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அணிந்துரை
மருத்துவர் ச. புகழேந்திப் பாண்டியன், M.B.B.S.,D.ortho.,DipNBE(ortho),M.Ch(neu sur)
எலும்பு நரம்பியல் அறுவை சிகிச்வச நிபுணர்,
பாம்சி மருத்துைமவை, மதுவர.

மருத்துைக் கவைச்சசாற்கள்' எனும் இம்மகத்தாை பவைப்பிற்கு அணிந்துவர
எழுதும் அரிய ைாய்ப்பு எைக்கு ைாய்த்தவமக்கு நன்றி.
தாய்சமாழி தமிழ் ைளரவும், தமிழைின் அறிைியல் திறம் ைளர தாய்
சமாழியில் அவதக் கற்கும் ைாய்ப்பு சபருகிை; அறிைியவைத் தமிழில்
சமாழிசபயர்க்க இன்றியவமயாத கவைச்சசால் களஞ்சியத்வத உருைாக்கிடும்
இம்முயற்சி சபருவமக்குரியது.

ஆசிரியர் வகயாண்டிருக்கும் ைழிமுவறகள்

பபாற்றத்தக்கவை.
கவைச் சசாற்கவள இயன்றைவர காரணப் சபயர்களாகபை அவமத்திை
முயற்சித்திருப்பது நன்று. எைின் 30% மட்டுபம தன் சமாழியாகவும்; 70%
பிறசமாழிச் சசாற்கவளயும் சகாண்டுள்ள ஆங்கிைத்வத சமாழிசபயர்க்கும் பபாது
அச்சசால்ைின் மூை ஆதாரத்வத உணர்ந்து சசய்ைது இன்றியவமயாதது ஆகிறது.
அவை காைத்பதாடு ஒட்டியதாகவும், கற்பிக்க எளிதாகவும், பபச்சு ைழக்கில்
முரண்பைாததாகவும் அவமயப் சபறபைண்டும். இம்மூன்வறயும் ஆசிரியர் சிை
உத்திகளால் சசவ்ைபை சசய்துள்ளார்.
அறிைியல் கவைச்சசாற்கவளத் தமிழாக்கம் சசய்யும் சபாழுது அறிைியல்
அறிவு இன்றியவமயாததாகிறது. எடுத்துக்காட்ைாக உருத்தளத்தின் தன்வமவய
தமிழாக்கம் சசய்யும் சபாழுது 'coronal plane' என்பவத சகாபராைல் உருத்தளம்
என்பற சமாழிசபயர்த்தார். ஆைால் உருத்தளங்கள் மூன்று ைவகப்படும். அவை
முவறபய ைைமிருந்து இைமாகவும், முன்ைிருந்து பின்ைாகவும்,
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குறுக்குைாக்காகவும் அவமயும் எனும் அறிைியவைப் புரிந்தால் coronal என்பவத
'ைைஇை உருத்தளம்' எைத் துல்ைியமாக உண்வமவயப் புரியவைக்கும் நல்ை
தமிழ்ச்சசால்வை

உருைாக்கைாம்.

எலும்பியல் துவறயில் callus என்ற சசால்வை காைசு என்று ஒைிசபயர்த்து
ைந்தைர். ஆைால் அது உவைந்த எலும்பின் நுைியில் ைளரும் புது எலும்பு
என்பவதப் புரிந்தால், அதற்குப் புத்சதலும்பு எைத் தன்ைிவை ைிளக்கும் அழகாை
தமிழ்ச்சசால் கிவைக்கிறது.
ஆசிரியர் பயன்படுத்தி இருக்கும், சார்-, அடி-, மிகு-, மய-, இய-, இயல்-,
பபான்ற இவைசயாட்டுக்கள் சபாருள் மாறா ைண்ணம் நல்ை கவைச்
சசாற்கவளக் சகாடுக்கின்றை. மருத்துை உண்வமகவளப் புரிந்து சசய்யின்
சபாருள் பிறழாக் கவைச்சசாற்கள் உருைாகும்.
Hypoxia என்ற சசால்லுக்கு 'உயிர்ைளிக்குவற' என்பபத தன்ைிளக்கம் தரும்
சசால்ைாயிருக்க 'தமைிய உயிர்ைளிக்குவற ' என்பது அறிைியல் உண்வமவய
இன்னும் சற்று ஆழமாக அறிந்திருக்க பைண்டியவத உணர்த்துகிறது
'Acute'

என்ற சசால் ஆங்கிைத்தில் பைசபாருள் தரும் ஒருசசால்.

இைத்திற்பகற்ப அதன் சபாருள் மாறுபடும். 'கடும்' என்னும் கருத்வதயும்
'குறுங்காை நிகழ்வு' என்பவதயும் குறிக்கும் ஒரு சசால். அபத சசால்
கணிதைியைில் குறுகிய பகாணத்வதக் குறிக்கும். அத்தவகய சசாற்கவளத்
தமிழாக்கம் சசய்யும் சபாழுது அத்தவை சபாருவளயும் அவைப்புக்குறிக்குள்
சகாண்டு ைருைது சாைச் சிறந்தது.
தமிழறிஞர்கள் சசய்யும் இம்முயற்சி தமிழார்ைம் மிக்க அறிைியல்
நிபுணர்களின் இவணந்த முயற்சியால் பமலும் சமருபகறும் என்பதில் ஐயம்
இல்வை. எைினும் பகவை ஆளுகின்ற 'பகைைன்', கதிவர ைசுகின்ற
ீ
'கதிரைன்',
இரண்டும் ைழக்குத் தமிழாம்

சூரியன் என்ற சசால்ைால் இருண்டு

ைிைாமல்

பழவமக்கும் பங்களிக்கும் தமிழாக்கம்; தமிழும் அறிைியலும் பசர்ந்து ைளர
உதவும் என்பது திண்ணம்.
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அணிந்துரை
டாக்டர் ழபைாசிரியர் ம.நடைாஜன்,
சீ ர்மிகு பபராசிரியர், முைைியல் துவற,
சசன்வை மருத்துைக் கல்லூரி,
சசன்வை.

திருமதி கண்மணி அைர்கள் நான் எழுதிய முைநீக்கியல் பாைநூவைத்
தமிழாக்கம் சசய்ய முன் ைந்தவத மகிழ்ச்சியுைன் ைரபைற்கிபறன். மருத்துைக்
கல்லூரியில் பபராசிரியர் பணியில்,1950 முதல் என்னுவைய பிரிைில் முைநீக்கு
இயைிலும், உைல் சிவதவு இயைிலும் ைிரிவுவர ஆற்றி ைந்துள்பளன்.
மாணைர்களின் படிப்பிற்கு என் ைிரிவுவரகள் நிரந்தரமாகப் பயைளிக்க
பைண்டும் என்ற ஆர்ைம் அைற்வற நூல் ைடிைமாக்கி சைளியிைத்
தூண்டியது.1981ல் சைளியாை முதற்பதிப்பு மாணைர்களாலும் சக
ஆசிரியர்களாலும் உற்சாகத்துைன் ைரபைற்கப்பட்டு; பை மருத்துைக் கல்லூரிகளில்
பயன்படுத்தப்பட்ைது. அதுபை பமலும் புதிய பதிப்புகவள சைளியிை என்வை
உற்சாகப்படுத்தியது.
தமிழில் ஓரளவு ஆர்ைமும், மருத்துைம் கல்லூரிகளில் தமிழில்
பபாதிக்கப்பை பைண்டும் என்ற நம்பிக்வகயும் எைக்கு இருந்தாலும் , என்னுவைய
நூவைத் தமிழாக்கம் சசய்ய ஆற்றலும் பநரமும் பபாதாமல் இருந்து ைந்தது.
என் நண்பர் முைைியல் ைல்லுநர் ைாக்ைர் புகபழந்திப் பாண்டியன்
அைர்களின் சபகாதரி திருமதி கண்மணி, என் புத்தகத்வதத் தமிழாக்கம் சசய்ய
முன் ைந்தது

எைக்குப் சபருமகிழ்ச்சிவயத் தந்துள்ளது. நைை
ீ
மருத்துைத் துவறக்

கருத்துக்கவளயும் சசயல்பாட்டு முவறகவளயும் நல்ை தமிழில் எழுதும் திறன்
திருமதி கண்மணி அைர்களிைம் மிகவும் இருப்பவத நான் பாராட்டுகிபறன். தமிழ்
நாட்டில் தமிழ் சமாழி மூைம் அறிைியல் முன்பைற்றம் உருைாக்க பைண்டும்
என்பது என்னுவைய ஆவசயும் கைவும் ஆகும். இந்த அறிைியல் மூைம் தமிழ்
சமாழி ைரநவை
ீ
பபாட்டு முன்பைற பைண்டும் என்பது பபராசிரியர் கண்மணி
அைர்களின் ஆவசயும் குறிக்பகாளுமாகும். இந்த இருைித பநாக்குகளும்
முரண்பைாமல் ஒத்துவழப்பபத நல்ைது என்று நம்புகிபறன்.
தூய இைக்கியத் தமிழ் 21ம் நூற்றாண்டில் அறிைியல் தமிழ் மூைம்
புதுசமருகு சபற்று ைளரும் என்பதில் ஐயமில்வை.
"என்றந்தப் பபவத உவரத்தான் -ஆ
இந்த ைவச எைக்கு எய்திைைாபமா
சசன்றிடுைர்ீ எட்டுத் திக்கும் -கவைச்
சசல்ைங்கள் யாவும் சகாணர்ந்திங்கு பசர்ப்பீர்."
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என்று பாரதியார் சைளியிட்ை தமிழ்த்தாயின் குமுறலுக்கு அறிைியல் துவறகளில்
முன்பைறிய நிவையில் உள்ள எல்பைாரும் உற்சாகத்துைன் பணி புரிதல் மிகவும்
அைசியம்.
எல்ைா மட்ைத்திலும் மாணைர்களுக்கு கல்ைி தாய்சமாழி மூைம்
இருக்கபைண்டும் என்பது உைசகங்கும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ைபத . குழந்வதயின்
ஆரம்பக் கல்ைி தாய் சமாழியில் இருத்தல் குழந்வதயின் அறிவு ைளர்ச்சிக்கு
மிகவும் உதவுகின்றது. கல்லூரிகளிலும் எல்ைாத் துவறகளிலும்

தாய் சமாழியில்

பபாதிப்பது நுணுக்கமாை அறிைியல் கருத்துக்கவள சதளிவுபடுத்த உதவுகிறது.
பமற்கத்திய நாடுகளிலும், ஜப்பான், சீ ைா, தாய்ைாந்து, சகாரியா, இந்பதாபைசியா
பபான்ற நாடுகளிலும் இன்று மருத்துைக்கல்ைி அந்தந்த நாடுகளின் தாய்
சமாழியிபைபய நைத்தப்படுகின்றது. தாய் சமாழியில் பபாதிக்கப்பட்ைாலும்
மாணைர்களுக்கு ஆங்கிை சமாழி அறிவு நல்ை அளைிற்குப் பபாதிக்கப் படுகிறது.
பமற்படிப்பிற்கு பைண்டிய ஆங்கிைப் புத்தகங்கள் ஜப்பாைிலும்,
இந்பதாபைஷியாைிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றை. நம் மாணைர்கள் தாய்
சமாழியில் பயிைாமல்; ஆங்கிைத்தில் பயில்கிறார்கள் என்பவதக் கண்டு
ஆச்சரியப்படுகின்றார்கள்.
தமிழார்ைம் சகாண்ை என் பபான்ற அறிைியல் துவறப்
பபராசிரியர்களுக்கும், திருமதி கண்மணி பபான்ற தமிழ்ப் பபராசிரியர்களுக்கும்
தமிழக அரசும், தமிழ் நாட்டுப் பல்கவைக் கழகங்களும் ஆதரவு சகாடுத்து
மருத்துைம், சபாறியியல் முதைிய பை

துவறகளிலும் கல்லூரிகளுக்கு ஏற்ற

பாைப் புத்தகங்கள் சைளியிை பைண்டும். அறிைியல் துவறகளில்
பைரும்

பணிபுரியும்

அறிைியல் தமிழ் ைளர்க்கும் முயற்சியில் உற்சாகத்துைன் கைந்து

சகாள்ைார்கள் என்பதில் ஐயமில்வை. தமிழ்த்தாயின் பைதவை நீங்கும். பாரதியின்
ஆத்மா சாந்தியவையும்.
(1994ல் மருத்துைர் ம.நைராஜன் சகாடுத்த இம்முன்னுவர ஜூன் 1997ல் மதுவர
காமராசர் பல்கவைக் கழகம் சைளியிட்ை 'காய அறுவையியல் மருத்துைம் ' என்ற
நூைில் இைம் சபற்றுள்ளது.)
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நூலாசிரியர்

முரைவர் ச. கண்மணி கழணசன்
(kanmanitamilskc@gmail.com)
முதல்ைர் (ஒய்வு)
ஸ்ரீ காள ீஸ்ைரி கல்லூரி (தன்ைாட்சி), சிைகாசி

Dr.(Mrs)S.Kanmani Ganesan- a lecturer in Tamil was upgraded as a Reader after awarded Ph.D. for
her thesis 'chilappathikaaram kaattum naadum nakaramum' and retired as the Principal of an
autonomous college in 2015. Her area of expertise is classical Tamil Literature - sangam literature
and the twin epics. It's worthy to mention her international publication - 'Murukan Cult In
Cilappathikaaram' in Murukan The Lord Of The Kurinchi Land published by the Institute Of Asian
Studies, Chennai. She has also translated the traumatology section of the book-An Introduction To
Orthopaedics And Traumatology authored by Dr.M.Natarajan as ‘kaya aruvaiyiyal maruththuvam’
which was published by the Madurai Kamaraj University; sponsored by the Text Book Society of
Tamilnadu, Chennai.
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என்னுரை
மதுவர ஐந்தமிழ் ஆய்ைாளர் மன்றம் 2001மார்ச் 10 &11 அன்று அறிைியல்
தமிழ்ச் சிறப்பரங்கமாக

நைத்திய 7ஆம் கருத்தரங்கில் ைாசித்தளித்துப்

பதிப்பிக்கப்பட்ை ஆய்வுக்கட்டுவரயின் பகுதிகவள இங்கு பதிைிடுகிபறன். இது
நான் பதிைிடும் மருத்துைக்கவைச்சசாற்கள் எங்ஙைம் உருைாக்கப்பட்ைை?
எவ்ைாறு அறுதியிைப்பட்ைை? என்பவத அறியத்

துவண சசய்யும்

தமிழ்ைழிக் கல்ைி பதவை என்ற உணர்வு அறிைியல் நூல்கவளத்
தமிழாக்கம் சசய்யத் தூண்டுகிறது. ஆங்கிைத்தில் உள்ள அறிைியல் நூல்கவளத்
தமிழாக்கம் சசய்யும் பபாது தமிழ்க் கவைச்சசால்ைாக்கம் அடிப்பவைத் பதவை
ஆகிறது.
ஆங்கிைத்தில் கவைச்சசாற்கள் காரணப்சபயர்களாய் அவமயும் பபாது;
தமிழிலும் அைற்றுக்கு பநராை காரணப் சபயர்களாகபை கவைச்சசாற்கவள
உருைாக்கிைால் தான் காரணகாரியத் சதாைர்பு அற்றுப் பபாகாமல் இருக்கும்.
பண்டுசதாட்டுத் தமிழில் பபச்சு ைழக்காக அவமயும் சசால்; ஆங்கிைக்
கவைச்சசால்லுக்கு பநராை சசால்ைாகப் சபாருந்தி ைருமாயின்; அப்பபச்சு
ைழக்குச் சசால்வைபய கவைச்சசால்ைாகவும் ைழங்கைாம். Patella=முட்டிச்சிப்பி.
ஆங்கிைத்தில் Patella என்று ைழங்கும் எலும்புப் சபயருக்கு பநராகத் தமிழில்
முட்டிச்சிப்பி என்ற சபயர் பபச்சுைழக்காக அவமகிறது. அப்சபயவரபய
கவைச்சசால்ைாக ஏற்று முட்டிச்சிப்பி (பாசைல்ைா) என்று ைழங்கும் பபாது
தமிழில் மருத்துைம் பயிலும் மாணைர்க்கும், கற்றுக் சகாடுக்கும் ஆசிரியருக்கும்,
ஆராய்ச்சி உைகிற்கும் ஏற்ப எளிவமயாகவும் சதளிைாகவும் அவமயும்.
புதுக்கவைச் சசாற்கவள உருைாக்கும் பபாது காைத்பதாடு கூடிய காரண
ைவகவய ஆராய்ந்து பயன்படுத்துைது எதிர்காைத்தில் அறிைியல் தமிழ் சிறந்து
ைளர ைழி ைகுக்கும்.

எலும்பு முறிவுகளுக்குச் சிகிச்வச அளிப்பவத மருத்துை

நூல்கள் splinting என்ற கவைச் சசால்ைால் குறிக்கின்றை. இச்சசால்லுக்கு ஏ.
சிதம்பரநாதன் சசட்டியாரின் ஆங்கிைம்-தமிழ் அகராதி

'அவணைரி' என்றும்

'சிம்பு' என்றும் சபாருள் தருகிறது. மருத்துைர் சாமி.சண்முகம் தைது மருத்துைக்
கவைச்சசாற்கள் சதாகுப்பில் 'சிம்பு' என்கிறார்.

இவ்ைிரு சசாற்களில் 'சிம்பு' என்ற

சசால்வைபய மருத்துைர் எம்.நைராஜன் பதர்வு சசய்கிறார். இைர் காய
அறுவையியல் மருத்துைப் பாைநூைின்

மூைநூைாசிரியர். ஆைால் முைநீக்கியல்

அறுவை மருத்துைர் புகபழந்திப் பாண்டியன் splint என்ற சசால்வைச் சிம்பு என்று
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சசால்ைது பவழய நாட்டுமுவற வைத்தியத்வத அடிசயாட்டியது. இன்வறய
மருத்துை முவறப்படி அவத 'அவணைரி ' என்று சமாழிசபயர்ப்பபத சிறந்தது
என்கிறார்.
பவழயநாட்டு வைத்தியத்தில் மூங்கிவைச் சிம்பிைிட்டு, இரண்ைாகக்
குறுக்பக பிளந்து, பின்ைர் முறிவுப் பகுதிவய அவணத்து

அவ்வுைற்பகுதியின்

ைரிச்சட்ைமாக்கிக் கட்டு இட்ைைர். இன்று மாக்கட்டு இடும் பபாது மருத்துைர்
எவதயும் சிம்பி அவணைரி

ஆக்குைதில்வை.

கட்டுக்குரிய மாவையும், பட்வைத்

துணிகவளயும் நவைத்து முறிவுப் பகுதிவய அவணத்து ைரிச் சட்ைமாக்குகிறார்.
சிம்பு, அவணைரி ஆகிய இரண்டு சபயர்களும் காரணப் சபயர்கள் என்பது
சைளிப்பவை. மருத்துைர் இடும் கட்டு அன்றும் இன்றும் அவணைரியாகபை
பயன்பட்ைது; பயன்படுகிறது. எைபை பமற்சுட்டிய ைிளக்கப் பகுதிகவள
ஆராயுங்கால் splint என்ற சசால்லுக்கு அவணைரி

என்ற சசால்வைப்

பயன்படுத்துைபத தரமாை அறிைியல் தமிழுக்கு அடிப்பவை ஆதாரமாக அவமயும்
என்பது சபறப்படும்.
பதவைக்பகற்ப கவைச் சசாற்கவள ஒைிசபயர்ப்பது ஏற்றுக்சகாள்ளக் கூடியபத.
Coronal plane=சகாபராைல் உருத்தளம்
Duga's sign=டூகஸ் குறி
Colles fracture=பகாைிசு முறிவு
Vascular sign of Narath=நாராத் நாள ைட்ைக் குறி
Shenton's line=சஷண்ைன் பகாடு
Bigelou's technique=பிஜ்பைா உத்தி
பதவையில்ைாமல் அடிப்பவை ஆதாரக் கவைச் சசாற்கவள ஒைி
சபயர்க்கும் பபாது சதாைர்ந்து அதன் ைிரிைாகவும் பரந்துபட்டும் அவமயும் பிற
கவைச் சசாற்கவள உருைாக்கும் சிறந்த ைழிமுவறவயத் தவை சசய்தாற்
பபாைாகிறது .
Cell என்ற சசால்வை 'சசல்' என்பற ைழங்க பைண்டும் எைச் சிை
உயிரியைார் கூறுைர். இக்சகாள்வகவய ஏற்று மருத்துைத் துவறயில் 'சசல்' என்று
ைழங்கும் பபாது சிை சிக்கல்கள் எழுகின்றை. Bone cells- எலும்பு சசல்கள் என்று
எளிதாக அவமந்தாலும்; Chondroblasts, Osteoblasts, Fibroblasts என்ற சசாற்கவளத்
தமிழாக்குைது எவ்ைாறு என்ற பகள்ைி எழுகிறது.
Osteo=எலும்பு
Chondro=குருத்சதலும்பு
Fibro=நாரியல் எலும்பு
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-blast=உருைாக்கும் சசல்கள் என்று சபாருள் படுகின்றை.
எலும்வப உருைாக்கும் சசல்கவள

'எலும்புருைாக்கச் சசல்கள்' என்று சபயரிட்டு

ைழங்கிைால் அது ைிளக்கச் சசால்ைாக அவமயுபம அன்றிக் கவைச் சசால்ைாக
அவமயாது. மரு.நைராசன்

Cell=உயிரணு என்கிறார். அணு என்பது பைதியைின்

atom ஆகும்.தைிமத்தின் அடிப்பவைச் சிறு கூறு அணு என்னும் atom; உயிரின்
அடிப்பவைச் சிறுகூறு உயிரணு என்னும் Cell. இது இவணப்சபாருத்தமுவைய
கவைச்சசால் தான். இதவை ஏற்றுக் சகாண்ைால்
Osteoblast=எலும்புருைாக்க உயிரணுக்கள்
Chondroblast=குருத்சதலும்புருைாக்க உயிரணுக்கள்
Fibroblast=நாரியல் எலும்புருைாக்க உயிரணுக்கள் என்று நீண்ை
ைிளக்கத் சதாைர்கபள அவமய ைழிபயற்படுகிறது. இவ்ைிளக்கத் சதாைர்கவளக்
கவைச் சசால்ைாக்குைது எவ்ைாறு?
Element=தைிமம் என்று ைழங்குைது பபால் Cell=உயிர்மம் என்று ைழங்கிைால்
சிக்கல் தீர்கிறது. Bone cells=எலும்புயிர்மங்கள் என்ற சதாைர் கிவைக்கிறது. இதன்
ைிவளைாக

-blast என்னும் பின்சைாட்டு 'உருைாக்கும் உயிர்மங்கள் ' என்று

ைிளக்கம் சபறுகிறது.
Osteoblast=எலும்வப உருைாக்கும் உயிர்மங்கள்
Chondroblast=குருத்சதலும்வப உருைாக்கும் உயிர்மங்கள்
Fibroblast=நாரியல் எலும்வப உருைாக்கும் உயிர்மங்கள்
பமற்சுட்டிய ைிளக்கத் சதாைர்களில் 'உருைாக்கும் உயிர்மங்கவள'
உருமங்கள் என்று சசறிைாக்கிைால் புதுக் கவைச்சசால்ைாக்கம் பநர்த்தியும்
நிவறவும் சபறுகிறது.
Osteoblast=எலும்புருமங்கள்
Chondroblasts=குருத்சதலும்புருமங்கள்
Fibroblast=நாரியல் உருமங்கள்
தைிரவும் 'சசல்' என்று தமிழில் ஏற்சகைபை இரண்டு உருபன்கள் உள்ளை.
1) பபா என்ற சபாருளுக்குரியது.
2) ஓவை முதைிய தாைரப் சபாருட்கவள அரிக்கும் ஒரு நுண்ணுயிரிைம்.
அதைால் Cell=உயிர்மம் என்ற ைழக்பக ஏற்கத்தக்கது.
ஆங்கிைத்தில் சிை சபயர்கள் சிறு மாற்றங்கட்கு உட்பட்டு சபயரவை
ைடிைத்வதப் சபறுகின்றை. அைற்வறத் தமிழாக்கம் சசய்யும் பபாது சிை சபாது
இவைசயாட்டுக்கவளச் பசர்க்க பைண்டிய பதவை ஏற்படுகிறது. சிை பைவளகளில்
எந்த ஒரு மாற்றமும், ஒட்டுச் பசர்க்வகயும் இன்றிபய சபயர்கள் சபயரவைகளாகத்
தகுதி சபறுகின்றை.
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bone=எலும்பு
bony opposition =எலும்பு பநரிவயவு.
ஆங்கிைத்தில்

bone என்ற சபயர்; சபயரவை ைடிைம் சபறும்பபாது bony என்று

மாற்றம் சபறுகிறது. ஆைால் தமிழில் அத்தவகய மாற்றம் பதவைப்பைைில்வை.
-சார் -என்னும் இவைசயாட்டு பசரல் :
anatomy=உைற்கூறியல்
anatomical types=உைற்கூறுசார் ைவககள்
anatomical factors=உைற்கூறுசார் பண்புகள்
ஆங்கிைத்தில்

anatomy என்ற சபயர் ைடிைம்; சபயரவை ைடிைம் ஏற்கும் பபாது

anatomical என்று மாறி ைழங்குகிறது. தமிழில் இதற்கு பநராக -சார் - என்னும்
இவைசயாட்டு சசயல்படுகிறது. உைற்கூறு சார்ந்த ைவககள், உைற்கூறு சார்ந்த
பண்புகள் முதைியைற்வற முவறபய உைற்கூறுசார் ைவககள் என்றும்,
உைற்கூறுசார் பண்புகள் என்றும் ைழங்கைாம்.
-அடி -என்னும் இவைசயாட்டு பசரல் :
clinic=மருத்துை மவை
clinical types=மருத்தடி ைவககள்
clinical evaluation=மருத்தடி மதிப்பீடு
clinical union=மருத்தடிச் பசர்க்வக
Clinic என்ற சபயர் ஆங்கிைத்தில் சபயரவை ைடிபைற்கும் பபாது Clinical என்று
மாற்றம் சபறுகிறது. தமிழில் இத்தவகய மாற்றத்திற்கு -அடி - என்னும்
இவைசயாட்டு துவண சசய்கிறது. மருத்துை அடிப்பவையில் அவமந்த ைவககள்
'மருத்தடி ைவககள்' என்றும், மருத்துை அடிப்பவையில் அவமந்த மதிப்பீடு
'மருத்தடி மதிப்பீடு' என்றும் மருத்துை அடிப்பவையில் அவமந்த பசர்க்வக
'மருத்தடிச் பசர்க்வக' என்றும் உருசபறுகின்றை.
-இயல் - என்னும் இவைசயாட்டு பசரல் :
fibre=நார்
fibrous scar=நாரியல் ைடு
fibro cartilage=நாரியல் குருத்சதலும்பு
fibre என்னும் சபயர் ஆங்கிைத்தில் fibrous-, fibro- என்று இரண்டு சபயரவை
ைடிைங்கவளக் சகாள்கிறது.ஆைால் தமிழில் -இயல் - என்னும் இவைசயாட்டு
ஒன்பற இரண்டு சபயரவை ைடிைங்கட்கும் ஏற்றதாகிறது. நாரின் இயல்பிவை
உவைய ைடு; நாரியல் ைடு ஆகும். நாரின் இயல்பிவை உவையக் குருத்சதலும்பு;
நாரியல் குருத்சதலும்பு ஆகும்.
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-மிகு - என்னும் இவைசயாட்டு பசரல் :
Cortex=புறணி
Cortical bone=புறணிமிகு எலும்பு
எலும்பில் அகணி, புறணி என்று இரண்டு பகுதிகள் உள்ளை. புறணியில் புறணி
உயிர்மங்கள் மிகுதியாக இருக்கும் பகுதி புறணி மிகுஎலும்பு ஆகும். மாறாக,
புறணியில் பின்ைைிவழ உயிர்மங்கள் மிகுதியாக இருக்கும் பகுதி
பின்ைைிவழமிகு எலும்பு

(Cancellous bone) ஆகும். இங்கு -மிகு - என்னும்

இவைசயாட்டு சபயவர சபயரவை ைடிைம் சபறச் சசய்கிறது.
-மய- என்னும் சசால் இவையில் பசரல் :
Calcium=சுண்ணம்
Calcified mass=சுண்ணமயப் பிண்ைம்
சுண்ணம் என்று சபாருள்படும் Calcium என்ற சசால்ைின் சபயரவை ைடிைமாகிய
Calcified என்ற சசால்ைின் சபாருவள சபறத் தமிழில் -மய - என்ற சசால் இவையில்
இவணந்துள்ளது.
-இய - என்னும் இவைசயாட்டு பசரல் :
Surgery=அறுவை
Surgical intervention=அறுவையியத் தவையீடு
ஆங்கிைத்தில் Surgery என்ற சபயர் Surgical என்ற சபயரவை ைடிைம் சபறுகிறது.
தமிழில் அறுவை என்ற சபயர் தவையீடு என்ற சபயருக்குப் சபயரவையாக
அவமயும் பபாது இரண்டு சசாற்களுக்கும் இவைபய -இய- என்னும்
இவைசயாட்வைச் பசர்க்கும் பதவை உருைாகிறது. இங்கு -சார்-, -அடி-, -இயல்-, -மிகு, -மய- பபான்ற தமிழ் இவைசயாட்டுக்கள் சபாருந்தைில்வை.ஏசைைில்

Surgery

என்னும் அறுவை ஒரு நிகழ்ச்சித் சதாைர் ஆகும். சிகிச்வசயின் இவையில் அது
பதவைப்பைைாம்.எைபை அது அறுவை சார்ந்த தவையீபைா / அறுவை
அடிப்பவையிைாை தவையீபைா / அறுவை இயல்புவைய தவையீபைா / அறுவை
மிகுந்த தவையீபைா / அறுவை மயமாை தவையீபைா அன்று. இவைசயாட்டு
இன்றி அறுவைத் தவையீடு என்று ைழங்கிைால் மாணைருைகின் பபச்சுைழக்கில்
அது பைறு சபாருள்படும். அதைால் அவ்ைாறு பயன்படுத்துைது நன்றன்று. புதிதாக
ஒரு இவைசயாட்டு பதவைப்படுகிறது. அது சிறிதாகவும் , சதளிைாகவும்,
எளிதாகவும் இருக்க பைண்டும். எைபை -இய- என்ற இவைசயாட்வைச் பசர்த்து
'அறுவையியத் தவையீடு ' எைைாம்.
கவைச்சசாற்கள் காரணப் சபயர்களாய் அவமயும் பபாது கற்பிக்கவும்,
கற்கவும் எளிதாக இருக்கும். பபச்சு ைழக்கும் கவைச் சசால்ைாகும் தகுதி
உவையது. காரணப்சபயர் காைத்பதாடு ஒட்டியதாய் அவமைபத கவைச்சசால்ைின்
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தரத்வதப் பாதுகாக்கும். பதவைப்பட்ைால் கவைச் சசாற்கவள ஒைிசபயர்க்கைாம்.
ஒரு கவைச் சசால்வை ஒைிசபயர்க்கும் பபாது அதன் ைிரிந்த, பரந்துபட்ை,
பைைவகச் சசாற்கவள உருைாக்குைதில் சிக்கல் ஏற்பட்ைால் ஒைிசபயர்க்காமல்
சசறிைாை சமாழிசபயர்ப்வபப் புத்தாக்கம் சசய்ைபத அறிைியல் தமிழ் ைளர
ைாய்ப்பளிக்கும். பதவைக்பகற்ப

-சார்-, -அடி-, -இயல்-, -மிகு -, -மய-, -இய-பபான்ற

இவைசயாட்டுக்கவளப் பயன்படுத்தைாம். பதவைப்படும் இைங்களில்
சமாழிசபயர்த்த சசால்வை அடுத்து பிவறக்பகாட்டிற்குள் ஒைிசபயர்ப்புச்
சசால்வைச் பசர்த்சதழுதுைது ஆராய்ச்சி உைகிற்கு ைசதியாக அவமயும். இத்தகு
சமாழிசபயர்ப்புக் சகாள்வககவள அறிைியல் நூைாக்கத்திற்குத்
துவணசகாள்ைதால்

தமிழில் அறிைியல் கல்ைி சிறப்புறும்.

அன்புைன்
முவைைர் ச. கண்மணி கபணசன்
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மருத்துவக் கரலச் பசால்லாக்கம்:
சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்

மருத்துைக் கல்லூரிகளில் இரண்ைாமாண்டு மாணைர்

பயிலும் 'The Text

Book Of Orthopaedics And Traumatology' -M.Natarajan' என்ற புத்தகத்தின் ஒரு பகுதிவய
மட்டும் 'காய அறுவையியல் மருத்துைப் பாை நூல் ' என்ற சபயரில் தமிழில்
சமாழி சபயர்த்து மதுவர காமராசர் பல்கவைக் கழகத்தில் ஒப்பவைத்துள்பளன்.
இது நூைாக 1000 பிரதிகள் அச்சிைப்பட்டு சைளியிட்டு முடிந்து ைிட்ைது.
அப்பணிவய பமற்சகாண்ை பபாது மருத்துைக் கவைச் சசாற்கவள
உருைாக்குங்கால் ஏற்பட்ை அனுபைங்கள் இக்கட்டுவரக்கு ஆதாரமாக
அவமகின்றை.

கவைச்சசால்ைாக்கம் சசய்ய

பின்பற்றப்பட்ை சநறிமுவறகவள

இக்கட்டுவரயில் தருகிபறன். இக்கட்டுவர காைம்பதாறும் அறிைியல் சதாழில்
நுட்பம் என்ற தவைப்பில்; அவைத்திந்திய அறிைியல் தமிழ்க் கழகம், தஞ்வசப்
பல்கவையில் நைத்திய கருத்தரங்கில் ைாசித்து அளிக்கப்பட்டு 1998ல்
பதிப்பிக்கப்பட்ைது.
அகைாதிகள்:
'மருத்துைக் கவைச்

சசாற்கள் ' என்ற சபயரில் மருத்துைர் சாமிசண்முகம்

அைர்கள் கி.பி.1990ல் பதிப்பித்துள்ள ஒரு கவைச்சசால்

சதாகுதி மிகவும்

பயனுள்ளதாகும். ஏ.சிதம்பரநாதன் சசட்டியார் பதிப்பித்துள்ள ஆங்கிைம் -தமிழ்
அகராதியும் ஓரளவு கவைச்சசால்ைாக்கத்திற்குத் துவண நின்றது. அத்துைன்
மருத்துைர் பயன்படுத்தும் மருத்துை அகராதி என்ற ஆங்கிை நூல் தரும் ைிளக்கப்
பகுதிகளும் புதுச்

சசால்ைாக்கத்திற்குத் துவண சசய்யும் (சசய்தை).

இருதுரற இரணப்பு:
தமிழ்த் துவறவயச் பசர்ந்தைர் மருத்துை நூவை சமாழி சபயர்த்து எழுதும்
பபாது; மருத்துைரின் துவணவயயும் உைன் ஏற்றுக் சகாள்ைபத சிறந்த முவறயில்
நூல் அவமய ைழி ைகுக்கும். தமிழ்த் துவறவயச் பசர்ந்தைர் தமிழின் தரத்வதப்
பாதுகாத்தும், மருத்துைர் மருத்துைக் கருத்துகளின் சரியாை அவமப்பு, எளிவம,
சதளிவு முதைியைற்வறப் பாதுகாத்தும் சசயல்படுைர். இந்த இவணப்பு
சபாருளற்ற பிடிைாதத்வதத் தைிர்த்து, ஒருைருக்சகாருைர் கற்றுக் சகாடுக்கவும்,
கற்றுக்சகாள்ளவும் ஏதுைாக அவமயும் பபாது தவை சிறந்த சமாழிசபயர்ப்புகள்
உருைாக ைாய்ப்புண்டு.
மருத்துைரின் துவணயுைபைபய துணிந்து தீர்க்க பைண்டிய சிக்கலும்
ஏற்படுகிறது. சான்றாக ஆங்கிைப் பபச்சு ைழக்கில்
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fever என்ற சசால்

காய்ச்சவைக் குறிக்கிறது. pyrexia என்பது அதற்குரிய மருத்துைக் கவைச்சசால்.
தமிழில் காய்ச்சல் என்ற பபச்சு ைழக்குச் சசால்வைபய கவைச்

சசால்ைாகவும்

பயன்படுத்தைாமா? அல்ைது கவைச்சசால்ைாக இன்சைாரு சசால் ைழக்காறு
பைண்டுமா என்ற ஐயம் எழுகிறது. எதிர்காைத்தில் பபச்சு ைழக்கிற்கு இவணயாை
கவைச்சசால் இல்ைாவம ஒரு குவறபாைாக ஆகிைிைக் கூைாபத என்ற ஐயத்வத
ஒரு மருத்துைரால் தான் தீர்த்து வைக்க முடியும். மூைநூைாசிரியர் மருத்துைர்
எம்.நைராசன் காய்ச்சல் என்ற சசால்வைபய கவைச் சசால்ைாகவும்
பயன்படுத்தைாம்; இதைால் எதிர் காைத்தில் சிக்கபைா, குவறபயா பநராது என்று
கருத்துவரத்தவமயால் காய்ச்சல் என்ற சசால்பை கவைச்சசால்ைாக
ஏற்றுக்சகாள்ளப் பட்ைது.
'open reduction' என்ற கவைச்சசால்வைத் திறவை பநராக்கம் என்று
சபயர்த்துப் பழகிய மருத்துைரிைம் அவத ' அறுவை பநராக்கம் ' என்று சசால்ைது
தரமாை சமாழிசபயர்ப்பு என்று எடுத்துக் கூறிய பபாது மைமுைந்து
ஏற்றுக்சகாண்ைார் .ஏசைைில் அறுத்துத் தாபை உைற்பகுதிவயத் திறந்து
பநாக்குகின்றைர்.சமாழித் துவறயிைர் கூறும் கருத்துக்கவள மருத்துைர்
அவ்ைப்பபாது புரிந்து சகாண்டு ஏற்றுக் சகாள்ைர் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று.
பலருடன் கலந்து ஆழலாசித்தல்:
ஒரு மருத்துைரின் துவணவய மட்டும் நாடி சமாழி சபயர்ப்பது மிக நல்ை
பைவைத் தர ைழியில்வை .ஏசைைில் மருத்துைர்க்குள்ளும் சிை
சசால்ைாக்கங்களில் கருத்து பைறுபாடுகள் எழுகின்றை. சான்றாக wound debridement
என்ற கவைச்சசால்லுக்கு

'புன்திசு நீக்கம் என்ற சதாைவர மருத்துைர் புகபழந்திப்

பாண்டியன் மைமுைந்து ஏற்றுக் சகாள்கிறார். ஆைால் மருத்துைர் நைராசன்
'புன்திசு நீக்கம் ' என்ற சதாைர் சதளிைாக இல்வை. 'அழுகல் திசு நீக்கம் ' என்பற
பயன்படுத்த பைண்டும் என்கிறார். அழுகிய திசு புன்திசுைாகத்தான் இருக்க
முடியும். அது மட்டுமின்றி அழுகைின்

பல்பைறு படிநிவைகளில் உள்ள

திசுக்கவளயும் புன்திசு என்ற சசால் முழுவமயாகக் குறித்துப் சபாருத்தமாக
அவமயவும் இயலும். இதைால் ' புன்திசு நீக்கம் ' நல்ை தமிழ்க்கவைச் சசால்
என்கிறார் மருத்துைர் புகபழந்திப் பாண்டியன். இந்த இரு மருத்துைர்களுக்கு
இவையில் ஏற்படும் கருத்து மாற்றத்திற்கு அைர்களின் தமிழ்ப் பயிற்சியில் உள்ள
பைறுபாபை காரணம். இவ்ைாறு இருபைறு மருத்துைர்கவளக் கைந்து
ஆபைாசிக்கும் பபாது எளிதாகப் புரிந்து சகாள்ளக் கூடிய சசால் எது என்று சதரிய
ைாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. அறிைியல் கவைச்

சசால்ைாக்கம் எளிவமக்கு முதைிைம்

சகாடுக்க பைண்டிய நியதி இருப்பதால் wound debridement=அழுகல் திசு நீக்கம்
என்பற வைத்துக் சகாள்ளைாம் எை முடிவு சசய்யப்பட்ைது.
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பதளிவிற்கு முதலிடம்:
'devitalised muscle tissue'என்ற ஆங்கிைத் சதாைர் 'மாள்தவசத்திசு' என்று சமாழி
சபயர்க்கப்பட்ைது. 'மாண்ைதவசத்திசு ' என்று பயன்படுத்துைபத சிறந்தது; அது
தான் புரிகிறது

என்று இரு மருத்துைர்களும் ஒருமித்த கருத்வதக் கூறிைார்.

மாண்ைதவசத் திசு என்பதன் சசறிந்த ைடிைபம

'மாள்தவசத்திசு ' ஆகும்.

சமாழித்துவறயிைருக்குத் சதளிைாகப் புரியும் இத்சதாைரால் மருத்துைருக்குத்
சதளிவு ஏற்பைைில்வை. எைபை சதளிைிற்காக மாண்ைதவசத்திசு என்று ஏற்றுக்
சகாள்ள பைண்டியதாகிறது.
தமிேிலுள்ள பரேய காைணப்பபயர்கள்:
ஆங்கிைக் கவைச் சசாற்களுக்கு பநராை எளிய தமிழ்ச் சசாற்கள் காரணப்
சபயர்களாகப் பண்டுசதாட்டுத் தமிழில் ைழங்கி ைந்திருப்பின் அைற்வறபய
தமிழ்க் கவைச்சசாற்களாக ஏற்றுக் சகாள்ள பைண்டும். சான்றாக radius என்ற
ஆங்கிைப் சபயருக்கு பநராை தமிழ்ப் சபயராக ஆவரசயலும்பு என்ற
காரணப்சபயர் பண்டுசதாட்டுத் தமிழில் ைழங்கியுள்ளது.
ஆங்கிைத்தில் radius என்ற சபயவரக் கணிதைியைிலும் காண முடிகிறது.
உைற்கூறியைிலும் காண இயல்கிறது. கணிதைியைில் ஒரு ைட்ைத்தின்
ைிட்ைத்தில்

பாதி

ஆரம் ஆகும். ஒரு ஆரம் ைட்ைத்தின் நடுப் புள்ளியிைிருந்து

அதன் சுற்சறல்வையில்
ைட்ைத்தின் ஆரஅளவு

எந்தப் புள்ளிவயயும் சதாை இயலும். இதைால் ஒரு
நிவையாைதாகிறது. இந்த ஆரத்தின் பண்பு

ஆவரசயலும்புக்கும் சபாருந்தி ைருகிறது. வகமுட்டித் துருத்தியிைிருந்து
சதாைங்கும் இந்த எலும்பு வக மணிக்கட்டு மூட்டு ைவர நீள்கிறது. முன்வகவயப்
புரட்டிய நிவையிைிருந்து மல்ைார்ந்த நிவைக்குத் திரும்பும் பபாதும், மல்ைார்ந்த
நிவையிைிருந்து புரட்டிய நிவைக்கு மாற்றும் பபாதும்; வகமுட்டித்துருத்தி மூட்டு
ைட்ைத்தின் நடுப்புள்ளி பபால் அவமய; மணிக்கட்டு மூட்டில் அவமந்துள்ள
ஆவரசயலும்புமுவை ைட்ைத்தின் சுற்சறல்வையில் ஆரம் நகர்ைது பபால்
நகர்கிறது. இவ்ைாறு ஆவரஎலும்பின் சபயர்க் காரணத்வதத் சதளிைாக ைிளக்க
இயல்ைதால் நாம் ஆவரசயலும்பு என்ற சபயர் ைழக்வகபய ஏற்றுக் சகாள்ளைாம்.
மருத்துை நூவைக் கற்பிப்பபாருக்கு எளிவமயாக இருக்க பைண்டுமாைால்
பரடியசு என்ற சசால்வைபய ைழக்கில் இருத்த பைண்டும் என்கிறார் மருத்துைர்
நைராசன். சமாழித்துவற சார்ந்த தமிழுள்ளம் அத்தகு பயன்பாட்டில் இருக்கும்
குவறவயயும் பசர்த்துச் சிந்திக்கிறது. காரணப் சபயராை பழந்தமிழ்க் கவைச்சசால்
மவறய ைாய்ப்பு ஏற்பட்டு ைிடும். அதற்குப் பதிைாக ஆவரசயலும்பு என்ற
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சசால்வை ைழக்கிற்குக் சகாண்டு ைந்தால் சிை ஆண்டுகளுக்குள் மருத்துைம்
கற்பிப்பபார் அச்சசால்லுக்குப் பழகி ைிடுைர். சமாழியின் உயிர்ப்பும் அைங்காது.
ஃபிபுைா என்ற ஆங்கிைப் சபயருக்கு பநராகச் சிம்சபலும்பு என்ற காரணப்
சபயர் பண்டு

சதாட்டுத் தமிழில் ைழங்கியுள்ளது. கீ ழ்க்காைில் இரண்டு

எலும்புகள் உள்ளை. ஒன்று கீ ழ்க்காசைலும்பு என்னும் டிபியா; இன்சைான்று
சிம்சபலும்பு என்னும் ஃபிபுைா. சிம்சபலும்பு நைமாட்ைத்திற்கு அடிப்பவைத்
பதவையாை எலும்பன்று.

கீ ழ்க்காசைலும்புக்கு சிம்சபலும்பு ஒரு ஆதாரமாக-

சிம்பாக அவமந்து சசயல்படுகிறது. எைபை ஃபிபுைாவைச் சிம்சபலும்பு என்று
அவழப்பது சபாருத்தமாகும்.
உைகம் முழுவமயும் மருத்துைக் கவைச் சசாற்களுக்கு ஒபர மாதிரியாை
சபயர்கபள ைழங்க பைண்டும். அதுபை அறிைியல் உைகத்திற்கு ைசதியாக
அவமயும் என்று மருத்துைர் நைராசன் கூறுகிறார். தாய் சமாழியிலுள்ள காரணப்
சபயவர ஒதுக்கி ைிைாமல் பயன்படுத்தி உைக முழுவமக்கும் சபாதுைாக ைழங்க
பைண்டிய சபயவர அவைப்புக்குறிக்குள் பசர்த்துக் சகாள்ளைாம். அவ்ைாறு
சசய்ைதால் சமாழித்துவறயார் சபாறுப்பும் ஊறு அவைைதில்வை.அறிைியைார்
கைவமயும் சசவ்ைபை முற்றுப் சபறுகிறது. பண்டு சதாட்டு ைழங்கி
இவைக்காைத்தில் மயங்கிய நிவையில் மவறந்துள்ள சிம்சபலும்பு, ஆவரசயலும்பு
பபான்ற சபயர்கவள இன்று மீ ண்டும் ைழங்கி உயிர்ப்பு அளிப்பது அறிைியல்
தமிழின் தரத்வத நிவைநாட்டும்.
சிம்சபலும்பு (ஃபிபுைா)
ஆவரசயலும்பு (பரடியசு)
காவரசயலும்பு (க்சளைிக்ல்)
அங்வகப் பைசகலும்பு (ஸ்காபாய்டு)
குதிகாசைலும்பு (கால்பகைியம்)
என்று பயன்படுத்தும் பபாது அறிைியல் உைகின் ைசதி எவ்ைிதத்திலும்
பாதிப்பவையாது. தமிழில் மருத்துைம் கற்கும் மாணைருக்கும் இது தவையாக
அவமயாது. அத்துைன் அல்ைா, டிபியா, ஃபீமர், ஸ்வபன், ஸ்வபைல் கார்ட்,
ஃபாைங்ஸ் என்ற உைகப் சபாதுைாை சபயர்கவள ைழங்கும் பபாது கீ ழ் ைரும் :
முன்வக எலும்பு (அல்ைா)
கீ ழ்க்காசைலும்பு (டிபியா)
சதாவைசயலும்பு (ஃபீமர்)
முள்சளலும்பு (ஸ்வபன்)
தண்டுைைம் (ஸ்வபைல் கார்ட்)
ைிரசைலும்பு (ஃபாைங்ஸ்)
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உள்ளங்வகஎலும்பு (சமட்ைாகார்ப்பல் பபான்)
என்ற ைழக்கு முவறபய எளிவம சார்ந்ததும் ஆகும். இன்றுைவர
ைழக்கிலுள்ள பமற்சுட்டிய சசாற்கவள ஒதுக்குைதற்குக் காரணபம இல்வை.
ழபச்சு வேக்கும் கரலச்பசால் வேக்கும்:
ஆங்கிைத்தில் பபச்சு ைழக்குச் சசால் ஒன்றும், அதனுைன் சதாைர்பு
உவையக் கவைச்சசாற்கள் பைவும் ைழக்கில் இருக்கும் பபாது தமிழிலும் பபச்சு
ைழக்குச் சசால் ஒன்றும், அதனுைன் சதாைர்புவைய கவைச்சசாற்கள் பைைாகவும்
உருைாக்க பைண்டிய பதவை ஏற்படுகிறது.
ஆங்கிைத்தில் Cancer என்பது பபச்சு ைழக்குச் சசால். தமிழில் அது புற்று
என்று அவழக்கப்படுகிறது. மருத்துைத் துவறயில் Malignant deposit என்ற சதாைரும்,
Myeloma என்ற சசால்லும் - Matosis என்ற ஈறும், புற்வறபய குறிக்கின்றை.
Carcinomatosis, Myelomatosis

பபான்றவையும் புற்று பநாயின் பை படிநிவைகவளக்

காட்டும் கவைச் சசாற்கள். இச்சசாற்கள் Cancer என்ற சசால்லுைன் சபாருள்
சதாைர்பு உவையைைாயினும்; சசால்ைவமப்பில் சதாைர்பு இல்ைாதை.
ஆங்கிைத்தில் இருப்பது பபால் பபச்சு ைழக்குச் சசால்லுைன் சபாருள் சதாைர்பு
மட்டும் சகாண்ை, அவமப்பியல் சதாைர்பற்ற பை கவைச்சசாற்கவள உருைாக்க
பைண்டுமா? அல்ைது தமிழின் இயல்பிற்பகற்ப சபாருள் சதாைர்புைன்
அவமப்பியல் சதாைர்பும் உவைய பை கவைச் சசாற்கவள உருைாக்கி
ைழங்கைாமா என்ற ஐயம் எழுகிறது.
புற்று என்ற பபச்சு ைழக்கிற்கு பநராை கவைச்சசால்ைாகப் 'சபருக்கமாற்றம்'
என்ற சதாைர் அவமகிறது. பபச்சு ைழக்கில் நல்ைி என்று அவழக்கப்படும் எலும்பு
மச்வசயில் ஏற்படும் மாற்றம்; ஆதைால் முற்றிலும் சபாருள் சபாருத்தம் உவைய
பிற கவைச் சசாற்களாக முவறபய
Myeloma

நல்ைி நடுமப் சபருக்க மாற்றம்

Myelomatosis

நல்ைி நடும மீ ப் சபருக்க மாற்றம்

Carcinomatosis

பல்லுறுப்புப் சபருக்க மாற்றம்

என்று ஒவ்சைாரு ஆங்கிைச் சசால்லுக்கும் பநராை தமிழ்க்

கவைச் சசால்வை

உருைாக்குைதில் சிரமம் இல்வை. புற்று என்னும் பபச்சு ைழக்குச் சசால்லுைன்
சபாருள் சதாைர்பு மட்டும் சகாண்டு, சசால் அவமப்பியல் சதாைர்பு
இல்ைாதைைாக

இக்கவைச் சசாற்கள் அவமகின்றை. ஆைால் பபச்சு ைழக்குச்

சசால்ைாகிய புற்று என்பவதபய கவைச் சசால்ைாகவும் பயன்படுத்தும் பபாது
அத்துைன் சபாருள் சதாைர்பு மட்டுமின்றிச் சசால் அவமப்பியல் சதாைர்பும் உள்ள
பை கவைச் சசாற்கவள உருைாக்க ைழி உள்ளது.
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Cancer

புற்று

Secondary malignant deposit

இரண்ைாம் நிவைப் புற்றுப் படிவு

Myeloma

முன்பைாடி அணுப்புற்று

Myelomatosis

முன்பைாடி அணுப் புற்றுப் சபருக்கம்

Carcinomatosis

பரைைாை நுண் புற்று

இவ்ைாறு சபாருள் சதாைர்பு மட்டுமின்றி அவமப்பியல் சதாைர்பும் உவைய
கவைச் சசால்ைாக்கபம சிறப்பாைதாகும்.
அறிவியலின் பல துரறகளும் ஒரு கரலச் பசால்லும்:
அறிைியைின் பை துவறகளில் ஒபர கவைச்சசால் பயின்று
ைருைதுண்டு.சான்றாக ஆக்சிஜன் என்ற ைாயு பைதியியைில் பபரிைம்
ைகிக்கிறது.அபத ைாயு உயிர்களுக்கு அடிப்பவைத் பதவையாைது. ஆவகயால்
உயிரியைிலும் இைம் சபறுகிறது. மருத்துைத் துவறயில் ஆக்சிஜன் என்ற
ைாயுைின் சபயவர அடிசயாட்டிய கவைச்சசாற்கள் உண்டு. அச்சசாற்களில்
ஆக்சிஜன் ைாயுவைக் குறிக்கும் கூறிவை அதன் உயிரியல் பயன்பாட்வை
அடிசயாட்டி

அவமப்பது சபாருத்தமாக அவமகிறது. சான்று: hypoxemia =தமைிய

ைளிக்குவற . hypo- என்ற முன்சைாட்டும், -emia என்ற பின்சைாட்டும் குவற என்ற
சபாருவளபய தருைை. -ox- என்ற இவைசயாட்டு மட்டுபம ஆக்ஸிஜன்

என்ற

ைாயுவை உணர்த்துகிறது. இச்சசால்வைத் தமைிய ஆக்ஸிஜன் குவற என்று
சமாழி சபயர்த்து ைழங்கைாம். அவதைிை, தமைிய உயிர்ைளிக்குவற என்று
சசால்லும் பபாது மருத்துைத் துவறக்கும், உயிரியல் துவறக்கும் ஏற்ற ைவகயில்
அவ்ைாயு உயிர்க்குரிய அடிப்பவைத்பதவை என்ற சமய்ம்வமவய
நிவைவூட்டுைதாக அவமகிறது.
பைதியியைார் அத்துவறயில் ஆக்ஸிஜன் ஒரு சபாருளின் எரியும்
அளவைக் காட்டுைதால் அவத எரியூக்கிைளி என்று அவழக்கைாம். அதைால்
ஆக்ஸிஜன் என்ற ஒரு சபாருள் பைதியியைிலும், மருத்துைத்திலும் பயன்பாட்வை
அடிசயாட்டி

பைறு சபயர்கள் சபறும் தகுதி உவையதாகிறது.

ஒலிபபயர்ப்பு:
பதவைப்படும் இைங்களில் கவைச் சசாற்கவள ஒைி சபயர்த்து ைழங்குைது
ைரபைற்கக்

கூடியபத. சான்றுகள் பின்ைருைை:

tissue=திசு
Callus=காைசு
Mesenchymal=சமசங்வகமல்
Iliac= இைியாக்
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Carpometacarpal=கார்பபா சமட்ைாகார்பல்
Deltoid=சைல்ைாய்டு
பின் இடுவக ஒட்டுநிவைத் தன்வமயும் சசால்ைாக்கமும்:
தமிழ் சமாழியியல்பு கவைச் சசால்ைாக்கத்திற்கு மிகவும் எளிதாக இைம்
சகாடுக்கக் கூடிய பின் இடுவக ஒட்டு நிவைத் தன்வமயுைன் உள்ளது. இதைால்
எந்த ஒரு ஆங்கிைக் கவைச் சசால்ைாக இருந்தாலும் அதன் சபாருவளயும்
ைிளக்கத்வதயும் புரிந்து சகாண்ைவுைன் தமிழில் சசாற்கவள ஆக்க
முடிகிறது.சான்றாக ,
Fibroblast

நாரியல் உருமம்

Chondroblast

குருத்சதலும்புருமம்

Osteoblast

எலும்புருமம்

என்ற சசால்ைாக்கங்கவளக் கூறைாம்.
-

blast என்ற பின்சைாட்டுக்கு ஏற்ற தமிழ் ைடிைத்வதப் பிற நூல்களில் காண

இயைாத நிவையில் fibro-, chondro-, osteo- என்ற முன்சைாட்டுக்கள் முவறபய
நாரியல் -, குருத்சதலும்பு-, எலும்பு-, என்று சபாருள் படுகின்றை. -blast என்ற
பின்சைாட்டுக்கு மருத்துை

ைிளக்கம் பதடும்பபாது 'உருைாக்கும் உயிர்மங்கள் '

என்று புரிகிறது. உருைாக்கும் உயிர்மங்கள் என்ற சதாைவரச் சசறிைாக்கிைால்
உருமங்கள் என்ற புதுச்சசால்

கிவைக்கிறது. இதன் ைிவளைாக நாரியல்

உருமங்கள் , குருத்சதலும்பு உருமங்கள், எலும்புருமம் ஆகிய கவைச்சசால்
சதாைர்கள் கிவைக்கின்றை. முன்ைர் குறிப்பிட்ை இரண்டு மருத்துைர்களும்
இவ்ைழக்காறுகவள ஏற்றுக் சகாண்ைைர் என்பது குறிப்பிைத் தக்கது .
முடிவுரை:
சமாழித் துவறயிைரும் ,அறிைியல் துவறயிைரும் ஒருங்கிவணந்து
சசய்யும் அறிைியல் நூைாக்கங்கபள இன்வறய சூழ்நிவையில்
ைரபைற்கக்கூடியை. ஆைால் இரு துவறயிைரும் முரண்பைாமல் ஒத்துவழப்பது
நன்று. சமாழிசபயர்ப்பின் பபாது; எளிவம, சதளிவு, தமிழியல்பு, அழகு, என்ற
ைரிவச முவறப்படிபய கவைச் சசாற்களின் பதர்வுத்தகுதி அவமய பைண்டும்.
பிற்காைத்பதவை, பரந்துபட்ை ைழக்கு உருைாக்கம் முதைியைற்வறயும் கருத்தில்
சகாள்ள பைண்டும். பழஞ்சசாற்கவளக் கண்டு மவைத்தலும், புதுச்சசாற்கவளக்
கண்டு தயங்கலும் பதவை இல்வை. சதாைர்ந்த பயன்பாடுகள் அைற்வற
இயல்பாை தமிழ்ச்சசால் ஆக்கி ைிடும்.

--<<0>>--
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1. எலும்பு மூட்டுச் சிரதவுகள்
English

தமிழ்

abductors
abnormal

ைிரிப்பிகள்

above elbow plaster cast

முழங்வகபமற்பகுதி மாக்கட்டு ைார்ப்புரு

above knee plaster cast

முழங்கால்பமற்பகுதி மாக்கட்டு ைார்ப்புரு

accurate

துல்ைியமாை

acetabulam
acquiredactive

கிண்ணக்குழி

acute
acute volkmann's ischaemia

கடும்-/குறுங்காை -

adductors

ஒடுக்கிகள்

adolescent
advanced primary malignancy

இளவம

alignment

ஒழுங்கு

anaesthesia
angulation
ankle

உணர்ைகற்றல்

anterior edge
arrest of growth

முன்புறக்ககூர்முவை

arterial hypoxemia

தமைிய உயிர்ைளிக்குவற

arterial spasm
arthritis
arthrosis

தமைிய திடீர்ச்சுருக்கம்

articular end
articular surface

மூட்டுசார் முவை

aseptic
associated nerve
atrophic

கிருமித்தாக்கமில்ைா-

atrophy
avascular
avulsion fracture

பதய்நிவை

axillae

அக்குள்

balance
balanced traction

சமைம்

battered

வநக்கப்பட்ை

below elbow plaster cast
below knee plaster cast

முழங்வகக் கீ ழ்ப்பகுதி மாக்கட்டு ைார்ப்புரு

இயல்பற்ற

சபற்றவமதன்னூக்க
பைாக்மன் திடீர்க்குருதியூட்ைக் குவறபாடு

சபருகிய முதைிவைப் புற்றுபநாய்

பகாணைாக்கம்
கணுக்கால்
ைளர்ச்சித்தவை

மூட்ைழற்சி
மூட்டுபநாய்
மூட்டு பமற்பரப்பு
பசர்ந்த நரம்பு
ைறள்நிவை
குருதிஊட்ைமற்ற
பிய்த்திழு முறிவு

சமநிவை இழுவை

முழங்கால் கீ ழ்ப்பகுதி மாக்கட்டு ைார்ப்புரு
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English

தமிழ்

bending force
benign

ைவளைிவச

bilateral fracture
bio electrical

இருபக்கமுறிவு

biochemistry
biopsy

உயிர்பைதியல்

birth fracture

மகப்பபறு முறிவு

bony continuity

எலும்புத் சதாைர்ச்சி

bony landmarks
brachial artery

எலும்பியச் சுைடுகள்

brachial plexus
breech presentation
bridging callus

பமற்வகநரம்புப் பின்ைல்

bronchus
calcaenium
calcified mass

மூச்சுக்குழாய்

calcium

சுண்ணம்

callus
cancellous bone

புத்சதலும்பு

cancellous screw
capillaries
capitulum

பின்ைைிவழ எலும்புத் திருகாணி

capsule
carcinomatosis
cases

மூட்டுப் சபாதியுவற

causative pathology

பநாய்க்குறிக்காரணியியல்

cell
cerebral symptom

உயிரணு

characteristic
check radiograph

குறிப்பிைத்தக்க

chip
chondroblast
chronic Volkmann's ischaemic contracture
circulatory stagnation

சில்லு

clavicle

காவரசயலும்பு

clean cut

தூய்சைட்டு

click

சசாடுக்சகாைி

clinic
clinical types

பண்டுைமவை

clinical union

மருத்தடிச் பசர்க்வக

closed fracture

உட்காயமுறிவு

தீங்கற்றவை
உயிர் மின்ைியல்
உைல்திசு ஆய்வு

பமற்வகத்தமைி
புட்ைப்பிறப்புத் பதாற்றம்
பாைப் புத்சதலும்பு
குதிகால் எலும்பு
சுண்ணகமயமாை பிண்ைம்

பின்ைைிவழ எலும்பு
குழாய்கள்
கப்பிச்சுைம்
பரைைாை புற்று
பநாயர்

சபருமூவளசார்குறி
பசாதவை ஊடுகதிர்ப்பைம்
குருத்சதலும்புருமம்
பைாக்மன்' நாட்பட்ை குருதிஊட்ைக்குவறத் தவசக்குறுக்கம்

இரத்தஓட்ைத்பதக்கம்

மருத்தடி ைவககள்
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English

தமிழ்

clot
coller

உவறதல்

colle's fracture
coma

பகாசைமுறிவு

comminuted fracture
complicated fracture

சநாறுங்கு முறிவு

compound fracture

சைளிக்காய முறிவு

condylar

கணுச்சார்

congenital
conjunction

பிறப்பவமவு

conjunctiva
connective tissue
conservative

ைிழி சைண்பைைம்

constant electrical current
continuous traction
contusion

நிவை மின்பைாட்ைம்

cortex

புறணி

cortical bone
cortical fracture

புறணி எலும்பு

cortical screw
cotton wool
crack fracture

புறணித்திருகாணி

cranium
crepe
crepitus

மண்வையவற

crippling deformity

முைமாக்கும் உருக்குவைவு

cross union
crush injury

மாறுபசர்க்வக

cubital fossa
cuff

முழங்வகப்பள்ளம்

curette
cyanosis
cyst

சுரண்டி

debilitated

ஆற்றல்இழப்பு

definition
deformity

ைவரயவற

depressed fracture
destructive dislocation

அழுந்துமுறிவு

diagnosis

பநாய்முதல் அறிதல்

diaphyseal fracture

குற்றிவைப்பகுதி முறிவுகள்

கழுத்துப்பட்வை
ஆழ்மயக்கம்
சிக்கைாை முறிவு

சந்திப்பு
இவணப்புத்திசு
மூடுமுவற
சதாைர் இழுவை
கன்றுதல்

புறணி முறிவு
பதப்படுத்தாப் பஞ்சு
கீ றல் முறிவு
சுருக்கசமன்துணி
சநறுசநறுப்பு

சநாறுக்குச்சிவதவு
வகப்பட்வை
நீைப்பாய்ச்சல்
நீர்ப்வபமுண்டு

உருக்குவைவு
அழிநிவை மூட்டுைிைகல்
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English

தமிழ்

diffuse
direct violence

பரைல்

dislocation
disorder

மூட்டுைிைகல்

disorientation
distal fragment

சூழல் உணர்ைிழப்பு

distant bone

தூரத்து எலும்பு

distend

சகாள்ளளவு கூைல்

distensive dislocation
distraction

அகற்சிசார் மூட்டுைிைகல்

district accident units
domestic injuries
dyspnoea

மாைட்ைைிபத்துப் பிரிவுகள்

edema
effusion
elastic traction

நீர்க்பகாவை

electrolyte

மின்பகுப்சபாருள்கள்

electro-phoretic pattern
element

மின்பகுப்புக் பகாைம்

emboli
embolic phenomena
endochondral oosification

மிதப்பு அவைப்புகள்

epicondyle
epidemiology
epiphysis

பமல்கணு

epithelium

பமலுயிர்மம்

etiology
exacerbation

பநாய்முதைியல்

examination
excessive distention

ஆய்வு

excision
extensors
external callus

அறுத்து நீக்கல்

extraction

ைைிந்துைருைி

exudation
factors

கசிவு

femur
fibroblast

சதாவைஎலும்பு

fibrous dysplacia

இயல்புபிறழ் நாரியல் ைளர்ச்சி

finding

காணிவைகள்

பநர்த்தாக்கம்
சீ ர்குவைவு
கீ ழ்மட்ைத்துண்டு

இவைசைளியூட்டு இழுவை
மவைசார் சிவதவுகள்
மூச்சுத்திணறல்
நீர்மக்கட்டு
சநகிழ் இழுவை

தைிமம்
மிதவை அவைப்புக்குறிகள்
குருத்சதலும்புவறவு
கிருமித்தாக்க பநாயியல்
குருத்துமுவை

கடுப்பு
மிவகநிவை ைக்கம்
ீ
பின்தூக்கிகள்
சைளிப்புறப் புத்சதலும்பு

கூறுகள் /பண்புகள்
நாரியல் உருமம்
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English

தமிழ்

fixed traction
fracture

நிவையிழுவை

fracture healing
fracture lines

முறிவு ஆறுதல்

fracture neck of femur
fresh fracture

சதாவைஎலும்பின் கண்ைப்பகுதி முறிவு

functional cast bracing

சசயல்நிவை ைார்ப்புருக்கட்டு

fundamental

அடிப்பவை

gap
gas gangrene

இவைசைளி

geriatric physician
glassy
granulation tissue

முதுவம மருந்தியல் மருத்துைர்

green stick fracture
groin
haematoma

பச்வசக்குச்சிமுறிவு

homogenous

ஒருபடித்தாை

humerus
hyper-

பமற்வகசயலும்பு

hypertrophic type
imbalance
immature

தடிநிவைைவக

imperfect
inaccurate
incise

தைறாை

increased pressure

மிவகஅழுத்தம்

indications
indirect violence

குறிப்புகள்

indistinguishable
inert-

பைறுபிரித்தறிய முடியாத

inflammation
inflammatory phase
inherent instability

அழற்சி

initial treatment

சதாைக்க நிவைச் சிகிச்வச

injudicious handling
injury

இவசவு பிசகாகக் வகயாளுதல்

interfere
intermediate callus

ஊறு ைிவளைிக்கும்

internal callus

உட்புறப் புத்சதலும்பு

internal fixation

உட்சபாருத்துதல்

முறிவு
முறிவுக்பகாடுகள்
புதுமுறிவு

ைாயு உறுப்புஅழுகல்
கண்ணாடி பபான்ற
துகள் திசு
அவர
குருதிக்கட்டி

மிகு சரியீடின்வம
முதிரா
சசம்வமயிைா
சைட்டு

மவறமுகத்தாக்கம்
இயங்காஅழற்சிநிவை
இயல்பாை நிவையின்வம

சிவதவு
இவைநிவைப் புத்சதலும்பு
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English

தமிழ்

interphalangeal joints
interposition

ைிரைிவை மூட்டுகள்

intra membranous oosification
intravenous injection

உள் சவ்ைியல் சகட்டிப்பாடு

investigation
ischaemia

பிணி ஆய்வு

ischaemic necrosis

குருதிஊட்ைக்குவறத் திசுஅழுகல்

ischaemic paralysis

குருதியூட்ைக்குவறச் சசயைிழப்பு

isotope
isotope bone scan

ஓரகத் தைிமம்

jerk
joint cavity
Kuntscher intramedullary nailing

உலுக்கல்

labour
lamellarbone
limb

மகப்பபறு

local causes

ைவரயவறக்குட்பட்ை காரணங்கள்

maimer
malleolar screw

ஊைமாக்கு

malunited fracture
manipulative reduction
manoevres

தைறிச்பசர்முறிவு

Manteggia fracture
mass
massage

மான்பைகியா முறிவு

massive

சபருமளவு

massive fat embolism
mature lamellar bone

மிவகக்சகாழுப்புமிதவை

medial epicondyle
medial malleolus

உட்கணு

median nerve
medullary callus
medullary cavity

நடுநரம்பு

membranous

சவ்ைியல்

mesenchymal
metacarpo phalangeal joints

சமசங்வகமல்

metaphyseal end
metatarsal

அகன்முவை

micro circulation

நுண் ஓட்ைம்

midshaft

நடுத்தண்டு

சசருகல்
சிவர உள்ளூசி
குருதி ஊட்ைக்குவற

ஓரகத்தைிம எலும்பு அைகீ டு
மூட்டுக்குழி
குன்க்ஷர் அகணிஉள்ஆணிப்சபாருத்தம்
எலும்புத்தகடு
பக்கஉறுப்பு

கணுத் திருகாணி
வகைிவை பநராக்கம்
திறல்முவறச் சசயற்பாடு
பிண்ைம்
பதய்த்துைிைல்

முதிர் கட்ை எலும்பு
உள் கணு
அகணிப் புத்சதலும்பு
அகணிப் புவழ

உள்ளங்வக ைிரல்மூட்டுகள்
முன் உள்ளங்கால்
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English

தமிழ்

mildcase
mineralised

சமன்ைிவைக் பகாளாறு

moderate case
monitoring

இவைநிவைக்பகாளாறு

morbidity
mortality

பநாயுற்ற ைிகிதம்

moulding

ைார்ப்பைம் சசய்தல்

multiple limb fractures

பக்க உறுப்புப் பைமுறிவுகள்

multipotent
neck of the humerus

பல்ைாற்றல்மிகு

necrosis
newbone
non specific wound infections

திசு அழுகல்

normal tendency
oblique
obliterated

இயல்பாை பபாக்கு

occult primary

மவற முதைிவை

olecranon
oncologist

முட்டித் துருத்தி

oosification
open fracture
operative curetting

உவறவு

origin
orthopaedic emergency
orthopaedic surgeon
osteo arthrosis

சதாைங்கிைம்

osteoblast

எலும்புருமம்

osteodystrophy
osteogenesis

எலும்பியக் பகாளாறு

osteogenesis imperfecta
osteolytic area

எலும்பிய அவரகுவறயாக்கம்

osteomalacia
osteomyelitis
osteonal penetration

எலும்புவரசல்

osteoporosis

எலும்புத்துவள பநாய்

osteoporotic

சமைிசைலும்பாதல்

osteosclerosis

எலும்புக்கடிைநிவை

osteotomy
overaction

எலும்பு சைட்டு

paralytic

ைாதம் சார்ந்தது

paresis

தவச இயக்கமற்ற ைாதம்

தாதுபசர்
இைர்எச்சரிக்வகைிடுப்பு
இறப்புைிகிதம்

பமற்வக எலும்பின் கண்ைம்
புத்சதலும்பு
குறிப்பற்ற கிருமித்தாக்கப் புண்கள்
சாய்வு
முற்றிலும் நீங்கல்

புற்று மருத்துைர்
சைளிக்காய முறிவு
அறுவைசார் சுரண்ைல்
எலும்பியல் சநருக்கடிநிவை
முைைியல் அறுவைமருத்துைர்/எலும்பியல் அறுவை மருத்துைர்

எலும்புத்பதய்மாை மூட்டுபநாய்

எலும்பாக்கம்
எலும்பிய அழிவுப்பரப்பு
எலும்பழற்சி
எலும்பிய உட்புகல்

மிவகஇயக்கம்
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English

தமிழ்

pattern
pelvis

பகாைம்

pliable
poliomyelitis

ஒசிவுவையை

pop'bandage
posterior dislocation

மாக்கட்டு

premature

முதிர்முன்

premature weight bearing

அைசரப்பட்ை பளுத்தாங்கல்

progressiva
prolonged morbidity

முற்றுநிவை

proteins
pulmonary symptom
Radial artery

புரதங்கள்

radial pulse
radio therapist
radiograph

ஆவரநாடித்துடிப்பு

rarefaction

சமன்வமயாக்கம்

recurrent dislocation
reduction

மீ ள்மூட்டுைிைகல்

reduction of fracture
referral institutions
rehablitation

முறிவுபநராக்கம்

remodelling phase
repairative phase
reposition

புத்துரு நிவை

response

எதிர்ச்சசயல்

restoration
retention

மீ ட்ைளிப்பு

retinal vessels
revival

ைிழித்திவர நாளங்கள்

rickets
rigid immobilisation
rotation

வைட்ைமின் 'டி' குவற

rupture

பிளத்தல்

scaphoid
scar tissue

அங்வகப்பைசகலும்பு

sclerosed
sclerosis

கடிைநிவைஎய்தல்

screw

திருகாணி

sealing callus

அவைப்புப் புத்சதலும்பு

இடுப்சபலும்பு
பபாைிபயா தண்டுைைஅழற்சி
பின்மூட்டுைிைகல்

நீண்ைநாள் பநாயுறுதல்
நுவரயீரல் சார் குறி
ஆவரத்தமைி
ஊடுகதிர்மருத்துைர்
ஊடுகதிர்ப்பைம்

பநராக்கம்
குறிப்பிைத்தக்க சபரிய நிவையங்கள்
மறுசீ ரவமப்பு
சசப்பநிவை
மீ ளமர்வு நிவை

ைிைக ைிைாவம
மறுமைர்ச்சி
கட்டுறுதியாை அவசைின்வம
சுழற்சி

ைடுத்திசு
கடிைநிவை
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English

தமிழ்

secondary
secondary capsular contracture
secondary malignant deposit

பதிைி

segment
segmented fracture

கூறு

semi tubular plates
senile

பகுதிக்குழாய் ைடிைத்தகடுகள்

separation

தைிப்படுத்தல்

septic
sequence
series of phases

சீ ழ்ப்புண்ணாை

serious violence
serum calcium
services

ைறுமிகுதாக்கம்
ீ

shaft
short ending
simple

தண்டு

skeletal traction
skin creases
skin traction

எலும்பிய இழுவை

smooth
soft tissue
spasm

ைழைழப்பாை

specific
speckled
spine

குறிப்பாை

spiral

சுருள்

splint
splinting

அவணைரி

spongy immature bone
stabilise

முதிரா சமத்தியல்எலும்பு

stable fracture
stable immobilisation
stage

நிவைமுறிவு

stage of haematoma

குருதிக்கட்டிப் பருைம்

stage of remodelling

புத்துருைாக்கப்பருைம்

stellate fracture

பைைரிமுறிவு

stiffness
stimulate

ைிவறப்பு

stress fracture

சநருக்கு முறிவு

subluxation

நழுைல்

இரண்ைாம்நிவை மூட்டுப்சபாதியுவறக்குறுக்கம்

இரண்ைாம்நிவைப்புற்றுப்படிவு
கண்ைதுண்ைமாை முறிவு
ைபயாதிக

ைரிவசயாை
படிப்படியாை நிவைமாற்றங்கள்
ஊை ீர்ச்சுண்ணம்
பணிகள்
நீளம் குவறதல்
தைி
பதால்மடிப்புக் குறிகள்
பதால்தவசைழி இழுவை
சமன்திசு
திடீர்ச்சுருக்கம்
புள்ளிப்
முதுசகலும்பு

அவணைரிக்கட்டு
நிவைப்படுத்துதல்
நிவையாை அவசைின்வம
பருைம்

தூண்டு
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English

தமிழ்

sudanophilic
sudeck's osteodystrophy

சூைன் கவறபயற்றம்

supination
supplimented

உள்ளங்வக மல்ைார்ந்தைிரிநிவை

suppress
supra condylar

அைக்கு

supraspinatus

பமற்வக ஒடுக்கித்தவச

surgical intervention

அறுவைைழித்தவையீடு

surgically corrected
sustain

அறுவைசார்திருத்தம்

swelling
swollen
sympathectomy

ைக்கம்
ீ

sympathetic reflex activity
synovial fluid
synovial lining

பரிவு மறிைிவைச் சசயற்பாடு

syphilis

பமகபநாய்

tachychordia
tachypnoea

மிவக இதயத்துடிப்பு

tapering
technique of compression plating of fracture
tenderness

சிறுத்து இருத்தல்

tetanus
therapeutics
therapy

இசிவு

thrombocy topenia

குருதித்தட்டுக்குவற

thrombosis
thyroid

குருதி உவறவு

tier
tissue

அடுக்கு

Tom smith's arthritis
tomography
torsion

ைாம்ஸ்மித் மூட்ைழற்சி

trabeculae

படிமங்கள்

traction
transmission

இழுவை

transverse
trauma

குறுக்கு

traumatic subluxation

காயம்சார்கீ ழ்நழுைல்

travelling acetabulum

பயணிக்கும் கிண்ணக்குழி

சூசைக்கின் எலும்பியக்குவறக் பகாளாறு
இவணத்துநிவற
கணுபமற்புறம்

தாங்குதல்
ைங்குநிவை
ீ
பரிவு நரம்பியத்தரிப்பு
மூட்டு நீர்மம்
மூட்டு அகவுவற

மிவகமூச்சு
முறிவு அழுத்தத்தகட்டு உத்தி
சதாடுைைி
மருந்து முவறயியல்
மருத்துைம்

கண்ைச்சுரப்பி
திசு
ஊடுகதிர் உள்தளப்பைமுவற
முறுக்குதல்

கைத்தல்
காயம்
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English

தமிழ்

treatment
trivial violence

சிகிச்வச

tuberculosis
tuberosity

காசபநாய்

type of bone
type of fracture

எலும்புைவக

typical

குறிப்பிைத்தக்க மாதிரி

ulnar artery

முன்வக அடிசயலும்புத் தமைி

ulnar nerve
union of fracture

முன்வகஅடிசயலும்புசார்நரம்பு

uniting callus
ununited fracture
U'plaster

பசர்க்கும் புத்சதலும்பு

vascular
vascular injury
vasodilatation

குருதிஊட்ைம்

vasomotor disturbance

குருதிக்குழாய் இயக்கக்குழப்பம்

venous dilatation
venous return

சிவரைிரிவு

vertebrae
vessels
viscera

முள்சளலும்புகள்

volkmann's ischaemia
wires
yielding

பைாக்மன் குருதியூட்ைக்குவறபாடு

எளியதாக்கம்
சமாட்டு
முறிவுைவக

முறிவுச் பசர்க்வக
பசராத முறிவு
U'மாக்கட்டு
நாளைட்ைச் சிவதவு
குருதிநாளைிரிவு

சிவரக்குருதி ஓட்ைம்
நாளங்கள்
உள்ளுறுப்புகள்
கம்பிகள்
ைவளதல்
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2. ழதாள் ழமற்ரகச் சிரதவுகள்
English

தமிழ்

apprehension sign
arm

எதிர்பார்ப்பு அச்சவுணர்வுக்குறி

arthoplasty

மூட்டுச்சீ ரவமப்பு

axilla
axillary fold

அக்குள்

bankart operation
bony glenoid
circumflex nerve paralysis

பாங்கார்ட் அறுவை மருத்துைம்

classification
clavicle
colles

ைவகவம

coraco clavicular ligament
coracoid

சிறசகலும்பு காவரசயலும்பு முவைப்பிவணயம்

coracoid process

சிறசகலும்புப் புவைப்பு

crest
deltoid
depression

முகடு

double breasting
Duga's sign
dynamic anterior support

இரட்வை அடுக்காக முடிதல்

electro convulsive therapy
epileptic

மின்ைைிப்பு மருத்துைம்

epiphyseal separation
exteme abduction
fits

குருத்து முவைப்பிரிவு

frequency

மீ ள் சதாைர்வை அளவு

gross displacement
hitched

மிவக இைப்சபயர்வு

infraspinatus
internal rotator muscles

பமற்வக எலும்பு சைளித்திருப்பு தவச

Kocher's manoevre

பகாக்கர் திறல்முவறச்சசயற்பாடு

labrum glenoidale
latissmus dorsi
lax anterior structures

கிண்ண ைிளிம்பு

lesser tuberosity
luxatio erecta

சிறுசமாட்டு

பமற்வக

அக்குள் மடிப்பு
எலும்பியக்கிண்ணம்
ைில்லுரு நரம்புைாதம்
காவரசயலும்பு (கழுத்துப்பட்வை எலும்பு)
பகாசைசு
சிறசகலும்பு

பதாள்பட்வைநிமிர்த்தி முக்பகாணத்தவச
குழிவு
டூகஸ் குறி
முன்புற இயங்கு ஆதாரம்
ைைிப்பு பநாயாளி
அறுதிக்கட்ை ைிைக்க அவசவு
ைைிப்பு

முட்டுப்பாடு
உட்சுழற்றித்தவசகள்

பமற்வகஎலும்பு ஒடுக்கிநீட்டிஉட்சுழற்றுதவச
தளர்முன்புறஉருக்கள்
நிமிர்ந்தநழுைல்
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English

தமிழ்

moderate displacement
musculo tendinous cuff

சசாற்பஇைப்சபயர்வு

neuro praxia
osteomised

நரம்பு இழுவைச் சிவதவு

paddings
pectoralis

சமத்தட்வை

pendular exercises

ஊசல் உைற்பயிற்சிகள்

Pirstohelfet operation

பிர்ஸ்பைாசெல்சபட் அறுவைமருத்துைம்

pouch
prosthesis

சிறுவப

Putti platt operation
replacement
Saha operation

புட்டிப்ளாட் அறுவைமருத்துைம்

sedentary occupation
shoulder
slip

அங்கஅவசைில்ைா உவழப்பு

spiral groove

சுருள் ைரிப்பள்ளம்

sticky
subscapularis

ைவளயாத

supero inferior view
supplemented
teres minor

பமல்கீ ழ்பநாக்கு

தவச தவசத்தவளக் கட்டுப்பட்வை
என்புத்தரிப்பு/எலும்புத் தரிப்பு
மார்புத்தவச

சசயற்வகஉறுப்பு
மாற்றிப் சபாருத்துதல்
சாகா அறுவை மருத்துைம்
பதாள்
ைழுக்கு

பதாள்எலும்பு அடிப்புறத்தவச
குவறநிவறவுத் துவண
பமற்வக சைளிச்சுழல்தவச

20

3. முேங்ரக முன்ரக மணிக்கட்டுச் சிரதவுகள்

English

தமிழ்

abrasion
adolescents
anatomical snuff box

பதய்காயம்

anterior transposition
aspiration
Barton fracture

இைமாற்ற முன்புறஅமர்வுநிவை

capitate
coronal plane
corrective osteotomy

தவைஉரு

cubitus varus deformity
degenerative arthrosis
deviation

முழங்வகமூட்டு உள்ைவளவுஉருக்குவைவு

dinner fork deformity

ைிருந்து முட்கரண்டி உருக்குவைவு

dorsal displacement
dorsal tilt

பமல்தள இைப்சபயர்வு

extensor muscles
Galeiazzi fracture dislocation
haemarthrosis

ைிரிப்புத் தவசகள்

indigenous treatment
lag screw
lateral view

நாட்டுச்சிகிச்வச

local
loose body

ைவரநிவை

lunate bone
mid prone position
neuro vascular complication

பிவறசயலும்பு

night stick fractures
paresthesia
progressive

இரவுக்குச்சி முறிவுகள்

prominance of the olecranon

முட்டித் துருத்தி முவைப்பு

proximal pole
rarefaction

பமல்மட்ைத் துருைம்

relative positions

சார்புஅமர்வு நிவைகள்

silastic prosthesis
smith fractures

சிைாஸ்டிக் சசயற்வக உறுப்புப் சபாருத்தம்

இவளஞர்
உைற்கூறுசார் மூக்குப்சபாடி ைப்பி
ஊசிமூைம் உறிஞ்சல்
பார்ைன் முறிவு
சகாபராைல் உருத்தளம்
திருத்த எலும்புத்தரிப்பு
எலும்பிவணப்புத் திசுச்சசயைிழப்பு
தைைிைக்கம்

பமல்தளச் சாய்வு
கபைசி முறிவுமூட்டுைிைகல்
மூட்டு இரத்தக்கசிவு
பின்ைிழுக்கும் திருகாணி
பக்க பநாக்கு
உதிரித்துண்டு
வமயத்தில் குப்புறப்புரட்டிய அமர்வுநிவை
நரம்பு இரத்தநாவளச் சிக்கல்கள்
உணர்ைிழப்பு
ைளர்நிவை

சமன்வமயாக்கம்

ஸ்மித் முறிவு
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English

தமிழ்

styloid process
Sudecks atropy

கூர்புவைப்பு

swipe fractures
tilting of the head

பக்கப் பைத்தஅடிமுறிவு

tubercle of the scaphoid

அங்வகப் பைசகலும்புப்புவைப்பு

சூசைக் பதய்வுநிவை
தவைச் சாய்வு
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4. ரகச் சிரதவுகள்
English

தமிழ்

adhesion
base of the distal phalanx
Bennett's fracture dislocation

ஒட்ைல்

bit

துணுக்கு

boutonniere
carpal tunnel

புட்பைாை ீர்

carpo metacarpal joint
closed injuries
collateral slips

மணிக்கட்டு உள்ளங்வக எலும்பு மூட்டு

compensation

ஈட்டுத் சதாவக

contusion
crush injury

கன்றுதல்

distal palmer crease

உள்ளங்வகக்கீ ழ்பரவக

dorsal plaster slab
employees state insurance corporation
extensor digitorum tendon

பின்புறப் பாளமாக்கட்டு

fibrous flexor sheath
flap
flexor digitorum profudus

நாரியல் மைக்கி உவற

flexor digitorum sublimis
flexor tendon

உள்ைிரல் மைக்கித்தவச

haemastosis

குருதிக்கசிவை நிறுத்துதல்

hyper extension injury

பின்ைவளவுச்சிவதவு

index finger

சுட்டுைிரல்

inter phalangeal point
interosseous muscles

ைிரைிவை மூட்டு

mallet finger

சுத்தி ைிரல்

metacarpal bone
motor organ
phalanx

உள்ளங்வக எலும்பு

productive organ
proximal phalanx

உற்பத்தி உறுப்பு

reconstructive procedure

மீ ட்டுருைாக்க நைைடிக்வக

reconstructive surgeon
remnant
replace

மீ ட்டுருைாக்க அறுவை மருத்துைர்

rupture

பிளவு

கீ ழ்ைிரசைலும்பின் அடிப்பகுதி
சபன்சைட்டின் முறிவு மூட்டு ைிைகல்

மணிக்கட்டுக்குவக
உட்சிவதவுகள்
மருங்கிவணத் துண்டுகள்

சநரிந்த சிவதவுகள்

மாநிைத் சதாழிைாளர் காப்பீட்டு அலுைைகம்

ைிரல்நீட்டித்தவசத்தவள
மடிப்பு
ைிரல்முவை மைக்குத்தவச
மைக்கித் தவசத்தவள

எலும்பிவைத்தவச

அவசவுஉறுப்பு
ைிரசைலும்பு
ைிரைின் பமற்புறஎலும்பு

மிச்சம்
மாற்றீடு சசய்தல்
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English

தமிழ்

secondary repairative care
sensory organ

இரண்ைாம்நிவைச் சசப்ப கைைிப்பு

slip
strapping

துண்டு

subsides
synovial membrane

ைற்றுதல்

thenar eminence

உள்ளங்வக சைளிப்புற பமடு

tractor

இயந்திரக்கைப்வப

trimming
wire loop

கத்தரிப்பு

zone

மண்டிைம்

உணர்வுறுப்பு
ைார்க்கட்டுப்பட்வை
நாரியல் உவறச்சவ்வு

கம்பிப்புவழ
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5. இரட, பதாரடச் சிரதவுகள்
English

தமிழ்

acetabular labrum
anaesthesia should be deep
angled blade plate

கிண்ணைிளிம்பு

artery of the ligamentum teres

நீள்உருவள நார்ப்பிவணயத்தமைி

avascular necrosis
ball and socket joint

இரத்த ஊட்ைமற்ற நிவை

basal
Bigelow's technique
Bohler Brawn splint

அடிப்பகுதியில்

calcar femorale

சதாவைஎலும்புத் தடிமப்படிமம்

central dislocation
circum foveal sector

வமயமூட்டுைிைகல்

circumducted

வமயமாகச் சுழற்றி

clinical entity
clove hitch bandage

மருத்தடி நிவை

collision accidents
compression trabeculae
counter traction

பமாதும் ைிபத்துகள்

coxa vara
crisis

உள்ைவளந்த இடுப்பு

crutches

தாங்குபகால்கள்

dash board

கருைித்தட்டு

definitive treatment

திட்ைைட்ைமாை சிகிச்வச

distal third
dorsalis pedis artery
elastocrepe spica bandage

கீ ழ்மட்ை மூன்றிபைார் பாகம்

elevated

தூக்கைாக

fin
forward angulation
gallows splint

ைிளிம்பு

gluteal muscles
gluteus medius

புட்ைத் தவசகள்

gluteus minimus

புட்ைச்சிறுதவச

iliopsoas
illio femoral ligament of Bigelow
injuries of the hip and thigh

இடுப்பு உைல்மைக்குத்தவச

inter trochanteric crest

சதாவைசயலும்பு சமாட்டுஇவைமுகடு

ஆழ்ந்தநிவை உணர்ைகற்றி
பகாணஅகைருகுத் தட்டு

பந்துக்கிண்ண மூட்டு
பிஜ்பைா உத்தி
பபாைர்பிரான் சிம்பு /அவணைரி

குழிைின் சுற்றுப்பகுதி

ஊடுருவு முடிச்சுக்கட்டு
அழுத்தப் படிமங்கள்
எதிர் இழுவை
இக்கட்டு

பாத பமல்தளத்தமைி
சநகிழ்ச்சுருக்கசமன்துணியால் பக்க உறுப்பபாடு உைைிவணக்கட்டு

முன்புறக் பகாணைாக்கம்
தூக்குமரச்சிம்பு
புட்ைஇவைத்தவச

பிஜ்பைா இைியத் சதாவைப் பிவணயம்
இவைசதாவைச் சிவதவுகள்
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English

தமிழ்

inter trochanteric line
ischio femoral ligament

சதாவைசயலும்புசமாட்டு இவைக்பகாடு

lateral epiphyseal artery
lateral violence

சைளிப்பக்கக் குருத்துமுவைத்தமைி

limited
local board splint

குவறப்பட்டு

local pain

ைவரயவறக்குட்பட்ை ைைி

medial circumflex femoral artery

உள்பக்க ைில்லுருத்சதாவைத்தமைி

mid inguinal point
middle third

அவரநடுைிைம்

obturator foramen
orthopaedic table
patella

இவைஎலும்புத்துவள

Pearsons knee flexion piece
plaster spica
posterior tibial arteries

பியர்சன்' முழங்கால் மைக்கத்துண்டு

precarious metabolic balance

நிவையற்ற ைளர்சிவத ைிவைமாற்றச்சமைிவை

profunda femoris artery
profuse callus formation

ஆழ்சதாவைத்தமைி

pubo femoral ligament
pulmonary infection
rare type

கைட்வைஎலும்பு /சதாவை எலும்புப்பிவணயம்

rectal examination
replacement arthoplasty
rim

மைக்குைல் பசாதவை

runover injuries

பமபைாடிய சிவதவுகள்

shearing force
Shenton'sline

சறுக்குப்சபயர்ச்சி

single piece angled nail plate
Smith Peterson trifin nail

ஒரு துண்டுக்பகாண ஆணித்தகடு

steady traction
sub-capital
sub-trochanteric osteotomy

ஒருநிவைப்பட்ை இழுவை

superior and inferior metaphyseal arteries

பமற்புறக் கீ ழ்ப்புற அகன்முவைத் தமைிகள்

sustained traction
tension trabeculae

நீடித்த இழுவை

terminal illness
trans-cervical

கவைசிக்கட்ை உைல்நைக்குவற

trochanter

சதாவைசயலும்பு சமாட்டு

two piece nail plate

இருதுண்டு ஆணித்தகடு

புட்ைஎலும்பு சதாவைஎலும்புப்பிவணயம்
பக்கப்புறத் தாக்கம்
ைவரயவறக்குட்பட்ை அவணைரி

மூன்றிசைாருபாக நடுப்பகுதி
முை நீக்கியல்பமவச
சில்சைலும்பு
பக்கஉறுப்பபாடு உைைிவண மாக்கட்டு
கீ ழ்க்கால் எலும்புப்பின்புறத்தமைிகள்

தங்குதவையற்ற புத்சதலும்பு உருைாக்கம்
நுவரயீரல் கிருமித்தாக்கம்
ஒபராைழி நிகழும்ைவக
மாற்று மூட்டுச்சீ ரவமப்பு
ைிளிம்பு

சஷண்ைான் பகாடு
ஸ்மித் பீட்ைர்சன் மூன்றுைிளிம்புஆணி
தவைப்பு அடி
சதாவைசயலும்பு சமாட்டுக்கீ ழ் எலும்புசைட்டு

இழுைப்படிமங்கள்
கண்ைத்தின் குறுக்கில்
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English

தமிழ்

unreduced
uremia

பநராக்கப்பைாத

vascular sign of Narath

நாராத்' நாளைட்ைக்குறி

குருதியூரியா மிவகப்பு
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6. முேங்கால், கால், கணுக்கால், பாதச் சிரதவுகள்
English

தமிழ்

angled blade plate
articular congruity
aspiration

பகாண அகைருகுத் தகடு

axial view

குறுக்கு அச்சு பநாக்கு

bicondylar fracture
bumper injury

இரட்வைக்கணுமுறிவு

butterfly segment
circumferential
congenital defect

சிறகுைடிைக்கூறு

consolidation

சகட்டிப்பாடு

contour
contrast bath

எல்வைக்பகாடு

deltoid

முக்பகாணைடிை

dupuytran's fracture
equinus position

ட்யூவபட்ரான் முறிவு

esmarch rubber bandage
eversion
extensor mechanism

எஸ்மார்க் ரப்பர்கட்டு

fatigue fracture
flat foot

அசதி முறிவு

gliding movement

ைழுக்கு அவசவு

gravitational edema

புைியீர்ப்புசார் நீர்ைக்கம்
ீ

haemarthrosis

இரத்தத் பதக்கம்

hinge joint
impairment
incorporated

கீ ல்மூட்டு

indications
interlocking
interosseous

குறிநிவைகள்

interposition
intrinsic muscles
inversion

இவைஅகப்பாடு

local contusion

ைவரயவறக்குட்பட்ை கன்றுதல்

malleolus
march fracture

கணு

mortice

குழிவுப் சபாருத்து

மூட்டுச்சார் சபாருத்தம்
ஊசி மூைம் உறிஞ்சல்

பம்பர் சிவதவு
ைட்ைஉரு
பிறைிக் குவறபாடு

முரண் நீர்மச் சிகிச்வச

குதிபயற்ற நிவை
சைளித்திருப்பம்
நீட்டியக்க அவமவு
தட்வைப்பாதம்

பழுது
ஒருங்கிவணதல்
பிவணந்து இறுகுதல்
எலும்பிவை
அகநிவைத் தவசகள்
உள்திருப்பம்

நீள்நவை முறிவு
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English

தமிழ்

nutrient vessels
patella tendon bearing plaster cast
pattellectomy

ஊட்ை நாளங்கள்

periosteal vessels
peroneus brevis insertion

எலும்பு பமலுவற நாளங்கள்

pin traction
plantor flexion

ைன்பபரூசி இழுவை

post traumatic valgus

பின்ைிவைக்காயம்சார் சைளிைவளவு

pott's fracture
progressive inversion deformity
quadriceps expansion

பாட் முறிவு

quadriceps mechanism
quadriceps tone
segmental fracture

நாத்தவைத் தவசஇயக்கஅவமவு

sesanoid bone
sole
static quadriceps exercise

நாண் உள்சளலும்பு

strain

ைிவச

subtaloid joint
surgical elevation
sustained tibial traction

கணுக்கீ ழ் மூட்டு

sustantaculum
tarsal bones
unicondylar fracture

ைாைசு சமாட்டு

vasamotor tone
walking plaster
wedging action

குருதி இயக்க முறுக்கு

முட்டிச்சிப்பித் தவசத்தவள தாங்கு மாக்கட்டு ைார்ப்புரு

முட்டிச்சிப்பித் தரிப்பு
சபபராைியஸ் குறுந்தவச உட்சசருகல்
அங்கால் மைக்கம்

சதாைர்மிவக உள்திருப்ப உருக்குவைவு
நாத்தவைத் தவச ைிரிவு
நாத்தவைத் தவசமுறுக்கு
கூறுபடு முறிவு
உள்ளங்கால்
அவசயாநிவையில் நாத்தவைத்தவச உைற்பயிற்சிகள்

அறுவை ைழிபமைாக்கம்
நீடித்த கீ ழ்க்காசைலும்பு இழுவை
பின்பாத எலும்புகள்
ஒற்வறக்கணு முறிவு
நவை மாக்கட்டு
ஆப்புச் சசயற்பாடு
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7.

முதுகுத்தண்டுச் சிரதவுகள்

English

தமிழ்

abdominal pressure
acute stage
anaemia

ையிற்று அழுத்தம்

angular gibbus

பகாணக்குைிவு

anti anaemic treatment
articular processes

எதிர்இரத்த பசாவகச்சிகிச்வச

articulated vertebrae
aseptic precaution
atonic bladder

மூட்ைப்பட்ை முள்சளலும்புகள்

automatic neurogenic bladder

தாைியங்கிநரம்பு ைிவளமுவறத்பதங்குவப

bed sores
bladder neck resection

படுக்வகப் புண்கள்

bony prominences

எலும்புத் துருத்தங்கள்

bowel
burst fracture

குைல்

C.T.scan
calculi
cauda equina

கணிப்சபாறி ஊடுகதிர்ச் பசாதவை

cervical
clamping

கழுத்து சார் -

clinical evaluation

மருத்தடி மதிப்பீடு

compromised sensation

அவரகுவற உணர்வு

concussion

உட்காயம்

continence
conus
decompression

கட்டுப்பாட்டு அைக்கம்

decubitus ulcers
denervated organ
destroy

படுக்வகச் சீ ழ்ப்புண்

deteriorates
detrussor
diaphragmatic paralysis

பநாய் மிவகத்தல்

diarthrodial synovial joints

சவ்வுவற மூட்டுகள்

digital evacuation
dispensed with

ைிரல்துவண மைநீக்கம்

disposition

ஒழுங்கவமதி

நிகழ்ந்த உைைிவை
இரத்த பசாவக

மூட்டுப் பரப்புகள்
நுண்ணுயிர் நச்பசறா முன்சைச்சரிக்வக நைைடிக்வக
உறுதி குவறந்த சிறுநீர்ப்வப

சிறுநீர்ப்வப கண்ைசைட்டு அகற்றல்

சைடிப்பு முறிவு
கைிமப்படிை உைற்கற்கள்
ைால் நரம்புத் சதாகுதி
அவைத்தல்

தண்டுைைக் கூம்பு
அழுத்தக் குவறப்பு
நரம்பிழந்த உறுப்பு
தகர்த்தல்
திவரச்சீ வை தவசகள்
திவரத்தவச ைாதம்

தளர்த்து
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English

தமிழ்

distend
dorsal

உப்புதல்

efferents
emotional stabilisation

சைளிப்புறச் சசல்ைழிகள்

end plates
enemata

ஈற்றுத் தட்டுகள்

evidence

தையம்

extended plaster collar

ைிரித்தமாக்கட்டுக் கழுத்துச் சுற்றுப்பட்வை

extension exercises
extrinsic stimuli

ைிரிப்பு உைற்பயிற்சிகள்

faecal softening
fascio cutaneous
fatal

மை சமன்வமயாக்கம்

flacid
Gardner Well's skull tongs
Glisson sling Halter traction

ைைிைற்ற

Harrington straight rods

ொரிங்ைன் பநர்பகால்கள்

high protein diet
hyper flexion injury

புரதமிகு சத்துணவு

hyperaesthesia
hyperemic area
hypoaesthesia

மிவக உணர்வு

in-dwelling catheter
inferior articular facet
injuries of the spine

உள்ளமர் சசருகு ைடிகுழாய்

intermittent urethral catheterisation

இவையிவை சசருகுைழி நீர்பிரித்தல்

intervertebral discs
intrinsic

சிகிைித்தண்டு ைட்டுகள்

intrinsic plexus
lamina

அகநிவைப் பின்ைல்

laminectomy
lateral masses
ligamentum flavum

எலும்புப்பட்வை சைட்டு

local pain

ைவரயவறக்குட்பட்ை இைத்து ைைி

long calipers
lower motor neuron bladder

நீண்ை முைநீக்கு காைணி

lumbar
Luque's 'L' shaped rod

கீ ழ்முதுகுசார்

magnetic resonance imaging

காந்தசக்தி எதிர்ப்பிரதி பிம்பப்படுத்தல்

mass reflex

ஒட்டுசமாத்தமாை மறிைிவை

பமல்தளம்
நிவைப்பட்ை மைஉணர்வுகள்
மைக்குைல் கழுைல்

புறநிவைத் தூண்டுவககள்
திசுத் தகட்டுத்பதால்
உயிவரப் பபாக்கும்
கார்ட்ைர் சைல்ஸ் மண்வைபயாட்டு பற்றுக்குறடு
க்ளிசன் சதாட்டில்கட்டு ொல்ைர் இழுவை

மிவக மைக்கச் சிவதவு
மிவகயுமிழ் பரப்பு
உணர்வுக் குவறவு
மூட்டுமுகப்புக் கீ ழ்த்துண்டு
முதுகுத்தண்டுச் சிவதவுகள்

அகநிவை
எலும்புப் பட்வை
பக்கப் பிண்ைங்கள்
மஞ்சள் நார்ப்பிவணயங்கள்

கீ ழ்இயக்க நரம்பணுச்சிறுநீர்ப்வப
லூக் 'L' ைடிைக்பகால்கள்
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English

தமிழ்

missile injuries
motor paralysis

எறிபவைச்சிவதவுகள்

musculatur
myocutaneous skin flaps

தவசயியல்பு

negative nitrogen balance
nerve irritation

வநட்ரஜன் எதிர்ச்சமநிவை

neuro surgeon

நரம்பு அறுவை மருத்துைர்

nursed

பபணி

nursing assistants
odontoid

தாதித்துவணைர்

pair of crutches
paraplegia
paraplegia in extention

இவணத் தாங்குபகால்கள்

paraplegia in flexion
parietal eminences
pathogenesis

மைக்கநிவை இறுக்க ஈரங்கைாதம்

periodically

ைவரயறுத்த காை இவைசைளி

physiological transection
plastic surgeon

உைைியங்கியல் துண்டிப்பு

posterio lateral joint
posterior ligament complex
postural reduction

பின்புறப் பக்கமூட்டு

preliminary assesment
pressure sores
prophylactic antibiotics

பூர்ைாங்க மதிப்பீடு

provokes

கிளறும்

psychological support
Quadriplegia

உளைியல்சார் ஆதாரம்

reflex arc
reflex centre

மறிைிவை ைவளவு

reflex emptying
reflex pathway
residual urine

மறிைிவைக்காைியாக்கம்

resuscitation

இயக்க மீ ட்பு

retention
second accident

பதக்கி வைத்தல்

septicaemia
spasm of the internal sphincter

நுண்ணுயிர் நச்பசற்றக்குருதி

spastic paraplegia in flexion

மைக்கநிவை இறுக்க ஈரங்கைாதம்

spinal brace

முதுகுத்தண்டுக் கைசம்

இயக்கைாதம்
தவசத்பதால் பதால்மடிப்புகள்
நரம்பு உறுத்தல்

பல்லுரு
ஈரங்க ைாதம்
ைிரிநிவை ஈரங்கைாதம்
பவரைல் புவைப்புகள்
பநாய் ைிவளமுவற

ஒட்ைறுவை மருத்துைர்
பின்புற நார்ப்பிவணயத் சதாகுப்பு
கிவைநிவை பநராக்கம்
அழுத்தப்புண்
பநாய்த்தடுப்பிற்காை நுண்ணுயிர்க்சகால்ைிகள்

நாைங்கைாதம்
மறிைிவை வமயம்
மறிைிவை ைழிப்பாவத
பதக்கச்சிறுநீர்

இரண்ைாம் ைிபத்து
உட்சுருக்கித் தவசயின் இறுக்கம்
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English

தமிழ்

spinal canal
spinal extention exercises

தண்டுைைக் குழாய்

spinal turning frame
spinous process

முதுகுத்தண்டு திருப்புச்சட்ைம்

split bed
spondylolisthesis

பிளவைப்படுக்வக

stimulus

தூண்டுவக

summation

ஒட்டுசமாத்தம்

suppositories
supra pubic compression

உட்சசருகு மருந்துகள்

supra sternal notch
susceptible
symphysis pubis

மார்சபலும்பு பமற்பரப்புப் பள்ளம்

synapses
thoracic
thoraco-lumbar

உள்ள ீட்டு உரு

tract fibres

நரம்புத்தை நார்கள்

transection
tripod gait

குறுக்கு சைட்டு

trochanters
trunk muscles
typical postures of the arms

சதாவைசயலும்புப் சபருசமாட்டு

upper motor neuron bladder
urologist
vesical filling

பமல்இயக்க நரம்பணுத் பதங்குவப

wedge compression

ஆப்பு அழுத்தம்

முதுகுத்தண்டு பின்மைக்கப் பயிற்சிகள்
முள்ளுருப்புவைப்பு
முதுசகலும்பு முன்பிறழ்வு

சபாச்சு பமற்புற அழுத்தம்
பாதிக்கப்பைக்கூடிய
கைட்வைச்சந்தி
மார்புசார் /பமல்முதுகுசார்
மார்புக்கீ ழ் முதுகுசாரிைம்

முக்காைி நைப்பு
சபருங்கிவளத் தவசகள்
வககளின் ைவகமாதிரிக் கிவைநிவைகள்
சிறுநீரக மருத்துைர்
சிறுநீர்ப்வப நிவறதல்
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8. இடுப்பபலும்பு முறிவுகள்
English

தமிழ்

abdominal wall
ala
altered gait

ையிற்றுச் சுைர்

ambulant

நைமாட்ைத் திறன்

analgesics
antero-posterior compression

ைைியுணர்வு நீக்கி

antero-posterior direction
automobile
bladder

முன்பின்புறத் திவச

catheter

சசயற்வக ைடிகுழாய்

coccydymia
coccyx

ைாசைலும்பு ைைி

colon

சபருங்குைல்

congruous
crush injury

சமதளமாை

cystogram
cystostomy
diagnostic test

நீர்ப்வபக் கவறப்பைம்

distraction
extra pelvic

பிரிப்பிழுவை

extra peritonial rupture

ையிற்றுள்ளுவற சைளிப்பிளவு

extra peritonial space

ையிற்றுள்ளுவற சைளியிைம்

extra vasation of urine

சிறுநீர் சைளிப்பாடு

fat embolism
femoral pin traction
fixation pins

சகாழுப்பு மிதவை அவைப்பு

foramen
genito urinary surgeon
gluteus maximus muscles

எலும்புத்துவள

haemarrhage
hammock
hamstring muscle

இரத்த ஒழுக்கு

hemipelvis

அவர இடுப்சபலும்பு

iliac bones
inferior iliac

இைியாக் எலும்புகள்

intra peritonial rupture

ையிற்றுள்ளுவற உட்பிளவு

இறக்வக உரு
மாறுபட்ை நவை

முன்பின்புற அழுத்தம்
உந்து ஊர்திகள்
சிறுநீர்ப்வப

ைாசைலும்பு

சநாறுங்கு சிவதவு
பமற்புற சிறுநீர்ப்வபத் திறவை அறுவை
பநாய் அறுதிச்பசாதவை
அடிையிற்றவறயின் சைளிப்பக்கம்

சதாவைஎலும்பு ைல்ஊசிஇழுவை
சபாருத்து ஊசி
சிறுநீரகப் பிறப்புறுப்பு அறுவை மருத்துைர்
புட்ைப் சபருந்தவச
கித்தான் சதாட்டில்
பின்சதாவைத் தவச

இைியாக் எலும்பின் கீ ழ்ப்புற முவை
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English

தமிழ்

intrapelvic
intrapelvic veins

அடிையிற்றவறயின் உட்பக்கம்

ischium
lateral compression

புட்ை எலும்பு

lateral recumbancy
localised

பக்கச் சாய்நிவை

oblique view radiograph

சாய்வுபநாக்கு ஊடுகதிர்ப் பைம்

pelvic cavity

அடிையிற்றவற

pelvic frame
pelvic ring

இடுப்புச் சட்ைம்

pelvic viscera
pelvic wall veins
pelvis sling

இடுப்பு உள்ளுறுப்பு

perineum
rami
rectum

கழிைாய்ச் சூழல்

rectus femoris

பநராை சதாவைத்தவச

sacro iliac joint
sacro iliac pain

திரிக இைியாக் எலும்பு மூட்டு

sacro iliac support
sacrum
sartorius

திரிக இைியாக் ஆதாரம்

shearing
superior iliac spine
supine

சறுக்குப் சபயர்ச்சி

supra pubic

கைட்வை எலும்பின் பமற்புறம்

symphysis pubis
tibial traction

கைட்வைச் சந்தி

toning up
urethra

ைலுவூட்டும்

veins
visceral injuries

சிவரகள்

இடுப்பு உட்பக்கச் சிவரகள்
பக்கைாட்டு அழுத்தம்
ைவரயவறக்குட்பட்ை

இடுப்பு ைவளயம்
இடுப்புச்சுைர்ச் சிவரகள்
இடுப்சபலும்புத் சதாட்டில்கட்டு
கிவளகள்
மைக்குைல்

திரிக இைியாக் மூட்டுைைி
திரிகம்
சதாவை கால்மைக்குத் தவச
இைியாக் எலும்பின் பமல்முவை
மல்ைாந்த நிவை

கீ ழ்க்கால் எலும்பு இழுவை
சிறுநீர்க் கீ ழ்ைடிகுழாய்
உள்ளுறுப்புச் சிவதவுகள்
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9. பவளிக்காய முறிவு
English

தமிழ்

abdominal injuries
acute abdomen
adjunct

ையிற்றுச் சிவதவுகள்

administer

சசலுத்துதல்

anaerobic infection
anti gas gangrene serum

காற்றிைி உயிரிகளின் தாக்கம்

antibiotics
antiseptic solution
atmospheric pressure

நுண்ணுயிர்க் சகால்ைிகள்

bleeding

இரத்த ஒழுக்கு

bone graft
bone segment loss

எலும்புப் பதியன்

break down

உருக்குவைவு

carbon di-oxide
closure of the wound

கரியமிை ைாயு

compound from within
compound from without
contamination

உள்ளிருந்து ஏற்பட்ை சைளிக்காய முறிவு

counter incisions
culture

எதிர்ப்பக்க சைட்டுகள்

dead muscle tissue

மாண்ை தவசத்திசு

delayed primary closure

காைந்தாழ் முதன்வம மூைல்

depression

உளச்பசார்வு

devitalised
draped
edematous muscles

உயிராற்றைற்ற

emergency guillotine amputation
exotoxin
extent depth

அைசரநிவை கில்ைட்டின் உறுப்பு நீக்கம்

exteremity
faecal matter
fascia

வக /கால்

fascio-cutaneous flap

திசுத்தகட்டுத் பதால்பட்வை

firm bandage
foreign matter

இறுக்கமாை கட்டு

frayed

பதய்ந்து இறுதல்

திடீர் ையிற்றழற்சி
பசர்ப்பு

ைாயு உறுப்பழுகல் எதிர்ப்பி ஊை ீர்
சீ ழ் எதிர்ப்பிக் கவரசல்
ைாயுமண்ைை அழுத்தம்

எலும்புக்கூறு இழப்பு

புண்வண மூடுதல்
சைளியிைிருந்து ஏற்பட்ை சைளிக்காயமுறிவு
தூய்வமக்பகடு
நுண்ணுயிர் ைளர்ப்பு

துணியால் மூடுதல்
நீர்ைக்கத்
ீ
தவசகள்
புறநச்சு
ஆழப்பரப்பு
மைப்சபாருள்
திசுத்தகடு

சைளிப்சபாருள்
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English

தமிழ்

fulminant fatal type
gauze

கடும் ைவகயிைது

globulin
glucose saline

கிைாபுளின்

gluteal region
gram positive

பிட்ைபமடு

gross injury

ைன்வமயாை சிவதவு

high velocity trauma

மிவகபைகக் காயம்

hitched
human tentanus immuno globulin
hydrogen

இழுத்தல்

hyperbaric
immune
inflammatory warmth

மிவக அழுத்த-

irrevocable
irrigate
isotonic saline

மீ ட்டுப் சபற இயைாத

laceration
local antibiotic
low velocity injury

சிராய்ப்பு

mangled
massive
morbidity

சின்ைபின்ைமாை

mucus membrane
nonviable
oxygen

சீ தச்சவ்வு

peripheral circulatory failure

புறக்குருதிபயாட்ைக் குவறபாடு

persist
pin

நிவைத்தல்

poly valent
potent

பல்ைாற்றல்மிகு

pre-chemotherapeutic era
pressure dressings
primary closure

பைதியல் மருத்துைக்காை முன்ைிவை

procedure of wound toilet

புண்கழுவுச் சசயல்முவற

prophylaxis

பநாய்த்தடுப்பு

proteolytic

புரத அழிப்பித் தன்வமயது

proximal amputation
reconstructive surgery

பமல்மட்ை உறுப்பு நீக்கம்

re-examined

மீ ண்டும் ஆய்வு சசய்தல்

routine

நவைமுவற ஒழுங்கு

ைவைத்துணி
சர்க்கவர உப்புநீர்
கிராம் சாயத்திற்கு பநர்ைிவளவு அளிப்பவை

மாைிை இசிவுத் தடுப்பாற்றைளிக்கும் கிளாபுைின்

வெட்ரஜன்
பநாய் எதிர்ப்பாற்றல்
அழற்சி சார் சைதுசைதுப்பு
பாய்ச்சுதல்
இவணநீர்ம உப்புநீர்
ைவரயறுத்த நுண்ணுயிர்க்சகால்ைி
குவறபைகச் சிவதவு
சபருமளவு
பநாயுறுதல்
மாண்ை
உயிர்ைளி

பிவணப்பூசி
ஆற்றல்மிகு
அழுத்தக் கட்டுகள்
முதன்வம மூைல்

மீ ட்டுருைாக்க அறுவைச் சிகிச்வச
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English

தமிழ்

sacharolytic
secondary closure

சர்க்கவர அழிப்பித் தன்வமயது

sensor organ
sequestrectomy

உணர்வுறுப்பு

serosanguinolent
serum

ஊை ீர்க்குருதி

severed nerves

சைட்டுப்பட்ை நரம்புகள்

sinuses

குழிப்வபகள்

site of election
skin grafting

இைத்பதர்வு

skin loss
split skin graft
spore

பதால் இழப்பு

sterile pad
stitched
tetanus toxoid booster dose

தூய்வமயாை பஞ்சுத்திண்டு

thicken

திண்வம

toxemia
toxic condition

நச்சுக்குருதி

turniquet control
types of closure
units

குருதி ஓட்ைத்தவைக்கட்டு

valent
vaseline
very fulminant cases

ஆற்றல்

viable

ைாழும்

இரண்ைாம் நிவை மூைல்
மடிந்தஎலும்பு அறுவைமருத்துைம்
ஊை ீர்

பதால் பதியன்
பிளவைத்பதால் பதியன்
கருமூைம்
வதயைிடுதல்
இசிவு நச்சசதிர் ஊக்கிமருந்து

நச்சுக்கைப்பு நிவை
மூடுமுவறகள்
அைகுகள்
பைசைின்
மிவகக்கடும் பநாயர்
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10. பமன்திசுச் சிரதவுகளும், விரளயாடல்
சிரதவுகளும்
English

தமிழ்

abduction

ைிைகல்

abduction external rotational violence

ைிைக்க சைளிச்சுழல் தாக்கம்

abduction movement
abduction violence

ைிரிஅவசவு

amateur
analgesics
anterior drawer sign

சபாழுதுபபாக்கு

anterior gliding
anterior horn tear
anterior talo fibular ligament
anti inflammatory drugs

முன்புற நழுைல்

Apley's grinding test

அப்பை'யின் அழுத்த ஆட்டுச் பசாதவை

arm drop sign
arthroscopic examination

பதாள் சதாங்கல்குறி

arthrotomy
aspect
aspirated

மூட்டு சைட்டுத்திறப்பு

bad posture
biceps brachii

தைறாை அவமவுநிவை

bicipital
bicipital groove

இருதவைப்புவைய

brachialis

பமற்வகத் தவச

bucket handle tear

ைாளிக் வகப்பிடிக்கிழிவு

classical
coach
collateral ligament

முதல் தரமாை

commonest lesion
curative treatment
darning the gap

மிகப்சபாதுைாை மாறுபாடு

degenerated

சசயைிழந்த

degenerated tendon

ஆற்றல் இழந்த தவசத்தவள

deltoid ligament

சைல்ைாய்ட் பிவணயம்

demoralising
derangements

மைவுரம் குன்றல்

diathermy

மின்தீய்ப்பு கருைி

ஒடுக்கத் தாக்கம்
ைைி நீக்கிகள்
முன்புற இழுப்புக்குறி
முன்புறக்சகாம்புக்கிழிவு
முன்புறக் கணுக்கால்சார் சிம்சபலும்புப் பிவணயக்கூறு

அழற்சி எதிர்ப்பி மருந்து

மூட்டு அகபநாக்கி ஆய்வு
பண்புக்கூறு
ஊசி மூைம் உறிஞ்சல்
பமற்வக இருதவைத்தவச
இருதவை ைரிப்பள்ளம்

பயிற்சி ஊக்குபைர்
துவணப் பக்கப் பிவணயம்/இவணமருங்குப் பிவணயம்

பநாய் தீர்க்கும் சிகிச்வச
இவைசைளிவய அவைத்துப் பின்ைல் வதயைிைல்

சீ ர்பகடுகள்
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English

தமிழ்

disruption
dissecans

தகர்வு

distal attachment
dorsiflexion

கீ ழ்மட்ை இவணப்பு

ecchymosis
eversion

பைர் இரத்தக்கட்டி

first degree sprain

முதைாம் தரப் பிறழ்ச்சி

gastrocnemius

கணுக்கால் முழங்கால் மைக்குத்தவச

grade
groove

படித்தரம்

gymnastics
haemarthrosis
heel

தவச ைலுக்கூட்டு ஆட்ைம்

horizontal tears
incidence
inversion strain

கிவைநிவைக் கிழிவுகள்

joint line

மூட்டுக்பகாடு

joint surface widening
lachman's test

மூட்டுப்பரப்பு ைிரிவு

lateral ligament
laxity
ligamentum patella

சைளிப்பக்கப்பிவணயம்

limit
longitudinal tears
loose body

மட்டுப்படுத்தல்

Mc Murray's test

மாக்முர்பர ' பசாதவை

mechanical disorder
medial ligament

இயக்கச் சீ ர்குவைவு

medial meniscus
menisectomy
middle calcaneo fibular ligament

உள்பிவறநிைாச் சவ்வு

oblique tears
occupational strain
osteochondritis

சாய்வுக் கிழிவுகள்

painful arc

ைைி ைவளவு

partial

ஒருபகுதி

partial rupture

பகுதிப்பிளவு

plantor flexion
posterior horn tear
posterior talo fibular ligament

அங்கால் மைக்கம்

predisposing factor

பநாய்த்தாக்க நிவைக் காரணி

கூறுபடுதல்
பின்ைவளவு
சைளித்திருப்பம்

ைரிப்பள்ளம்
மூட்டு இரத்தக்கசிவு
குதிகால்
நிகழ்வு
உள்திருப்ப மிவக இழுைிவச

ைாக்மன் பசாதவை
தளர்வு
முழங்கால் சில்சைலும்புப் பிவணயம்
நீளைாக்குக் கிழிவுகள்
தைிநிவைப்பட்ை துண்டு

உட்பிவணயம்
பிவற நிைாச் சவ்வுத் தரிப்பு
நடுைிைக் குதிகால்சார் சிம்சபலும்புப் பிவணயக்கூறு

சதாழில்சார் நைிவு
குருத்சதலும்பு அழற்சி

பின்புறக் சகாம்புக் கிழிவு
பின்புறக் கணுக்கால்சார் சிம்சபலும்புப் பிவணயக்கூறு
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English

தமிழ்

professionalised
proximal attachment

ைாழ்க்வகத் சதாழிைாக்கம்

quadriceps
quadriceps wasting

நாத்தவைத் சதாவைத்தவச

reinforced
rotator cuff

ைலுப்படுத்தல்

second degree sprain

இரண்ைாம்தர பிவணப்புப் பிறழ்ச்சி

semilunar cartilage

அவரைட்ைக் குருத்சதலும்பு

shoe
short wave

புவத மிதியடி

skill
soft tissue injuries
spirit

திறவம

sports injuries
sprain
stamina

ைிவளயாைல் சிவதவுகள்

strain

மிவக இழுைிவச

stress radiography
strict

அழுத்த ஊடுகதிர்ப்பைம்

sub acrominal
supra spinatus
synovitis

பதாள் உச்சியின் அடி

tendinitis
third degree sprain
total menisectomy

தவசத்தவள அழற்சி

total rupture

முழுவமப்பிளவு

trainer
training

பயிற்சி ஆசிரியர்

tripped
valgus

இைறல்

worn out

பதய்ந்த

பமல்மட்ை இவணப்பு
நாத்தவைத் தவசச்சூம்பல்
சுழற்றிப்பட்வை

சிற்றவை
சமன்திசுச் சிவதவுகள்
ஆர்ைம்
தவசப் பிறழ்ச்சி
உறுதி

கடுைவரயவற
பதாள் பமல்தூக்கு தவச
மூட்டுவற அழற்சி
மூன்றாம் தரப்பிறழ்ச்சி
முழு சமைிஸ்கஸ் தரிப்பு

பயிற்சி
சைளிைவளவு
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11. நைம்புச் சிரதவுகள்
English

தமிழ்

abductor digiti minimi
abductor pollicis
abductor pollicis brevis

ைிரல்ைிரி சிறுதவச

activity

சசயல்படுதல்

anatomical factors
anhydrosis

உைற்கூறுசார் கூறுகள்

anizarine powder
anterior primary rami
anterior superior iliac spine
ape thumb deformity

அைிசாரின் சபாடி

arthotic appliance
arthrodesis
ascending order

முைநீக்கு சாதைம்

axon
axonal disruption
axonotmesis

நரம்பு பைர்

blunting
border
brachio radialis

மழுங்கல்

brevis muscles
bulb

குறுந்தவசகள்

Bunnel's operation

புன்சைல் அறுவை

causalgic pain

காரணமில்ைா எரிச்சல் ைைி

cervical nerve

கழுத்து நரம்பு

chemical neuritis
circumflex nerve palsy

பைதிப்சபாருள் நரம்பழற்சி

clasping test

பற்றுச் பசாதவை

clean cut injuries
closed injuries
clumped

முழுசைட்டுச் சிவதவுகள்

cock-up splint
collateral buds

பமல்ைவளந்த அவணைரி

column

நிரல் அணி

common peroneal
compound palmar ganglion
constricted pupil

சபாது சபபராைியல்

contractions of the first dorsal interrrossei

முதல் சைளிப்புற ைிரைிவைக் குறுக்கங்கள்

கட்வைைிரல் ஒடுக்கித்தவச
கட்வைைிரல் ைிைக்குக்குறுந்தவச

ைியர்வையின்வம
முன்புற முதன்வமக்கிவள
முன்புற பமல்கவை முள்
ைாைில்ைாக்குரங்குப் சபருைிரல் உருக்குவைவு

மூட்டிறுக்கி அறுவை
ஏறுைரிவச
நரம்புபைர்த் தகர்வு
நரம்புபைர்த் தரிப்பு
கவர
பமற்வக ஆரத்தவச
குமிழ்

ைில்லுரு நரம்பு ைாதம்

உட்சிவதவுகள்
முடிச்சாகுதல்
இவணமருங்கு அரும்புகள்

அங்வகச் பசர்ம காங்கிைியன்
சுருங்கிய கண்மணி
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English

தமிழ்

crutch
crutch palsy

தாங்குபகால்

cylinders
debris

உருவளகள்

deltoid
dermatome area

பதாள்பட்வை நிமிர்த்தி முக்பகாணத்தவச

deviation

தைம் ைிைகல்

distally

கீ பழ

dorsiflex
dynamic splint

பமல்தள மைக்கம்

electric stimulation
electromyography
electrophysiology

மின்மத்தூண்ைல்

eliminated
endoneural tube
endoneurium

நீக்கல்

entrapment neuropaty

அகப்படுத்தும் நரம்புபநாய்

epineurium
Erb's paralysis

பமல்நரம்புவற

Erb's point
extensor carpi radialis longus
extensor compartment

எர்ப் இைம்

extensor function
extensor halucis longus
extensor pollicis brevis

நீட்டுச் சசயல்நிவை

extensor pollicis longus

சுட்டுைிரல்நீட்டி சநடுந்தவச

factors
fibrils

கூறுகள்

fibro-osseous tunnel
fibrous canal

நாரியல் எலும்புக்குவக

first degree injury
fist
flail

முதல்தரச் சிவதவு

flexor carpi radialis

மணிக்கட்டு மைக்குத்தவச

flexor carpi ulnaris tendon
flexor digitorium sublimis

மணிக்கட்டு மைக்குஒடுக்கத் தவசத்தவள

flexor pollicis longus
ganglion

சபருைிரல் மைக்கு சநடுந்தவச

glioma

இவணப்பு அணுக்கட்டி

globular neuroma

நரம்புக்பகாளம்

தாங்குபகால் ைாதம்
சிதறல்
பதால்பரப்பு

இயங்குநிவை அவணைரி
தவச மின்ைவை ைவரைி
மின் உைைியங்கியல்
உள் நரம்புவறக் குழாய்
உள்நரம்புவற

எர்ப் ைாதம்
ஆரநீட்டி சநடுந்தவச
நீட்டுப்பகுதி
கட்வைைிரல் நீட்டிசநடுந்தவச
சுட்டுைிரல்நீட்டிக் குறுந்தவச

நுண்ணிவழகள்
நாரியல் கால்ைாய்
உள்ளங்வகப்பிடி
சதாளசதாளப்பு

ைிரைின் பமம்பபாக்கு மைக்குத்தவச
நரம்பு முடிச்சு
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English

தமிழ்

periodic
peripheral nerve

குறித்த காைம்

physical medicine
physiologically

இயல்மருந்து

pointing index finger
post-ganglionic injuries

நீட்டும் ஆட்காட்டி ைிரல்

post-ganglionic sympathetic fibres

பரிவுப் பின்நரம்பு முடிச்சுஇவழகள்

pre-ganglionic level

நரம்பு முடிச்சு முன்ைளவு

progressive active exercises
proliferate

பமம்பட்ை தன்னூக்க உைற்பயிற்சிகள்

pronated
pronator teres
pronator teres tendon

குப்புறப் புரண்டு

prothesis
protoplasm
protoplasmic extensions

சசயற்வக உறுப்பு

ptosis

இவம இறக்கம்

quadratus
radial half of the ring finger

சசவ்ைகத் தவை

radial palsy
Ranvier node
recurrent dislocation

ஆவரைாதம்

regeneration
Rhomhoids muscles
Robert Jones operation

புத்தவமப்பு

sacral plexus

திரிக நரம்புப்பின்ைல்

saturday night palsy
Schwann cell sheath

சைிக்கிழவமஇரவு ைாதம்

sciatic nerve palsy
second degree injury

இடுப்பு-சதாவை நரம்பு ைாதம்

Seddon's classification
sensory end organs
sensory receptor

சசைான் ைவகவம

sensory supply

உணர்வு சகாடுத்தல்

serratus anterior
sheath

சிறசகலும்பு உயர்த்து தவச

short flexor muscles
simian hand

சிறு மைக்குத்தவசகள்

spinal nerve

முதுகுத்தண்டு நரம்பு

sprouting

துளிர்த்தல்

ஓரநரம்பு
உைைியங்கியைின்படி
நரம்புமுடிச்சுப் பிற்சிவதவுகள்

சபருகுதல்
வகப் புரட்டித்தவச
வகப் புரட்டித்தவசத்தவள
நிணமூைநீர்
நிணமூைநீர் நீட்டிப்புகள்

பமாதிரைிரைின் ஆவரப்பகுதி
ரான்ைியர் கணு
சதாைர் மீ ள்மூட்டுைிைகல்
சாய்சதுரத் தவச
ராபர்ட் பஜான்ஸ் அறுவைமுவற

ஷ்ைான் உயிரணுஉவற
இரண்ைாம் தரச்சிவதவு
உணர்வு நுைிஉறுப்புகள்
உணர்வு ஏற்பி

உவற
சிமியன் வக
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English

தமிழ்

strength duration curve
subjective

ைைிவமக்காை அளவு ைவளவு

subscapularis muscles
sudomotor function

பதாள் எலும்புக் கீ ழ்த்தவச

sudomotor sign
sunderlands classification

ைியர்வைச்சுரப்பி இயக்கக்குறிகள்

supple

குவழவு

supra condylar fracture

கணுபமற்புற முறிவு

tarsal tunnel syndrome
tendon transfer operation

கணுக்கால்குவக பநாய்க்குறி

terminal end
termination
thenar muscles

முவைமுடிவு

thermography
thigh
thoracic nerve

சைப்பமாற்ற அளைி

tibial nerve

கீ ழ்க்கால் முன்நரம்பு

tibialis anterior
Tib's position

கீ ழ்க்கால் முன்தவச

Tinel's sign
tingling
transposition

டிசைல் குறி

triple arthrodesis
tropic
turniquet palsy

முக்கூற்று மூட்டிறுக்கி அறுவை

ulceration

புண்ணாதல்

ulnar claw hand deformity
valgus injuries

முன்வக உருக்குவைவு நகைடிைக்வக

volar aspect
Wallerian degeneration

உள்ளங்வகப் பகுதி

தன்ைியல்பாை
ைியர்வைச்சுரப்பி இயக்கச் சசயல்நிவை
சுந்தர்ைாண்ட் ைவகவம

தவசத்தவள மாற்று அறுவை
முடிப்புகள்
உள்ளங்வக சைளித்தவச
சதாவை
மார்பு நரம்பு

டிப் அமர்வுநிவை
சிைிர்ப்பு
அமர்வுநிவை மாற்றம்
பமற்பரப்பு
தற்காைிக இரத்த அவைப்பு ைாதம்

சைளிைவளவுச் சிவதவுகள்
ைாசைரியன் அழிவு
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12. நாளவட்டச் சிரதவுகள்
English

தமிழ்

acute ischaemia
acute stage
airway obstruction

திடீர்க் குருதியூட்ைக் குவற

amputation rate

உறுப்புத்தரிப்பு ைிகிதம்

anterior tibial compartment
arterial ischaemia

கீ ழ்க்கால் முன்புறப்பகுதி

arterial obstruction
arterial repair
arterial wall

தமைித்தவை

arteriography

தமைி ைவரபைஇயல்

arterio-venous fistula
brachial artery

தமைிச்சிவர ஒருவமயாக்கம்

calf

சகண்வைக்கால்

cellular response
clinical presentation

உயிரணுசார் ைிவளசசயல்

closed vascular injuries
collateral circulation
comminuted 'T' or 'Y' intercondylar fractures

நாளைட்ை உட்சிவதவுகள்

compartment syndromes
compression

தவசக்கூறு அழுத்த பநாய் அறிகுறிகள்

cramp like pain

பிடிப்பு ைைி

decompression

அழுத்தக் குவறப்பு

deep haematoma

ஆழ்குருதிக்கட்டி

deep posterior compartment
deep posterior tibial compartment
direct pressure

ஆழ்பின்பகுதி

distal ischaemia
division of the artery
dorsalis pedis pulsation

சதாவைக் குருதியூட்ைக்குவற

embolism
equinus
exploration

மிதப்பு அவைப்பு

false aneurysm

சபாய்க் குருதிநாளப்புவைப்பு

fascial decompression
femoral artery

திசுத்தகட்டு அழுத்தநீக்கம்

fracture of the upper end of the tibial shaft

கீ ழ்க்கால் தண்டின் பமல்முவை முறிவு

நிகழ்ந்த உைைிவை
காற்று ைழித்தவை

தமைிக் குருதியூட்ைக்குவற
தமைிச்சசப்பம்
தமைிச்சுைர்

பமற்வகத் தமைி

மருத்தடித் பதாற்றம்
மாற்றுைழி ரத்தஓட்ைம்
கணுைிவை 'T'அல்ைது 'Y' சநாறுங்கு முறிவுகள்
அமுக்கம்

கீ ழ்க்காைின் ஆழ்பின்புறப்பகுதி
பநர் அழுத்தம்
தமைியில் பிளப்பு
பாத பமல்தளத் தமைித்துடிப்பு
குதிபயற்றம்
பதைல்

சதாவைத்தமைி
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English

தமிழ்

gastrocnemius muscle
haemorrhage

கணுக்கால் மைக்குத் தவச

infarction
injudicious bandaging

திசுமடிவு

intimal tears
occlusion

குருதிக்குழாய் உட்சிவதவு

open injuries

சைளிக்காயச் சிவதவுகள்

open major vascular injuries
origin of the anterior or posterior tibial arteries
parasthesia
popliteal

சபரிய நாளைட்ை சைளிச்சிவதவுகள்

popliteal fossa
posterior tibial pulsation
progress

முழங்கால் பள்ளம்

proximal pressure
pulsating
pulselessness

பமல்மட்ை அழுத்தம்

radial pulse
recover
reversible

ஆவர நாடித்துடிப்பு

sloughing
subfascial compartment syndrome
subfascial haematoma

பதால் அழுகி உரிதல்

techniques of resuscitation
thigh
tibial

உயிர்மீ ட்சி உத்திகள்

vascular injury

நாளைட்ைச் சிவதவு

vascular insufficiency
vascular repair

குருதிஊட்ைப் பற்றாக்குவற

vascular trauma

நாளைட்ைக்காயம்

ரத்தஒழுக்கு
நுட்பமின்றிக் கட்டுதல்
குழாய் அவைப்பு

முன்புற அல்ைது பின்புற கீ ழ்க்கால் தமைிகளின் சதாைங்கிைம்

உணர்ைிழப்பு
முழங்கால்
கீ ழ்க்காைின் பின்புற நாடித்துடிப்பு
பரைல்
துடிக்கின்ற
துடிப்பற்று இருத்தல்
நன்ைிவை எய்தல்
மீ ளக்கூடியது
திசுத்தகட்ைடி அழுத்த பநாய் அறிகுறிகள்
திசுத்தகட்ைடிக் குருதிக்கட்டி
சதாவை
கீ ழ்க்கால்

நாளைட்ைச் சசம்வமப்பாடு
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13. உறுப்புத் தரிப்புகள்
English

தமிழ்

above elbow amputation
above knee amputation
actinomycosis

முழங்வகபமல் உறுப்புத்தரிப்பு

amputee

உறுப்பு தரிக்கப்பட்ைைர்

analgesics
arteriosclerosis

ைைிநீக்கிகள்

artificial limb fabrication
aseptic technique
assurance

சசயற்வக உறுப்பு ஆக்கம்

below elbow amputation

முழங்வககீ ழ் உறுப்புத்தரிப்பு

below knee amputation
blood transfusion

முழங்கால்கீ ழ் உறுப்புத்தரிப்பு

buerger's disease

பர்ஜர் பநாய்

bulbous swelling
chondrosarcoma

குமிழ் பபான்ற ைக்கம்
ீ

congenital conditions
cosmesis
crude ablational surgery

பிறைிக்குவற

dud
eradication

நிரந்தர உணர்ைற்ற

esmach's rubber bandage tourniquet

எஸ்மாக் ரப்பர்கட்டு குருதிபயாட்ைத்தவை

excruciating pain

அதிக ைைியுண்ைாதல்

filarial elephantiasis

யாவைத்பதால் ைக்கபநாய்
ீ

finger amputation
flabby
forefoot amputation

வகைிரல் தரிப்பு

forequarter amputation
free drainage
growing epiphyseal plate

முழுக்வக உறுப்புத்தரிப்பு

growth potential
guillotine amputation
haemostasis

ைளர்ச்சி ஆற்றல்

hind quarter amputation

முழுக்கால் உறுப்புத்தரிப்பு

hip articulation
immunotherapy

இவைமூட்டு

leprosy

சதாழுபநாய்

முழங்கால்பமல் உறுப்புத்தரிப்பு
ஆக்டிபைாவமகஸ் காளான் பநாய்

தமைித்தடிப்பு
சீ ழ்ப்புண்ணாகா உத்தி
காப்புறுதி

குருதிபயற்றம்

குருத்துத் திசுப்புற்று
அழகூட்ைல்
சைறும் உறுப்பு நீக்க அறுவை
பைபராடு நீக்கல்

சதாளசதாளப்பாகத் சதாங்குதல்
முன்பாதத் தரிப்பு
தவையற்ற ைடிகால்
ைளரும் குருத்துமுவைத்தட்டு
துண்டிக்கும் உறுப்புத்தரிப்பு
குருதிக்கசிவு நிறுத்தம்

தடுப்பு மருத்துைம்
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English

தமிழ்

ligate
melanomas

கட்டுதல்

mutilation
neoplastic

அங்கைைமாக்குதல்
ீ

non-adherant scar
osteosarcoma

ஒட்ைாத ைடு

phantom limb

அருைப்பக்கவுறுப்பு

phocomelia

வக கால் உருப்சபறாவம

pneumatic tourniquet
predominant indication

ைளிமக்குருதிபயாட்ைத் தவைக்கட்டு

prosthetic procedures
prosthetic technitian
puckered
refined reconstructive procedure

சசயற்வக உறுப்புப் சபாருத்தச் சசயல்முவறகள்

retract
sensory feedback
shoulder disarticulation

பின்ைாங்குதல்

site of bone section
snugly
stump

எலும்புத்பதர்ைிைம்

Syme's amputation
synoviosarcoma
thromboanguitis obliterans

வசம் உறுப்புத்தரிப்பு

through knee disarticulation
total contact socket
ultrasonic therapy

முழங்கால்ைழி மூட்டுசைட்டு

vascular insufficiency

நாளைட்ைக் குருதிப் பற்றாக்குவற

vasospasm
wrist disarticulation

குருதிநாள ைழிச்சுருக்கம்

கருங்கட்டி
திசுக்கட்டி
எலும்புசார் புற்று

தவையாய அறிகுறி
சசயற்வக உறுப்புப் சபாருத்த நிபுணர்
மடிப்புறுதல்
ஒழுங்குமுவறப்பட்ை மீ ட்டுருைாக்கச் சசயல்முவற

உணர்வூட்ை மாற்றம்
பதாள் மூட்டு சைட்டு
சநருக்கிய நிவை
எஞ்சிய பகுதி
மூட்டுஇவணப்புத் திசுப்புற்று
ரத்தக்குழாய் அழற்சி அவைப்பு
முழுவமப் பிடிப்புக் கிண்ணம்
மீ சயாைி மருத்துைம்

மணிக்கட்டு மூட்டுசைட்டு
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14. பின்ைிரணப்புகள்
அ.

மாக்கட்டு உத்திகள் & அரணவரிகள்

English

தமிழ்

adhesive plaster stripes
bisecting point
concertina fashion

ஒட்டுக் கட்வைப்பட்வைகள்

constrict

இறுக்கும்

copying pencil
couch

படிைப் சபன்சில்

cross bar
dog ears
exothermic reactions

மாறுதாழ்

felt
Gamjee pad
hydrated calcium sulphate

ஒட்டுக்கம்பளம்

local edema

ைவரயவறக்குட்பட்ை நீர்ைக்கம்
ீ

M.P.joints
mild steel

உள்ளங்வக ைிரல்மூட்டுகள்

notch
nuckles

சைட்டுத்தைம்

popliteal crease
position of function
primary health centres

முழங்கால் மடிப்பு பரவக

pulley
readymade plaster of paris

கப்பி

safety pin

காப்பூசி

second tightening
slit
solidifies

இரண்ைாம் இறுக்கச் சசயல்முவற

stance phase of the gait
tendo-achilles
tibial tubercle

நைக்கும் பாணியின் பளுத்தாங்கு பருைம்

tincture benzoine
tube plaster slab

சாம்பிராணித் வதைம்

unhydrous gypsum

நீரற்ற ஜிப்சம்

weld

பற்ற வைத்தல்

வமய இைம்
சீ ராக

ஓய்ைிருக்வக
நாய்க்காதுகள்
சைப்ப உமிழ்ைிவை
கம்ஜி சமத்தட்வை
நீபரற்ற கால்சியம் சல்பபட்டு

சமல்ைிய ஸ்டீல்
ைிரல் முட்டிகள்
பணிநிவை
முதைிவைச் சுகாதார வமயம்
தயார்நிவை மாக்கட்டு

கீ றுதல்
திைப்சபாருளாதல்
குதிநாண்
கீ ழ்க்கால் எலும்புப்புவைப்பு
குழாய்ப் பாளமாக்கட்டு
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ஆ.

பபாதுவாை உறுப்புத்தரிப்பு உத்திகளும், பக்க
உறுப்புப் பபாருத்தமும்

English

தமிழ்

accurate
adaptations

துல்ைியம்

air valve

காற்று இதழ்

arterio sclerotic
bevelled

தமைிக் கடிை நிவை

bilateral amputation
bone file
bone section

இருபுற உறுப்புத்தரிப்பு

closed cavity

மூடுபுவழ

components
concept

ஆக்கக் கூறுகள்

conical

கூம்பு ைடிைம்

control cable system
diameter

கம்பிைைக் கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு

dissect
drape
drill

பிரித்தறுத்தல்

electrical potential
elephant boot
end bearing stump

மின்னூட்ை அளவு

endoskeletal

உள்சளலும்பு ைவகயிை

enucleate

பதாண்டுதல்

evolved
exoskeletal
fabrication

படிப்படியாகத் பதான்றல்

flap planning

மடிப்புத்திட்ைம்

forks
gentian violent stick

கைர்த்தல்

haemostasis
harness

குருதிக்கசிவு நிறுத்தம்

hydraulic

நீராற்றல் சார்

ischial seat
laxity
ligate

இடுப்புசார் இருக்வக

lint

கைைிவக

மாற்று அவமப்புகள்

சரிைாக்கல்
எலும்பு அவரப்பான்
எலும்பு சைட்டுத் துண்ைம்

சகாள்வக

ைிட்ைம்
ஒழுங்கு சசய்தல்
துருவுதல்
யாவை மிதியடி
முவை தாங்கும் எஞ்சிய வக /கால்

சைளிசயலும்பு ைவகயிை
சமய்நிவையாக்கம்

மவைநீைக் கடுங்குச்சி
பசணம்

சதாய்வு
கட்டிமுடி
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English

தமிழ்

mechanical fiction
medullary canal

இயக்கப்புவைவு

model
modular

உருமாதிரி

modular system
myo-electric hand

ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ை முவற

obviates

முற்கூட்டி நீக்குதல்

pelvic band

இடுப்புக்கச்வச

periosteal cuff
physiology

எலும்புவறக் கட்டுப்பட்வை

precedence
prehension
profunda artery

முந்துநிவை

profunda vein
prosthetic workshop
quadrilateral

ஆழச்சிவர

racquet incisio

பந்தாட்ை மட்வை

retract
round rimmed socket

பின்ைிழுத்தல்

saw
shoulder strap
solid ankle cusion heel

ரம்பம்

sophisticated
sterile thread
suction socket

நுண்ணயமாக்கப்பட்ை

surface electrodes

பரப்பு மின்ைாய்கள்

suspension devices
swing phase

சதாங்கல் சாதைங்கள்

synthetic fibre
technique of myodesis

சசயற்வகச் பசர்மநார்

technitians
technology
template

சதாழில் நுட்பர்கள்

texture

இவழயவமதி

vacuum
wooden core

சைற்றிைம்

wrist units

மணிக்கட்டு அைகுகள்

அகணிக்கால்ைாய்
ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ை
தவச மின்ைிவசக்வக

பதாற்றச் சசயற்பாடு
பற்றுவக
ஆழத்தமைி
சசயற்வக உறுப்புப் பட்ைவற
நாற்பக்க ைடிவு

ைட்ை ஓரமுவைய கிண்ணம்
பதாள்பட்வை
திண்மக்கணுக்கால் சமத்தவணக்குதிகால்
தூய்வமயாை நூல்
உறிஞ்சு கிண்ணம்

ஊசல் கட்ைம்
தவச இறுக்கி அறுவை
சதாழில் நுட்பம்
மாதிரித் தகடு

மர உள்ள ீடு
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இ.

பக்க உறுப்பின் சமநீ ளமின்ரம

English

தமிழ்

assessment of predicted growth

ைளர்ச்சி முன்மதிப்பீடு

circular model of external fixator
compression distraction apparatus

ைட்ை சைளிப்சபாருத்தி முன்மாதிரி

corticotomy
discripancy
epiphysiodesis

புறணி சைட்டு

extension prosthesis
length inequality
orthorontgenography

நீளமாக்கும் சசயற்வக உறுப்புப் சபாருத்தம்

pelvic tilt

இடுப்புச்சாய்வு

phocomelia
radiological methods of valuation

வக,கால் உருப்சபற்று ைளராவம

statistical survey

புள்ளிைிைரத் சதாகுப்பு அளைடு
ீ

அழுத்தப் பிரிப்பிழுவைக் கருைி அவமப்பு
முரண்பாடு
குருத்துமுவை இறுக்கிஅறுவை
சமநீளமின்வம
எலும்பிய மரபுசார் ைவரைி

ஊடுகதிரியக்கக் கணிப்பு முவறகள்
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ஈ.

முடநீ க்கியல் அறுரவ மருத்துவத்தில் பயன்படும்
ழவதிப் பபாருட்கள்

English

தமிழ்

iron based alloys

இரும்பு அடிப்சபாருளாக அவமந்த உபைாகக் கைவைகள்

joint components
main ingredient
material science

மூட்டுப் பகுதிகள்

metals
monomer
non-magnetic

உபைாகங்கள்

non-metal
orthopaedic surgery
polymer

அபைாகம்

polymethyl methacraylate
sets
silicon elastomer

பாைிசமத்தில் மீ தாக்பரபைட்

stainless steel
standards of composition
tensile strength
titanium based alloys

துருபைறா ஸ்டீல்

wrought type
yield strength

இரும்பின் ராட் ைவக

முதன்வமப் சபாருள்
பைதிப்சபாருள் அறிைியல்
ஒருபடி மூைக்கூறு
காந்தத் தன்வமயற்ற
முைநீக்கியல் அறுவை மருத்துைம்
பைபடி மூைக்கூறு
அவமந்தைங்கல்
ரப்பர் தன்வமயுள்ள சிைிகான்
கட்ைவமவுத்தரங்கள்
ைிவறப்பாற்றல்
வைைாைியம் அடிப்சபாருளாக அவமந்த உபைாகக் கைவைகள்

ைவளவு ைைிவம
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உ.

முடநீ க்கியல் கருவிகளும் துரணக்கருவிகளும்

English

தமிழ்

bevelling
bone cutter
bone holder

சரிைாக்கப்பட்ை

bone lever

எலும்பு சநம்பி

chisel
chuck key

சிற்றுளி

clover leaf
drill
fibro optic cable

குபளாைர் இவை

file

சசதுக்கி

forceps
gouge

பற்றுக் குறடு

hemi-

அவர

instument set
light source

கருைித்சதாகுதி

nibbler
osteotomes
portable

சகாறிப்பான்

rush pin
saw

சகாக்கிப் பிவணப்பூசி

scale

அளப்பான்

scoop

சுரண்டு கரண்டி

spike

பபராணி

trocar

ைடி ஓட்வைத் துவளப்பி

எலும்புக்கத்தரி
எலும்பு இடுக்கி

ஒதுக்குச்சாைி
துவளப்பான்
நாரியல் பார்வைக் கம்பி

ைவள உளி

ஒளியூட்டி
எலும்பு சைட்டி
இைம் மாற்றக்கூடிய
ரம்பம்
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