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சருமவழி கர�ோனோி சிகிச்ச (பிசிஐ) கர�ோனோி இதய 
ர�ோயின் (சிஎசடி) அறிகுறிக்ைக் கு்றக்க முடியும் 
என்றரபோதிலும், அது சிஎசடி-்யரயோ அல்லது 
அதன் பின்னணிக் கோ�ணிக்ைரயோ குணபபடுதத 
முடியோது. ஆர�ோக்கியமோன வோழக்்கமு்ற 
மோறறஙகள் சிஎசடி-யிறகு சிகிச்ச அைிக்கவும், 
பிசிஐ -யின் �றப்லன்க்ைப ப�ோமோிக்கவும் உதவும்.

பிசிஐ  
சசய்துசகோண்ட  

பின் என்  
வாழ்க்கை

தயோோிததவர் - பேராசிாியர் கைியூசசப் சராஸாப�ா,  
ஈஎஸசி சவோர்கிங குரூப சோர்பில.

ஒரு திட்டமிட்ட (அவச��ி்்ல அல்லோத) கர�ோனோி ஆஞசிரயோபிைோஸடி 
சசய்துசகோண்ட பின், சபோதுவோக �ீஙகள் அரத �ோைில அல்லது அடுதத �ோைில 
மருததுவம்னயிலிருந்து வீடடுக்குச சசல்ல்லோம். சபரும்போ்லோனவர்கள் இந்தச 
சிகிச்ச்ய சசய்துசகோண்ட மறு�ோள் வீடடுக்குச சசலவோர்கள். உஙக்ை வீடடுக்கு 
அ்ழததுச சசல்ல ஒருவ்� ஏறபோடு சசய்யுஙகள். 
�ீஙகள் மருததுவம்னயிலிருந்து சசலலும் முன், இ்வ குறிதது ஆர்லோச்ன 
சபறறுக்சகோள்ை ரவணடும்:

- �ீஙகள் எடுக்கரவணடிய ஏரதனும் மருந்து
- உஙகள் உணவு மறறும் வோழக்்க மு்ற்ய ரமம்படுததுவது
- குணம்்டயும் கோ்லததில புண ப�ோமோிபபு மறறும் சுகோதோ�ம்

உஙகள் முன்ரனறறம் குறிதது ரசோதிபபதறகோக ஒரு பின்-கவனிபபுத ரததியும் 
உஙகளுக்குக் சகோடுக்கபப்ட்லோம். 

வீட்டு்ககுத் 
திருமேலாம

Supported by Servier in the form of  
an educational grant
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மீட்பும குணம்ைதலும: நி்�வில் ்வ்ககைபவண்டிய்வ

நான் எப்போது வாகை�ம ஓட்ை ஆரமேி்ககைலாம?

முதல சி்ல �ோடகைில, சகததீட்டர் சசோருகபபட்ட பகுதியிலுள்ை சருமததில சி�ோய்பபு 
ஏறப்ட்லோம். இது ஒன்றும் பி�சச்னயல்ல என்றரபோதிலும், அவவி்டம் சிறிது 
கோ்லததுக்குப புணணோகியிருக்க்லோம். அவவபரபோது புண சதோறற்்டய்லோம். புண 
ஆறுகிறதோ என்று சதோ்டர்ந்து கணகோணிதது வோருஙகள்.
இசசிகிச்ச்ய சபறறுக்சகோண்ட பின் உஙகள் ச�ஞசில சதோடுவலி இருக்க்லோம், இது 
இயலபுதோன், இது சபோதுவோக ஒருசி்ல �ோடகைில ம்றந்துவிடும். அவசியபபட்டோல, 
வலி �ிவோ�ணததுக்கோக �ீஙகள் ரப�சி்டமோல எடுததுக்சகோள்ை்லோம். 

பிசிஐ சசய்துசகோண்ட சபரும்போ்லோனவர்கள் மருததுவம்னயிலிருந்து வீடடுக்கு வந்த ஒரு வோ�ததுக்குள் 
குணம்்டந்து, பணிக்குத திரும்புகிறோர்கள். �ீஙகள் மருததுவம்னயிலிருந்து சசன்றபின் உஙகள் 
மருததுவர் உஙகள் முன்ரனறறம் குறிதது சதோிந்துசகோள்ை விரும்புவோர். பின்-கவனிபபு வரு்கயின் ரபோது, 
உஙகள் மருததுவர் உஙக்ைப போிரசோதிதது, (ரத்வபபட்டோல) உஙகள் மருந்துகைில மோறறஙக்ை 
ஏறபடுததுவோர், மறறும் ஒடடுசமோததமோக எபபடி குணம்்டகிறீர்கள் என்ப்தச ரசோதிபபோர்.

�ீஙகள் கர�ோனோி ஆஞசிரயோபிைோஸடி சசய்துசகோண்ட பின் ஒரு வோ�ததுக்கு 
வோகனம் ஓட்டக்கூ்டோது. அது போதுகோபபோனது என்று உஙகள் மருததுவர் 
சசோன்ன பிறரக �ீஙகள் மீணடும் வோகனம் ஓட்ட ஆ�ம்பிக்க்லோம்.

நான் எப்போது ேணி்ககுத் திருமேலாம?

�ீஙகள் ஒரு திட்டமிட்ட (அவச��ி்்ல அல்லோத) கர�ோனோி ஆஞசிரயோபிைோஸடி 
சசய்துசகோண்ட பின், சபோதுவோக ஒரு வோ�ததில பணிக்குத திரும்ப்லோம்.

எனினும், மோ�்்டபபுக்குப பின் அவச��ி்்ல ஆஞசிரயோபிைோஸடி 
சசய்துசகோண்டோல, முழு்மயோகக் குணம்்டந்து பணிக்குச சசல்ல ப்ல 
வோ�ஙகள் அல்லது மோதஙகள் எடுக்கக்கூடும்.

இந்த வோய்ப்பப பயன்படுததிக் சகோணடு, �்டவடிக்்ககள், மருந்துகள் அல்லது வோழக்்க மோறறஙகள் 
குறிதது உஙகளுக்கு இருக்கும் ரகள்விக்ைக் ரகடக்லோம், அல்லது உஙகைது ரவறு கோிச்னகள் பறறிப 
ரபச்லோம்.

பிசிஐ சசய்துசகோண்ட பின் என் வாழ்க்கை
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STOP

என் வாழ்க்கை மு்ையில் மாறைம அவசியமா?

நான் சகைாஞசம பு்கைப்ேிடி்ககைலாமா?

உஙகளுக்கு கர�ோனோி ஆஞசிரயோபிைோஸடி சசய்யபபடடிருந்தோல, எதிர்கோ்லததில 
ரமறசகோணடு பி�சச்னகள் வருவதறகோன வோய்ப்பக் கு்றக்க �்டவடிக்்ககள் 
எடுபபது முக்கியம். இதில உடபடும் �்டவடிக்்ககள்:

• உஙகள் எ்்ட அதிகமோக இருந்தோல அ்தக் கு்றக்கவும்
• �ீஙகள் பு்கபபிடிபபவ�ோக இருந்தோல அ்த �ிறுததிவிடுஙகள்
• சகோழுபபும் உபபும் கு்றவோக உள்ை ஆர�ோக்கியமோன உண்வ உணணுஙகள்
• சுறுசுறுபபோக இருஙகள், வழக்கமோக உ்டறபயிறசி சசய்யுஙகள்

இல்்ல, பு்கைப்ேிடிப்ே்த நிறுத்திவிடுஙகைள்!!!

�ீஙகள் இன்னும் அதறகுப பழக்கபப்டவில்்ல என்றோல, இபரபோரத 
�்டவடிக்்க எடுபபது உதவிக�மோக இருக்கும். அவவபரபோது ஒருசி்ல 
சிகச�டக்ை பிடிபபது கூ்ட சகோடிய போதிப்ப ஏறபடுதத்லோம்.

அது எபபடி இதயததுக்குத தீஙகு வி்ைவிக்கிறது என்ப்தப போபரபோம்: 
•  பு்கபபிடிபபதோல உஙகள் இ�தத அழுததம் தறகோலிகமோக அதிகோிக்கும். �ோை்்டவில 

இதன் வி்ைவோக தமனிகள் தடிததுவிடும். எலடிஎல, கு்றந்த அ்டர்ததி லிரபோபர�ோடடீன். 
"சகட்ட" சகோ்லஸட�ோல எனபபடும் இது, தடினம்்டந்த திசுவு்டன் ஒடடிக்சகோணடு, இ�தத 
சவள்ைணுக்களு்டன் ரசர்ந்து இ�தத உ்றக்கடடிக்ை உருவோக்குகிறது. 

•  பு்கபபிடிபபது எசடிஎல என்ற உயர் அ்டர்ததி லிரபோபர�ோடடீ்ன கு்றக்கிறது. "�ல்ல" 
சகோ்லஸட�ோல எனபபடும் இது, இ�ததக் குழோய்கைில திபபி ரசர்ந்துசகோள்வ்தத தடுக்கிறது. 

•  பு்கபபிடிததோல, உ்டறபயிறசி சசய்ய அதிகச சி�மமோக இருக்கும்.
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உைற சோதி்க குைியீடு அட்ைவ்ண 

எ்்ட 
கிர்லோ 45.5 47.7 50.0 52.3 54.5 56.8 59.1 61.4 63.6 65.9 68.2 70.5 72.7 75.0 77.3 79.5 81.8 84.1 86.4 88.6 90.9 93.2 95.5 97.7

உய�ம் 
சசமீ கு்ற எ்்ட ஆர�ோக்கியமோன 

எ்்ட மி்க எ்்ட உ்டல பருமன் மிகுந்த உ்டல பருமன்

152.4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

154.9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40

157.4 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39

160.0 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38

162.5 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37

165.1 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35

167.6 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 34

170.1 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 33

172.7 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32

175.2 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32

177.8 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30

180.3 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30

182.8 13 14 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29

185.4 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28

187.9 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27

190.5 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26

193.0 12 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26

உைல் எ்ை ஒரு ேிரசச்�யா?

மிகுந்த எ்்ட மறறும் உ்டல பருமன் சகோணடிருபபது இதய ர�ோய்க்கு ஓர் ஆபததுக் 
கோ�ணி.

•  முதலில ஆர�ோக்கிய உணவு மறறும் உ்டறபயிறசி குறிதத மருததுவ 
ஆர்லோச்ன்ய பின்பறறுஙகள். இந்தச சிறு புததகததில உள்ை 
தகவலக்ை வழிகோடடியோகப பயன்படுததி உஙகள் உணவுப பழக்கஙக்ை 
மோறறிக்சகோள்ளுஙகள் மறறும் ஓர் உ்டறபயிறசித திட்டத்தத சதோ்டஙகுஙகள். 

•  சிறிய �்டவடிக்்ககைோக இருந்தோலும் அ்தத சதோ்டர்ந்து சசய்யும்ரபோது சபோிய மோறறத்த ஏறபடுதத 
முடியும்.

உஙகள் எ்்ட ஆர�ோக்கியமோன அைவில உள்ைதோ அல்லது சிறிது எ்்ட்ய கு்றக்க ரவணடுமோ 
என்ப்த அறிந்துசகோள்ை இந்த அட்டவ்ண்ய பயன்படுததுஙகள்.

பிசிஐ சசய்துசகோண்ட பின் என் வாழ்க்கை
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உணவுப் ேத்தியத்்த நான் பேண பவண்டுமா? 

உணவு்ககைா� ோிந்து்ரகை்ை நான் ேின்ேறைி�ால் 
போதுமா அல்லது உைறேயிறசியும சசயயபவண்டுமா?

உணவு குைித்து அலட்சியம கைாட்ைாதரீ். 

உஙகள் தமனியில ஒரு ஸச்டன்ட சபோருததபபடடிருபபதோல, எல்லோம் சோியோகிவிட்டது 
அதனோல அதிகக் சகோ்லஸட�ோல மறறும் சசறிவுறற சகோழுபபு சகோண்ட உணவுக்ை 
உணண்லோம் என்று எணணக்கூ்டோது. 
உணவுச சீடடுக்ை கவனமோகப படிததுப போருஙகள். சகோழுபபு, சகோ்லஸட�ோல 
மறறும் ரசோடியத்த (உபபு) இயன்றைவு கு்றததுக் சகோள்ை ரவணடும். "மோறுபக்க" 
சகோழுபபுக்ைத தவிர்ததிடுஙகள், �ி்றவுறற சகோழுபபுக்ைக் கு்றததுக்சகோள்ளுஙகள். உணவில 
கு்றவோக உபபு பயன்படுததுஙகள் உணவுச சீடடுகைில இருக்கும் "கு்றவோன சகோழுபபு", "சகோ்லஸட�ோல 
இல்்ல" ரபோன்ற சசோறகைின் அர்ததத்தப புோிந்துசகோள்ளுஙகள். ரமலும், ஓர் உணவில ஒன்று "இல்்ல" 
என்றோல இன்சனோன்று "�ி்றய" இருக்கும் என்ப்தயும் �ி்னவில ்வததுக்சகோள்ளுஙகள்! 
ரமலும், ப்ல இருதய மருததுவர்கள் மததியத த்�க்க்டல போணி உண்வ போிந்து்�க்கிறோர்கள், இதில 
ஆலிவ எணசணய், கனிகள், கோய்கறிகள், மீன்கள் ரபோன்ற்வ அ்டஙகும், இ்வ இ�தத அழுததத்தக் 
கு்றக்க உதவுகிறது.
ஆர�ோக்கியமோன உணவுமு்ற்ய ப�ோமோிக்க சி்ல முக்கியமோன குறிபபுகள்:

• வோ�ததுக்கு 2 போக அைவுகள் மீன் சோபபிடுஙகள், இதில கு்றந்தது ஒரு போக அைவோவது எணசணய் 
மீன்க்ை ரசர்ததுக் சகோள்ளுஙகள்
• தினமும் கு்றந்தது 5 போக அைவுகள் கனிகளும் கோய்கறிகளும் உணணுஙகள்
• சகோழுப்ப, குறிபபோக சசறிவுறற சகோழுப்ப கு்றததுக்சகோள்ளுஙகள்
• உடசகோள்ளும் உபபு அை்வ கு்றததுக் சகோள்ளுஙகள்
• சகோ்லஸட�ோல - "எவவைவு கு்றரவோ அவவைவு சிறந்தது”

உணவும் உ்டறபயிறசியும் ஒன்ரறோச்டோன்று சதோ்டர்பு்்டய்வ, ஏசனன்றோல அ்வ இ�ததக் குழோய்கைின் 
சசயலபோட்்ட ரமம்படுததுகின்றன, அதன் வி்ைவோக இதய�ோை மண்ட்லததுக்கு �ல்ல ப்லன்கள் 
கி்்டக்கிறது. எணர்டோசதலியம் என்ற இ�ததக் குழோயின் உடசுவ்� ஆர�ோக்கியமோகப ரபணுவதறகு 
்�டோிக் ஆக்்ஸைடு மிக முக்கியமோனது, அது எணர்டோசதலியல சசலகளுக்குள் எல-ஆர்கி்னன் என்ற 
அமிரனோ அமி்லததிலிருந்து உறபததி சசய்யபபடுகிறது, இது உணவிலிருந்ரத கி்்டக்கிறது (இதறகோன 
சிறந்த ஆதோ�ஙகள்: அவ்�, மீன், கனிகள், கோய்கறிகள் மறறும் சகோட்்டகள்). ரமலும், ்�டோிக் ஆக்்ஸைடு 
உறபததி, ர்லசோனது முதல மிதமோனது வ்�யி்லோன உ்டறபயிறசி மூ்லம் தூண்டபபடுகிறது. ஆக, உணவும் 
உ்டறபயிறசியும் சோியோக இருந்தோல 1 வரு்டததுக்குப பிறகு இதய ர�ோய்களுக்கோன வோய்பபு 50% கு்றயும்!
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�்்டப பயிறசித திட்டம் இதறகு ஒரு �ல்ல உதோ�ணம், �்டபபரத மிகச சு்லபமோன உ்டறபயிறசி. �ீஙகள் 
விரும்பிய படி, ஒரு �ோ்ைக்கு இ�ணடு, மூன்று த்ட்வ �்்டரபோ்டச சசல்ல்லோம்.

வாரம 1 ஒர� ர��ததில �ிமி்டம் 5-10

வாரம 2 ஒர� ர��ததில �ிமி்டம் 10-15

வாரம 3 ஒர� ர��ததில �ிமி்டம் 15-20

வாரம 4 ஒர� ர��ததில �ிமி்டம் 20-30

வாரம 5 வோ�ததின் சபரும்போ்லோன �ோடகைில 30-45 �ிமி்டம்

மூடடு வலி அல்லது மருததுவ/ அறு்வசிகிச்ச உஙகள் இ்லக்்கக் கு்றததுவிடுகிறது என்றோல, 
தயவுசசய்து உஙகள் மருததுவர், சசவிலியர் அல்லது பிசிரயோசத�பிஸடி்டம் ஆர்லோச்ன ரகளுஙகள். 

ேிசிஐ சசயதுசகைாண்ை ேின் எப்ேடி உைறேயிறசி்ய 
சதாைஙகுவது?

உைற சசயல்ோடு என் இதயத்து்ககு கூடுதல் 
அழுத்தத்்த ஏறேடுத்துமா?

மோ�்்டபபு, இதய அறு்வசிகிச்ச, அல்லது ஆஞசிரயோபிைோஸடி சசய்துசகோண்ட 
பின் இதயததுக்கு அதிக அழுததம் சகோடுபப்தத தவிர்க்க உ்டறபயிறசி சசய்யக்கூ்டோது 
என்று ப்லர் �ி்னக்கிறோர்கள். உண்ம இதறகு மோறோனது. வழக்கமோக உ்டறபயிறசி 
சசய்வது உஙகள் இதயத த்ச்ய வலுபபடுதத உதவும். ரமலும் அது இதய ர�ோய்க்கோன 

வோய்ப்பக் கு்றக்கும், அரதரபோல உயர் இ�தத அழுததம், உயர் சகோ்லஸட�ோல, உ்டல பருமன் ரபோன்ற 
இதயர�ோய்க் கோ�ணிக்ையும் கடடுபபடுததும்.

இதய ர�ோய் உள்ைவர்கள் வழக்கமோக உ்டறபயிறசியும், இதயததுக்கு ஆர�ோக்கியமோன மோறறஙக்ையும் 
சசய்துவந்தோல, பிற்� வி்ட அதிக ஆயுள் சகோணடிருபபோர்கள். ஆஞசிரயோபிைோஸடி சசய்த பின், உஙகள் 
மருததுவர் 'சோி' என்று சசோன்னதும் உ்டறபயிறசி்யத சதோ்டஙகிவிடுஙகள்.

பிசிஐ சசய்துசகோண்ட பின் குணம்்டந்து வருகிறீர்கள் என்றோல, சமதுவோக 
உ்டறபயிறசி்ய சதோ்டஙகுஙகள். உஙகள் ஆர�ோக்கியததில முன்ரனறறம் 
ஏறபடும்ரபோது உ்டறபயிறசியின் மட்டத்த கூடடுஙகள். உதோ�ணமோக, முதலில 
உஙகளுக்குச சசௌகோியமோன ரவகததில �்்டரபோ்டத சதோ்டஙகுஙகள். பிறகு, சகோஞசம் சகோஞசமோக 
�ீஙகள் �்டக்கும் தூ�ம் மறறும் ர��த்த கூடடுஙகள். ஆஞசிரயோபிைோஸடி சசய்துசகோண்ட பின் 
உ்டறபயிறசி சசய்வது இன்றிய்மயோதது. உ்டறபயிறசி, ரமறசகோணடு இதயப பி�சச்னகள் ஏறபடும் 
வோய்ப்பக் கு்றக்கும். 

பிசிஐ சசய்துசகோண்ட பின் என் வாழ்க்கை
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நான் சசயயும உைறேயிறசி சாியா� வீாியத்தில் 
உள்ைதா எ� எப்ேடித் சதாிந்துசகைாள்வது?
உஙகள் உ்டறபயிறசி எந்தைவு வீோியம் சகோண்டது என்பது முக்கியம். சவகு 
கு்றவோக இருந்தோல ர��ம் தோன் வீணோகும், ப்லன் இருக்கோது. அரதரவ்ை, 
அது சவகு அதிகமோக இருந்தோல, ஒரு சிறிய அல்லது சபோிய இதயப பி�சச்னக்கு 
வழிவகுக்க்லோம். உஙகள் உ்டலின் சமிக்்கக்ை உன்னிபபோகக் கவனியுஙகள். 

உ்டறபயிறசி சசய்யும்ரபோது ரபசமுடியும் �ி்்லயில இருக்கரவணடும். இது '�்்டப ரபசசுச ரசோத்ன' 
என்று அ்ழக்கபபடுகிறது. இதன் மூ்லம், உஙகள் சக்திக்குடபடடு உ்டறபயிறசி சசய்கிறீர்கைோ என்ப்த 
எைிதோக அறிந்துசகோள்ை முடியும்.

உ்டறபயிறசி சசய்யும்ரபோது வியர்பபதும், த்சகள் க்ைபப்்டவதும் இயலரப. ஆனோல ச�ஞசு வலி, 
இறுக்கம், மிதமோனது முதல கடு்மயோன மூசச்்டபபு, த்்லசுறறல, குமட்டல, பயஙக� அசதி, அல்லது 
மயக்கம் வருவது ரபோல இருபபது ரபோன்ற்வ இயலபோனதல்ல.

உஙகளுக்கு இந்த அறிகுறிகள் எதுவும் ஏறபட்டோல, உ்டனடியோக உஙகள் மருததுவ்� அ்ழயுஙகள்.

எ�து உைறேயிறசி இல்ககு எவவைவு?

எத்தகு ேயிறசிகைள் எ�்ககுச சிைந்தது?

வாரத்து்ககு 2.5 மணிபநரம மிதமா� வீாியத்தில் உைறேயிறசி சசயயுஙகைள். 
இதுரவ அசமோிக்க இருதய சஙகம் போிந்து்�க்கும் உ்டறபயிறசியின் அைவு. 
மிதமோன வீோியமுள்ை பயிறசிகைின் உதோ�ணஙகள்: �்்ட, ்சக்கிைிங, ப்டகு 
ஓடடுதல, படிக்கடடு ஏறுதல. 

நீஙகைள் சசயது மகைிழ்ககூடிய ேயிறசிகை்ைத் பதர்ந்சதடுஙகைள். உஙகளுக்குப 
பிடிததமோன சசயலபோடுகரை சிறந்த உ்டறபயிறசி. சசய்வதறகு மகிழசசியோக 
இருந்தோல உ்டறபயிறசித திட்டத்த சதோ்டர்ந்து ரமறசகோள்ை முடியும். உஙகளுக்கு 
எது போதுகோபபோனது என்பது குறிதது உஙகள் மருததுவரு்டன் க்லந்து்�யோடி, 
சவவரவறு பயிறசிக்ைச ரசோதிததுப போர்தது, எது மிக ஆர்வமோக இருக்கிறரதோ 

அ்தத ரதர்ந்சதடுஙகள்.

நாள் முழு்ககை உைறேயிறசி ேரவியிரு்ககைட்டும. உ்டற சசயலபோட்்ட அதிகோிக்க, உ்டறபயிறசி்ய மடடும் 
அதிகோிததோல ரபோதோது, வோழக்்க மு்ற்யரய ரமலும் சுறுசுறுபபோக ஆக்கிக்சகோள்ை ரவணடும். �ோள் 



8

நான் என் மருந்துகைள் எடுப்ே்தத் சதாைர பவண்டுமா?

பிசிஐ என்பது, கர�ோனோி இதய ர�ோயின் (சிஎசடி) அறிகுறிக்ைக் கு்றக்க முடியும் 
என்றரபோதிலும், அது சிஎசடி -்யரயோ அல்லது அதன் பின்னணிக் கோ�ணிக்ைரயோ 
குணபபடுதத முடியோது. எனரவ, உஙகள் மருததுவர் போிந்து்�தத மருந்துகள் 
எடுபப்த �ீஙகள் சதோ்ட� ரவணடும்.

•   போிந்து்�தத படி உஙகள் மருந்துக்ை எடுததுக்சகோள்வது முக்கியம்.
•  உஙகள் மருததுவ்�க் க்லந்தோர்லோசிக்கோமல எவசவோரு மருந்்தயும் 

�ிறுததிவி்டோதீர்கள்.
•  உஙகள் மருந்துக்ை எடுபபதறகு குைிர்ந்த தணணீ்�ரய பயன்படுததுஙகள். 
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உைலுைவு சகைாள்வதில் ேிரசச்� இல்்லயா?

உஙகள் போலுறவு வோழக்்க முன்பு ஆஞ்சனோவினோல போதிக்கபபடடிருக்க்லோம், 
ஆனோல ஒரு கர�ோனோி ஆஞசிரயோபிைோஸடிக்குப பிறகு �ீஙகள் போலுறவுக்குத 
தயோ�ோக இருபபதோய் உணர்ந்தோல அ்த மீணடும் சதோ்டஙக்லோம்.

உஙகளுக்கு ஏரதனும் கோிச்னகள் இருந்தோல, உஙகள் மருததுவோி்டம் 
க்லந்துரபசுஙகள். �ிபுணர்கைின் கூறறுபபடி, உ்டலுறவு சகோள்வது என்பது, 
இ�ணடு மோடி படிக்கடடு ஏறுவ்தப ரபோன்ற அைவில இதயததுக்கு உ்ைசச்்ல ஏறபடுததக்கூடியது.

முழுக்க சசயலபடுவதறகோன வோய்பபுக்ை அதிகம் பயன்படுததிக் சகோள்ளுஙகள். அபபடிசயன்றோல, 
�ீஙகள் சசல்லரவணடிய கடடி்டததுக்கு சறறு தூ�ததிர்லரய வோகனத்த �ிறுததிவிடடு �்டக்க்லோம், 
லிிஃபடுக்கு பதி்லோக படிக்கடடில ஏறிச சசல்ல்லோம், அல்லது மதிய உணவு இ்்டரவ்ையில ஒரு 15 
�ிமி்டம் சறறு �்்டரபோ்ட்லோம்.

உஙகைள் முன்ப�றைத்்த கைவ�ித்து வாருஙகைள். ஒவசவோரு �ோளும், உஙகள் சசயலபோடு குறிதது 
எழுதி்வயுஙகள் அல்லது சமோ்பல ஆப மூ்லம் பதிவுசசய்யுஙகள். இது உஙகள் முன்ரனறறத்த 
கவனிததுவ� உதவும். இந்தத தகவலகள், இ்லக்குக்ை அ்மததுக்சகோள்வதறகும் உறசோகமோக 
இருபபதறகும் உதவும். இவவைவு முன்ரனறிவிடடீர்கைோ என்ப்த �ீஙகரை உணர்ந்து சபரு்மபபடுவீர்கள். 

பிசிஐ அல்லது கர�ோனோி ஆர்்டோி ்பபோஸ கி�ோிஃபடிங (சிஏபிஜி) சசய்துசகோண்ட ர�ோயோைிகளும், 
சதோ்டர்ந்து ஆஞ்சனோ, உள்�ஙகமோன இ�ததத த்்ட, உ்டறபயிறசி-தூணடிய கர�ோனோி �ிகழவுகளுக்கோன 
அதிக வோய்பபு ரபோன்ற்வ உள்ை ர�ோயோைிகளும் ரபோடடி வி்ையோடடுக்கைில பஙசகடுக்கக் கூ்டோது.

பிசிஐ சசய்துசகோண்ட பின் என் வாழ்க்கை


