
മു���് / മുറി അ�ാ�് എ�െന 

തടയാൻ കഴിയും ?

താെഴ�റയു� മുൻകരുതലുകൾ 

എടു�ുകയാെണ�ിൽ മു���്/മുറി അ�ാ�് 

തടയാൻ കഴിയും

CONTACT US

AIISH Mysuru@AIISHMYSORE1 AIISH MysuruAIISH MYSURU AIISH Mysuru@AIISHMYSORE1 AIISH MysuruAIISH MYSURU

AIISH-ൽ ലഭ�മായ ചികി�കൾ 

എെ�ാെ�യാ�?

മുറിചു�ു� കു�ികൾ�ും മുതിർ�വർ�ുമായി 

AIISH-ൽ  USOFA (Unit for structural and orofacial 

anomalies) യൂണി�് �പവർ�ി�ു�ു. 

ഘടനാപരവും ഓേറാ േഫഷ�ൽ അപാകതകള�ം ഉ� 

കു�ികൾ�് ഒ�ിലധികം െ�പാഫഷണലുകൾ 

അട�ു� ടീമി�െറ പരിേശാധനയും ചികി�് യും 

നൽകുക  എ�താ� ഈ യൂണി�ി�െറ ല��ം.

ഈ അവ�യുമായി ബ�െ�� വിവിധ �പ�ന�ൾ 

പരിഹരി�ാൻ ഒരു െമഡി�ൽ സംഘം കൂടാെത 

േനാൺ-െമഡി�ൽ �െപഷ�ലി��കള�ം ഇതിൽ 

ഉൾെ�ടു�ു. ഈ സംഘ�ിൽ �ാ�ി�സർജൻ, 

േ�പാേ�ാേഡാ�ി�്, ഓർേ�ാേഡാ�ി�്, 

ഇ.എൻ.ടി �െപഷ�ലി�്, ഓഡിേയാളജി�്, �പീ� 

ലാംേഗ�� പാേ�ാളജി��, േസാഷ�ൽ വർ�ർ, 

മനശാ��ത�ർ തുട�ിയവരാണു��. 

Ÿ കുടുംബ�ിെല ആർെ��ിലും മു���് / 

മുറി അ�ാ�് ഉെ��ിൽ 

ഗർഭധാരണ�ിനുമു�ു� ജന�ി� 

കൗൺസിലി� നട�ുക 

Ÿ ഗർഭിണികൾ േപാഷകസമൃ�മായ ഭ�ണം 

കഴിേ��� അത�ാവശ�മാ�

Ÿ മദ�ം അെല��ിൽ പുകയില േപാലു� 

ഹാനികരമായ വ�തു�ള�െട ഉപേഭാഗം 

ഒഴിവാ�ുക

Ÿ ഗർഭകാല�് േഡാ�ടറുെട അനുമതിേയാടു 

കൂടി മാ�തം മരു�ുകൾ എടു�ുക

Ÿ ഗർഭകാല�് അപകട�ള�ം വീ�ചകള�ം 

കഴിവതും ഒഴിവാ�ാൻ �ശ�ി�ുക

മു���് / മുറിഅ�ാ�്

ഓേരാപു�ിരി�ുംഒരുകഥയു�്!!!

ഡി�ാർ�െമ�� ഓ� �പിെവൻഷൻ 

ഓ� ക��ൂണിേ�ഷൻ ഡിേസാർേഡ��

േഫാൺ: +91-0821 2502703 / 2502575, േടാൾ �ഫീ: 18004255218

ഇെമയിൽ : director@aiishmysore.in, െവ�ൈസ�് : www.aiishmysore.in

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ� ആൻ� ഹിയറി�

(ഭാരത സർ�ാരി�� ആേരാഗ� 

കുടുംബേ�മ മ��ാലയ�ി� കീഴിലു� ഒരു 

സ�യംഭരണ �ാപനം)

ISO 9001:2015 സാ��െപടു�ിയ� 

ൈനമിഷം ക�ാ��, മാനസഗംേഗാ�തി,ൈമസൂർ- 570006



അ�യുെട ഗർഭപാ�ത�ിനു�ിൽ കു�് വളരുേ�ാൾ, 

മുഖ�ിേനാ ചു�ിേനാ ഉ�ാകു� ൈവകല��ളാ� 

മു���്  / മുറിഅ�ാ�്.

വായിൽ / ചു�ി�െറ ഭാഗ�ു ആവിശ��ി� ടിഷ�ു 

ഇല�ാതിരി�ുകയും അതുമൂലം  ഘടനകൾ ശരിയായി 

സംേയാജി�ാതിരി�ുകയും മൂലമാ� ഇ� 

സംഭവി�ു��.

3 വ�ത��തതരം അവ�കളാണു��:

Ÿ മു���് മാ�തം; മുറിഅ�ാ�് ഇല�ാെത

Ÿ മുറിഅ�ാ�് മാ�തം; മു���് ഇല�ാെത

Ÿ മു���ും മുറിഅ�ാ�ും ഒ�ി�� വരു� അവ�

ശ��ത�കിയ : ഘടനാപരമായ അപാകതകൾ 

പരിഹരി�ാനു� ആദ� പടി ശ��ത�കിയയാ� . 

ഇ��യിെല �ൈമൽെ�ടയിൻ എ� സംഘടന  

മു���്/മുറി അ�ാ�ു� കു�ികൾ�് 100% 

സൗജന� ശ��ത�കിയയും കു�ികള�െട സമ�ഗമായ 

പരിചരണവും പി�ുണ��ു�ു. പല 

ആശുപ�തികളിലും മു���ി�െറ ശ��ത�കിയ 

സൗജന�മാ�. മു���ി�െറ ശ��ത�കിയ 6 

മാസ�ിനു�ിലും മുറിഅ�ാ�ി�െറ ശ��ത�കിയ 

ഒരുവയ�ിനു�ിലും നട�ി ശരിയാ�ു�ു. 

േനരെ�യു� ശ��ത�കിയ മിക� സംസാര�ിനും 

ഭാഷാവികസന�ിനും അത�ാവശ�മാ�.

Ÿ കു�ി�് ഭ�ണം ന�കു�തിനു� ബു�ിമു�് 

Ÿ ഭ�ണം കഴി�ു�തിലും വിഴു�ു�തിലും ഉ� 

ബു�ിമു�്

Ÿ ഇട��ിെട െചവിയിൽ ഉ�ാ�ു� അണുബാധ

Ÿ ദ��പ�ന�ൾ- പല��കൾ ഇല�ാതിരി�ുക, 

അധികപല��കൾ, പല��കൾ �ാനം െത�ി വരു�� 

Ÿ സംസാര�ിലും ഭാഷാ വികസന�ിലും 

ഉ�ാകു�  കാലതാമസം

Ÿ അവ��മായ സംസാരം (മൂ�ിലൂെട 

സംസാരി�ു�േപാെല േതാ�ു��, 

സംസാരി�ുേ�ാൾ മൂ�ിലൂെട ശ�ാസം 

പുറേ��ു േപാകു��)

ഈ �പ�ന�ി�െറ തുട�ം ജനനം മുതൽ 

കാണെ�ടു�താ�. �ഭൂണവളർ�യുെടസമയ�്, 

�പേത�കി�് ഗർഭാവ�യുെട ആദ� മൂ�്മാസ�ിൽ 

ഈ ഘടനാപരമായ ൈവകല��ൾ ഉ�ാകാറു�്.

മു���് / മുറിഅ�ാ�് അവ� 

എ�െന നിർ�യി�ാം ?

ഗർഭ�ിൻെറ ആദ� ഘ��ളിൽ തെ� മു���് 

അഥവാ മുറിഅ�ാ�് തിരി�റിയാൻ കഴിയും. 

�പസവ�ിനു മു�ു� അൾ�ടാസൗ�് 

�കാനി�ിലൂെട ഇ� വ��മാകു�താ�. 

അെല��ിൽ, കു�ു ജനി�ുേ�ാൾ തെ� അതി�െറ 

ഘടനയിലു�  ൈവകല�ം േനാ�ി തിരി�റിയാൻ 

കഴിയും.

മു���് / മുറി അ�ാ�ി�െറ 

ചികി�കൾ എെ�ാെ�യാ� ?

Cleft palate 

before and after surgery

േ�പാ�െതസി� : ശ��ത�കിയ��ു േശഷവും മുറി 

അ�ാ�് അവേശഷി�ു�ുെവ�ിൽ േ�പാ�െതസി� 

ഉപേയാഗി�് സംസാരം െമ�െ�ടു�ാനും ഭ�ണം 

കഴി�ുേ�ാള�� ബു�ിമു�� ഒഴിവാ�ാനും 

സാധി�ു�ു. 

�പീ�്െതറാ�ി:  ഒരു �പീ�് ലാംേഗ�� 

പാേ�ാളജി�് �പധാനമായും വായിെല ഘടനകളായ 

നാ�്,  ചു�് മുതലായവയുെട ശ�ി 

െമ�െ�ടു�ു�തിൽ  �ശ� േക��ീകരി�ു�തുവഴി 

േനാൺ- �പീ�് ടാ�കുകൾ ( ഊതു�� ,  വലി�� 

കുടി�ു�� മുതലായവ)  കൂടാെത / p a / , / b a / , / s a / 

തുട�ിയ ശ��ൾ ഉ�രി�ാൻ സഹായി�ു�ു . 

ഇ� സാധാരണയായി നിർവഹി�ു�� വായിെല 

വിവിധ ഘടനകൾ�് പലതര�ിലു� വ�ായാമ�ൾ 

നൽകിയാ� , അതുവഴി ഉ�ാരണം വ��മാകു�ു.

മു���് / മുറിഅ�ാ�ുമായി 

ബ�െ�� �പ�ന�ൾ

Before  After

Cleft lip 

before and after surgery

Before  After

എ�ാ� മു���് / മുറിഅ�ാ�്? ഏതു �പായ�ിലാ� ഇ� 

സാധാരണയായി കാണാറു�� ?
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