சி–ய–வட்நத பிறகு கநோயோ–ளிக்கு 
மஞ்–சள் �ோமோவை, ையிறு மற்–றும் �ோல–�–
ளில நீர் உண்–டோ–கு–தல, ைோ்நதி மற்–றும் 
மைத்–தில ரத்–தம் ைரு–தல ஆகிய அறி–கு–றி–
�ள் ஏற்–ப–டும்.

* கல்–லீ–ரல் புற்–று–ந�ோகை எவ்–வோறு 
கண்–டு–பி–டிப்–பது...

மபரும்–போ–ைோை கநரங்–�–ளில முழு 
உடல பரி–கசோ–தவை மசய்–யும்–கபோகத 
�ண்–டு–பி–டிக்–�ப்–ப–டு–கி–றது. பின்–ைர் இரத்த 
பரி–கசோ–தவை மற்–றும் சிடி, எம்.ஆர்.ஐ., 
ஸ்க�ன்–�ள் மூைம் புற்–று–கநோவய உறு–
திப்–ப–டுத்–த–ைோம். �ல–லீ–ரல கநோய் உள்–ள–
ைர்–�ள் அடிக்–�டி பரி–கசோ–தவை மசய்து 
ம�ோள்–ைது அை–சி–யம். அைர்–�–ளுக்கு �ல–

லீ–ரல புற்–று–கநோய் ஏற்–பட 2-6 
சத–வி–கித ைோய்ப்பு உள்–ளது.

* கல்–லீ–ரல் புற்–று–ந�ோகை 
குணப்–ப–டுத்–தும் வழி–மு–கை–
கள் ....

�ல–லீ–ரல புற்–று–கநோய் 
பை ைவ�ப்–ப–டும். எைகை 
அவத குணப்–ப–டுத்–தும் 
முவற–யும் அதன் ைவ�வய 
மபோறுத்து மோறு–ப–டும். 
எைகை, �ல–லீ–ரல மோற்று 
அறுவை சிகிச்வச நிபு–ணர், 

�ல–லீ–ரல நிபு–ணர், புற்–று–கநோய் மருத்–துை 
நிபு–ணர், �திர்–வீச்சு புற்–று–கநோய் நிபு–ணர் 
ஆகிய  பல–துவற நிபு–ணர்–�ள் குழு �ை்நது 
ஆகைோ–சித்து முடி–மை–டுப்–போர்–�ள்.  அத்–த–
வ�ய சிறப்பு ைோய்்நத குழு க�.எம்.சி.எச்.
மருத்–து–ை–ம–வை–யில உள்–ளது. 

* இந்த வகக–ைோன புற்–று–ந�ோய் 
குணப்–ப–டுத்–்தக்–கூ–டி–ை்தோ...

ஆம். ஆரம்ப �ட்–டத்–திகைகய �ண்–
டு–பி–டித்–தோல �ல–லீ–ரல புற்–று–கநோவய 
�ண்–டிப்–போ� குணப்–ப–டுத்தி விட–ைோம். 
இவத அறுவை சிகிச்வச மூை–மோ–�–வும் சரி 
மசய்–ய–ைோம். அறுவை சிகிச்வச இல–ைோ–ம–
லும் சரி மசய்–ய–ைோம். அறுவை சிகிச்வச 
இல–ைோத முவறக்கு ஆர்–எப்ஏ என்று 
மபயர். இதில �திர்–வீச்–சின் மூைம் புற்–
று–கநோய் �ட்–டிவய மட்–டும் எரித்து நீக்கி 
விட–ைோம். அறுவை சிகிச்வச முவற–யில 
போதிக்–�ப்–பட்ட �ல–லீ–ரல பகு–திவய மட்–
டும் அ�ற்றி விட–ைோம். அல–ைது �ல–லீ–ரல 
மோற்–றம் மசய்–ய–ைோம்.

நேலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, கல்–லீ–ரல் 
ேோற்று அறுகவ சிகிசகசை நிபு–ணர் டோக்–
டர்.ரோஜீவ் ரஞ்–சைன் சின்கோ , நக.எம்.
சி.எச.ேருத்–து–வ–ேகன, அவி–னோசி 
நரோடு, நகோகவ. நபோன் :0422 4323206,  
இ-மேயில் :drajeev@kmchhospitals.
com ஆகி–ை –வற் –றி –் –லும் ம்தோடர்பு 
மகோள்–ள–லோம்.

கே.எம்.சி.எச்.டாகடர் ராஜீவ் ரஞ்சன் சின்ோ விளகேம்
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