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ശ�നാള�ിെല 

ക�ാൻസറി�  

േശഷമു�  ശ�ം!

AIISH -ൽ ലഭ�മാകു� സൗകര��ൾ 

ശ�നാളം നീ�ം െച�ൽ ശ��ത�കിയ െച�തവർ�് 

േവ�ിയു� അത�ാധുനിക ഉപകരണ�ള�ം  

സാേ�തികവിദ�കള�ം ഇവിെട സുലഭ�മാ�.

§ േവായി� �ിനി�:  AIISH -െല േവായി� 

�ിനി�ിൽ സംസാരൈശലി സംബ�മായ 

േരാഗ�ൾ, അവയിെലാ�ായ ശ�നാളം നീ�ം 

െച�ൽ ശ��ത�കിയ െച�ദവർ�ു� 

സംസാരൈശയിലി പരിശീലനം 

െകാടു�ുവരു�ു.ഇ�ര�ിലു� േരാഗികൾ�് 

സംസാരൈശലിയും സംഭാഷണ�ിലും വിവിധ 

തര�ിലു� പരിശീലനമാർഗ�ൾ ഉപേയാഗി�് 

ആശയവിനിമയം നട�ാൻ സഹായി�ു�ു.

§        �പീ�  ലാംേഗ��   പാേ�ാളജി�� 

ശ�നാളമില�ാെതയു� സംസാര�ി� േവ�ിയു� 

സംസാര പരിശീലനം താെഴ  പറയു� 

രീതികളികൂെട നൽകു�ു.

·        ആർ�ിഫിഷ�ൽ ലാറിൻ�/ ഇല�േ�ടാ ലാറിൻ� 

ശ�നാളം നീ�ം െച�തതി�  േശഷം 

സംസാരി�ാൻ സഹായി�ു� ഇല�േ�ടാണി� 

ഉപകരണമാ� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ലാറിൻ�. എ�ാൽ 

ശ��ി�െറ ഗുണം സാധാരണയിൽ നി�ും 

വ�ത��തമായി ഒരു യ��ിക 

തര�ിലു�തായിരി�ും. പെ�, ശ�ം തിക��ം  

ന�െ��വെര വീ�ും ആശയവിനിമയം നട�ാൻ 

ഇ� സഹായി�ു�ു.

ഇതിനു� േവെറ ഒരു മാർഗം ഈേസാഫെഗ�ൽ 

�പീ� അഥവാ അ�നാളം ഉപേയാഗി��� 

സംസാരം ആകു�ു. ഇ� ശ�നാളം നീ�ം െച�ൽ 

ശ��ത�കിയ�്  േശഷം ഉപകരണ�ൾ ഒ�ും 

ഇല�ാെത ശ�ം തിരി�് കി�ാൻ സഹായി�ു�ു.
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എ�ാ� ശ�നാളം നീ�ം െച�ൽ ശ��ത�കിയ? 

കാൻസർ മ��ഭാഗ�ളിേല� പകരു�തിെന തടയാൻ 

ഭാഗികമാേയാ മുഴുവനാേയാ ശ�നാളം നീ�ം 

െച���ു.

ശ�നാളം നീ�ം െച�� കഴി�ാൽ ശ�ം 

പൂർണമായും ന�െ�ടുകയും ശ�സനരീതിയിൽ മാ�ം 

വരികയും െച���ു.

· ശ�നാള�ിെല കാൻസർ(മുഴ) 

· ശ�നാള�ിനു വ� ചില പരി�് 

· േരാഗികൾ കീേമാെതറപി�ും  േറഡിേയഷൻ 

െതറാ�ി�ും �പതികരി�ാതിരി�ുക 

· കഴു�ു ഭാഗ�ു വരു� വലിയ മുഴകൾ

Stoma (hole in the neck)

ശ�നാള�ിെല കാൻസർ എ�െന േനരെ� 

തിരി�റിയാം???

§ െതാ�യിേലാ കഴു�ിേലാ ഉ� അസാധാരമായ 

മുഴകൾ 

§ തുടർ�യായു� ചുമ 

§ െതാ� േവദന 

§ സംസാരി�ുേ�ാൾ ശ��ിലു� മാ�ം(ഉദാ: 

പരുഷമായ ശ�ം)

§ വിഴു�ുേ�ാൾ ഉ�ാകു� േവദന 

§ ഭ�ണം കഴി�ുേ�ാൾ ശ�ാസം മു�ൽ 

§ ശരീരഭാരം കുറയൽ   

താെഴ പറയു�വയുെട �ിര ഉപേയാഗ�ൾ കാൻസർ 

ഉ�ാകാനു� സാധ�താ 50 ശതമാന�ിൽ 

കൂടുതലാകു�ു.

§ സജീവമായും  നി��കിയമായുമുളള പുകവലി 

§ പുകയിലയുെട ഉപേയാഗം 

§ മദ�പാനം 

§ െപയി�� പുക, േലാഹനിർമാണ�ിൽ 

നി�ു�ാകു� രാസവ�തു�ള�മായു� 

സ�ർ�ം    

അതിനാൽ, മുകളിൽ പറ�വ ഒഴിവാകു�തിലൂെടയും 

ആേരാഗ�കരമായ ജീവിതൈശലിയിലൂെടയും 

ക�ാൻസറിെന വല� േതാതിൽ തടയാൻ സഹായി�ും.  

ശ� നാള�ിൽ  കാൻസർ ഉ�ാകാനു� കാരണ�ൾ.

കാൻസർ ന�ുെട ഏ�  ശരീരഭാഗെ� േവണെമ�ിലും 

ബാധി�െപടാം. അതുേപാെല തെ� ന�ുെട െതാ�യിൽ 

�ിതിെച��� ശ�നാളേ�യും ബാധി�ാം. അ�െന 

സംഭവി�ാൽ ശ�നാളം നീ�ം െച�ൽ ശാ��ത�കിയ 

െച�ലാ� ഒരു ചികി�ാരീതി.

ശ�നാളം നീ�ം െച�ൽ ശ��ത�കിയയുെട 

സൂചനകൾ: 

ശ�നാളം നീ�ം െച�ൽ ശ��ത�കിയയുെട 

അന�ര ഫല�ൾ:

· ശ�നാള�ിെല േവാ�ൽ േകാർഡുകളാ� 

ശ�ം ഉ�പാതി�ി�ു��. അതിനാൽ 

ശ�നാളം നീ�ം െച�താൽ േരാഗികൾ�് 

സാധാരണ രീതിയിൽ സംസാരി�ാൻ 

സാധി�ുകയില�.

· ശ��ത�കിയ�് േശഷം മൂ�ിലൂെട 

സാധാരണരീതിയിൽ  മണ�ാേനാ 

ശ�സി�ാേനാ സാധി�ില�  

· ശ�നാളം ഇല�്ലാതിരി�ു� അവ�യിൽ 

േരാഗി�്  ശ�സന സഹായ�ി� േവ�ി 

ശ�ാസനാള�ിൽ ഒരു ദ�ാരം ഇ�ിരി�ും. 

ഇ� വായുസ�ാരമാർഗ�ിൽ കൂടുതൽ  

കഫം ഉ�ാകാൻ കാരണമാകു�ു 

അതുവഴി ശ�ാസേകാശ�ിൽ അണുബാധ 

ഉ�ാകാനും കാരണമാകു�ു.

Pre-laryngectomy Post-laryngectomy

Can ventilate

through nose and mouth

Can only ventilate

via stoma

ചികി�യിൽ ഉൾെ�ാ�ിരി�ു� വിദ�ദർ 

§     ഈ എൻ ടി േഡാ�ടർ 

    ക�ാൻസറിെന തിരി�റിയലും അതി�െറ 

ചികി�യും ഈ എൻ ടി േഡാ�ടർമാറാ�  

െച��ന�. ഇതു സംബ�മായ ചികി��് / 

ശ��ത�കിയ�്  േശഷം േരാഗിെയ �പീ� 

ലാംേഗ�� പാേ�ാളജി���െറ അടുേ�� 

അയ�ു�ു.
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