
Patient’s Voice 

My name is Xxxxxx (to protect patient’s anonymity) 

I have had diabetes since I was 10-years-old.  

Unknowingly, I had some physical health problems often. Suddenly, one day I fell ill and 

fainted, and I was admitted to St. John's Hospital, Bangalore. The doctor who examined me at 

St. John's Hospital, confirmed me that I had Type I diabetes. But there was nobody in my 

family who had diabetes. Since then I have been taking insulin for Type I diabetes. I finished 

my schooling and college with diabetes. 

Later on, I was diagnosed with kidney problem during my first pregnancy.  I lost my first baby 

boy soon after birth. After that I took treatment for diabetes and kidney problems from Dr. 

Aravindan at Cauvery Hospital, Hosur. 

During May 2020, I was admitted to Cauvery Hospital due to suffocation. Dr. A. Chandrasekar 

(Nephrologist), who examined me at Cauvery Hospital told me that I had to do dialysis. I had 

been on dialysis for four months. Once I had a scan I came to know that I was pregnant for the 

second time (20 weeks). 

In that situation, Dr. A. Chandrasekhar recommended me to consult Dr. Niraja, a Gynecologist. 

They both together continued the treatment of High Risk Pregnancy, I was under Dr. Niraja 

observations for 8 months. 

I gave birth before the 37th week because I could not carry the baby for 10 months. As there 

was no NICU facility at Kauvery Hospital, Hosur. So, I was treated at Narayana Hirudalaya 

Hospital by Dr. Lavanya (Gynecologist). 

At the end of the 36th week, I had labor pains and I was admitted to Narayana Hirudalaya 

Hospital. There I gave birth to a beautiful baby girl through surgery. The baby was born 

underweight (1.8 kg) on 31.12.2020 and she was kept in the intensive care unit. Now my baby 

and I are fine. 

I would like to express my heartfelt gratitude to the doctors and dialysis technicians at Kauvery 

Hospital and Narayana Hirudalaya Hospital for helping me to give birth. Thank you 

 

 



என் பெயர ்XXXX. 

எனக்கு ெத்து வயதிலிருந்தத நீரிழிவு தநோய் இருந்தது.  

அறியெ்ெடோமல், அடிக்கடி எனக்கு உடல் நிலல உெோலதகள் ஏற்ெட்டது. 

திடீபரன ஒரு நோள் எனக்கு உடல்நிலல மிகவும் தமோசமோன 

நிலலலயஅலடந்து மயங்கிய நிலலயில்  என்லன பெங்களூரில் உள்ள 

பசயின்ட் ஜோன்'ஸ் மருத்துவமலனயில் அனுமதிக்கெ்ெடத்டன். 

அங்கு என்லன ெரிதசோதித்த மருத்துவர ்எனக்கு லடெ் 1 நீரிழிவு தநோய் 

இருெ்ெலத உறுதிபசய்தோர.் ஆனோல் எங்கள் குடும்ெதத்ில் யோருக்கும் 

நீரிழிவு தநோய் இருந்ததத இல்லல. அன்றிலிருந்து நோன் இன்சுலின் 

மருந்லத ெயன்ெடுத்திபகோண்டுஇருக்கிறோன். நீரிழிவு தநோய்யுடன் 

நோன் என் ெள்ளிெ்ெடிெ்லெ, கல்லூரிெ்ெடிெ்லெயும் முடித்ததன். 

இந்த நிலலயில் எனக்கு திருமணம் முடிந்தது முதன் முலறயோக 

கருவுற்று இருந்து நிலலயில் தோன் எனக்கு சிறுநீரக ெோதிெ்பு  

ஏற்ெட்டிருந்தது அறியெ்ெட்டது. என் முதல் ஆண் குழந்லத பிறந்து 

இறந்து விட்டது. அதன் பிறகு பதோடரந்்து நோனும் சரக்்கலர தநோய் 

மற்றும் சிறுநீரக ெோதிெ்பிற்கு கோவிரி மருத்துவமலனயில், ஓசூர ்டோக்டர ்

அரவிந்தன் அவரக்ளிடம் சிகிசல்ச பெற்று வந்ததன். 

தம 2020இல் மூசச்ுத்திணறல் கோரணமோக கோவிரி மருத்துவமலனயில் 

அனுமதிக்கெ்ெட்தடன். அங்தக என்லன ெரிதசோதித்த மருத்துவர ்

டோக்டர ்ஏ. சந்திரதசகர ் (பநெ்ரோலஜிஸ்ட்) அவரக்ள் டயோலிசிஸ் பசய்ய 

தவண்டும் எனக் கூறினோர.் நோன்கு மோதங்களோக நோன் டயோலிசிஸ் 

பசய்து பகோண்டிருந்ததன். ஒரு முலற நோன் ஸ்தகன் பசய்த தெோது தோன் 

நோன் இரண்டு இரண்டோவது முலறயோக கருவுற்றுயிருந்தது (20 வோரம்) 

பதரியவந்தது. 

அந்த நிலலயில் டோக்டர ் சந்திரதசகர ் அவரக்ள் டோக்டர ் நீரஜோ  

அவரக்ளிடம் என்லன  ஆதலோசலன பெறசப்சய்தோர.் மருத்துவரக்ள் 



இருவரும் இலணந்து என் ெரிதசோதலனலய பதோடர பசய்து, எட்டோவது 

மோதம் வலர மருத்துவர ்அவரக்ளின் கண்கோணிெ்பில் இருந்ததன். 

என்னோல் ெத்து மோதம் வலர குழந்லதலய சுமக்க இயலோது இயலோத 

கோரணத்தோல் 37வது வோரத்திற்கு முன்தெ குழந்லதலய பெற்பறடுக்க 

தவண்டும் என்றும், இங்கு (கோதவரி மருத்துவமலன) NICU வசதி 

இல்லோத கோரணதத்ோல் நோரோயண ஹிருதோலயோ மருத்துவமலனயில் 

டோக்டர ் லோவண்யோ (மகெ்தெறு மருத்துவர)் அவரக்ளின் உதவியுடன் 

சிகிசல்ச பெற்று வந்ததன். 

36வது வோரம் முடிந்த நிலலயில் எனக்கு பிரசவ வலி ஏற்ெடட்ு 

நோரோயணோ ஹிருதோலயோ மருத்துவமலனயில் அனுமதிக்கெ்ெட்தடன். 

அங்தக எனக்கு அறுலவ சிகிசல்சயின் மூலம் அழகோன பெண் 

குழந்லத பிறந்தது (31.12.2020). குழந்லதயின் எலட குலறவோக (1.8 kg) 

இருந்ததோல் தீவிர சிகிசல்ச பிரிவில் லவத்து கவனித்து வந்தனர ்

இெ்தெோது நோனும் என் குழந்லதயும் நலமோக இருக்கிதறோம். 

எனக்கு குழந்லத பிறெ்ெதற்கு கோரணமோக இருந்த கோதவரி 

மருத்துவமலனயில் உள்ள மருத்துவரக்ளுக்கும், டயோலிசிஸ் 

படக்னிசியன் மற்றும் நோரோயணோ ஹிருதோலயோ மருத்துவமலன 

மருத்துவரக்ளுக்கும் என் மனமோரந்்த நன்றிலய பதரிவித்துக் 

பகோள்கிதறன். நன்றி 


