
எஸ்ஆரஎ்ம் மருதத்ுவமனையில் ந ோயோளிக்கு லிவர ் மோற்று அறுனவ சிகிசன்ச 

முதை்முதலோக வவற்றிகரமோக வசய்யப்பட்டது 

நபோனத பழக்கத்திைோல் லிவர ் போதிக்கப்பட்ட 46 வயதுனடய ந ோயோளிக்கு 

எஸ்ஆரஎ்ம் மருதத்ுவமனை ஆரோய்சச்ி  ிறுவைத்தில்  லிவர ் மோற்று அறுனவ 

சிகிசன்ச முதல் முனறயோக வவற்றிகரமோக வசய்யப்பட்டது. ஆ ்திர மோ ிலத்னத 

நசர ்்த அ ்த ந ோயோளி  லமுடை் உள்ளோர.்ஏற்கைநவ கிடை்ி மற்றும் நுனரயீரல் 

மோற்று அறுனவ சிகிசன்ச வசய்வதில் வவற்றிக் கண்டுள்ள இ ்த  ிறுவைம் 

இப்நபோது லிவர ்மோற்று அறுனவ சிகிசன்சயிலும் வவற்றி கண்டுள்ளது. 

கோஞ்சிபுரம் மோவட்டம் கோட்டோங்குளத்தூரில் அனம ்துள்ள எஸ்ஆரஎ்ம் மருதத்ுவ 

சுகோதோர அறிவியல் ஆரோய்சச்ி  ிறுவைம் வபோதுமக்களுக்கும் ஏனழ 

எளியவரக்ளுக்கும் தரமோை  மருதத்ுவ சுகோதோர நசனவ ஆற்றி வருகிறது.மருதத்ுவ 

நசனவயுடை் உடல்  லம் போதிக்கப்பட்ட ந ோயோளிகளுக்கு உறுப்பு மோற்று அறுனவ 

சிகிசன்ச நமற்வகோள்ளும் வனகயில் கிடை்ி நுனரயீரல் மோற்று அறுனவ சிகிசன்ச 

வசய்து வருகிறது.தற்நபோது லிவர ் மோற்று அறுனவ சிகிசன்ச வசய்யும் வனகயில்  

வசை்னையில் உள்ள குநளோபல் மருதத்ுவமனையுடை் எஸ்ஆரஎ்ம் மருதத்ுவ 

ஆரோய்சச்ி  ிறுவைம் புரி ்துணரவ்ு ஒப்ப ்தம் வசய்துள்ளது. 

அதனை வதோடர ்்து நபோனத பழக்கத்திைோல் லிவர ் போதிக்கப்பட்ட ஆ ்திர 

மோ ிலத்னத நசர ்்த 46 வயதுனடய  பருக்கு லிவர ் தோைம் வபற்று  எஸ்ஆரஎ்ம் 

மருதத்ுவமனையில்   குநளோபல் மருதத்ுவமனையுடை் இனை ்து லிவர ் மோற்று 

அறுனவ சிகிசன்ச சுமோர ் 6 மணிந ரம்  டத்தப்பட் வவற்றிகரமோக முடிக்கப்பட்டது 

. இ ்த லிவர ்மோற்று அறுனவ சிகிசன்ச பற்றி வசை்னை குநளோபல் மருதத்ுவமனை 

லிவர ்மோற்று அறுனவசிகிசன்ச பிரிவு இயக்கு ர ்டோக்டர ்விநவக் விஜய் எஸ்ஆரஎ்ம் 

மருதத்ுவமனைவெப்டோலஜி பிரிவு இயக்கு ர ் ஜோய் வரக்்கீஸ் ஆகிநயோர ் லிவர ்

போதிக்கப்பட்ட ந ோயோளிக்கு லிவர ் மோற்று அறுனவ சிகிசன்ச வவற்றிகரமோக 

வசய்யப்பட்டதிை் மூலம் அ ்த  பர ் ல்ல உடல்  லதத்ுடை் உள்ளோர ்எை்றோர.் 

இது சம்ம ்தமோக எஸ்ஆரஎ்ம் மருதத்ுவ அறிவியல் ஆரோய்சச்ி  ிறுவைதத்ிை் 

தனலனம இயக்குதல் அலுவலர ் ரோம்  நடசை் கூறியதோவது எஸ் ஆரஎ்ம் 

மருதத்ுவக்கல்லூரி மருதத்ுவமனை மற்றும் ஆரோய்சச்ி  ிறுவைம்  வசை்னை 

குநளோபல் மருதத்ுவனையுடை் இனண ்து லிவர ் மோற்று அறுனவ சிகிசன்ச 

வவற்றிகரமோக வசய்து சோதனை பனடக்கப்படட்ுள்ளது.ஏற்கைநவ இ ்த 

மருதத்ுவமனையில் கிடை்ி நுனரயீரல் மோற்று அறுனவ சிகிசன்சகள் 

ந ோயோளிகளுக்கு வசய்யப்படட்ு வருகிை்றை.இப்நபோது லிவர ் மோற்று அறுனவ 

சிகிசன்சயும் வசய்யப்படட்ுள்ளது. எைநவ இைிவரும் கோலங்களில் இத்தனகய 

மோற்று அறுனவ சிகிசன்சகனள ந ோயோளிகள் பயை்படுத்திக் வகோள்ள நவண்டும். 

இ ்த வோய்ப்னப பயை்படுத்திக் வகோள்ளும் வனகயில் போதிக்கப்பட்ட  ந ோயோளிகள் 

தங்கனள இ ்த மருதத்ுமனையில் அறுனவ சிகிசன்சக்கோக பதிவு வசய்து 

வகோள்ளலோம். நமலும் எஸ்ஆரஎ்ம் மருதத்ுவமனையில் இருதய மோற்று அறுனவ 

சிகிசன்ச வசய்வதற்கோை பணிகள் நமற் வகோள்ளப்படட்ு வருகிை்றை எை்றோர.் 


