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எல்–ல�ோ–ருக்–கும்  
இது எச்–ச–ரிக்்கை 

ஊட்–டி–யைச் சேர்ந்த விவ–ோ–ைக் குடும்–பத்–ய்தச் ோர்ந்த வே்ந–
்தா–வுக்கு 46 வைது. இவ–ருக்கு வயிற்–றில் கட்டி உரு–வாகி 

இரு்ந–தி–ருக்–கி–றது. ஆனால் பபரிை ப்தா்ந–்த–ர–வு–கள் எது–வும் ஆரம்ப 
நியை–யில் இல்–ைா–்த–்தால் சிகிச்–யேக்கு பேல்–ைா–மல் கவ–னக்–கு–யற–வாக 
இரு்ந–து–விட்–டார. ஒரு கட்–டத்–தில் வயிறு அளவு கட்நது பபரி–்தாக 
ஆரம்–பித்–்த–சபா–து–்தான் சு்தா–ரித்–துக் பகாண்–டி–ருக்–கி–றார. மருத்–து–வ–ம–
யனக்–குச் பேன்–ற–சபாது அது புற்–று–ச�ாய்க்–கட்டி என்று ப்தரிை வ்நது 
அதிரச்–சி–ை–ளித்–தி–ருக்–கி–றது. இப்–சபாது அ்ந்த கட்டி அகற்–றப்–பட்டு, வே்ந்தா 
காப்–பாற்–றப்–பட்–டு–விட்–டா–லும் அயன–வ–ருக்–கும் பாட–மாக அயம்ந–துள்–ளது 
இ்ந்த ேம்–ப–வம். 

இ்ந்த அறுயவ சிகிச்–யேயை சமற்–பகாண்ட இயரப்யப மற்–றும் குடல் 
அறு–யவ–சி–கிச்யே நிபு–ணர பே்ந–தில் குமா–ரி–டம் இது–கு–றித்து சபசி–சனாம்...

‘‘வயிற்–றில் இருக்–கும் கட்–டி–யால் ஒரு 
கட்–டத்–தில் உயி–ருக்கு ஆபத்–தான சூழல் 
என மருத்–து–வர்–கள் ச�ான்–ன–தால் சிகிச்–
ச�க்–குப் பபாவ–சதபய அவர் நிரந்–த–ர–
மாக நிறுத்தி சகாண்–டார். வயிறு மிக–வும் 

சபரி–தா–ன–தால் சவளி–யில் தசை–காட்–டு 
–வ–சதயும் நிறுத்தி விட்டு வீட்–டுக்–குள்–பேபய 
முடங்–கிக் கிடந்–தி–ருக்–கி–றார். இத–னால், 
பமலும் பல்–பவறு உடல் உபா–சத–க–ளு–டன் 
பிரச்சன தீவி–ர–மாகி வயிறு சபரி–தா–கி–
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விட்–டது. 
அதன்–பி–றபக, பயந்து பபாய் அவ–ரது வீட்–டி–

லி–ருந்–த–வர்–கள் பகாயம்–புத்–தூர் ஆர்.எஸ் புரத்–
தில் உள்ே எங்–கள் பகட்பவ மருத்–து–வ–ம–சனக்கு 
அசழத்து வரப்–பட்–டார். அவர் மிக–வும் ஆபத்–
தான நிசை–யி–லும், ப�ாய் தீவிர நிசை–யி–லும் 
இருப்–பது எங்–க–ளுக்கு சதரிந்–தது. உள்–ளூர 
அவர் சகாஞ்–�ம் பயந்–தா–லும் மன–த–ே–வி–லும், 
உடல் அே–விலும் உறு–தி–யு–டபன காணப்–பட்–
டார். இது எங்–க–ளுக்கு உத–வி–யாக இருந்–தது. 
உட–ன–டி–யாக வ�ந்–தாசவ பரி–ப�ா–த–சனக்கு 
உட்–ப–டுத்–தி–பனாம். அதில் அவ–ருக்கு கர்ப்பப்–
சப–க்கு அரு–கில் உள்ே சிசனப்–சப–யில் புற்–
று–ப�ாய் கட்டி இருப்–பது சதரிய வந்–தது. இது 
அதிக எசட–யுள்ே Heaviest ovarian வசக 
புற்–று–ப�ா–யா–கும்.  

இந்–தக்–கட்–டி–யி–னால் அவ–ரின் இத–யத்–
துக்கு ச�ல்–லும் ரத்த குழாய்–க–ளில் ரத்த 
ஓட்–ட–மும் பாதிக்–கப்–பட்டு இருந்–தது. இது 
உயி–ருக்கு ஆபத்–தான சூழல்–தான். �ாங்–கள்  

உட–ன–டி–யாக இசரப்சப மருத்–து–வர், இதய 
சிகிச்ச� மருத்–து–வர், நுசர–யீ–ரல் சிகிச்ச� 
மற்–றும் மகப்–பபறு மருத்–து–வர், மயக்க மருந்து 
நிபு–ணர், உத–வி–யா–ேர்–கள் என 6 பபர் சகாண்ட 
குழுசவ உரு–வாக்கி ப�ர–டி–யான அறுசவ 
சிகிச்–ச�சய பமற்–சகாண்–படாம். கல்–லீ–ரல், 
பித்–தப்சப, அடி–வ–யிற்று சுவர், குடல் சுவர் 
பபான்–ற–வற்–றில் ரத்த ஓட்–டம் அசனத்–தும் 
பாதிக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. உறுப்–பு–கசே பாது–காக்–
கும் வசக–யில், கட்டி பிரிக்–கப்–பட்டு கட்–டிசய 
அகற்றி இந்த சிகிச்–ச�சய சவற்–றி–க–ர–மாக 
ச�ய்து முடித்–பதாம். 

இந்த கட்–டி–யின் அதி–க–பட்� எசட 33.5 கிபைா 

எசட–யா–கும். ஓசவ–ரி–யன் வசக பகன்–
�ர் கட்–டி–யில் இதுபவ சபரி–ய–தா–கும். 
இதற்கு முன் இது–பபான்ற ஒரு அறு–
சவ–சி–கிச்–ச�சய பாண்–டிச்–ப�ரி ஜிப்–
மர் மருத்–து–வ–மசன ச�ய்–தி–ருக்–கி–றது. 
அந்த கட்–டி–யின் எசட 30 கிபைா–வா–
கும. இந்த கட்–டிசய அகற்–றும்–பபாது 
�வீன அறுசவ சிகிச்ச� கரு–வி–கசே 
சகாண்டு சுமார் 3 மணி–ப�–ரம் சிகிச்–
ச�சய பமற்–சகாண்–படாம். ரத்–தக்–க–
சிவு தவிர்க்–கப்–பட்டு பாது–காப்–பான 
முசற–யில் இந்த அறுசவ சிகிச்ச� 
�டந்து முடிந்–தது. இத–னால் ப�ாயாளி 
சிகிச்ச� முடிந்த மறு–�ாபே எழுந்து 
�டக்க ஆரம்–பித்–து–விட்–டார். விசர–
வி–பைபய டிஸ்–�ார்–ஜும் ஆகி–விட்–
டார். அவ–ருக்கு சதாடர் சிகிச்ச� 
பதசவப்–ப–ட–வில்சை, பமலும் ஏதா–
வது பிரச்சன என்–றால் எங்–கசே 
அணு–கச் ச�ால்–லி–யி–ருக்–கி–பறாம். இந்த 
குறிப்–பி–டத்–தக்க அறுசவ சிகிச்ச� 
Indian book of records மற்–றும் Asian 
book of records பபான்–ற–வற்–றால் அங்–
கீ–க–ரிக்–கப்–பட்–டுள்–ேது.�வீன மருத்துவ 
வேர்ச்சி, மருத்–து–வர்–க–ளின் திறசம 
பபான்றவற்றால் வ�ந்தா காப்–
பாற்றப்–பட்டு தற்–பபாது இயல்–பான 
வாழக்சக வாழந்து வந்–தா–லும் மற்ற 
சபாது–மக்–க–ளுக்–கும் இது ஒரு பாட–
மாக இருக்க பவண்–டும். தங்–க–ளுக்கு 
என்ன பிரச்–சன–யாக இருந்–தா–லும் 
�ரி–யான மருத்–து–வசர அணுகி பரி–
ப�ா–தித்து, சிகிச்ச� எடுத்–துக்–சகாள்ே 
பவண்–டும். அப்–பபா–து–தான் எத்–த–
சகய பிரச்–சன–சய–யும் ஆரம்–ப–கட்–
டத்–தி–பைபய குணப்–ப–டுத்த முடி–யும்–’’ 
என்று எச்–�–ரிக்–கி–றார்.

- க.இளஞ்–சே–ரன்

என்ன பிரச்–ன்ன–யாக 
இருந்–தா–லும் சரி–யா்ன 
மருத்–து–வனர அணுகி 
தாம–திக்–கா–மல், உரிய 
சிகிச்னச எடுத்–துக்–
ககாள்ள வவண்–டும்.

 மருத்துவர குழுவுடன் வே்ந்தா


