
സ്വിറ്റ്സർലന്വിലല
യാത്രക്വിലെ
സന്ദർ്വിച്ച
കുക്കുക്ാ്ക്റ്റൂം Sri V P Nandakumar, 

MD & CEO
Manappuram Finance Ltd.

മവിനവിമൂംകൂലവി
ഉല്ാദനക്ഷമതലയ

ബാധവിക്കുകമാ?

Vol 7 Issue No.78      
Apr - May 2020

മികവിന്റെ മിന്നലാട്ടവുമായി 
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മിനിമം കൂലി 
ഉലപാദനക്ഷമതന്യ ബാധിക്കുപ്മാ?

വീട്ടില നിന്ം 
പ്ജാലിന്െയ്ാനുള്ള സംവിധാനം

ഐകയു വര്ധിപ്ിക്കുന്ന 
െില ഘടകങ്ങള്

പ്�ാഴ്സ് മാപ്്യേര്-ന്കാവി�് 19 മഹാമാരിയുന്ട വര-
പ്വാന്ട ഇത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നന്തന്്? 
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മികവിന്റെ മിന്നലാട്ടവുമായി 
ലാപ്രോസ് പ്കാപ്ിക്് സര്ജറിയിന്ല 
അതികായന്: പ്�ാ. പത്മകുമാര്

ആ�പ്പുഴ തമഡികല് ഘകോ-
ഘളജില് നിന്നുും എുംബി-
ബിഎസ് �ോസ്സോയെിന് 

ഘശഷും ആഘരോഗ്യരുംഗതതെ ഒരു വിപ്ലവ-
കരമോയ മോറ്റതെിതനോ്ും സഞ്രിക്കുവോ-
നും അെിന ഘനതൃെദ്ും നല്കുവോനമോയി-
രുന്നു ഘഡോ. �ത്മകുമോറിതറെ നിഘയോഗും. 
23 വര്ഷതതെ പ്രവര്തെന�രിെയമുള്ള 
സര്ജന് എന്ന നി�യില്, അഘ്ദേഹും വക-
ഘകോര്തെെ് ഘവ്ന നിറഞ്ഞ ശസ്്രക്ി-
യകളില് നിന്നുും ഘരോഗികള്കോശദ്ോസ-
മോകുന്ന ഒരു ഇ�ജോ�തെിതനോ്മോണ്. 
െോഘകോല്്ദ്ോര ശസ്്രക്ിയ മനഷ്യ 
ശരീരതെിത� ഏതു സങീര്ണ്ണമോയ അവ-
സ്യിലും �കരും വയ്കോവന്ന ഒന്നോയി വിക-
സി്ിതച്ടുത്തുതവന്നതുും, കൂടുെല് ഘ�ര്ക് 
പ്രഘയോജനും കി്തെക വിധതെില് അതു 
മറ്റുള്ളവതര �ഠി്ിച്് വിപ്ലവകരമോയ മോറ്റും 

ആഘരോഗ്യരുംഗത്തു തകോണ്ടുവന്നു എന്നതുും 
എടുത്തു �റഘയണ് ഒരു വിഷയമോണ്. 

നയൂഡല്ഹി എഐഎുംഎസ്, തെവന്ന 
അഘ്ോഘളോ, മുുംവബ ടോറ്റോ തമഘമ്മോറിയല് 
എന്നിവിടങ്ങളിത� ഉ�രി�ഠനങ്ങളും, കഠി-
നപ്രയെ് നവും, കൃെ്യെയും, സദ്യും �ഠി-
ക്കുവോനള്ള െോെ്�ര്യവമോണ് കീഘഹോള് 
സര്ജറിയിത� ഘ�ോകതെിത� എണ്ണും 
�റഞ്ഞ വി്�രില്  ഒരോളോയി അഘ്ദേ-
ഹതതെ മോറ്റുന്നെ്. ഘകരളതെില് മോ്രമല് 
ജിസിസി രോജ്യങ്ങളിത� ഘരോഗികള്ക്കുും 
അഘ്ദേഹും ആശദ്ോസതെണ�ോയി. ഘ�ോക-
തതെ അഞ്ോമഘതെയും ഘകരളതെിഘ�യും 
ഗള്ഫ് നോടുകളിലും ആ്്യതതെയും ഘനോണ് 
ഒഘബസ്  വിഭോഗതെില്ത്് ഡയതബ-
റ്റിസ് മോറ്റല് ശസ്്രക്ിയ നടതെിയെ് 
അഘ്ദേഹമോണ്. എന്ഘഡോസ് ഘകോ�ിക് 
വെഘറോഡക്ടമി തെയ്യുന്ന ഘ�ോകതെിത� 

താക്ാല്ദ്ാര ശസ്ത്രക്രിയ വരി്ഗ്തധന് എന്നതരിനപ്പുറം, ആതുരകസവനത്രില 
കവ്നകളരില്ാത് ശസ്ത്രക്രിയ അനുഭവം കരാഗരികള്ക്കു പകര്ന്നു നലകുന്ന ക�ാക-
ത്രില� അപൂര്വ്ം ക�ാക്ടര്്ാരരില ഒരാളാണ്ത  ക�ാ. പത്മകു്ാര്. സദ്ജീവരിതം ആതു-
രകസവനത്രിനായരി ്ാറ്രിവച്ച ഇകദേഹം ഇന്നു ്�യാളരികള്്്ത ്ാ്ര്ല്, ക�ാകത്രിനു 
മുഴുവന് സദ്ന്ം. ക�ാ. പത്മകു്ാര് �ാകരോസ്ത കകാപ്രിയുലെ നൂതന സംവരിധാനങ്ങള് 
പഠരിക്കുന്നതരികനാലൊപ്ംതലന്ന ്റ്റുള്ളവലര പഠരിപ്രിക്കുകയും ലെയ്യുന്നു, ഒപ്ം കരാഗരി-
കളുലെ കണ്ീരരിന്ത കനരിവായരി ്ാറുന്നു.
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അപൂര്വ്ും  ഘഡോക്ടര്മോരില് ഒരോള്, രണ്ടു 
ഗ്രോും ഹീഘമോഘ്ോബിന് മോ്രമുള്ള ആള്-
ക് വിജയകരമോയി കുടല് സര്ജറി നട-
തെിയ ഘ�ോകതതെ ആ്്യതതെ സര്ജന്, 
ഇ�ിയല് വഹരെിഡ് തടഘ്ോളജിയതട 
ഉ�ജ്ോെോവ് തുടങ്ങിയ വിഘശഷണ-
ങ്ങളും ഘഡോ. �ത്മകുമോറിന സദ്ന്ും. 
2012-ല് ഏറ്റവും മികച് നൂറ ഇന്്യകോതര 
ഗള്ഫ് രോജ്യങ്ങളില് െിരതഞ്ഞടുതെ-
ഘ്ോള് ഇരു�തെിതയ്ോും സ്ോനതെ് 
ഘഡോക്ടര് നി�തകോണ്ടുവന്നതുും നമുക് 
അഭിമോനികോവന്ന ഘന്മോണ്. ഘ്ോബല് 
അച്ീവ്തമറെ് അവോര്ഡ് 2014, ഘവോയിസ് 
ഓഫ് ഗള്ഫ് റിഘ്ണ്സ് എക്സ�ന്സ് 
അവോര്ഡ് 2017, ഐകണ് ഓഫ് �ോ-
ഘപ്രോസ് ഘകോ്ി 2018 അങ്ങതന ഘഡോ. 
�ത്മകുമോറിന് മികവിതറെ കിരീടതെി-
ല് ത�ോന് തൂവലകള് ഒ്നവധിയണ്്.  
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കൂടോതെ 2016 ല് ഇന്്യന് തഹര്ണിയ തസോവസറ്റി 
നോഷണല് പ്രസിഡറെോയിരുന്നു. നി�വില് അഘസോ-
സിഘയഷന് ഓഫ് സര്ജന്സ് ഓഫ് ഇന്്യ ഘകരള 
െോ�്റ്റര് തെയര്മോനോണ്. െോഘകോല്്ദ്ോര ശസ്്രക്ി-
യയതട പ്രോധോന്യതതെക്കുറിച്ചുും ഘമഖ�യിത� അനഭ-
വങ്ങതള്റ്റിയും �ോളിെ്യതെിതറെയും ഘസവനതെി-
തറെയും അഘ്ോഘ്ോ�നോയ ഘഡോ. �ത്മകുമോറിതറെ 
വോക്കുകളിലൂതട...
എന്ക�ാസ്ത കകാപ്രിക്ത സര്ജറരിയുലെ രോധാന്ം

എന്ഘഡോസ് ഘകോ്ിക് തനക്സര്ജറി എന്നെ് 
ഘ�ോകതെിത� െതന്ന അപൂര്വ്മോയ ശസ്്രക്ിയകളി-
ത�ോന്നോണ്. കൂടുെലും വെഘറോയിഡ് ഘകസുകളി�ോണ് 
ഇതു തെയേോറ്. എന്നോല്, �ോരോ വെഘറോയിഡ്, വെഘറോ 
ഘ്ോസല് സിസ്റ്റ് സര്ജറി, �ിുംഘ്ോഡ് ഓ്ഘറഷന് 
എന്നിവതയോതക ഈ സര്ജറി തെയേോനോവും. പ്രഘെ്യ-
കമോയി �റഞ്ഞോല് രെോന്ങിയല് സിസ്റ്റ് കണ്ീഷനള്ള 
ഒരു ഒമോനി കു്ിക് െോഘകോല്്ദ്ോരശസ്്രക്ിയ തെയ്തു. 
സോധോരണ െീതര തെറിയ കു്ികള്ക് ഇങ്ങതനതയോ-
രു സര്ജറി തെയേോറില്. മൂന്ന് വയസുള്ള കു്ികോണ് 
ആ സര്ജറി തെയ്തെ്. വെഘറോയിഡ് സര്ജറികളില് 
ത�ോതുതവ ഘരോഗികള് വിമുഖരോകുന്നതു കഴതെിത� 
നീണ് മുറിവ ഭയന്നോണ്. എന്നോല് ഇന്നു കഴതെില് ഒരു 
മുറി്ോടുമില്ോതെ കീ ഘഹോള് സര്ജറിയതട സോധ്യെക-
ള് ഉ�ഘയോഗിച്ചു ഘരോഗും ഘഭ്മോകോനോവും. എന്ഘഡോ-
സ് ഘകോ്ിക് തനക് സര്ജറിതയക്കുറിച്ചു ഇറെര്നോഷ-
ണല് ഘജര്ണ�ില് പ്രസിദ്ധീകരണും വരികയും തെയ്തു. 
െഘ്ദേശിയര്ക് ഇതെരും ശസ്്രക്ിയകള്തെയ്യുവോന് 
ദുബോയ് ഗവണ്തമറെ് അവരുതട ആശു�്രിയിഘ�ക് 
പ്രഘെ്യകമോയി ക്ണിച്ചു. ഇതെരും �ോഘപ്രോസഘകോ�ിക് 
സര്ജറിയതട ഏറ്റവും വ�ിയ പ്രോധോന്യും നീളമുള്ള 
മുറിവകള് ഉണ്ോകുന്നില് എന്നതുും ഘരോഗിക് വളതര 
ഘവഗും ആശു�്രിവോസും അവസോനി്ിച്ചു സോധോരണ 
ജീവിെെര്യയിഘ�ക് മടങ്ങോതമന്നതുമോണ്. ക്യോന്സര് 
െികിത്യിലും ഈ സര്ജറിക് വ�ിയ പ്രോധോന്യമുണ്്.
വളലര ലെറരിയ മുറരിവ്ത, ്രികച്ച ഫ�ം

മിനിമല് ഇന് ഘവസിവ് സര്ജറി എന്ന കീഘഹോള് 
സര്ജറിക് വളതരയധികും സമര്്ണും ആവശ്യമോണ്. 

 2012-ല ഏറ്വം ്രികച്ച 
നൂറു ഇന്്്ാലര ഗള്ഫ്ത 

രാജ്ങ്ങളരില 
തരിരലഞെടുത്കപ്ാള് 

ഇരുപത്രിലയടാം സ്ാനത്്ത 
ക�ാക്ടര് നരി�ലകാണ്ടുവന്നതും 

നമു്്ത അഭരി്ാനരി്ാവന്ന 
കനട്ാണ്ത.

FRCS Award from Royal College of Surgeons Glasgow

ഇെിനോയി കഠിനോധദ്ോനും 
െതന്ന ഘവണും. കുറച്ചു മോ്രും 
മുറിവകള് ഉണ്ോകി തെയ്യുന്ന 
െോഘകോല്്ദ്ോര ശസ്്രക്ിയ-
യോണിെ്. ശദ്ോസഘകോശതെി-
ത� �ഴ്്, ശദ്ോസഘകോശതെില് 
്ദ്ോരും വീണു ഗ്യോസ് തകട്ടുന്ന 
ഘരോഗും തുടങ്ങിയ സങീര്ണ്ണമോയ 
സോഹെര്യങ്ങളിലും ടയൂമറണ്ോകു-
ഘപേോഴതമോതക തനഞ്് തുറന്നുള്ള 
ശസ്്രക്ിയയോണു മുന്കോ�-
ങ്ങളില് തെയ്തിരുന്നതെങില് 
ഇന്നു കീഘഹോള് രീെി വഴി ഒരു 
തസറെീമീറ്റര് മോ്രും വ�ി്മുള്ള 
മുറിവകളിലൂതട ശസ്്രക്ിയ 
തെയ്തു ഘരോഗും ഘഭ്മോകോതമന്നു-
ള്ളെോണ്. അതുതകോണ്് ഘരോ-
ഗിക്കുണ്ോവന്ന ഘന്ും മോസങ്ങ-
ഘളോ ആഴ്ചകഘളോ നീളന്ന ഘവ്ന 

നിറഞ്ഞ വിശ്മ കോ�ും ആവ-
ശ്യമില് എന്നുള്ളെോണ്. ഒഘന്നോ 
രഘണ്ോ ്ിവസതെിനള്ളില് 
ആശു�്രി വിടോനും സോധോരണ 
ജീവിെതെിഘ�ക് ഘവഗതെില് 
മടങ്ങി വരോനും സോധിക്കുന്നു.

എന്നോല്, സോധോരണ കഴ-
തെിത� സര്ജറി തെയ്യുന്നവര് 
തനഞ്ിഘ�ഘയോ വയറിഘ�-
ഘയോ ശസ്്രക്ിയ തെയേോറില്. 
എന്നോല് കീഘഹോള് തപെഷ്യ�ി-
സ്റ്റോയ ഒരു സര്ജന് കഴതെിത�-
യും, തെസ്റ്റിത�യും, വയറിത�യും 
കീഘഹോള് സര്ജറി തെയേോനോകുും 
എന്നുള്ളതുും വളതര അപൂര്വ്മോയ 
ഒരു കോര്യമോണ്. അതുഘ�ോത� 
വണ്ണും കുറയ്കവോനള്ള ഘബരി-
യോരേിക് സര്ജറി തെയ്യുന്നുണ്്. 
വബ�ോസ് സര്ജറിയിലൂതട 
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അധികരിച് വണ്ണവും കുറയ്കവോനോ-
കുും. ഇന്രേോ ഗ്യോസ്രേിക് ബലൂണ് 
രേീറ്റ്തമറെ് തെയ്തോല് സ്്രീകളിലും, 
കു്ികളിലമുള്ള അമിെവണ്ണും കുറ-
യ്കവോനോകുും. ഇെിലൂതട 6 മുെല് എട്ടു 
മോസും തകോണ്ടു 10 മുെല് 15 കിഘ�ോ 
വണ്ണും അനോയോസമോയി കുറതച്ടു-
കോും. അമിെവണ്ണും തകോണ്ടു ഗര്ഭും 
ധരിക്കുവോന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്്രീക-
ളിലും ഇന്രേോ ഗ്യോസ്രേിക് ബലൂണ് 
രേീറ്റ്തമറെ് വളതര നല് ഫ�ും തെയ്യുും.
രേക്ഹം ്ാറ്ാം, 
ശസ്ത്രക്രിയയരിലൂലെ..

�ോഘപ്രോസ് ഘകോ്ിക് സര്ജറി-
യിലൂതട പ്രഘമഹതതെ മോറ്റിതയടുകോും 
എന്നെ് വ�ിതയോരു കോര്യമോണ്. 
ജനങ്ങള്ക് ഇെിതനക്കുറിച്് വ�ിയ 
ഗ്രോഹ്യമിതല്ന്നെ് വ്യക്മോയ യോ-
ഥോര്ത്ഥ്യമോണ്. വട്് 2 പ്രഘമഹ-
ഘരോഗികള്ക്കുള്ള ഈ ശസ്്രക്ിയ 
ഏതറ ഫ�വതെോണ്. വഹരെി-
ഡ് ഇ�ിയല് ഇറെര് ത�ോസിഷന് 
എന്നോണ് ഇെിതന �റയന്നെ്. 
സര്ജികല് ഇതന്നോഘവഷന് എന്ന 
നി�യില് ഇെ് ഇറെര്നോഷണല് 
ഘജര്ണ�ില് വന്നിട്ടുണ്്. ഘ�ോകതെി-
ത� �� ഭോഗത്തുള്ള സര്ജന്മോരുും 
ഇെിതറെ വീഡിഘയോ കണ്് �ഠിച്ചു 
അവരുതട ഘരോഗികള്ക്കു നല് െികി-
ത്യും നല്കുന്നുണ്്. 

കോനഡയില് ഇതുമോയി ബന്-
ത്ട്ടു നടന്ന ആ്്യ ഐഎഫ്എസ്ഒ 
ഘകോണ്ഫറന്സില് ഞോന് ക്ണി-
െോവോയി. സോധോരണ ഗെിയില് 
ഏഴ മണിക്കൂര് ഘവണ്ി വരുന്ന തപ്രോ 
സീജറകള് 3 മണിക്കൂര് തകോണ്ടു 
വളതര െി�വ കുറച്ചു തെയേോതമന്ന് 
കണ്ഘ്ോള് വഹരെിഡ് ഇ�ിയല് 
ഇറെര് ത�ോസിഷന് ഘറോഘബോ്ിക് 
സര്ജറിഘയകോള് വ�ിയ അുംഗീ-
കോരും �ഭിച്ചു. ഡയബറ്റിക് സര്ജറി 
വട്് 2 ഉള്ളവരില് സര്ജറി തെയ്തോ-
ല് തെോ്ടുതെ ്ിവസും െതന്ന പ്രഘമ-
ഹതെില് നിന്നുും മുക്രോകോും. നീണ് 

കോ�ും രേീറ്റ്തമതമറെില് തുടരുന്ന പ്ര-
ഘമഹഘരോഗികളില് ത�ോണ്ണതെടി 
തകോണ്ടുണ്ോയെോതണങില് ആമോ-
ശയതെിതറെ തെറ ഭോഗും മുറിച്ചുമോറ്റി 
തെറകുടല് ത�ോസിഷന് അഡ്ജസ്റ്റ് 
തെയ്ത് ഇന്സു�ിന് ഉല്്ോ്നും പുന-
രുജ്ീവി്ികോും. എന്നോല് ഇന്സു-
�ിന് ഉല്്ോ്നും പൂര്ണ്ണമോയും നി�-
ച് വട്് ഒന്നില് ഇതെരും സര്ജറി 
നടത്തുക സോധ്യമല്. 

കുട�ിറകതമന്ന തഹര്ണിയ 
സര്ജറി സോധോരണ വ�ിയ മുറിവ് 
ഘവണ് സോഹെര്യതെില് ഒരു തെറ 
ടയൂബ് മോ്രും കടതെോന് �ോകതെി-
ലള്ള െോഘകോല്്ദ്ോര ശസ്്രക്ിയ-
യിലൂതട ഫ�പ്ര്മോയ മുഘന്നറ്റും ഈ 
രുംഗതെ് സോധ്യമോകി. സര്ജറി തെ-
യ്യുഘപേോള് ഘരോഗും െിരിതക വരോതെ-
യിരികോന് ഒരു ക്ിയള്ള ത�യര് 
മോറ്റണതമന്നു കതണ്തെി. �ിതക 
ബോന്ഡ് എന്ന ഈ കണ്ടു�ിടുതെും 
ഇന്ഡ്യന് ഘജര്ണല് ഓഫ് സര്ജറി, 
ഇന്നഘവറ്റീവ് തട്ിക് വിഭോഗതെില് 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ിട്ടുമുണ്്. കുടലമോയി 
ഒ്ി്ിടിച് യൂരേസ്, ഓവറി, അെിത� 
സിസ്റ്റുകള് തുടങ്ങിയ അവസ്ക-
ളിലും വഗനക് ക്യോന്സറിലും കീ 
ഘഹോള് തെയേോും. തെറിയ മുറിവോയ-
െിനോല് െതന്ന മുറിവണഘങ്ങണ് കോ-
��്തെിത� ഘവ്ന ഒഴിവോകോും. 
ഒ്ും, കീഘമോതെറോ്ി ഉള്ത്തടയ-
ള്ള തുടര്െികിത്ക് െോമസമുണ്ോ-
വകയമില്. ത�ല്വിക് സര്ജറിയും 
കീഘഹോള് വഴി സോധ്യമോണ്. 
�ാകരോസ്ത കകാപ്രി്്ത സര്ജറരിയരി-
ക�ക്കുള്ള വരവ്ത

�ോഘപ്രോസ് ഘകോ്ി ഇന്്യയി-
ല് വരുന്നെ് ഞോന് ഡല്ഹിയി-
ല് �ിജിക് �ഠികോന് ഘ�ോകുന്ന 
സമയതെ് ആണ്. കീ ഘഹോള് തട-
ഘ്ോളജി വികസിെ രോഷ്രേങ്ങ-
ളില് പ്രഘയോഗതെില് വന്ന് മൂന്ന് 
വര്ഷമോയിട്ടുണ്ോയിരുന്നു അഘ്ോ-
ള്. അന്ന് ഇെിതറെ തമഷീനകള് 

ഇന്്യയിലതമതെിയിരുന്നു. ഒഘര 
ആശു�്രിയില് ഒരു ഓ്ഘറഷ-
ന് െീയറ്ററില് തനടുനീളന് മുറിവ-
ണ്ോകിയള്ള ശസ്്രക്ിയകള് 
നടക്കുഘപേോള് മറഭോഗത്തു തെറ മു-
റിവകളിലൂതട ഘരോഗതെിന �രിഹോ-
രമുണ്ോകുന്നെ് ഘനരിട്ടു കണ്് മന-
സി�ോകോനോയി. അങ്ങതനയോണ് 
�ോഘപ്രോസ് ഘകോ്ിക് സര്ജറിഘയോട് 
െോല്്ര്യും കൂടുന്നെ്. ഇെോണ് �ോ-
ഘപ്രോസ് ഘകോ്ിക് സര്ജറിയിഘ�-
ക് െിരിയോന് കോരണും. �ിതന്ന 
അഘെക്കുറിച്ചു കൂടുെല് �ഠിച്ചു. 
സര്ജറി തെയ്യുക എന്നെില�രി 
മറ്റുള്ളവതര �ഠി്ിച്് ടീും തഡവ�്് 
തെയ്തെിനോല് ഈ രുംഗത്തു കടന്നു 
വരുന്നവര്ക് ഘവണ് വഗഡന്സ് 
നല്കോനമോകുന്നു. 
കീകഹാള് സര്ജറരിയുലെ രേധാന 
ഗുണം

�ണ്് ഇരു�തു തസ.മീ നീള-
തെില് മസില് മുറിച്ചു തെഘയേണ് 
�ിതെസഞ്ിയിലും മറ്റുും നടത്തു-
ന്ന ശസ്്രക്ിയകള്ക് ഇഘ്ോള് 
ത�ോകിളിനടുതെ് ഒരു തസറെീമീറ്റര് 
മുറിവണ്ോകിയോല് മെി. ഒരു ഉ്ോ-
ഹരണും �റയോും, �ണ്് എനിക് 
അത്ന്ഡിക്സ് സര്ജറി കഴിഞ്ഞ് 1 
മോസും തറസ്റ്റ് ഘവണ്ി വന്നു. അെിന് 
ഘശഷമോതണനിക് ഘജോ�ിക് ഘ�ോ-
കുവോനോയെ്. എന്നോല് 45 വയസു-
ള്ളഘ്ോള് തഹര്ണിയ സര്ജറിക് 
വിഘധയനോഘകണ്ിവന്നഘ്ോള് �ി-
ഘറ്റന്നു െതന്ന ഘജോ�ി തെയ്തു തുടങ്ങോ-
നോയി. അെോണ്  െോഘകോല്്ദ്ോര 
ശസ്്രക്ിയയതട മുഘന്നറ്റതെിതറെ 
ഫ�ും. അെോയെ് മുന്കോ�ങ്ങതളയ-
ഘ�ക്ിച്ചു ആശു�്രിവോസും �തെി-
ത�ോന്നോയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഘരോ-
ഗിക് പുറഘമ നിന്ന് രക്ും ആവശ്യ-
മോയി വരുന്നില്. തെറിയ രക്ക്കുഴല് 
വതര വ്യക്മോയി കോണോും. അെി-
നോല് അനോവശ്യമോയി രക്ും നഷ്ട-
ത്ടില്. വിശ്മും ആവശ്യമില്ോതെ 
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 കപരുക്ാഷം കപെരിച്ചു 
്െരിച്ചു നരിലക്കുന്നതരില 

അര്ത്ഥ്രില്. 
ഈ ശസ്ത്രക്രിയ 

ലെയ്രിലല്ങ്രില കരാഗരി ്രരിക്കും 
അതരിനാല കരാഗരിയുലെ ജീവന്ത 

കവണ്രി റരിസ്ത ക്ത എടു്ാന് 
തയ്ാറായരി.. 
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അവസ് സുംജോെമോയി. ഒരു തനടുങന് 
സര്ജറി കഴിഞ്ഞു മോസങ്ങഘളോളും അന-
ങ്ങോതെ കിടഘകണ്ി വരുന്ന ഘവ്നഘയ-
റിയ വിശ്മ കോ�മില്ോെോയി.
കീകഹാള് സര്ജറരി: കൂടുതല പഠന-
ങ്ങള് നെക്കുന്നു 

ഇഘ്ോള് രോജ്യതതെപേോടുും ധോരോളും 
സര്ജറി അഘസോസിഘയഷന് ഉണ്്. അവ-
യിത� ഘഡോക്ടര്മോര്ക്  ഘകോണ്ഫറ-
ന്സുകള് നടതെി വ�വ് സര്ജറി 
കോണിച്് തകോടുതെ് ഈ ഫീല്ഡില് 
െോെ്�ര്യമുള്ളവതര �ഠി്ിക്കുന്നു. ഒരോഴ്ച 
തകോണ്് ഇന്നവര്ക്കു പുെിയ രീെികള് 
�ഠിക്കുവോനോകുന്നുണ്്. ഇഘെക്കുറിച്ചു 
�ഠി്ിക്കുന്നവരുതട അറിവും വളതരയ-
ധികും വര്ദ്ധിച്ചു. ഞോന് സദ്യും �ഠനും 
നടതെി ഇുംപ്രൂവ് തെയ്തു വന്നെോണ്. �ണ്് 
ഒരു വര്ഷും തകോണ്ടു ഘനടിയ അറിവക-
ളോണ് ഇന്നു ്ിവസങ്ങള് തകോണ്് വള-
തരതയള്ും �ഠിതച്ടുക്കുവോനോകുന്നെ്. 
പുെിയ രീെിയില് സര്ജറി തെയ്യുവോന് 
സമയക്കുറവമെിതയന്നു കോണുഘപേോള് 
ഘഡോക്ടര്മോര്ക്കുും െോെ്�ര്യമുണ്ോകുന്നു. 

�� �്ങ്ങളിലൂതടയും രീെികളിലൂ-
തടയമോണ് സര്ജികല് തപ്രോസീജറകള് 

�ഠി്ിക്കുന്നെ്. വിസിറ്റിങ്ങ് തപ്രോഫസ-
റോയിരിക്കുന്ന മോുംഗ്ലൂരിത� തയനഘ�ോയ 
തമഡികല് ഘകോഘളജിലള്ള അനിമല് 
�ോബിത� വ�ിയ �ന്നികളില് ആണ് 
ആ്്യും സര്ജറി �ഠി്ിക്കുക. അെിന 
ഘശഷും മനഷ്യരില് തെയ്യുന്നെ് കോണിച്ചു 
തകോടുക്കുും. ധോരോളും ഘകസുകള് തുടര്ച്-
യോയി കണ്ടു മനസി�ോകി �ഠിച് ഘശഷും 
തമഷീനില് തെയേോന് അവസരും നല്കുും. 
കൂടോതെ എല്ോ വര്ഷവും ഇറെര്നോഷ-
ണല് ഘകോണ്ഫറന്സ് നടതെി വരുന്നു. 

ഇെിനോയി എറണോകുളതെ് സ്ോ�ി-
ച്ിരിക്കുന്ന തവര്തവതണ്യ്ന് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂ-
്ിതറെ പ്രധോന �ക്്യവും പ്രവര്തെനവും 
തരേയിനിങ്ങുും ഘകോണ്ഫറന്സുകളമോണ്. 
അതു വഴി �ഠിെോകള്ക് അ്രയും പ്ര-
ഘയോജനും �ഭിക്കുന്നു. കൂടോതെ നൂെന 
ഘമഖ�കതളക്കുറിച്് ഘരോഗികള്ക്കുും 
അറിവ ഘവണും. എന്നോഘ� ഇതെരും �ോ-
ഘപ്രോസ് ഘകോ്ിക് സര്ജറിക് അവര് 
െോല്്ര്യത്ടുകയള്ളു. െോഘകോല്്ദ്ോര 
ശസ്്രക്ിയതയക്കുറിച്് ഘരോഗികള്ക് 
അവഘബോധും നല്കോനും അവതര �രി-
ഘശോധികോനമോയി കീഘഹോള് ക്ിനിക് 
എന്ന ഒരു ഔ്് ഘ�ഷ്യറെ് വിഭോഗവമുണ്്. 

സര്ജറി ആവശ്യമുള്ളവര്ക്കു വി.�ി.
എസ്. ഘ�ക്ഘഷോര് ആശു�്രിയില് 
വച്ചു സര്ജറി തെയേോും.

സോധോരണകോര്ക്കു സുംശയും ഘെോ-
ന്നുന്ന ഒരു കോര്യമോണു കീഘഹോള് സര്ജ-
റിയും �ോഘപ്രോസ് ഘകോ്ിയും രണ്ോഘണോ 
എന്നെ്. �ോഘപ്രോ എന്നോല് വയര് എന്നുും 
സ് ഘകോ�് എന്നോല് കോണുക എന്നുമോ-
ണര്ത്ഥും. അെോയെ് വയറില് തെയ്യു-
ഘപേോള് �ോഘപ്രോസ് ഘകോ്ി. തെസ്റ്റില് 
തെയ്യുഘപേോള് തെോറോഘകോസ് ഘകോ്ി, 
ഘജോയിറെില് തെയ്യുഘപേോള് ആര്ഘ്രോ 
സ് ഘകോ്ി, കഴതെില് തെയ്യുഘപേോള് 
എന്ഘഡോ സ് ഘകോ�ിക്  തനക്  സര്ജറി.
ക്ാന്സര് രേതരികരാധരിക്കുവാന് 
കീകഹാള് സര്ജറരി!

ഘ ക ള് ക്കു ഘ പേ ോ ള്  അ െ ി ശ യ ും 
ഘെോന്നോും. ത�ോണ്ണതെടിയള്ളവരില് 
കീഘഹോള് വഴി തമോതെതെിലള്ള തകോഴ-
പ്പു കുറയ്കന്നെ് തകോണ്് ക്യോന്സര് പ്രെി-
ഘരോധവും സദ്ോഭോവികമോയി സുംഭവിക്കു-
ന്നു. പ്രഷറും തകോളസ്ഘരേോളും കണ്ഘരേോ 
ളി�ോവന്നതുും വയറിത� തകോഴപ്പു കു-
റയന്നതുും ഘരോഗികള്ക് പ്രഘയോജനും 
നല്കുന്നു. കുടല് പുറഘതെക് വയ്കോതെ 

Dr. �്്മകുമോര് ടീും തമഘപേഴ്ിഘനോതടോ്ും : Ms ഘപ്രുംന സുബിന്, Dr. തകവിന് െിറഘമല്, Dr. മധുകര വ�  
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IhÀkvtämdn



എല്ാ താക്ാല്ദ്ാര 
ശസ്ത്രക്രിയകളും 

വരി്ഗ്തധ്ായരി ലെയ്യുന്നതാണ്ത 
ക�ാ. പത്മകു്ാറരിലറെ 

്രികവം 
രോവീണ്വം.

ക്യോന്സര് സര്ജറി നടത്തുന്നെിന് 
കീഘഹോള് മോര്ഗ്ഗും നല്െോണ്. 

അതുഘ�ോത� സ്്രീകളിത� ഘ�ോ-
ളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിന്ഡും അഥവോ 
അണ്ോശയതെില് മുഴകള് ഉള്ള അവ-
സ്യില് ഗര്ഭധോരണും വ�ിയ പ്രശ്നമോ-
ണ്. ഇവരില് വണ്ണും കുറഞ്ഞോല് െതന്ന 
സദ്ഭോവികമോയി ഗര്ഭും ധരിക്കുവോനള്ള 
സോധ്യെ വര്ദ്ധിക്കുന്നുണ്്. കൂര്കുംവ�ി 
��ഘ്ോഴും െമോശയോയി കോണോറതണ്-
ങിലും ഇതെോരു ഘരോഗോവസ്യോയ സ്ീ-
്്അപ്ിയ ഉള്ള ആളകളില് കീഘഹോള് 
സര്ജറി വഴി ഘവഗും െതന്ന ഘരോഗും മോ-
റന്നെോയി കോണോും.
െരി� അനുഭവങ്ങള്

യഘഹോവ സോക്ി വിശദ്ോസതെി-
ല്ത്്വര് പുറഘമ നിന്നു രക്ും സദ്ീക-
രികില്. ഒരികല് അതെരതെില് ഒരു 
ഘരോഗി കുട�ില് രക്സ്ോവും വന്ന് രണ്ടു 
ഗ്രോും ഹിഘമോഘ്ോബിന് നി�യമോതയ-
തെി. �ഘക് ജീവഘനകോള് വിശദ്ോസും 
രക്ികണതമന്ന നി��ോടി�ോയിരുന്നു 
ഘരോഗി. മരിച്ചു ഘ�ോകുും എന്ന അവസ്-
യില് ആധുനിക െികിത്ോ െരി്രതെി-
�ോ്്യമോയി 2 ഗ്രോും ഹീഘമോഘ്ോബിനില്, 
ഒരു യൂണിറ്റു രക്ും ഘ�ോലും തകോടുകോതെ 
കുടല് പുറഘതെയ്ക് വയ്കോതെ സര്ജറി നട-
ഘതെണ്െോയി വന്നു. നോ�ോഴ്ച ഓക്സിജന് 
തകോടുക്കുകയും ഹിഘമോഘ്ോബിന് കൂടു-
വോനള്ള ഇന്ജക്നും നല്കി. അയോള് 
അസുഖും ഘഭ്മോയി ആശു�്രി വിട്ടു. 
'സക്സസ് ഫുള് ബൗവ്ല് സര്ജറി വിതെ് 
2 ഗ്രോും ഹീഘമോഘ്ോബിന്' എന്ന ഘ�രില് 
അതു ഘ്ോബല് ഘജര്ണലകളില് വന്നു. 
ഘരോഗിയതട അസുഖും മോറകയോണു 

പ്രധോനും. ഘ�രുഘ്ോഷും ഘ�ടിച്ചു മടി-
ച്ചു നില്ക്കുന്നെില് അര്ത്ഥമില്. ഈ 
ശസ്്രക്ിയ തെയ്തിതല്ങില് ഘരോഗി 
മരിക്കുും അെിനോല് ഘരോഗിയതട 
ജീവന് ഘവണ്ി റിസ് ക് എടുകോന് 
െയേോറോയി.. 

അതുഘ�ോത� മതറ്റല്ോ പ്രമുഖ 
ആശു�്രികളും ഉഘ�ക്ിച് ഒരു 
ക്യോന്സര് ഘ�ഷ്യറെിന നടതെിയ 
ശസ്്രക്ിയയും എടുത്തു �റഘയണ് 
ഒന്നോണ്. ഘവ്ന തകോണ്ടു പുളയകയോ-
യിരുന്നു ആ സ്്രീ. അവരുതട വയ-
റില് വന്ന വ�ിയ ടയൂമര് അടുത്തുള്ള 

അവയവങ്ങളില് ആതക �ടര്ന്നിരു-
ന്നു. അതെോരു പൂര്ണ്ണ ഗര്ഭിണിയതട 
വയറഘ�ോത� വലെോയിരുന്നു. വയറി-
തറെ ഭിതെിയിലും ക്യോന്സര് �ടര്ന്നി-
രുന്നു. ശസ്്രക്ിയയിലൂതട ടയൂമറി-
തന ഇരു�െിത�ോന്നോയി കുറച്ചു. ഇതു 
ഘ�ോത�തയോന്നോയിരുന്നു, അെിഥി 
തെോഴി�ോളികളോല് തനഞ്ില് കു-
ഘതെറ്റ സ്്രീതയ തവറെിഘ�റ്റററില് 
പ്രഘവശി്ിച്െിന ഘശഷും നടതെിയ 
അടിയന്ിര തെസ്റ്റ് സര്ജറി. ഇെിലൂ-
തട അവരുതട ജീവനും രക്ിക്കുവോന് 
സോധിച്ിട്ടുണ്്
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