
ඔෙට���ෙලෙර���ත��වය (otoscerosis)හා
�ෙ��ෙඩ�ෙටා� ශල�ක�මය (stapedotomy)

 අපටශ�දඇෙස�ෙ�ෙකෙ�ද?

���කනප�ධාන ෙකාට� 3කට ෙබ� ��තර ෙකෙර�. එන�බා�රකන,මැද කනහා ඇ��
කන ෙලස�. �ට��ලැෙබන�ව�තරංග (ශ�දතරංග)බා�රකන���ඇ���,ක�
ෙබරය���ගම�කර,ක� ෙබරය උ�ෙ�ජනයකර��ක�පනයකරව�. එමක�පන
තරංග මැද කනහරහා එ�ඇ�ක�ණඅ��කා (auditory ossicles)�ලටගම�කර�.
��ග�කාව (malleus),�ඝා�ය(incus)හා ධරණකය(stapes) ෙලසක�ණඅ��කා�න�. ඒවා
හරහා ඇ��කන ෙවතශ�දතරංග ගම�කර�. එමතරංග ෙගා�ෙබ�ෙල�ෙ�හැඩය
ග�නාක�ණශංඛය�ල� �නා�ආෙ�ගය�බවට ප��,ශ�වන�නා�ව ඔ�ෙ� ෙමාළය
ද�වා ස�ෙ��ෂණය ෙ�. ෙමාළය ම��එයශ�දය� ෙලසට අ�ථ ද�ව�.

 ඔෙටා��ෙලෙර���ත��වය ය��ම�ද?

ෙමයඇ��කෙ����ක�ණඅ��කාවකඇ�වන ෙර�� ත��වය�. ෙම�� ධරණකය
නැමැ� අ��කාෙ� අසාමාන� ව�ධනය�ඇ��ක�ඇ�ෙ� ��වලතාවය�ඇ��ය
හැ�ය. එම අසාමාන� ව�ධනය�සාඇ��කනටගම�කරනශ�දතරංග වල
ප�බලතාවෙ� අ� �ම��� �යහැ� අතර එයශ�දස�ෙ��ෂණෙ�ගැට�ව��සාඇ�වන
ශ�වනඌණතාවය (conductive hearing loss) ෙලසහැ��ෙ�.කලා�ර�� ෙමමත��වය
ශ�වන�නා�ෙ�ඇ��නා�ෛසලවලටබලපා, �නා� ස�ෙ��ෂණෙ�ගැට�ව��සාඇ�
වනශ�වනඌණතාවය (sensorineural hearing loss) ද ඇ��යහැ�ය.

 ඔෙට���ෙලෙර���ත��වයඇ�ව�ෙ�කාහටද?

ෙමයට පැහැ�� ෙ��ව�තවම� අනාවරණය� ෙනාමැ�න��, ෙමමත��වය
පර�පරාගතවදඇ��යහැ�ය. එන�,ඔෙට���ෙලෙර��� ප�� ඉ�හාසය�ඇ�
අෙය�ට එමත��වයඇ��මට ය��� අව�නම�පව�. ෙමයකෙ�ඇ� අ�� වලට
පමණ�බලපාන අතර,ශ�රෙ�ඇ� අෙන�� අ�� වලටබලපෑම�ඇ� ෙනාකර�.
ෙබාෙහ� �ටක� ෙදකටමබලපෑහැ�ය.සාමාන�ෙය� ෙමයතරැණවයෙ��ම උ� වන
ත��වය�.ස��ෂණවලට අ�ව දරැ උපතක� මවෙ�ශ�රෙ�ඇ�වන ෙහ��ෙම�නමය
ෙවන����සාද ඔෙට���ෙලෙර���ත��වයඇ��යහැ�ය.

 ෙම�ඇ� ෙර�ග ල�ෂණ ෙමානවාද?

ප�ධානතම ෙර�ග ල�ෂණයව�ෙ�ක�ඇ�ම අ� �ම�. එෙහ�එම අ� �ම සැල�ය ��
ම�ටමකට පැ��මටවසරගණනාව� �වද ගත�යහැක.සමහර ෙර���ටෙමමශ�වන
ඌණතාවය ඉතා මද වශෙය�ඇ��යහැ� අතර සමහර ෙර���ටසැල�ය ��ම�ටෙ�
ශ�වනඌණතාවය�ඇ� ෙ�.

�ට අමතරව එක �ගටම පව�න ෙඝ�ෂාකා� හඩ�(Tinnitus)ඇ��යහැ�ය අතර ඉතාම



කලා�ර��කරකැ��ත��වය�දඇ��යහැ�ය.

 ඔෙට���ෙලෙර���ත��වය ෙර�ග ���චයකරග�ෙ�ෙකෙ�ද?

උ�ර,කනහා නාසය ��බද �ෙ�ෂඥෛව�වරෙය����ඔබව ප��ෂා කර බල�ඇත,
එ�� ඔබටඇ� ෙර�ග ල�ෂණවලටඇ��යහැ� අෙන�� ෙර�� ත��වද සැල��ලට
ෙගනඔබෙ��යම ෙර�� ත��වය��ණයකර�ඇත.ශ�වනය��බද ප��ෂණ��කර
ඔබටඇ�ෙ� ශ�දස�ෙ��ෂණෙ�ගැට�ව��සාඇ�වනශ�වනඌණතාවය�ද,
(conductive hearing loss) �නා� ස�ෙ��ෂණෙ�ගැට�ව��සාඇ�වනශ�වන
ඌණතාවය�ද (sensorineural hearing loss) යනවග��ණයකරග�ඇත.
ඔෙට���ෙලෙර���ත��වෙ�ඇ� දරැ�තාවය මැනගැ�ම සදහා සමහර අව�ථා වල� �.
� �කෑ� (C.T. scan) ප��ෂණය�ද��මට �� ව�ඇත.

 ඔෙට���ෙලෙර���ත��වයට ප��කාර �� කර�ෙ�ෙකෙ�ද?

��ර වශෙය�මෙමමත��වයසදහා ප��කාරය� ෙනාමැත. එෙහ�ඔබට��කරගත
හැ� ප��කාරක�ම��පය�ම පව�. එම�මෙ� සදහා ��� ප��කාරය� ෙනාකරතැ�මටද
හැක. ෙ� සදහා ඇ� ප��කාර ව�ෙ�ශ�වනාධාරක (hearing aids)භා�ත��මහා
ශල�ක�මය�����ම�.ඔබෙ�ශ�වනඌණතාවය ඉතා �ඩා එක�න���� ප��කාරය�
ෙනාකර ��මටෛව�වරයා �����ෙ�ශකර�ඇත.

ශ�වනාධාරකයභා�ත��මම��ශ�දතරංග වල�වෘතාවය වැ�කර වඩා ෙහා��
ඇ�මටහැ�යාව ලැෙ�.ශ�වනාධාරකභා�ත��ෙ� වා�ය ව�ෙ�එ��ඔබට���
අවධානම�ඇ� ෙනා�ම�. ��ධ ව�ගවල ශ�වනාධාරකඇ� අතර,ඔබෙ�ෛව�වරයා
���ඔබට ��� වනව�ගයඔබ සමගසාක�ඡා කර�රණයකර�ඇත.

 ඔබට ෙය��ත ප��කාරක�මෙ� අර�� ෙමානවාද?

එ�කන�පමණ� ෙමමත��වයට ෙගා�රැ �ඇ�න�,ශල�ක�මය ��කල ප�ඔබට
ශ�දතරංග වල �ශාව��ණයකර ෙඝ�ෂාකා� ප��මක� �වද ෙහා��ඇ�මටහැ�ෙ�.

ඔබෙ�ක� ෙදකම ඉහතත��වයට ෙගා�රැ �ඇ�න�සාමාන�ෙය�ශල�ක�මය ��
කර�ලබ�ෙ�වැ��රම බලපෑම�ඇ�කනටය. එෙ� ��කල ප� අෙන�කනට
ශ�වනාධාරය�භා�තා කලහැ�ෙ�.

ශල�ක�මය��ම ෙහ� ෙනා��ම ��බද ඔබෙ� අදහසඔබටඕනැම අව�ථාවක� ෙවන�
කරගතහැ�ය.ඔබට ඒ ��බදව ය�ගැට�ව�ඇ�න�,ඔබෙ�ෛව�වරයාෙ� සහය
ස�තව ෙවන�ෛව�වරෙය�ෙ� මතයද ලබාෙගන�වද ����රණයකටඑළ�යහැ�ය.

 ශල�ක�මය ��කර�ෙ�ෙකෙ�ද?

�ෙ��ෙඩ�ෙටා� (stapedotomy) ෙලසහැ��ෙවන ෙමමශල�ක�මය සදහා සාමාන�ෙය�
පැයක පමණකාලය�ගත ෙ�.සමහර අව�ථා වල� ෙමය ��නැ� ෙකාට (under general



anesthesia) ��කරන අතර,ඇතැ� අව�ථා වල� කනප�ෙ�ශය පමණ��� ව�ටවාද ��
කර�, (under local anesthesia)�� ව�ටවා ශල�ක�මය ��කරන�ට� ශල�ක�මය
අතර�ර�මකෙ�ඇ�ම ප��ෂා කර බැ�මටහැ�යාව� පව�, එව��රණය�ගැ�මට
ප�ථමඔබෙ�ෛව�වරයා ���ඔබට ඒ ��බදව දැ�ව�කර�ඇත.

ෙම��කැ�ම ��කර�ලබ�ෙ�කනටමද� ඉහ�� ෙහ� බා�ර ශ�වනනාලය (external
auditory canal)ඇ�ල��ය. එ�� ශල� උපකරනම��ධරණකෙ� (stapes) ඉහලම ෙකාටස
ඉව�කර�ලබ�. ඉ�ප� පහත ෙකාටෙ��ඩා �වරය�සකසා එයඇ��කන ද�වා ��ඝ
කර�.සමහර අව�ථාවල� ෙ�ස��රණභා�තෙය�ද ෙමය ��කර�ලබ�.

�ලා��� ෙකාටස�භා�තෙය� අෙන�� අ��කා ෙවතටශ�දතරංග ස�ෙ��ෂණයකර�
ලබ�.බා�රශ�වනනාලයඇ�ලත ෙව����පය� ඉ��කරශල�ක�මය අවස�කර�
ඇත.

ෙමමශල�ක�මය ෙකාතර� �රට සා�ථකද?

අ�දැ�� ස�තශල�ෛව�වරෙය�ම�� ෙමමශල�ක�මය සා�ථක �ෙ�හැ�යාව 80%
�. ෙම�� අදහ� ව�ෙ�ෙර��� 10කෙග� 8 ෙදෙන�ටමශල�ක�මෙය�ප�ව,ශ�වනෙ�
ව�ධනය� අ�දැ�යහැ� බව�.

 ශල�ක�මය�සාඇ��යහැ� සං�ලතා

ෙ�වා ඉතාම�කලා�ර���� �යහැ� සං�ලතා වනන��,ශල�ක�මයට අවසර �මට
ෙපර ඒ ��බදව දැ�ව� ���ම වැදග� ෙ�.

1.ක�ඇ�ම අ� �ම.

ශල�ක�මෙය� අ��කනටහා� �� �ක�ඇ�ෙ� අ� �ම��� �යහැ�ය.සමහර
අව�ථා වල� ශ�වනාධාරකය� ෙයා�ෙගන�වද නැවතශ�වනයයථාත��වයට ප���මට
ෙනාහැ� �මට �වහැ�ය.සාමාන� අ�දැ�ෙම���ෛව�වරෙය� අ��එෙ� �� �මට
ඇ�හැ�යාව ෙර��� 100කෙග�එ� අෙය�ටය. ෙමම ෙ��ව�සා ශල�ක�මයට
සාමාන�ෙය� ෙත�රාග�ලබ�ෙ�වැ��රමඇෙස�ෙ�නැ�කන ෙ�.

2.කරකැ��ග�ය

ශල�ක�මෙය�පැය��පයකට ප�වකරකැ��ග�ය�ඇ��මසාමන�ය ෙදය�. ෙ�
�සා ඔ�කාරයහා වමනයදඇ��යහැ�ය.ශල�ක�මෙය�ප� දව���පය�ගතවන
�රැ ශ�රෙ� ය� අසම��තතාවය�ඇ��යහැ� අතර ස���පය�ගතවන�රැ�ස
චලනයකරන�ටකරකැ��ග�ය�පැව�යහැ�ය. ඉතාම�කලා�ර�� ෙමමකරකැ��
ග�ය ��ඝකා�නව පැව�යහැ�ය.

3.රස ස�ෙ�දනයටඇ�වනබලපෑම

රස ස�ෙ�දනයට උපකා� වන�නා�වක� ෙබරයටආස�නෙය�ගම�කරන අතර,



ශල�ක�මය�සාකලා�ර�� ෙමම �නා�වටහා� �� �යහැ�ය.

එ�ට �ෙ� එ� පැ�තක අසාමාන� රස ස�ෙ�දනය�ඇ�වන අතර, ෙමයතාවකා�ක
ත��වය�. ෙර��� 10කෙග�එ� අෙය�ට ෙමමත��වය ��ඝකා�නව පැව�ෙ�
හැ�යාව� පව�.

4.කෙ�ඇ�වන ෙඝ�ෂාකා� ශ�දය (Tinnitus)

ශල�ක�මෙය�ප�ව ඉහත දැ�� ප�� ක�ඇ�මතව� ��වල � ෙර���හට �ෙ�ෂෙය�
ෙමමත��වයඇ� ෙ�.

ඉහත දැ�� සං�ලතා ව��ක�ඇ�මස���ණෙය�මනැ� �ම,ශ�රෙ� සමබරතාවය
නැ� �මහා රස ස�ෙ�දනයටබාධා �ම ඔබකරන  ර��යාවට බලපැම�ඇ�කරහැ�
න�, ඒ ��බද ශල�ක�මයට ෙපරෛව�වරයා සමග සාක�ඡා කර�න.

සමහරෛව�වරැ� ���ශල�ක�මෙය�ප�ව �ය යට���ම (scuba diving), අහෙ�
���ම (sky diving)හා �� අ�භා�තයට ය� �මා පැන�යහැ�ය.

 ශල�ක�මය ෙ�දනාකා�ද?

සමහර�ටකෙ�ය��� ෙ�දනාව�ඇ��යහැ�න�� ෙර�හෙල�ඔබට සපයන ෙ�දනා
නාශකඖෂධම�� ෙ�දනාව සමනයකලහැ�ය.

 ශල�ක�මෙය�ප�ව

ශල�ක�මය ��කරනලද �නෙ� ෙහ� ඊට ප� �නෙ�� ඔබට ෙර�හෙල��ටව යාහැ�ය.
ශල�ක�මෙය�ප�ව ඉතා �ඩා කරකැ��ල�ඇ��මසාමාන�ය ෙ�.ශල�ක�මෙය�
ස�යකට ෙහ� ෙදකකට ප�වමැ�� ඉව���ම ��කලහැ�ය.සමහර �ටශ�වන
නාලෙය�ය���ශ�ාවය�ඇ��යහැ�ය. ෙබාෙහ� �ට ෙමය ෙව�� ව��ඇ��යහැ�
ශ�ාවය�.ශ�වනනාලෙ� ඉ��කරනලද ෙව�� ස� ෙදකකට ෙහ� �නකට ප�ව ඉව�කර�
ලබ�.

පල� ස���පෙ�කන�ය�වතබාගැ�මට සැල��ම��ය ��ය.ඔබ�නානයකරන
�ට� ෙහ� ෙකා�ඩය ෙස�දන �ට� තරම��ශාල ���කැබැ�ලකවැ��� (vaseline)
�ව�පය� දමා එයකෙ��වරය මතතබ�න.ශල�ක�මෙය�ස���පය�ගතවන�රැ
තැට�ම �� ෙනාකල �� අතර බර ඉ��මද ����ය.නාසය �රා දමන�ට එය ඉතාම�
ෙස����කර�න.ඔබෙ�ෛව�වරයා ���ප��ෂා කරන�රැකනට වාතයඇ���මට
ඉඩ ෙනාෙද�න.සමහර �ට� මාස 3�පමණගතවන�රැමඇ�මසාමන�යත��වයට ප�
ෙනාව�ඇත. ෙර�හෙල��ටව�ය ප�ව එකවරමකනඇ�ම අ� �වෙහා�,කැර���
ග�ය�ඇ��වෙහා� ෙහ� කෙ� අ�ක ෙ�දනාව�ඇ��වෙහා�හැ� ඉ�ම��
ෛව�වරයාහ�ව�න.ඔබට ෙස�ප��ශ�ාව වැළ� අ� �ට� �යාසර��ම ෙහ� ���ම ��
ෙනා��මට උපෙද� ලබා ෙද�ඇත.



 ෙකාපමණකාලය�යන�රැ සාමාන�ය වැඩක��ව��බැහැරව ��ය ��ද?

ස� 2-3��ප�වසාමාන�ය වැඩක��වල�රත�යහැ�ය.


