
சிறப்பு முகாம் : வெரிககாஸ் 
வெய்ன் சிறப்பு முகாம் கடந்த 
5ம் க்ததி துெங்கியது. ெரும் 29ம் 
க்ததி ெரை காரை 9மணி மு்தல் 
பிற்பகல் 3 மணி ெரை நரடவ்பறும். 
இந்த சிறப்பு முகாமில் மருத்துெர் 
ஆகைாசரை இைெசமாகவும், 
டாப்்ளர் ஸ்ககன் 50% சிறப்பு சலுரக 
கடடணத்தில் ெழங்கப்்படுகிறது.

ககாரெ, ஜூன் 7: கே.எம்.சி.எச்.
மருத்துவமனை நரம்பு வீகே சிறப்பு 
சிகிச்னசை மற்றும் ேதிரியகே துனற 
நிபுணர் டாகடர் வவஙேகடஷ் அளித்்த 
பதிலேள்: 
* நைம்பு வீககம் என்றால் என்ை... 
யாருககு ஏற்படும்... அ்தைால் ெரும் 
்பாதிப்புகள் ...
க்தாலேளுககு கீழ் வசைலலும் ரத்்த 
நாளஙேள் வீகேமனடந்து, பருத்து 
ோணப்படுவது நரம்பு வீகேம் ஆகும். 
இந்கநாய் பலருககும் எற்படும்.இந்்த 
கநாயாைது அதிே கநரம் நின்று 
வோண்டு பணிபுரிபவர்ேள், பருமைாே 
இருப்பவர்ேள் மற்றும் வபண்ேளுககு 
மேப்கபறுககுப்பிறகு இது வரும். 
பரம்பனரயாேவும் வருவ்தற்கு வாய்ப்பு 
உண்டு. க்தாலுககு கீழ் வசைலலும் 
இரத்்த குழாய் புனடத்து இருத்்தல, 
க்தாலின் நிறம் மாறு்தல, ோலில வலி, 
வீகேம் மற்றும் அரிப்பு கபான்றனவ 
இந்கநாயிைால வரும், இந்்த கநானய 
ஆரம்ப நினலயிகலகய சைரி வசைய்ய 
்தவறிைால ோலில இருந்து இரத்்த ேசிவு 
மற்றும் ஆறா்த புண்ேள் வரககூடும். 
* நைம்பு வீககத்ர்த குணப்்படுத்தும் 
சிகிசரச முரறகள்...
நரம்பு வீகேம் கநாய்ககு அறுனவ 
சிகிச்னசை அலலது கலசைர் சிகிச்னசை மூலம் 
தீர்வு வசைய்யலாம். ஆைால ்தற்கபாது 
கே.எம்.சி.எச்.மருத்துவமனையில 
நவீை சிகிச்னசை முனறயாே நுண்துனள 

அறுனவ சிகிச்னசை (பின் 
க�ால சைர்்ஜரி) மூலம் 
இந்கநானய முழுனமயாேே 
குணப்படுத்தி வருகின்கறாம். 
நுண்துனள  அறுனவ 
சிகிச்னசை என்பது சிறிய 
துனள மூலம் பாதிகேப்படட 
இ ர த் ்த க கு ழ ா ய் ககுள்  
(கரடிகயா பிரிகவன்சி 
அபகலசைன் டினவஸ்) 
ேருவினய வசைலுத்தி , 
அ்தைால உண்டாகும்  
வவப்பம் மூலம் இரத்்த  
குழாயில ஏற்படடுள்ள 
பாதிப்புேனள சீர் வசைய்ய  
முடியும். இது மடடும்  
அலலாமல, இந்்த ேருவினய 
வசைலுத்்த முடியா்த பாதிக 
ேப்படட இரத்்த குழாய்ேளில 

ஊசி மூலம் மருந்து 
வசைலுத்தியும் (கபாம் 
சி கிலி க ர ா வ ்த ர பி ) 
இந்கநாய்ககு சிகிச்னசை 
அளிகேலாம். இது ஒரு 
வலியிலலா சிகிச்னசை 
முனறயாகும். 
இ க ே ரு வி ே ள் 
மிே  துலலியம ாே 
வசையலபடுவ்தால, இரத்்த 
குழாய்ககு பகேத்தில  
உள்ள திசுகேளுககு 
எ ந் ்த  வனேய ாை 
பாதிப்பும் ஏற்படாது. 
இ ச் சி கி ச் னசை க கு 
பின்பு ோலேளில எந்்த 
்தழும்பும் ோணப்படாது. 
சிகிச்னசைககு பின் ஒகர 
நாளில நனடமுனற 
வாழ்கனேககு திரும்பி 

விட முடியும். 
கமலும் வி்பைங்களுககு, நைம்பு வீகக 
சிகிசரச மறறும் கதிரியகக துரற 
நிபுணர் டாகடர் வெங்ககடஷ், கக.எம்.
சி.எச.மருத்துெமரை, அவிைாசி 
கைாடு, ககாரெ. முன்்பதிவிறகு : 
7339333485, இ-வமயில் : drvenkatesh@
kmchhospitals.com    ஆகியெறறிலும் 
வ்தாடர்பு வகாள்்ளைாம்.

கே.எம்.சி.எச். மருத்துவமனையில்

வெரிக�ோஸ் வெய்ன் சிறப்பு மு�ோம் ஜூன் 5 முதல் 29 ெரை
இலவச ஆலலோசனை மற்றும் 50% கட்டணத்தில் ஸலகன் பரிலசோதனை
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