
ஆஞ்சைனா்ை  
சைமாளித்து  

வாழ்வாம்

ஆஞ்சைனா என்பது, இரத்்தத்்த்ை இ்தய ந�ாயின ஓர் அறிகுறி. உங்கள் இ்தயம் துன்பப்படு்கிறது என்ப்்த 
அது சுட்டிக்காட்டு்கிறது. இரண்டு ந�ாக்கங்களுக்கா்க ஆஞ்சைனாவுககு சைி்கிச்சை அளிக்கப்படு்கிறது: 
�ீங்கள் இயல்பான, அறிகுறி-இல்ா்த, ஆநராக்கியமான ைாழக்்க்ய நமற்்காள்ை்தறகும், உங்கள் 
இ்தய ந�ாய் நமாசைம்ைை்்தத் ்தடுப்ப்தறகும் உ்தவுைது. ைாழக்்கமு்ற மாறறங்க்ள ஏற்படுத்துைதும், 
இரத்்தத்்த்ை இ்தய ந�ாய்ககுச சைி்கிச்சையளிக்க உ்தவு்கிற ஆனட்டி-ஆஞ்சைனல மருந்து்க்ளப 
்பயன்படுத்துைதுநம �ீண்ை்கா்த் ்தீர்வு.
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ஆஞ்சைனா்ை சைமாளித்து வாழ்வாம்

சுருக்கமா்க "ஆஞ்சைனா ்்பகநைாாிஸ" எனறு அ்ைக்கப்படும் ஆஞ்சைனா, 
இ்தயத் ்த்சைககு இரத்்த ஓட்ைம் கு்றை்தால ஏற்படும் ்�ஞசு ைலி அல்து 
அ்சைௌ்காியத்்்தக குறிக்கிறது. இது ்்பரும்்பாலும் �சுககுைது அல்து 
அழுத்துைது ந்பானற உணர்்ை ஏற்படுத்தும். 

ஆஞ்சைனா ைலி ்்பாதுைா்க 2 மு்தல 10 �ிமிைத்துககு நமல �ீடிக்காது. ஓய்வு 
அல்து ்�ட்நரா்கிளசைிாீன எடுத்்தால இது சைாியா்கிைிடும். ்�ஞசு ைலி 
்்தாைர்ந்்தால, உைனடியா்க அைசைர�ி்் உ்தைி்ய �ாை நைண்டும்.

ஆஞ்ச�ா என்ால் என�? 

"ஆஞ்ச�ா ஈகவலனட்" என்ால் என�?

ஆஞ்சைனா ்்பரும்்பாலும் �சுககுைது அல்து அழுத்துைது ந்பானற உணர்்ை 
ஏற்படுத்தும் எனறந்பா்திலும், அறிகுறி்கள் �்பருககு �்பர் நைறு்பை்ாம். 

்பினைரும் ஒனறு அல்து கூடு்தல அறிகுறி்கள் ஏற்பை்ாம்: 

•  மூசசை்ைபபு.
•  அளவுக்க்தி்கமா்க ைியர்த்்தல. 
•  ்பயங்கர அசை்தி. 
•  ் �ஞசு ்தைிர நைறு இைத்்தில ைலி.
•  ையிறறுப ்பகு்தியில ்சைாிக்கா்த அல்து அ்சைௌ்காியமான உணர்வு.

இந்்த அறிகுறி்க்ள உங்கள் மருத்துைர் "ஆஞ்சைனா ஈகை்னட்"  
எனறு அ்ைக்க்ாம். 

???
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்பினைரும் சூழ�ி்்்களில உங்கள் மருத்துை்ர அ்ைக்கவும்:

•  உங்களுககு நமலும் அடிக்கடி ஆஞ்சைனா ைரு்கிறது, அது �ீண்ை ந�ரம் 
�ீடிக்கிறது அல்து கூடு்தல ைலி்ய ஏற்படுத்து்கிறது எனறால.

•  �ீங்கள் மருந்்்த எடுத்்த ்பிறகு சைருமத்்தில அாிபபு அல்து ்தடிபபு உண்ைா்கிறது, 
அல்து உங்களுககு மயக்கநமா குமட்ைந்ா ஏற்படு்கிறது எனறால.

•  உங்கள் ந�ாய் அல்து மருந்து குறித்து உங்களுககு ஏந்தனும் ந்கள்ைி்கள் 
இருந்்தால.

்பினைரும் சூழ�ி்்்களில அைசைர�ி்் உ்தைி்ய �ாடுங்கள்: 

•  15 �ிமிைத்துககு நமல ்�ஞசு ைலி ்்தாைர்ந்்தால.
•  ைைி்காட்டிய்படி ்�ட்நரா்கிளிசைாீன அல்து நைறு ்�ஞசு ைலி மாத்்தி்ர எடுத்்த ்பிறகும் உங்கள் 

்�ஞசு ைலி சைாியா்கைில்் எனறால.
•  உங்களுககு மயக்கம் ஏற்பட்ைால, மயக்கம் ைருைது ந்பால இருந்்தால, அல்து ்த்்சுறறினால.
•  �ீங்கள் மு்கம், ்்க்கள், அல்து ்கால்களில உணர்வு இைந்்தால, அல்து ்திடீ்ரன ்ப்வீனமா்க 

உணர்ந்்தால.
•  ்பார்ப்பது அல்து ந்பசுை்தில ்திடீ்ரன சைிரமம் ஏற்பட்ைால.

எது்ோன் ஆஞ்ச�ா வந்ால் நான மருத்துவ்ர அ்ைகக 
்வண்டும்?

என ஆஞ்ச�ா்வ எப்ேடிக கட்டுப்ேடுத்துவது?
ஆஞ்சைனா உங்கள் இ்தயத்்திலிருந்து ைரும் ஓர் எசசைாிக்்க மணி, எனநை அ்்தக 
்கட்டுப்படுத்்த �ைைடிக்்க்கள் எடுப்பது முக்கியம். 
இ்தறகு மு்தலில உங்கள் ஆஞ்சைனாைின ்பண்பு்க்ள �ீங்கள் ்்தாிந்து்்காள்ள 
நைண்டும்:
•  இந்்த ைலி எ்தனால ஏற்படு்கிறது. 
•  ைலி எதுந்பானறு இருக்கிறது.
•  ைலி எவைளவு ந�ரம் �ீடிக்கிறது.
•  ஓய்வு அல்து ்�ட்நரா்கிளசைிாீன எடுத்்த ்பிறகு ைலி �ிைாரணம் ்கி்ைக்கிற்தா. 

்கைனமா்க ஓர் ஆஞ்சைனா ையாி்ய ்பராமாித்து ைந்்தால, உங்கள் ஆஞ்சைனாைினது அறிகுறி்களின 
்பண்பு்க்ள புாிந்து்்காள்ள முடியும், ஏந்தனும் அறிகுறி்கள் நமாசைம்ைை்்தக ்கைனிக்க முடியும் 
மறறும் சைி்கிச்சைத் ்திற்ன ம்திப்பிை முடியும். எப்படி ஓர் ஆஞ்சைனா ையாி்ய (எ்கட்ரானிக அல்து 
்தாள் ைடிைத்்தில) ்பராமாிப்பது என்பது ்பறறி உங்கள் மருத்துைாிைம் ஆந்ாசை்ன ந்களுங்கள்.
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நான மருநதுகள் எடுப்ேது அவசியமா?

ஆம், ்பாிந்து்ரத்்த்படி �ீங்கள் மருந்து்க்ள எடுத்துக்்காள்ள நைண்டும்! 
அதுமட்டுமல், �ீங்கள் என்னனன மருந்து்க்ள எடுக்கிறீர்்கள், அைற்ற 
எ்தற்கா்க எடுக்கிறீர்்கள், அைற்ற எப்படி, எபந்பாது எடுக்கநைண்டும், அைறறின 
சைாத்்தியமான ்பக்கைி்ளவு்கள் எனன என்பைற்ற அறிந்து்்காள்ைது அைசைியம். 
உங்கள் மருந்து்க்ள குளிர்ந்்த ்தண்ணீருைன மட்டுநம எடுக்கவும். ்பபளிமாஸ ்பைம் 
அல்து ்பைசசைா்ற ்தைிர்த்்திடுங்கள், அது மருந்து்களின இயக்கத்்தில குறுக்கிை்ாம்.
உங்கள் மருத்துைாின அங்கீ்காரம் இனறி ஒருந்பாதும் உங்கள் மருந்து்க்ள 
�ிறுத்்தககூைாது. உங்களுககு ஏந்தனும் ந்கள்ைி்கள் அல்து ்கை்்்கள் இருந்்தால, 
உங்கள் மருத்துைாிைம் அது்பறறிப ந்பசைவும்.

என வாழக்க மு்்யில் மாற்ம் அவசியமா?

உங்கள் ஆஞ்சைனா ்கட்டுககுள் ைந்்ததும், எ்திர்்கா்த்்தில நமற்்காண்டு 
்பிரசசை்ன்கள் ைருை்தற்கான ைாய்ப்்பக கு்றக்க �ைைடிக்்க்கள் எடுப்பது 
முக்கியம். இ்தில உட்்படும் �ைைடிக்்க்கள்:

• உங்கள் எ்ை அ்தி்கமா்க இருந்்தால அ்்தக கு்றக்கவும்.
• ஓர் ஆநராக்கியமான உண்ை உண்ணுங்கள் 
• சுறுசுறுப்பா்க இருங்கள், ைைக்கமா்க உைற்பயிறசைி ்சைய்யுங்கள்.
• �ீங்கள் பு்்கப்பிடிப்பைரா்க இருந்்தால அ்்தக ்்கைிடுங்கள்.
• மது அருந்துை்்த கு்றத்துக்்காள்ளுங்கள்.

ஆஞ்சைனா்ை சைமாளித்து வாழ்வாம்
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உடல் எ்ட ஒரு ேிரசச்�யா? 
அ்தி்க எ்ைநயா அல்து உைல ்பருமநனா இருப்பது, இரத்்தத்்த்ை இ்தய 
ந�ாய்ககும் மறறும் ்்பாதுைா்க எல்ா இ்தய ந�ாய்்களுககும் ஓர் ஆ்பத்துக 
்காரணியா்க ைிளஙகு்கிறது. எ்ை்ய கு்றத்து ்பராமாிப்ப்தன மூ்ம் இ்தய 
ந�ாய்க்கான ஆ்பத்்்தக கு்றக்க்ாம். சைிறிய �ைைடிக்்க்களா்க இருந்்தாலும் 
அ்்தத் ்்தாைர்ந்து ்சைய்யும்ந்பாது ்்பாிய மாறறத்்்த ஏற்படுத்்த முடியும்.

எ்ை்ய கு்றப்ப்தறகு �ீங்கள்:
• உங்கள் ையது, ்பாலினம், உைற ்சையல்பாட்டு அளவு ஆ்கியைறறுகந்கற்ப உங்களுககு எவைளவு 

்கந்ாாி்கள் ந்த்ை என்ப்்த அறிந்து்்காள்ளுங்கள்.
•  ஓர் உணவு ையாி்ய ்பராமாித்து ஒருசைி் �ாட்்களாைது உங்கள் ்கந்ாாி்க்ளப ்பராமாித்து ைாருங்கள், 

அ்தன மூ்ம் உங்கள் உணவுப ்பைக்கங்கள் ்பறறி �ி்றய ்கறறுக்்காள்வீர்்கள்.
•  ைைக்கமா்க உைற ்சையல்பாட்டில ஈடு்படுங்கள்: ஆநராக்கியமான, சுறுசுறுப்பான ைாழக்்க மு்ற்ய 

்க்ைப்பிடிப்பது ஓர் ஆநராக்கியமான எ்ை்யப ்்பறறுக்்காள்ள அல்து ்பராமாிக்க உ்தவும்.

ஏ்்னும் உணவுப் ேத்்ியத்்் நான ்ேண ்வண்டுமா? 

ஊட்ைமான உணநை ஆநராக்கியமான ைாழக்்க மு்றககு அஸ்திைாரம். உங்களுககு 
ைய்தா்க, ைய்தா்க உைலின உணவுத் ந்த்ை கு்றயும், ஏ்னனறால உைலில 
ைளர்சைி்்த மாறறம் ்மதுைாகும். எனினும், உைலுககு ந்த்ையான ஊட்ைசசைத்துக்க்ள 
அளிப்பது முக்கியம். உ்தாரணமா்க, உைலிலுள்ள ்தமனி்க்ளப ்பாது்காக்க உ்தவும் 
எல-ஆர்்கி்னன எனற ்்பாருள் அனறாை உணைிலிருந்ந்த ்்பறப்படு்கிறது. எனநை 
ஆர்்கி்னன ்சைறிைா்க அைங்கியுள்ள உணவு்களான ்பயறு்கள், �ீ் மீன, ்காய்்கறி்கள், 
்கனி்கள் மறறும் ்்காட்்ை்க்ள உண்ணுங்கள். 

உங்கள் உணவு மு்ற்ய நமம்்படுத்்த, மு்தலில உணவுச சைீட்டு்க்ளக ்கைனமா்க 
ைாசைிக்க நைண்டும். 
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்பாிமாறல அளவு 2-3 ந்காப்்ப (55 ்கிராம்)
ஒரு புட்டி வீ்தம் ்பாிமாறல எண்ணிக்்க சுமார் 8 

ஒரு ோிமா்ல் வீ்ம் அளவு
க்லாாிகள் 230 ்்காழுபபுக ்கந்ாாி்கள் 72

்ி�சாி % அளவு * 
சமாத்்க சகாழுப்பு 8 கிராம் 12%

்சைறிவுறற ்்காழுபபு 1 ்கிராம் 5%

மாறு்பக்கக ்்காழுபபு 0 ்கிராம்
சகாலஸட்ரால் 0மி்கி 0%

்சாடியம் 160மி்கி 7%

சமாத்் மாவுசசத்து 37்கிராம் 12%

உணவுசைார் �ார்சசைத்து 4 ்கிராம் 16%

சைர்க்க்ர்கள் 1 ்கிராம் 
புர்ம் 3 ்கிராம்
ைிட்ைமின ஏ    10%
ைிட்ைமின சைி    8%
்காலசைியம்     20%
இரும்புசசைத்து    45%

*்தினசைாி சை்தவீ்த அளவு்கள் ஓர் 2,000 ்கந்ாாி உணைின 
அடிப்ப்ையில அ்மந்துள்ளது.
உங்கள் ்கந்ாாித் ந்த்ை்க்ளப ்்பாறுத்து, உங்கள் 
்தினசைாி சை்தவீ்த அளவு்கள் கூடு்த்ா்கநைா கு்றைா்கநைா 
இருக்க்ாம். 

்கந்ாாி்கள்: 2,000 2,500

்மாத்்தக ்்காழுபபு
�ி்றவுறற 
்்காழுபபு

்்கா்ஸட்ரால
நசைாடியம்
்மாத்்த மாவுசசைத்து

உணவுசைார் 
�ார்சசைத்து

அ்தி்க்பட்சைம்
அ்தி்க்பட்சைம்
அ்தி்க்பட்சைம்
அ்தி்க்பட்சைம்

65்கி
20 ்கி

300மி்கி
2,400மி்கி
300மி்கி 

25்கி

80்கி
25்கி

300மி்கி
2,400 மி்கி

375்கி
30்கி

1-ோிமா்ல் ்கவல்

2- ஒரு ோிமா்ல் வீ்ம் 
சமாத்் க்லாாிகள்

�ீங்கள் �்ைமு்றயில 
எவைளவு ்கந்ாாி்க்ள 

உட்்்காள்்கிறீர்்கள் என்பது

3- இந் 
ஊட்டசசத்துகக்ள 

கு்்த்துகசகாள்ளுஙகள்

மாறு்பக்கக ்்காழுபபு்க்ளத் 
்தைிர்த்்திடுங்கள், �ி்றவுறற 

்்காழுபபு்க்ளக 
கு்றத்துக்்காள்ளுங்கள் 

நசைாடியம் உட்்்காள்ளல அள்ை 
கு்றத்துக்்காள்ளுங்கள்: 

உணைில கு்றைா்க உபபு 
்பயன்படுத்துங்கள் உணவுச 

சைீட்டு்களில இருககும் "கு்றைான 
்்காழுபபு", "்்கா்ஸட்ரால 

இல்்" ந்பானற 
்சைாற்களின அர்த்்தத்்்தப 

புாிந்து்்காள்ளுங்கள். நமலும், 
ஓர் உணைில ஒனறு "இல்்" 

எனறால இன்னானறு "�ி்றய" 
இருககும் என்ப்்தயும் �ி்னைில 

்ைத்துக்்காள்ளுங்கள்!

4- இந் 
ஊட்டசசத்துகக்ள 

்ோ்ியளவு 
சேறறுகசகாள்ளுஙகள்

உங்களுககு அனறாைம் 
ந்த்ைப்படும் உணவுசைார் 

�ார்சசைத்து, புர்தம், ்காலசைியம், 
இரும்புசசைத்து, ைிட்ைமின்கள் 

மறறும் இ்தர ்பயன்தரும் 
ஊட்ைசசைத்துக்க்ள 

ந்பா்தியளவு 
்்பறறுக்்காள்ைது அைசைியம்.

5- ்ி�சாி % அளவு - ஒரு 
சுருககமா� வைிகாட்டி

்தினசைாி ்பாிந்து்ர அள்ை 
்கருத்்தில ்்காள்ளும் ந்பாது, 

ஒற்றப ்பாிமாறலில ஒவ்ைாரு 
ஊட்ைசசைத்தும் எத்்த்ன சை்தவீ்தம் 

உள்ளது என்ப்்த ்தினசைாி % 
அளவு (டிைி) குறிப்பிடு்கிறது. ஓர் 

ஊட்ைசசைத்்்த (உ்தாரணமா்க, 
�ி்றவுறற ்்காழுபபு அல்து 
நசைாடியம்) �ீங்கள் கு்றைா்க 

உட்்்காள்ள நைண்டு்மனறால, 
5 சை்தவீ்தம் அல்து அ்்தைிைக 

கு்றைான % டிைி உள்ள 
உணவு்க்ளத் ந்தர்ந்்்தடுங்கள். 

ஓர் ஊட்ைசசைத்்்த (உ்தாரணமா்க, 
�ார்சசைத்து) �ீங்கள் கு்றைா்க 

உட்்்காள்ள நைண்டு்மனறால, 
20 சை்தவீ்தம் அல்து அ்்தைிைக 

கு்றைான % டிைி உள்ள 
உணவு்க்ளத் ந்தர்ந்்்தடுங்கள்.

உணவுத் ்கவல்கள்

ஆஞ்சைனா்ை சைமாளித்து வாழ்வாம்
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உணவுககா� ோிநது்ரக்ள நான ேினேற்ி�ால் 
்ோதுமா, அல்லது உடறேயிறசியும் சசயய்வண்டுமா?

ஊட்ைமான உணவு ந்பா்நை, உைற்பயிறசைியும்  ஆநராக்கியமான ைாழக்்க மு்றககு ஓர் அஸ்திைாரம். 

உைற்பயிறசைி �மது ஆநராக்கியத்்்த நமம்்படுத்்தவும் ்பராமாிக்கவும் சைிறந்்தது என �ம் எலந்ாருககும் 
்்தாியும். ைைக்கமா்க உைற்பயிறசைி ்சைய்ைது, உயர் இரத்்த அழுத்்தம், உயர் ்்கா்ஸட்ரால, �ீாிைிவு, உைல 
்பருமன ந்பானற இ்தயந�ாய்க ்காரணி்கள் ்ப்ைற்றக கு்றக்க உ்தவு்கிறது என்ப்்த �ாம் மறந்துைிைக 
கூைாது. 

நான எப்ேடி உடறேயிறசி்ய ச்ாடஙகுவது?

�ீண்ை ்கா்ம் ்க்ைப்பிடிக்க முடியும் ஒரு �னகு ்திட்ைமிட்ை உைற்பயிறசைி மு்ற்யப ்பின்பறறினால 
அ்தி்க்பட்சைப ்ப்ன்க்ள ்்பற்ாம். எனநை உைற்பயிறசைித் ்திட்ைத்்்தத் ்்தாைஙகும் முன, உங்கள் 
�்க்காப்பாளாிைம் ்க்ந்துந்பசைி உங்களுகந்கறற ்பாிந்து்ர்க்ள ்்பறறுக்்காள்ளுங்கள். 

உ்தாரணமா்க, உங்கள் உைல்திைம் கு்றைா்க இருந்்தால: 

•  மு்தலில 10 மு்தல 15 �ிமிைம் ை்ர என சைிறிது ந�ரம் ்பயிறசைி ்சைய்யுங்கள்.
•  ்பிறகு ்படிப்படியா்க ைாரத்துககு மூனறு அல்து கூடு்தல மு்ற சுமார் 20 மு்தல 60 �ிமிைம் ை்ர ்பயிறசைி 

்சைய்யுங்கள்.
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எ�து உடறேயிறசி இலககு எவவளவு? 

இது உங்கள் உைலின �ி்், உைல ்திைம், மருத்துை �ி்் ஆ்கியைற்றப ் ்பாறுத்து 
அ்மயும். 

்்பாதுைா்க, ஒரு ைாரத்துககு 3 மு்தல 5 மு்ற என ் மாத்்தம் 1.5 மணிந�ரம் மு்தல 2.5 
மணிந�ரம் உைற்பயிறசைி ்சைய்ய நைண்டும், இதுநை முக்கிய சைர்ைந்தசை ைிஞ்ானக 
்கை்கங்களின ்பாிந்து்ர. 

மி்தமான வீாியத்்தில ்சைய்ைந்த சைிறந்்தது, ஆ்க ஓர் அமர்வுககு சுமார் 30 மு்தல 50 �ிமிைம் மி்தமான 
வீாியத்்தில ஏநரா்பிக ்பயிறசைி ்சைய்ய்ாம். மி்தமான வீாியமுள்ள ஏநரா்பிக ்பயிறசைி்களின உ்தாரணங்கள்: 
�்ை, ்சைக்கிளிங, ஓட்ைம், மறறும் �ீசசைல. 

நான சசயயும் உடறேயிறசி சாியா� வீாியத்்ில் 
உள்ள்ா எ� எப்ேடித் ச்ாிநதுசகாள்வது?

உைற்பயிறசைி ஒரு சைி்கிச்சை. எவ்ைாரு மருந்்்தயும் சைாியான மருந்்தளைில எடுத்்தால ்தான சைிறந்்த ்ப்ன்கள் 
்கி்ைககும். மருந்்தளவு ்ைகு கு்றைா்க இருந்்தால எவ்ைாரு ்ப்னும் ்கி்ைக்காமல ந்பா்க்ாம். 
மருந்்தளவு ்ைகு அ்தி்கமா்க இருந்்தால, ்ப்ன்க்ள ைிை ்பக்கைி்ளவு்கள் அ்தி்கமா்க ஏற்பை்ாம். 

உங்கள் உைலின சைமிக்்க்க்ள உனனிப்பா்கக ்கைனியுங்கள். உைற்பயிறசைி ்சைய்யும்ந்பாது ந்பசைமுடியும் 
�ி்்யில இருக்கநைண்டும். இது "�்ைப ந்பசசுச நசைா்த்ன" எனறு அ்ைக்கப்படு்கிறது. இ்தன மூ்ம், 
உங்கள் சைக்திககுட்்பட்டு உைற்பயிறசைி ்சைய்்கிறீர்்களா என்ப்்த எளி்தா்க அறிந்து்்காள்ள முடியும்.

உைற்பயிறசைி ்சைய்யும்ந்பாது ைியர்ப்பதும், ்த்சை்கள் ்க்ளப்ப்ைைதும் இயலந்ப. ஆனால ்�ஞசு ைலி, 
இறுக்கம், மி்தமானது மு்தல ்கடு்மயான மூசசை்ைபபு, ்த்்சுறறல, குமட்ைல, ்பயங்கர அசை்தி, அல்து 
மயக்கம் ைருைது ந்பால இருப்பது ந்பானற்ை இயல்பான்தல்.

உங்களுககு இந்்த அறிகுறி்கள் எதுவும் ஏற்பட்ைால, உைனடியா்க உங்கள் மருத்துை்ர அ்ையுங்கள்.

ஆஞ்சைனா்ை சைமாளித்து வாழ்வாம்
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எத்்கு ேயிறசிகள் எ�ககுச சி்ந்து?

�ீங்கள் ்சைய்து ம்கிைககூடிய ்பயிறசைி்க்ளத் ந்தர்ந்்்தடுங்கள். �ைனம் ஒரு 
சைிறந்்த ்பயிறசைி, அ்தில அ்சைவும் இன்பமும் ஒனறு்க்ந்து உங்கள் இ்தயத்்்த 
ைலுப்படுத்து்கிறது மறறும் ்த்சை்களுககுத் ்திறனூட்டு்கிறது. �ீங்கள் ்சைய்து 
ம்கிைககூடிய ்பயிறசைி்ய ந்தர்ந்்்தடுப்பந்த உங்கள் உைல்திைத்்்த நமம்்படுத்்தச 
சைிறந்்த ைைி! உங்களுககு எது ்பாது்காப்பானது என்பது குறித்து உங்கள் மருத்துைருைன ்க்ந்து்ரயாடி, 
்ைவநைறு ்பயிறசைி்க்ளச நசைா்தித்துப ்பார்த்து, எது மி்க ஆர்ைமா்க இருக்கிறந்தா அ்்தத் ந்தர்ந்்்தடுங்கள். 
உைற்பயிறசைி ஒரு மருந்து ந்பானறது, அ்தன சைாியான ை்்க்ய, சைாியான மருந்்தளைில, சைாியான ்கா்த்துககு 
எடுத்துக்்காண்ைால ்தான சைிறந்்த ்ப்ன்கள் ்கி்ைககும்.

�ாள் முழுக்க உைற்பயிறசைி ்பரைியிருக்கட்டும். உைற ்சையல்பாட்்ை அ்தி்காிக்க, உைற்பயிறசைி்ய மட்டும் 
அ்தி்காித்்தால ந்பா்தாது, ைாழக்்க மு்ற்யநய நமலும் சுறுசுறுப்பா்க ஆக்கிக்்காள்ள நைண்டும். �ாள் 
முழுக்க ்சையல்படுை்தற்கான ைாய்பபு்க்ள அ்தி்கம் ்பயன்படுத்்திக ்்காள்ளுங்கள். அப்படி்யனறால, 
�ீங்கள் ்சைல்நைண்டிய ்கட்டிைத்துககு சைறறு தூரத்்திந்நய ைா்கனத்்்த �ிறுத்்திைிட்டு �ைக்க்ாம், 
லிிஃபடுககு ்ப்தி்ா்க ்படிக்கட்டில ஏறிச ்சைல்்ாம், அல்து ம்திய உணவு இ்ைநை்ளயில ஒரு 15 
�ிமிைம் சைறறு �்ைந்பாை்ாம்.

உங்கள் முனநனறறத்்்த ்கைனித்து ைாருங்கள். ஒவ்ைாரு �ாளும், உங்கள் ்சையல்பாடு குறித்து 
எழு்தி்ையுங்கள் அல்து ்மா்்பல ஆப மூ்ம் ்ப்திவு்சைய்யுங்கள். இது உங்கள் முனநனறறத்்்த 
்கைனித்துைர உ்தவும். இந்்தத் ்த்கைல்கள், இ்ககு்க்ள அ்மத்துக்்காள்ை்தறகும் உறசைா்கமா்க 
இருப்ப்தறகும் உ்தவும். இவைளவு முனநனறிைிட்டீர்்களா என்ப்்த �ீங்கநள உணர்ந்து ் ்பரு்மப்படுவீர்்கள்.

எனினும், ்்தாைர்ந்து ஆஞ்சைனா �ி்வு்பைர்்கள் ந்பாட்டி ைி்ளயாட்டுக்களில ்பங்்கடுக்கக கூைாது.

எவைளவு அ்தி்கமா்க உைற்பயிறசைி ்சைய்்கிறீர்்கநளா அந்்தளவுககு ஆஞ்சைனா சைம்்பைங்கள் கு்றயும், 
ஏ்னனறால உைற்பயிறசைி ்சைய்ை்தால இ்தயம் ்மனநமலும் ைலுை்ைந்து இரத்்தத் ்த்ையிலிருந்து 
நமலும் �னகு ்பாது்காபபு அளிக்கப்படு்கிறது. இ்்த "்பககுைப்படு்தல" என்பார்்கள், அ்தாைது ஆஞ்சைனா 
்்பகநைாாிஸுககுக ்காரணமா்கவுள்ள இரத்்தத் ்த்ைககு மநயா்கார்டியல ்சைல்கள் ்தம்்மத் ்த்கை்மத்துக 
்்காள்்கிறது. 2 ைார உைற்பயிறசைிச சைி்கிச்சைககுப ்பிறகு மநயா்கார்டியல ்சைல்கள் இரத்்தத் ்த்ையினால 
்பா்திக்கப்பைாது.

உைற்பயிறசைி ்சைய்யும்ந்பாது ஆஞ்சைனா ஏற்பட்ைால, அ்தன அறிகுறி்கள் முறறிலும் ம்றயும் ை்ர 
உைற்பயிறசைி்ய �ிறுத்்திைிட்டு, ்�ட்நரா்கிளசைாீ்ன �ாககுககு அடியில ்ைத்து எடுத்துக்்காள்ளுங்கள். 
மீண்டும் �்ம்ைந்்ததும் உைற்பயிறசைி்ய ்்தாைருங்கள்.
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நான சகாஞசம் பு்கப்ேிடிககலாமா?

பு்்கப்பிடிப்ப்்தக ்்கைிடுைந்த நமலும் �ீண்ை, சைிறந்்த ஆயு்ளப ்்பறுை்தறகு மி்க முக்கியமான 
�ைைடிக்்க.

பு்்கப்பிடிப்பந்த ஒருைருககு மி்க நமாசைமான ்பைக்கம், ஏ்னனறால அது உங்களுககு மட்டுமல் உங்க்ளச 
சுறறியுள்ளைர்்களுககும் �சசுத்்தன்ம ்்காண்ைது (இது இரண்ைாம்�ி்் பு்்கப்பிடிபபு எனப்படு்கிறது). 

ஒரு சைி்க்ரட்டில 4000ககும் நமற்பட்ை நை்தி்கள் உள்ளன, அைறறில ்்பரும்்பா்ான்ை உங்கள் இ்தயம் 
மறறும் இரத்்தக குைாய்்களுககு மட்டுமல்ாமல மறற உறுபபு்களுககும் மி்கவும் ஆ்பத்்தானது மறறும் 
�சசுத்்தன்ம ்்காண்ைது. 

ைைக்கமா்கப பு்்கப்பிடித்்தால, அது ஒரு �ா்ளககு 2 சைி்க்ரட்்களா்க இருந்்தாலும் கூை, மார்ைபபு மறறும் 
புறறுந�ாய் ஏற்படுை்தற்கான ைாய்பபு அ்தி்காிககும், இ்தில நு்ரயீரலப புறறுந�ாய் மட்டுமல்ாமல ்பிற 
உறுபபுப புறறுந�ாய்்களும் அைஙகும். �ீங்கள் பு்்கப்பைக்கத்்்தக ்்கைிட்ை ்பிறகும் கூை, மார்ைபபு 
மறறும் புறறுந�ாய் ஏற்படுை்தற்கான ைாய்பபு சுமார் 10 ைருைத்துககு இயல்்பைிை அ்தி்கமா்க இருககும்! 
எல்ா ை்்கயான பு்்கப்பிடித்்தலும் (சைி்க்ரட், சுருட்டு, ்்பப) ்தீங்கானது, மறறும் அ்தி்க ஆ்பத்து 
்்காண்ைது.

உைனடியா்க பு்்கப்பைக்கத்்்தக ்்கைிடுைந்த சைிறந்்தது, எனநை இ்்தச ்சைய்ை்தறகு ஒரு ்திட்ைத்்்த 
ைகுத்துத் ்தருமாறு உங்கள் மருத்துைாிைம் ந்களுங்கள். பு்்கப்பைக்கத்்்தக ்்கைிை உ்தவும் மருந்து்கள் 
்ப் உள்ளன, ஆனால �ீங்கள் எவ்ைாரு சைி்கிச்சையும் ்்தாைஙகுை்தறகு முனபு உங்கள் மருத்துைருைன 
ஆந்ாசைிக்க நைண்டும். பு்்கப்பைக்கத்்்தக ்்கைிை நைண்டும் எனற ைலுைான எண்ணநம அ்தில 
்ைறறி்்பறுை்தறகு மி்க முக்கியமான ைிஷயம். ்்பரும்்பா்ான சைந்்தர்ப்பங்களில எண்ணம் ்தானா்க ைரும், 
எ.டு. ஒரு மார்ைபபுககுப ்பின, எனினும் எண்ணம் சைிறு்கச சைிறு்க குனறிைிடும், குறிப்பா்க பு்்கப்பைக்கம் 
உள்ளைர்்களுைன நசைர்ந்து ைாழந்்தால இது �ி்கை்ாம். இது �ி்கழந்்தால, உங்கள் மருத்துைருைன 
்க்ந்்தாந்ாசைிக்கவும்!

STOP

ஆஞ்சைனா்ை சைமாளித்து வாழ்வாம்
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பு்கப்ேிடித்்ல் எப்ேடி என இ்யத்துககுத் ்ீஙகு வி்ளவிககும்?

ம� அழுத்்த்்்த் ்விர்ப்ேது அவசியமா?

நான ேணி சசயயலாமா/ வாக�ம் ஓட்டலாமா?

•  பு்்கப்பிடிப்ப்தால உங்கள் இரத்்த அழுத்்தம் ்தற்காலி்கமா்க அ்தி்காிககும். 
�ாள்ைைில இ்தன ைி்ளைா்க ்தமனி்கள் ்தடித்துைிடும். இந்்த ைி்ளவு ்தமனி்களின 
மி்க முக்கியமான ்தற்காபபு �ைைடிக்்கயினால ஏற்படு்கிறது, அ்தாைது ்�ட்ாிக 
ஆக்ஸடு சைிந்ந்தஸ எனற ்�ா்தி ்�ட்ாிக ஆக்ஸடு ைாய்்ை உருைாககு்கிறது. 
ஆனால பு்்கப்பிடிப்பது ் �ட்ாிக ஆக்ஸடு சைிந்ந்த்ஸ ்ப்மா்கத் ்தடுக்கககூடியது, 
இ்தனால ்�ட்ாிக ஆக்ஸடு இருபபு கு்றந்து, ஆத்்திநராஸகளிராசைிஸுக்கான 
ைாய்பபு அ்தி்காிக்கிறது, இதுநை ்தமனி ந�ாய்ககு மி்கப ்்பாதுைான ்காரணம்.

•  எலடிஎல, கு்றந்்த அைர்த்்தி லிந்பாபநராட்டீன. "்்கட்ை" ் ்கா்ஸட்ரால எனப்படும் 
இது, ்தடினம்ைந்்த ்திசுவுைன ஒட்டிக்்காண்டு, இரத்்த ்ைள்ளணுக்களுைன 
நசைர்ந்து இரத்்த உ்றக்கட்டி்க்ள உருைாககு்கிறது.

•  பு்்கப்பிடிப்பது எசடிஎல எனற உயர் அைர்த்்தி லிந்பாபநராட்டீ்ன கு்றக்கிறது. "�ல்" ் ்கா்ஸட்ரால 
எனப்படும் இது, இரத்்தக குைாய்்களில ்திப்பி நசைர்ந்து்்காள்ை்்தத் ்தடுக்கிறது.

•  பு்்கப்பிடித்்தால, உைற்பயிறசைி ்சைய்ய அ்தி்கச சைிரமமா்க இருககும்.

ந்கா்பம், ைாய்ச சைண்்ை, ்கை்் ந்பானற உணர்சசைி ாீ்தியான அழுத்்தங்கள் 
ஆஞ்சைனா்ை தூண்ை்ாம். மன அழுத்்தச சூழ�ி்்்க்ளத் ்தைிர்த்்திடுங்கள் 
அல்து கு்றத்்திடுங்கள், அ்்த எப்படிக ்கட்டுப்படுத்துைது எனறு 
்பை்கிக்்காள்ளுங்கள். உைற்பயிறசைி, அடிையிறறிலிருந்து மூசசு ைிடுைது, ஓய்வுப 
்பயிறசைி்கள் ந்பானற்ை மன அழுத்்தத்்்த ைிடுைிக்க உ்தவும். 

ஆஞ்சைனா ்கட்டுககுள் ைந்துைிட்ைால, �ீங்கள் ்பணி ்சைய்ய்ாம்/ ைா்கனம் 
ஓட்ை்ாம். எனினும், உங்கள் ்பணி மி்கவும் மன அழுத்்தம் அல்து உைல உ்ளசசைல 
்்காண்ை்தா்க இருந்்தால, உங்கள் மருத்துைர் அல்து ்பணி �ிறுைனத்துைன 
்க்ந்துந்பசைி, ்பணி்ய அல்து ்பணி ்சைய்யும் மு்ற்ய மாறற நைண்டுமா 
என்ப்்த அறிந்து்்காள்ளுங்கள்.

்பணி ்சைய்யும் ந்பாது அல்து ைா்கனம் ஓட்டும் ந்பாது ஆஞ்சைனா ஏற்பட்ைால, அறிகுறி்கள் முறறிலும் 
ம்றயும் ை்ர அ்்த �ிறுத்்திைிடுங்கள்.
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நான சுறறுலா சசல்லலாமா?

உடலு்வு சகாள்வ்ில் ேிரசச்� இல்்லயா?

ஆஞ்சைனா ்கட்டுககுள் ைந்துைிட்ைால, �ீங்கள் ்கிட்ைத்்தட்ை இயல்பான 
ைாழக்்க்ய நமற்்காள்ள்ாம், மறறும் ஓய்ைா்க ்ைளியூர் 
்சைலைதும் �ல் ஆந்ாசை்ன ்தான. எனினும் எவ்ைாரு மன அழுத்்தச 
சூழ�ி்்்யயும் ்தைிர்க்க, உங்கள் சுறறு்ா்ை ்கைனமா்கத் ்திட்ைமிை 
நைண்டும், மறறும் ந்பருந்து-ரயில �ி்்யங்கள் மறறும்/அல்து ைிமான 
�ி்்யங்களில உள்ள உ்தைி ்மயங்க்ள ்பயன்படுத்்திக ்்காள்ள 
நைண்டும். மறக்காமல ்பிரயாணக ்காபபீடு ்சைய்து்்காள்ளுங்கள்.

�ிபுணர்்களின கூறறுப்படி, உைலுறவு ்்காள்ைது என்பது, இரண்டு மாடி ்படிக்கட்டு ஏறுை்்தப ந்பானற 
அளைில இ்தயத்துககு உ்ளசசை்் ஏற்படுத்்தககூடியது. எனநை, ஆஞ்சைனா ்கட்டுககுள் ைந்துைிட்ைால 
மறறும் �ீங்கள் ைைக்கமா்க உைற்பயிறசைி்களில ஈடு்பட்ைால, ்பிறகு உைலுறவு ்்காள்ள ்பயப்பைத் 
ந்த்ையில்். எனினும், உைலுறைில ஈடு்படும் ந்பாது ஆஞ்சைனா ஏற்பட்ைால, உைநன அ்்த 
�ிறுத்்திைிட்டு ஓய்்ைடுக்க நைண்டும். 

ம்ட்டுத்்தன்ம இருந்்தால, ஆண்குறி ைி்றப்பின்ம சைி்கிச்சைக்கா்க ைிநசைஷ மருந்து்க்ள �ீங்கள் 
்பயன்படுத்்த நைண்டும். எனினும் இந்்த மருந்து்க்ளயும் ்�ட்நரா்கிளிசைாீ்னயும் ்கண்டிப்பா்க 
ஒநர ்கா்த்்தில எடுக்கக கூைாது எனறு சுட்ைபப்படு்கிறது. இ்்தப ்பயன்படுத்துைது ்பறறி உங்கள் 
மருத்துைருைன ்க்ந்துந்பசை நைண்டும். 
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ஆஞ்சைனா்ை சைமாளித்து வாழ்வாம்


