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மாஸ்டர் ெசக் - அப் ஆடம்பரமா... அவசியமா?

''எங்கள்

மருத்துவமைனக்கு முழு உடல் பரிேசாதைன (மாஸ்டர் ெஹல்த் ெசக்-அப்) ெசய்துெகாள்வதற்காக வந்திருந்தார்

அவர். கூடேவ

ேகஷ§வலாக அவருைடய நண்பர் ஒருவரும் வந்து இருந்தார். 'நான் சும்மா... இவனுக்குக்

கம்ெபனிக்காக’ என்றார். இருவருக்கும் உடல் பரிேசாதைன முடிந்தது. ெசான்னால் ஆச்சர்யப்படுவர்கள்.
ீ

பரிேசாதைனயின்

முக்கியத்துவம்

ெதரிந்து

தன்

உடம்பில்

ஏேதனும்

ேகாளாறு

இருக்குேமா

என்ற

பைதபைதப்பில் வந்தார் இல்ைலயா, அவருக்கு எந்தப் பிரச்ைனயும் இல்ைல. ஆனால், கூட சும்மா கம்ெபனிக்கு

வந்த நண்பருக்கு சர்க்கைர ேநாயில் ெதாடங்கி, சிறுநீரகக் கற்கள் வைர அவ்வளவு பாதிப்புகள். இைத
நைகச்சுைவக்காக

நான்

ெசால்லவில்ைல.

நமக்கு

எந்தப்

பிரச்ைனயும்

இருக்காது

என்பதுதான்

ஒவ்ெவாருவருைடய நம்பிக்ைகயும். ஆனாலும், இன்ைறய பரபரப்பான வாழ்க்ைக முைறயும் சுற்றுச்சூழல்
ேகடுகளும்

எவைரயும்

ேநாயாளியாக்கிவிடும்

என்பைத

ஒவ்ெவாருவரும்

உணர்ந்து

ெசயல்பட ேவண்டும்'' - எச்சரிக்கும் அக்கைறேயாடு ெதாடங்குகிறார் டாக்டர் மதுபாஷினி.
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''நிைறய ேநாய்கைள ஆரம்ப நிைலயிேலேய கண்டறிந்து சிகிச்ைச அளித்தால், குணப்படுத்திவிட முடியும்.

ஆனால், ேநாய் முற்றி சிகிச்ைச நிைலைய எல்லாம் தாண்டிய கட்டத்தில்தான் இங்கு ெபரும்பாலாேனார் என்ன

ேநாய் என்ேற ெதரிந்துெகாள்கின்றனர். 20 வயதில் ஒரு முைற முழு உடல் பரிேசாதைன ெசய்வது நல்லது. அதன்
பிறகு ேதைவ எனில், டாக்டர் பரிந்துைரக்கும் கால இைடெவளியில் பரிேசாதைன ெசய்யலாம். ஆனால், 40

வயது கடந்தவர்கள் வருடத்துக்கு ஒரு முைற கட்டாயம் முழு உடல் பரிேசாதைன ெசய்துெகாள்வதுதான்
புத்திசாலித்தனம்.

உயர் ரத்த அழுத்தம் என்றால் தைலச் சுற்றல், தைலவலி வரும்,
ெடன்ஷன்

அதிகரிக்கும்

என்று

சிலர்

நிைனப்பார்கள்.

அேதேபால்

சர்க்கைர ேநாய் என்றால், புண் ஆறாது, பசி இருக்காது, தாகம் இருக்கும்

என்றும் பரவலாக ஒரு கருத்து உண்டு. எல்லாம் உண்ைமதான். ஆனால்,

இைவ எல்லாம் ேநாய் முற்றிய நிைலயில் ேதான்றும் அறிகுறிகள்.

ேநாய் தைலெயடுக்கும்ேபாேத கண்டறிய முழு உடல் பரிேசாதைனதான்
சரியான வழி.

உடல் பருமன், குடும்பத்தின் சர்க்கைர ேநாய் வரலாறு, புைக பிடிப்பது,

மது அருந்துவது, உடற்பயிற்சி ெசய்யாமல் இருப்பது ேபான்ற ரிஸ்க் ஃேபக்டைர ைவத்ேத ஒருவருக்கு

மாரைடப்பு, சர்க்கைர ேநாய் வருமா என்பைதக் கண்டறியலாம். அேதேபால், பரிேசாதைனயில் ஒருவருக்கு
சர்க்கைர அளவு நார்மலும் இல்ைல, அவருக்கு சர்க்கைர ேநாயும் இல்ைல என்றால், உணவுப் பழக்கவழக்கம்,

வாழ்க்ைக முைற மாற்றத்தின் மூலேம சர்க்கைர அளைவக் கட்டுக்குள் ெகாண்டுவந்துவிட முடியும். ெகாழுப்பு

அளைவக் கட்டுப்படுத்த மருந்து மாத்திைரகள் ெகாடுத்து மாரைடப்ைபத் தடுக்க முடியும். எனேவ, 40 வயைதக்
கடந்தவர்கள் வருடத்துக்கு ஒருமுைற கட்டாயம் முழு உடல் பரிேசாதைன ெசய்ய ேவண்டும்'' என்கிறார் டாக்டர்

மதுபாஷினி.

ராஜிவ் காந்தி அரசுப் ெபாது மருத்துவமைனயின் முதல்வர் டாக்டர் கனகசைப, ''முழு உடல் பரிேசாதைன மூலம்,

இதயம்,

சிறுநீரகம்,

கல்லீ ரல்,

ரத்தம்

ஆகியவற்றில்

உண்டாக

இருக்கும்

ேநாய்கைளப்

பற்றி

எளிதாக

அறிந்துெகாள்ளலாம். ேநாய்க்கான அறிகுறிகள் மற்றும் ேநாயின் தன்ைமையயும் அறிந்துெகாள்ள முடியும்.

இதனால் உரிய சிகிச்ைசகைள உடனடியாக ேமற்ெகாள்ள முடியும். இங்ேக எல்லாவித ேநாய்களுக்கான
சிகிச்ைசகளும்

உள்ளதால்,

முழு

உடல்

பரிேசாதைன

சிகிச்ைசையயும் ெதாடர முடியும்'' என்கிறார் நம்பிக்ைகயாக.
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சரி, முழு உடல் பரிேசாதைன என்றால், என்ெனன்ன பரிேசாதைனகள் எல்லாம் ெசய்வார்கள்?
ெசன்ைன ராஜிவ் காந்தி அரசுப் ெபாது மருத்துவமைனயின் முழு உடல் பரிேசாதைனக் குழுத் தைலவர் டாக்டர்

சிவசிதம்பரம் விளக்குகிறார்.

'ெபாதுவாக, முழு உடல் பரிேசாதைனயில் மார்புப் பகுதி எக்ஸ்ேர, ஈசிஜி, சாப்பிடுவதற்கு முன்பு ரத்தத்தில்

சர்க்கைர அளவு, ெமாத்த ெகாழுப்பு அளவு, ரத்தத்தில் ஹீேமாகுேளாபின், ரத்த அணுக்கள் உள்ளிட்டவற்றின்

அளவு, ரத்த அழுத்த பரிேசாதைன, கல்லீ ரல், மண்ண ீரல், கைணயம், சிறுநீரகத்தின் ெசயல்பாடு ஆகியவற்ைறக்
கண்டறிய அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்ேகன் எனத் ெதாடர் பரிேசாதைனகள் நடக்கும். ரத்தேசாைக உள்ளதா? அப்படி

இருந்தால் எதனால் ரத்தேசாைக ஏற்பட்டது என்பைத ரத்தப் பரிேசாதைன மூலேம ெதரிந்துெகாள்ளலாம்.

அல்ட்ரா சவுண்ட் பரிேசாதைன மூலம் கல்லீ ரலில் பாதிப்பு உள்ளதா, பித்தப் ைப மற்றும் சிறுநீரகத்தில் கல்

உள்ளதா, அல்லது ேவறு ஏேதனும் பிரச்ைன உள்ளதா என்பைதயும் ெதரிந்துெகாள்ள முடியும். ெபண்களுக்குக்
கருப்ைப

மற்றும்

கருமுட்ைடப்

ைபயில்

பிரச்ைன

உள்ளதா

என்று

பார்ப்ேபாம்.

பிரச்ைன

ெதரியவந்தால், அவர்களுக்குத் தீ விரச் சிகிச்ைசக்குப் பரிந்துைரப்ேபாம்'' என்கிறார் சிவசிதம்பரம்.

இருப்பது

முழு உடல் பரிேசாதைன வைககள்
ெபாதுவாகச் ெசய்யப்படும் முழு உடல் பரிேசாதைனயுடன் ஒவ்ேவார் உறுப்புக்கு எனப் பிரத்ேயகமாகச் சில

கூடுதல் பரிேசாதைனகைளயும் ெசய்துெகாள்ளலாம். இந்தப் பரிேசாதைனகைளத் தனியாகேவா முழு உடல்

பரிேசாதைனயுடன் இைணந்ேதா ெசய்துெகாள்ளலாம். இைவ அவரவர் விருப்பத்துக்கு உட்பட்டது. இதன்படி

முன்னணி மருத்துவமைனகள் இதயம், நுைரயீரல், பக்கவாதம், மூட்டு வலி, கல்லீ ரல் ெசயல்பாடு, சிறுநீரகச்
ெசயல்பாடு எனப் பிரத்ேயகப் பரிேசாதைனகைளயும் வழங்குகின்றன. இதற்கான கட்டணம் மருத்துவமைனக்கு

மருத்துவமைன மாறுபடும். ெபாதுவாக அரசு மருத்துவமைனயில் ரூ.250-க்கு முழு உடல் பரிேசாதைன
ெசய்யப்படுகிறது. தனியார் மருத்துவமைனகளில் அடிப்பைட மருத்துவ பரிேசாதைன ரூ.800-ல் ெதாடங்கி சில
ஆயிரங்கள் வைர வாங்குகிறார்கள்.

முழு உடல் பரிேசாதைன ெசய்பவர்கள் கவனத்துக்கு:
குடல் மாதிரியான உள்ேள ெவற்றிடம்ெகாண்ட உறுப்புகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பைத ஸ்ேகன் ெசய்து
கண்டறிய முடியாது. அதற்கு என்ேடாஸ்ேகாபி ேபான்ற கருவிைய உள்ேள ெசலுத்தித்தான் பார்க்க முடியும்.

ஏேதனும் ஒரு ேநாய் அறிகுறி இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட துைற மருத்துவரிடம் ஆேலாசைனப் ெபற்று அதன்

பிறகு ேநாய் கண்டறிதலுக்கு உட்படுவது நல்லது. அைதவிடுத்து, முழு உடல் பரிேசாதைன ெசய்துெகாண்ேடன்.

ஆனால், எனக்கு ஒன்றும் இல்ைல என்று கூறுவது சரி இல்ைல.
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முழு உடல் பரிேசாதைன ெசய்ய வருபவர்கள் குைறந்தது ஒரு நாளாவது அதற்ெகன ேநரத்ைதச் ெசலவழிக்க
ேவண்டும்.

காைலயில் சாப்பிடாமல் வர ேவண்டும். ேவண்டுமானால், தண்ண ீர் குடித்துக்ெகாள்ளலாம். சாப்பிடாமல் வர

ேவண்டும் என்பதற்காக முந்ைதய நாள் மதியத்தில் இருந்து சாப்பிடாமல் இருப்பது எல்லாம் கூடாது. குைறந்தது
8 முதல் 10 மணி ேநரத்துக்கு முன் சாப்பிட்டிருக்க ேவண்டும். அப்ேபாதுத£ன் ரத்தத்தில் சர்க்கைர அளவு

எவ்வளவு உள்ளது என்பைதச் சரியாகக் கணக்கிட முடியும். டாக்டர்கள் ேகட்கும் ேகள்விக்கு மைறக்காமல் பதில்

ெசால்ல ேவண்டும். ைகயில் இரண்டு லிட்டர் தண்ண ீர் எடுத்து வருவது நல்லது.

திடீர் முடிவாக முழு உடல் பரிேசாதைனக்காக மருத்துவமைனக்குச் ெசல்வது சரியாக இருக்காது. சம்பந்தப்பட்ட
மருத்துவமைனையத் ெதாடர்புெகாண்டு முன்பதிவு ெசய்வது, எப்படி வர ேவண்டும் என்று ெதரிந்துெகாண்டு
முழுத் தயார் நிைலயில் ெசல்வேத சிறந்தது.

ெபண்களுக்குப் பிரத்ேயகம்
ெபண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுேநாையக் கண்டறிய ேமேமாகிராம் பரிேசாதைன ெசய்யப்படும்.
முதியவர்களுக்குப் பிரத்ேயகம்
முழு உடல் பரிேசாதைனயுடன் முதியவர்களுக்கு குடல் புற்றுேநாையக் கண்டறியும் ஸ்டூல் உள்ளிட்ட

பரிேசாதைன ெசய்யப்படும்.
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மூட்டுப் பரிேசாதைன
யூரிக் ஆசிட், ரத்த வைக, சீரம் கால்சியம்
பாஸ்பரஸ் பரிேசாதைன
மூட்டுப் பகுதியில் எக்ஸ்ேர
எலும்பு மருத்துவர், பிசிேயாெதரபிஸ்ட் ஆேலாசைன
ஆண்களுக்குப் பிரத்ேயகம்
ஆண்களுக்கு, விந்துச் சுரப்பியின் ெசயல்பாட்ைடக் கண்டறிய பிரத்ேயகப் பரிேசாதைன ெசய்யப்படும்.
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