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கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிசவசையில்
கக.எம்.சி.எச.மருத்துைமவை முன்னிவை

க�ோவை, டிச.19:கல்–லீ–ரல் புற்–
று–ந�ோய் சம்–பந்–த–மோன நகள்–
வி–க–ளுக்கு நக.எம்.சி.எச்.மருத்–
து–வ–மனன கல்–லீ–ரல் மோற்று 
அறுனவ சிகிச்னச நிபு–ணர் 
டோக்–டர்.ரோஜீவ் ரஞ்–சன் 
சின்கோ அளித்த பதில்–கள்.

* கல்–லீ–ரல் மாற்று அறுவை 
சிகிசவசை என்–றால் என்்ன...

இந்த சிகிச்னச முனை–
யில் ந�ோயோ–ளி–யின் கல்–லீ–ரல் 
வவளிநய எடுக்–கப்–பட்டு புதிய கல்–லீ–ரல் 
னவக்–கப்–ப–டும். இது  இரண்டு வனகப்–ப–
டும். ஒன்று, ந�ோயோ–ளி–யின் வ�ருங்–கிய 
ஆநரோக்–கி–ய–மோன உை–வி–னர் தோன–மோக 
வழங்–கும் கல்–லீ–ரல் பகு–தினய எடுத்து 
னவக்–க–லோம். இதற்கு கல்–லீ–ரல் பகு–தினய 
தோன–மோக வழங்–கு–ப–வர் 5-7 �ோட்–கள் வனர 
மருத்–து–வ–ம–னன–யில் தங்க நவண்–டும். 
�ோன்கு முதல் ஆறு வோர கோலத்–தில் அவ–
ருக்கு கல்–லீ–ரல் வளர்ந்து விடும். 

மற்–வைோ–ரு –முனை மூனளச்–சோவு 
அனடந்த �ப–ரின் கல்–லீ–ரனல வபற்று 
மோற்று அறுனவ சிகிச்னச நமற்–வகோள்–ள–
லோம். இதற்கு அவர்–கள் குடும்–பத்–தி–ன–ரி–
டம் அனு–மதி வபை நவண்–டும். 

* அறுவை சிகிச–வசை–யால் ஏற்–ப–டும் 
அபா–யம் என்்ன...

கல்–லீ–ரல் அறுனவ சிகிச்னச மிக–வும் 
சிக்–க–லோ–னது ஆகும். ஆனோல் தற்–நபோது 
இத்–து–னை–யில் ஏற்–பட்–டுள்ள �வீன மோற்–
ைங்–கள் மற்–றும் வளர்ச்–சி–கள் மூலம் இதன் 
அபோ–யங்–கள் குனைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. 
�வீன சிகிச்னச முனை, சிகிச்–னசக்கு பின்பு 
நமற்–வகோள்–ளப்–ப–டும் பரோ–ம–ரிப்பு �ட–வ–
டிக்–னக–கள் மூலம் கல்–லீ–ரல் அறுனவ 
சிகிச்னச எளி–னமப்–ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–ளது. 
அறுனவ சிகிச்–னச–யின் முக்–கிய அபோ–யங்–க–
ளோன இரத்–தக்–க–சிவு, ந�ோய்த்–வதோற்று, 
அறுனவ சிகிச்னச வசய்த கல்–லீ–ரல் 
பகு–தி–யில் இருந்து பித்–த–நீர் வடி–தல் முத–
லி–ய–ன–வற்னை வரோ–மல் தடுக்க தற்–நபோது 

சிகிச்னச முனை–கள் வந்–துள்–
ளன.

* கக.எம்.சி.எச.மருத்–
து–ை–ம–வ்னவய ஏன் கேர்வு 
சசையய கைண்–டும்...

கல்–லீ–ரல் புற்–று–ந�ோய் 
என்–பது சிக்–க–லோன மருத்–துவ 
பிரச்னன. எனநவ இனத சரி 
வசய்–வ–தற்கு பல்–துனை நிபு–
ணர்–கள் வகோண்ட குழு அவ–
சி–யம். இங்கு வழங்–கப்–ப–டும் 

உயர்–தர கதிர்–வீச்சு சிகிச்னச முனை–யும், 
அணு சோர்ந்த மருத்–துவ சிகிச்னச முனை–
யும் வழங்–கும் அறுனவ சிகிச்னச இல்லோ 
சிகிச்னச முனை–கள் இந்–தி–யோ–வில் நவறு 
எங்–கும் வழங்–கப்–ப–டு–வ–தில்னல. 

நக.எம்.சி.எச்.கல்–லீ–ரல் மோற்று 
அறுனவ சிகிச்னச நிபு–ணர் குழு தோன் 
தமிழ்–�ோட்–டின் நமற்கு பகு–தி–யில் அதி–க–
மோன மோற்று அறுனவ சிகிச்–னச–கனள 
வசய்–துள்–ளது. இக்–கு–ழு–வின் சிகிச்னச 
வவற்றி 92 சத–வீ–தம் ஆகும். இது நதசிய 
சரோ–ச–ரினய விட அதி–க–மோ–கும். 

* மக்–க–ள்அறிந்து சகாள்்ள கைண்டிய 
முக்கிய ேகைல் என்்ன...

 கல்–லீ–ரல் புற்–று–ந�ோய்  அறுனவ 
சிகிச்னச வசய்–தோல் புற்–று–ந�ோய் நவக–
மோக வள–ரும் என்–பது மூட–�ம்–பிக்–னக–
யோ–கும்.  மற்ை துனை–கனள கோட்–டி–லும் 
கல்–லீ–ரல் புற்–று–ந�ோய் துனை அதிக வளர்ச்–
சினய கண்–டுள்–ளது. கல்–லீ–ரல் புற்–று–
ந�ோய் குணப்–ப–டுத்–தக்–கூ–டி–யது. அனத 
வசய்து முடிக்க பல்–துனை நிபு–ணர் குழு–
வோல் மட்–டுநம முடி–யும்.

கமலும் விப–ரங்–க–ளுக்கு, கல்–லீ–ரல் 
மாற்று அறுவை சிகிசவசை நிபு–ணர் டாக்–
டர்.ராஜீவ் ரஞ்–சைன் சின்கா , கக.எம்.
சி.எச.மருத்–து–ை–மவ்ன, அவி–்னாசி 
கராடு, ககாவை. கபான் :0422 4323206,  
இ-சமயில் :drajeev@kmchhospitals.
com ஆகி–ய –ைற் –றி –் –லும் சோடர்பு 
சகாள்–்ள–லாம்.

 டோகடர். ரோஜீவ் ரஞ்சன் சின்கோ விளககம்
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