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இதய பலவீனதவத துைககநிவலயில் 
கண்டறிந்து, சிகிசவசை அளிததோல் தீர்வு

க�ோவை, செப்.25: கே.எம்.சி.ஹெச்.
மருத்–து–வ–மனை நுண்–துனை இரு–தய 
சிகிச்னசை நிபு–ணர் லாரன்ஸ் கசைசு–ராஜ் 
கூறி–ய–தா–வது:

ஹ�ாது–வாே இத–யம், ரத்–
தத்னத உடல் முழு–வ–தும் வினி–
கயா–கிக்–கும் ஒரு �ம்ப்–�ாே 
உள்–ைது. இத–யம் இயல்–�ாே, 
இத–யத்–திற்கு வந்–த–னட–யும் ரத்–
தத்–தில் 60 முதல் 80 சைத–வீ–தம் 
ரத்–தத்னத ஹவளி–கயற்–றும். அவ்–
வாறு ஹவளி–கயற்–றும் அைவு 
50 சைத–வீ–தத்–திற்கு கீகே குனைந்–
தால் இதய �ல–வீ–ை–மாே ேரு–
தப்–�–டு–கி–ைது. 35 சைத–வீ–தத்–திற்–
கும் கீழ் குனைந்–தால் தீவி–ர–மாை அை–வில் 
�ல–வீ–ை–மா–கி–யுள்–ைது என்று கூை–லாம்.

இதய �ல–வீ–ை–மா–வ–தற்கு �ல ோர–ணங்–
ேள் இருந்–தா–லும் இதய ரத்–தக்–கு–ோ–யில் 
ஏற்–�–டும் அனடப்பு ோர–ண–மாே மார–
னடப்பு ஏற்–�–டு–வது மிே முக்–கி–ய–மாை 
ோர–ண–மாே இருக்–கி–ைது. இது தவி–ர–வும் 
அதி–ே–ைவு மது அருந்–து–தல், சைந்–த–தி–ரீ–தி–யாை 
�ாதிப்–பு–ேள், ஊடடச்–சைத்து குனைவு, இத–
யத்–தில் ஏற்–�–டும் ஹதாற்று க�ாய் தாக்–ேம், 
இதய வால்வ்–ேளில் ஏற்–�–டும் குனை–�ாடு 
க�ான்–ை–னவ–யும் ோர–ண–மாே உள்–ைது.

இத–யம் �ல–வீ–ை–மா–ைால் ரத்–தம் 
ஹசைல்–வது குனை–கி–ைது. இத–ைால் ரத்த 
சுேற்சி �ாதிக்–ேப்–�டடு ரத்–தம் ஒகர 
இடத்–தில் கதங்கி னே, ோல்–ேள் வீங்–ே–
லாம். சிறிது தூரம் �டந்–தாகல மூச்சு 
வாங்–கும், வயிறு வீங்–கும். இரவு க�ராே 
�டுத்–தா–லும் மூச்சு வாங்–கும். ஓய்–வி–லி–
ருக்–கும்–க�ாகத மூச்சு வாங்–கும். சிறு–நீர் 
அைவு குனை–வாே ஹவளி–கய–றும். �ல–
வீ–ைத்–தின் அை–விற்கு தகுந்–தாற்–க�ால் 
அறி–கு–றி–ேள் அதி–ே–மா–கும்.

அறி–கு–றி–ேள் ஹதன்–�டட–வு–டன் 
உட–ை–டி–யாே மருத்–து–வனர அணு–கு–வது 
�ல்–லது. இல்–லா–விடடால் இதய �ல–வீ–
ைம் அதி–ே–மாகி ஓய்–வி–லி–ருக்–கும்–க�ாகத 
மூச்சு வாங்–கு–வது, அல்–லது திடீர் மர–

ணகம கூட ஏற்–�ட வாய்ப்–புள்–ைது. 
துவக்ே நினல–யி–கலகய மருத்–து–வனர 
அணு–கு–வ–தன் மூலம் �ல–வீ–ைத்–திற்–ோை 
சைரி–யாை ோர–ணத்னத ேண்–டு–பி–டித்து 

உரிய சிகிச்னசை அளிப்–�–தன் 
மூலம் துவக்ே நினல–யி–கலகய 
குனை–�ாடனட நீக்கி, இயல்பு 
நினலக்கு ஹோண்டு வர–லாம். 
அல்–லது குனை–�ாடு கமலும் 
அதி–ே –ரிக்–ோ –மல் �ார்த்து 
ஹோள்–ை–லாம்.

இதற்கு ேடடுப்–� –டாத 
இதய �ல–வீ–ைத்–திற்கு இதய 
மாற்–றும் அறுனவ சிகிச்–னசைகய 
தீர்–வாே இருந்து வந்–தது. 

ஆைால் இத–ய–மாற்று அறுனவ சிகிச்–
னசைக்கு முன்–ைகர �திவு ஹசைய்து சைரி–யாை 
இத–யம் கினடக்–கும் வனர ோத்–தி–ருக்ே 
கவண்–டிய கதனவ உள்–ைது. தற்–ஹ�ா–
ழுது இந்த இதய மாற்–றும் அறுனவ 
சிகிச்–னசைக்கு மாற்–ைாே �ல க�ாயா–ளி–ேள் 
சிஆர்டி சிகிச்–னசை–யின் மூலம் �ய–ை–னடந்–
துள்–ை–ைர். 

இந்த சிகிச்–னசை–யில் இத–யத்னத 3 ஒயர்–
ேள் மூலம் இத–யத்–தின் ஹசையல்–�ாடனட 
சீராக்–கு–வ–தன் மூலம் இத–யத்–தின் �ம்ப் 
ஹசையல்–�ாடனட அதி–ே–ரிக்ே முடி–யும். 
இச்–சி–கிச்னசை கமற்–ஹோள்–�–வர்–ேளில் 70 
சைத–வீ–தத்–திற்கு கமற்–�டகடார் �லம் ஹ�ை 
வாய்ப்பு உள்–ைது. இந்த சிகிச்–னசை–யா–
ைது  தற்–க�ாது தமி–ே–ேத்–தில் கோனவ 
கே.எம்.சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–ம–னை–யில் 
கமற்–ஹோள்–ைப்–�–டு–கி–ைது. இதன் மூலம் 
இதய �ல–வீ–ைத்–தால் �ாதிக்–ேப்–�டட 
க�ாயா–ளி–ேள் �யன்–ஹ�ற்–றுள்–ை–ைர். 

கமலும் வி�–ரங்–ேளுக்கு, நுண்–துனை 
இரு–தய சிகிச்னசை நிபு–ணர் லாரன்ஸ் 
கசைசு–ராஜ்,  கே.எம்.சி.ஹெச்.மருத்–து–வ–
மனை, அவி–ைாசி கராடு, கோனவ. 
க�ான் : 0422-4324650. இ-ஹமயில் : 
drlawrancejesuraj@kmchhospitals.com 
ஆகி–ய–வற்–றி–் –லும் ஹதாடர்பு ஹோள்–ை–
லாம்.

கே.எம்.சி.ஹெச்.,டாகடர் லாரன்ஸ் கேசுராஜ் விளகேம்

f	 டோக்–டர் லோரன்ஸ் கெசு–ரோஜ்.
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