
පැෙරා��ග���යආ��තශල�ක�ම.
 පැෙරා��ග���ය ය��ම�ද?

පැෙරා��ග���ය ය�ශ�රෙ�ඇ� ෙ�ඨයශ�ාවයකරනප�ධානතමග���ය�. ඒවැ�ග���
ෙදක�ඔබෙ�ක� ෙදකට ඉ��ප����ටාඇත.

 පැෙරා��ග���ෙ� �ශාල �ම�/ගැ��ත�ඇ�ව�ෙ�ඇ�?

පැෙරා��ග���ෙ� ෙකාටසකඇ�වනය� අසාමාන�ය ව�ධනය��සා පැෙරා��ආ��ත
ගැ��ඇ� ෙ�. ෙබාෙහ� අව�ථා වල� ෙ�වා ��කා අවධානම�� ෙතාර �ෛසලවල
ව�ධනය�පමණ�වනඅතරකලා�ර��පැෙරා��ග���යආ��ත��කාත��වදඇ�
�යහැ�ය.

ඔබෙ�ෛව�වරයා ���ගැ��ෙ� ෙකාටස��ඩා ක �ව�ආධාරෙය�ලබාෙගන අ�ල
ප��ෂණ�ය�ල ��කළ ප�, එය�මනව�ගයට අය�එක�දැ� ��ණයකර�ලබ�.

 එමගැ��ත ශල�ක�මය�ම��ඉව�කල��ෙ� ඇ�?

පැෙරා��ග���යආ��තගැ�� ව�� 80%කට�වඩා වැ� ප�මාණය���කා අවධානම��
ෙතාර �ව�,ෛව�වරැ� ඒවා ඉව���මට��ෙ�ශකර�ෙ�,කාලය�සමගඒවා
ක�මක�මෙය�ව�ධනයවන�සා�, ඒ ෙ��ෙව�ඔබෙ� බා�ර ෙප�මට ය�බලපෑම� ��
ඒයහැ��සා� ෙම�ම��කා අවධානම�� ෙතාර � ගැ��කාලය�සමග ��කාව�
බවට ප��ෙ� ය� අවධානම�ඇ��සා�ය. එපමණ�ද ෙනාව,ගැ��ත කාලය�සමග
ප�මාණෙය��ශාල � �ට එයශල�ක�මය�ම��ඉව���මද අපහ� ෙ�.

 පැෙරා��ග���ය ඉව���ෙ�ශල�ක�මය (parotidectomy) ය��ම�ද?

එ�� පැෙරා��ග���යස���ණෙය�මෙහ� එ�� ෙකාටස� ෙහ� ඉව�කර�ලබ�.
ශල�ක�මයඔබට ��නැ�කර ��කර�ලබ�. (under general anesthesia)

ෙම��කැ�ම ��කර�ෙ�ඔබෙ�කනඉ��ෙ� �ට ෙගල ෙපෙදසට වන ෙත�ය. එමකැ��
�වාලය ඉතා ෙහා�� �වප�වන අතරකැළලද ඉතා අවමය.

ශල�ක�මය අවසානෙ� ඔබෙ�ෛව�වරයා ���සමට ය�� රැ�රය එක��මවැළැ��ම
සදහා �ලා���නලය� (drain) ෙයා� ගතහැ�ය. ෙබාෙහ� අව�ථා වල� පැය 24-48�
ඇ�ලතඑමනලයගලවා දමා ඔබට ෙර�හෙල��ටව යාහැ�ය.

 ශල�ක�මය�සා �යහැ� සං�ලතා.

1.��ෙ�මාංශෙ�� වලඇ�වන ��වලතාවය.

��ෙ�මාංශෙ�� වල��යාකා��වය පාලනයකරන�නා�ව වන ෙ�ෂ�න�� (facial



nerve)නැමැ� �නා�ව පැෙරා��ග���යහරහා ගම�කර�ලබ�.ශල�ක�මය අතර�ර�
ෙමම �නා�වටහා� ���වෙහා�,��ෙ�මාංශෙ�� වල ��වලතාවය�ඇ��යහැ�ය.
න�� ෙබාෙහ� අව�ථා වල� ශල�ක�මෙය�ප�ව �වද ෙමම �නා�ව සාමාන� ආකාරෙය�
��යාකර�ලබ�.

ෙකෙ� ෙවත�ග���ෙ�ඇ� අසාමාන� ව�ධනය ෙමම �නා�වට ඉතාම� අස�නෙ� ��ටා
ඇ�න�, (ෙර���ෙග� 15-20% අතර ප�මාණයකට) ඉහත දැ�� ප�� ��ෙ�මාංශෙ�� වල
��වලතාවය�තාවකා�කවඇ��, ස���පය�� ෙමමත��වයස���ණෙය�මපහව
යාහැ�ය. එෙම�මෙර���ෙග� 1%කපමණප�මාණයකට ��ඝකා�නව ෙමමත��වය
පැව�ෙ� අවධානම�ද පව�.

2.��ෙ�හා කෙ�ඇ�වන��ග�ය.

��ෙ�සෙම�තවකා�ක��ග�ය�ශල�ක�මයට ප� ස���පය�යන�රැ අෙ��ෂා
කළහැ� අතර,ක� ෙප�ත ප�ෙ�ශෙ�ඇ�වන��ග�ය ��ඝකා�නව පැව�ෙ� ය�
අවධානම�පව�.

3.රැ�රකැ�� සෑ�ම (haematoma formation).

ෙරා��ෙග� 5%කපමණප�මාණයකටසමට ය�� රැ�රකැ�� එක��ම��� �ය
හැ�ය. එව� අව�ථාවක� ෙර��යානැවත�ශල�ාගාරයට  ර�ෙගන ෙගා�, රැ�රකැ� ඉව�
කර, �ල���නලය� (drain) ස���ම ��කර�.

4.ෙ�ඨය එක��ම.

ග���ෙ�කැ�ම ��කල�ථානෙ� ෙ�ඨයශ�ාවය �ම� 2-5% ද�වා ෙර��� ��සකට�� �ය
හැ�ය. ඒවාද ඉහත දැ�� ප�� රැ�රකැ� එක�වනආකාරයටම සමට ය��එක��ය
හැ�ය. එම එක�වන ෙ�ඨය ���ජය�හා ක �ව�ආධරෙය� ඉව�කලහැ� අතර,
ෙ�ඨය ස���ණෙය�මඉව���මට එය��පවර���මට �� �මටද හැක.

5.ෙ������ෙඩ��� (Freys syndrome)

ශල�ක�මෙය�ප�සමහර ෙර���හට,ක���වල ර� පැහැය�හා දහ�ය දමන
�වභාවය� අ���යහැ�ය.�නා� සැප�ෙ�ඇ�වනතාවකා�ක ෙවන��ම��සා ෙමය
�� �යහැ�ය. ෙමමත��වයට ��යම� ෙලස දහ�ය දැ�ම වළ�වන �වය� (roll-on anti
perspirant) පා���කලහැ�ය.

 ශල�ක�මෙය�ප�ව ෙමම අසාමාන� ව�ධනයනැවතඇ��යහැ�ද?

ඉතා �ඩා අවධානම�පව�. (ෙර���ෙග� 200 �ට 300කෙග�එ� අෙය�ට පමණ)

 නැවත එ�ෙන� සාමාන� වැඩකට��වල�යැ�යහැ�ෙ� ෙකාපමණකාලය��ද?

ශල�ක�මෙය�ස� 2කටප�ව සාමාන� වැඩකට��වල�රත�යහැ�ය.


