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உண#$சி ந()கி 
ம,-. உ/க0 
எைட 
அதிக%ப' யான உட- எைட, அ0ைவ2 சிகி2ைச 
ம506 உண82சிந:;கி எ<=>; ெகா@A6ேபா>, ஏD 
ம506 எ%ப' E<தலான சிரமHக@ ம506 
அபாயHகைள ஏ5ப<=>6 எDபைத இKத= >L<% 
பMரNர6 வMள;Oகிற>. இKத அபாயHகைள; Oைற;க, 
அ0ைவ2 சிகி2ைச;O QD, சிகி;ைசயMDேபா> 
ம506 பMDன8 எDன ெசRயலா6 எDபைத அ> 
சிற%ப6சமாக எ<=>; காS<கிற>. 

QDTைர 
உ"க$%& உட( ப*ம, இ*./, ந1"க2 ஒ* அ5ைவ8 சிகி8ைச ெச</ 
ெகா2ள? திAடமிAடா(, அதிகBபCயான எைட, உ"கைள அதிக 
அபாய"க$ைடய சில சி%க(க$%& உAபH?த%IHJ. இைவ, அ5ைவ8 
சிகி8ைசயK, காரணமாகேவா அ(ல/ ெசய(Oைற%காக ந1"க2 
எH?/%ெகா2$J உணQ8சிந1%கியKனாேலா இ*%கலாJ. 

உட( ப*ம, எ,ப/ ெப*JபாRJ ஒ* சSகB பKர8சிைனயாகB 
பாQ%கBபHகிற/, ஆனா( உ"க2 ம*?/வமைனB பாராமUBைபB 
ெபா5?தவைர, வK?தியாசமாக நட?தBபட ேவVHெம,ேறா அ(ல/ ஒ* 
பாதகJ இ*Bபதாகேவா ந1"க2 நிைன%க% Iடா/. NHS ம*?/வமைனக2 
உ"க$%& மிக உயQ.த தரமான பராமUBைப அளW%க ேவVHJ மX5J 
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உ"க2 கVணKய?ைத நிைலநாAட உதYJ ெகா2ைககைள% 
ெகாVC*%க ேவVHJ. மய%கம*./ நிZணQக2 மX5J அ5ைவ8 
சிகி8ைச ம*?/வQக2, உட( ப*மைன, சUயா தBபா எ,5 பாQ%காம(, 
அ5ைவ8 சிகி8ைசயK, ேபா/ அதிகமான ஆப?/ைடய ஒ* ம*?/வ 
நிைலயாக% க*/கிறாQக2.  எனேவ, ஆப?/க2 மX5J கவைலக2 பXறி 
எ(ேலா*J ெவளWBபைடயாகB ேப[வ/ O%கியJ, ஏெனனW( இ/ 
ெவXறிகரமான அ5ைவ8 சிகி8ைச மX5J ம]AZ%கான வா<BZகைள 
ேமJபH?/J.  

உட( ப*ம, உ2ள ேநாயாளWகளW, சா?தியமானB பKர8சிைனகைள8 
சமாளW%க, மய%கம*./ நிZணQக2 ம*?/வ^தியாகB பயKXசி 
அளW%கBபAC*%கிறாQக2. உட( ப*ம, உ2ள ேநாயாளWக$%& 
மய%கம*./ நிZணQகளா( வழ"கBபHJ சிற.த பயKXசி மX5J 
கவனWBைப ஊ%&வKBபதXகாக The Society for Obesity and Bariatric 
Anaesthesia (SOBA) (www.sobauk.co.uk) அைம%கBபAட/. 

உHகA;O உட-பUமD இU;கிற> எD0 எVவா0 
கL<ெகா@வ> 
உட( நிைற &றியaH (BMI) எ,ப/, உ"க2 உயர?திX& ஏXப உ"க2 எைட 
ஆேரா%கியமாக இ*%கிறதா எ,பைத அறிய பய,பH?தBபHJ ஒ* 
கண%கீH. ந1"க2 உ"க2 உட( நிைற &றியaAைட (BMI), NHS BMI உட(நல 
எைட கா(&ேலAடைர பய,பH?தி% கீcகVட இட?திR2ளபC 
கVHபKC%கலாJ: www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/bmi-calculator 

உட# நிைற (றிய*+ (BMI) வைக.பா+க1 

உட( எைட &ைறபாH 18.5 -X&J கீc 

ஆேரா%கியமான எைட 18.5 -%&J 24.9 -%&J இைடயK( 

அதிகBபCயான எைட 25 -%&J 29.9 -%&J இைடயK( 

உட( ப*ம, 30 -%&J 39.9 %&J இைடயK( 

ேநாdXறதா( உட( ப*ம, 40 %&J அதிகமாக 
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இHBபK, அளY Iட, உ"க2 வயKXைற8 [Xறி அதிக ெகாeBZ 
இ*%கிறதா எ,பதXகான ஒ* அறி&றியா&J, இ/ உ"க$%& இதய 
ேநா<, ந1UழிY ேநா< மX5J ப%கவாதJ ஆகியவXறிXகான உ"க2 
அபாய?ைத அதிகU%கிற/. 

உ"க2 உயரJ அ(ல/ உட( நிைற &றியaH (BMI) எ/வாக இ*.தாRJ, 
உ"க2 இHBZ கீc%கVட அளவKX& ேம( இ*.தா(, ந1"க2 எைடைய% 
&ைற%க OயXசி%க ேவVHJ: 

■ ஆVக$%&, 94 ெச,Cம]AடQ (37 அ"&ல"க2) அ(ல/ அதX& ேம( 

■ ெபVக$%&, 80 ெச,Cம]AடQ (31.5 அ"&ல"க2) அ(ல/ அதX& 
ேம(. 

உ"க2 இHBபளY கீc%கVடவா5 இ*.தா(, ந1"க2 அதிக 
அபாய?திலி*%கிற1Qக2, அதனா( உடேன ஒ* ெபா/ ம*?/வைர? 
ெதாடQZ ெகா2ள ேவVHJ: 

■ ஆVக$%&, 102 ெச,Cம]AடQ (40 அ"&ல"க2) அ(ல/ அதX& ேம( 

■ ெபVக$%&, 88 ெச,Cம]AடQ (34 அ"&ல"க2) அ(ல/ அதX& ேம(. 

!ல ஆதார': NHS Health A–Z (www.nhs.uk/conditions ). 

உட-பUமD சா8Kத மU=>வநிைலக@, உண82சிந:;கி 
ம506 அபாயHக@ 

வைக 2 ந23ழி5 ேநா7 
உ"க2 இர?த சQ%கைர அளைவ% கAHBபH?/J இ,[லி, எ,ற 
ஹாQேமாைன உ"க2 உட( எதிQ%க ேநUHJேபா/ இ/ நிகcகிற/.  

■ வைக 2 ந1UழிY ேநா< ெபா/வாக வாcவK, பKXப&தியK( ஏXபHகிற/ 
மX5J உட( ப*மgட, ெதாடQZைடய/. 

சUயாக% கAHBபH?தBபடாத ந1UழிY ேநாயான/ பK,வ*J 
பKர8சிைனக$%& வழிவ&%கிற/:  

■ சி5ந1ரக ேநா< 

■ இ*தய ேநா<  

■ கV பாQைவ இழBZ 

■ உ"க2 பாதJ மX5J கா(களW( இர?த ஓAட?தி, பKர8சிைனக2, 
அைவகைள ெவAC எH%க வழிவ&%க% IHJ 
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■ நரJZ8ேசதJ, உணQவK,ைம, ெசய(பாH இழBZ அ(ல/ வலி 
ேபா,றவXறிX& வழி வ&%&J. 

பK,வ*J இட?தி( ந1"க2 வைக 2 ந1UழிY ேநா< பXறி ேமRJ அதிக 
தகவ(கைளB பாQ%கலாJ  www.nhs.uk/conditions/type-2-diabetes 

வைக 2 ந%&ழி) ேநா, ம./0 உண34சிந%6கி 
ந1UழிY ேநாயாளWக$%& அ5ைவ8 சிகி8ைச%&B பKற& அவQகளW, 
&ணமைடத( ெம/வாக இ*%கலாெம,பதா(, ெதாX5 ஏXபHJ அபாயJ 
அதிகமாக உ2ள/. அதிக இர?த சQ%கைர இ*%&Jேபா/, 
ேநா<?ெதாXறி, ஆப?/ அதிகU%கிற/, எனேவ உ"க2 அ5ைவ8 
சிகி8ைச சமய?தி( இர?த சQ%கைரைய ந,& கAHBபH?/வ/ 
O%கியJ.  

உ"க$%& ந1UழிY ேநா< இ*.தா(, சா?தியமான அபாய"கைள% 
&ைற%க, அ5ைவ சிகி8ைச%& O,னQ உ"க2 இர?த சQ%கைர அளY 
ந,& கAHBபH?தB பட ேவVHJ. உ"க2 சிகி8ைசயK( ஏேதgJ 
மாXற"கைள8 ெச<ய ேவVHமா எ,5 அறிய உ"க2 ந1UழிY 
ெசவKலிய*ட, அ(ல/ ெபா/ ம*?/வ*ட, O,னதாகேவ ேப["க2. 

அ.9ர;<= 9>. அ.ன@யா (OSA) 
OSA, உட( ப*ம, உைடய வய/வ.தவQக$%& ஒBபaAடளவK( ஒ* 
ெபா/வான நிைல ஆ&J, ஏெனனW( கe?/B ப&தி மX5J நா%கி( அதிக 
ெகாeBZ? தி[%க2 உ2ளன. i%க?தி( ெதாVைடயK, [வQக2 தளQ./ 
&5&கி,றன, இ/ சாதாரணமாக [வாசிBபைதdJ i%க?ைதdJ 
&5%கீH ெச<கிற/.   

OSA பK,வ*பைவ%& வழி வ&%கலாJ: 

■ இரவK( [வாசிBபதி( இைடநி5?தJ 

■ இதயJ மX5J jைரயaர( ம]/ அe?த"க2 

■ ேமாசமான i%கJ 

■ பக( ேநர"களW( அதிக% கைளBZ 

■ ஒe"கXற [வாசிBபKனா( கUயமில வாd அதிகBபCயாகி 
பKராணவாdவK, அளY &ைறகிற/. 

OSA பXறிய அதிக? தகவ(கைள ந1"க2 இ"ேக காணலாJ: 
www.nhs.uk/conditions/sleep-apnoea 
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OSA ம./0 உண34சிந%6கி 
மிதமான அ(ல/ கHைமயான OSA, உ"கைள உணQY உ2ளட%க 
ம*./க2, ம/, வலி நிவாரணKக2 அ(ல/ உணQ8சிந1%கி%&, அதிக 
I*ணQY உைடயவராக ஆ%கலாJ. இ.த ம*./க2 OSA-வK, 
அறி&றிகைள இ,gJ ேமாசமா%க% IHJ. அதிQkடவசமாக, 
O/ெகRJZ அ(ல/ ஓUட உணQ8சிந1%கிக2 ேபா,ற மாX5க2 
ெப*JபாRJ இ*%கி,றன. ஆப?ைத% &ைறBப/ பXறிய ப&திையB 
பாQ%கYJ (ப%கJ 5). 

ந1"கேளா அ(ல/ உ"க2 /ைணேயா, உ"க$%& OSA இ*%க%IHெமன 
நிைன?தா(, உ"க$%& ஒ* Continuous positive airway pressure (CPAP) 
இய.திரJ ைவ?/%ெகா2ள த&தி இ*%கிறதா எ,5 பாQBபதX&, உ"க2 
ெபா/ ம*?/வைர உ"கைள ஒ* i%கம*.தக?திX& உதவKநாC 
&றிBபKட8 ெசா(R"க2. இ/, உ"க2 S%& அ(ல/ S%ைகdJ 
வாையdJ ந1"க2 i"&Jேபா/ இ5%கமாக SHJ Oக%கவசJ SலJ 
ெதாடQ.தாXேபா( அe?தBபAட% காXைற வழ"&J ஒ* சிறிய பJB. 
அe?தBபAட காX5 உ"க2 ெதாVைட SC%ெகா2வைத? தH%கிற/. 

சUயாகB பய,பH?தBபAடா(, CPAP சாதனJ, ந1"க2 ந,றாக? i"க, 
பகலி( அதிக வKழிBZட, உணர, அதிக ச%திdட, இ*%க, மX5J எைட 
இழ%க உதYவத, SலJ வாc%ைகேய மாX5வதாக இ*%கலாJ.  

இ/ உ"க2 இதய?தி, ம]தான ப$மான?ைத%Iட &ைற%கிற/, 
அதனா(, &றAைட வKHவ/ நி,5 ந(ல? i%க?திX& உதYகிற/. 
O%கியமாக, ஒ* CPAP சாதனJ வRவான வலி நிவாரணKகைள மிகYJ 
பா/காBபாகB ெபா5?/%ெகா2ள உ"கைள அgமதி%கிற/.  

உ"க2 தனWBபAட CPAP இய.திர?ைத உ"க$ட, ம*?/வமைன%&% 
ெகாVH வ*வ/ மிகYJ O%கியJ, இதனா( உ"க2 அ5ைவ 
சிகி8ைச%&B பKற& உடனCயாக ந1"க2 அைதB பய,பH?தலாJ. ந1"க2 
ஒ* CPAP இய.திர?ைதB பய,பH?த OCயாவKAடா(, உ"க2 அ5ைவ 
சிகி8ைச &eவKன*%& அைத ந1"க2 ெதUயBபH?த ேவVHJ, இதனா( 
அவQக2 மாX5 ஆதரவKX& ஏXபாH ெச</ உ"க2 அ5ைவ8சிகி8ைச 
நைடெப5வைத உ5திBபH?த OCdJ. 
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(AதிCைற5 (இரEத; கF<க1) 
உட( ப*ம,, இர?த% கACக2 உ*வா&J அபாய?ைத அதிகU%கிற/. 
இதயJ, jைரயaர( அ(ல/ SைளயKR2ள இர?த% கACக2 உ"கைள% 
ெகா(ல% IHJ. 

ZைகபKCBபவQக$%&J, ஏAUய( ஃைபBUேலஷ,, (அU?திமியா%க2 
அ(ல/ ஒe"கXற இதய?/CBZ), ZX5 ேநா<, உைட.த ந1Vட எRJZக2 
உ2ளவQக$%&J அ(ல/ ந1Vட கால?திX& பH%ைகயK( இ*%&J 
ேநாயாளWக$%&J இர?த உைறY ஏXபHJ ஆப?/J அதிகU%கிற/. 
ஆப?/% காரணKக2 அதிகJ ஆக ஆக, &*திdைறY ஏXபHJ 
வா<BZக$J அதிகU%கிற/. 

78தி:ைற) ம./0 உண34சி ந%6கி  
உட( ப*ம, உ2ளவQக$%& அ5ைவ சிகி8ைசயK, ேபா/J அதX&B 
பK,ன*J &*திdைறY உ*வா&J வா<BZ அதிகமாக இ*%க%IHJ. 
அ5ைவ சிகி8ைச%& O,gJ பK,gJ OC.த வைர நடமாC% 
ெகாVC*Bபத, SலJ இ.த ஆப?ைத% &ைற%கலாJ. 

இ.த ஆப?ைத% &ைற%க எH%க%ICய நடவC%ைககைள 
ம*?/வமைன ஊழியQக2 உ"க$ட, கல.தாேலாசிBபாQக2. இைவ 
பK,வ*பைவகளாக இ*%கலாJ:  

■ அe?/J காRைரகைள அணKத( (இைத அணK./ ெகா2ள உ"க2 
ெசவKலியQ உதYவாQ) 

■ இைடயKைடேய ெகVைட%கா( தைசக$%கான அO%கிகளW, 
பய,பாH - இ.த nAo உ"க2 காலி, கீcBப&திைய ெந*%&வத, 
SலJ, அ5ைவ8 சிகி8ைசயK, Oe ேநர?திX&J மX5J உ"க2 
ஆரJபகால ம]AெடeBபK, ேபா/J இர?த?ைத ஓC%ெகாVேட 
இ*%&JபC ெச<கிற/ 

■ சீ%கிரமாக நடமாHJ த,ைம-ெப*Jபாலான அ5ைவ8 சிகி8ைச 
வைகக$%& இ/ உ"க2 அ5ைவ சிகி8ைச நாள,5 அ(ல/ ம5நா2 
பH%ைகயK( இ*./ எe./ நட?த( எ,பதா&J 

■ ந1"க2 ெச</ ெகா2$J அ5ைவ8 சிகி8ைசையB ெபா5?/, உ"க2 
இர?த?ைத ெமலிதா%க மா?திைரக2 அ(ல/ உAெசR?த(க2 
உ"க$%&B பU./ைர%கB படலாJ. ந1"க2 இைவகைள வ 1ACRJ Iட 
எH?/%ெகா2ள ேவVCயK*%கலாJ. 
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உட( Oeவ/J பKராணவாdைவ பJB ெச<ய இ*தயJ கCனமாக 
உைழ%க ேவVCய ேதைவ இ*Bபதா(, உட( ப*ம,, இதய?திX& 
அe?தJ ெகாH%கிற/. இ/ ெப*JபாRJ உயQ இர?த அe?தJ மX5J 
உயQ ெகாலoAராRட, ெதாடQZைடய/, இ/ இ5தியK( இதய ேநா<%& 
வழிவ&%கலாJ. உ"க$%& உட( ப*ம, இ*.தா(, ஒe"கXற இதய 
/CBZ (அU?திமியா), ப%கவாதJ மX5J சி5ந1ரக ேநா< ஆகியைவ 
உ"க$%& மிகYJ ெபா/வானைவ.  

இ8தய ேநா, ம./0 உண34சிந%6கி 
உணQ8சிந1%கி மX5J அ5ைவ சிகி8ைச, உட( மX5J இதய?திX& 
IHத( அe?த?ைத ஏXபH?தலாJ. உட( ப*மனாக இ*Bப/, அ5ைவ8 
சிகி8ைசயK, ேபா/, அ5ைவ8 சிகி8ைச%&B பKற&, மாரைடBZ அ(ல/ 
இதய8 ெசயலிழBZ அ(ல/ அU?திமியா%க2 ஏXபHJ அபாய?ைத 
அதிகU%கலாJ.  

உ"க$%& உயQ இர?த அe?தJ அ(ல/ உ"க2 இதய?தி( ஏேதgJ 
பKர8சைனக2 இ*.தா(, சா?தியமான எ.தெவா* ஆப?/கைளdJ 
&ைற%க, அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O,னQ இைவ ந,& கAHBபH?தBபட 
ேவVHJ. உ"க2 அ5ைவ சிகி8ைச%காக, உ"க2 இர?த அe?த?ைத 
அ5ைவ சிகி8ைச%& மிக O,பாகேவ சUபாQ%கYJ - சில ெபா/ ம*?/வ 
அ5ைவ8 சிகி8ைசகளW(, தானWய"கி இர?த அe?தJ பாQ%&J 
இய.திர"க2 இ*Bபாதா(, ந1"க2 எ.த ேநர?திRJ அைதB பாQ%கலாJ. 
அ/ அதிகமாக இ*.தா(, உ"க2 ெபா/ம*?/வQ உ"க2 ம*./கைள 
சU பாQ?/ அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O,னேர ேதைவயான மாXற"கைள8 
ெச<யலாJ. 

ெநHெச3Jச#  
ெநpெசU8ச( எ,ப/, வயKXறிR2ள அமிலJ தவறாக ெதாVைடைய 
ேநா%கி (ஆசிA U்ஃBள%o) பயணKBபதா( மாQபK( ஏXபHJ எUdJ 
உணQY. அதிக எைட அ(ல/ ப*மனாக இ*%&J ேநாயாளWக$%& இ.த 
நிைல உ*வாக அதிக வா<BZக2 உ2ள/.  

ெந?ெச&4ச@ ம./0 உண34சிந%6கி  
ெநpெசU8சRட, உணQ8சிந1%கி எH?/%ெகா2$Jேபா/, வயKXறி( 
உ2ள ெபா*Aக2 jைரயaரலி( கசிவதXகான அதிக ஆப?/ உ2ள/. இ.த 
ஆப?ைத% &ைற%க ஒ* [வாச% &ழா< அC%கC பய,பH?தB பHகிற/. 
இ*BபKgJ, அதிக எைட ெகாVட அ(ல/ உட( ப*ம, உைடய சில 
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ேநாயாளWக$%&, [வாச% &ழா<கைள8 ெசா*&வ/ மிகYJ கCனமாக 
இ*%&J. 

அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O, உட( எைடைய &ைறBப/J அ5ைவ8 
சிகி8ைச நா2 உ2பட தவறாம( அமிலOறிY ம*.ைத பய,பH?/வ/J 
உதவKயாக இ*%&J. 

E<த- அபாயHக@ ம506 சி;க-க@ 
நவ 1ன ெபா/ உணQ8சிந1%கி உVைமயாகேவ மிகYJ பா/காBபான/. 
இ*.தாRJ, உ"க2 எைட கணKசமான அளY அதிகமாக இ*.தா(, 
அ5ைவ8 சிகி8ைசயK, ேபா/ அ(ல/ உணQ8சிந1%கி ெகாH%&Jேபா/ 
கீc%கVட சில ெசய(Oைறகைள8 ெச<வதX& கCனமாகYJ, அதிக 
ேநரOJ எH%க%IHJ: 

■ ம*./க2 மX5J திரவ?ைத ெகாH%க ஒ* நரJைப% கVHபKCBப/. 
இ/ கணKசமான ேநரJ எH%கலாJ மX5J உ"க2 ைககளW( சிரா<BZ 
ஏXபடலாJ, ஆனா( உ"க$%& உணQ8சிந1%கிைய% ெகாHBபதX& இ/ 
அவசியJ 

■ உ"க2 இர?த அe?த?ைத% கVகாணKBப/ 

■ உணQ8சி உ2ளட%க ம*./களW, அளைவ சUயாக ேதைவ%ேகXப 
சUெச<வ/, &றிBபாக உ"க$%& OSA இ*.தா( 

■ அ5ைவ8 சிகி8ைச ேபா/ ந1"க2 S8[வKட உதவ உ"க2 
ெதாVைடயK( ஒ* [வாச &ழாைய ெச*&த( (காXேறாAடJ). 
ஏேதgJ தாமதJ ஏXபAடா( உ"க2 ஆ%ஸிஜ, அளY மிக வKைரவாக% 
&ைறய%IHJ. உணQ8சிந1%கி ெகாHBபதX&O, உ"க$%& 
ஆ%ஸிஜைன% ெகாHBப/ இ.த அபாய?ைத% &ைற%க உதYJ 

■ உ"க2 அ5ைவ8 சிகி8ைச%காக சUயான நிைல%& உ"கைள 
நகQ?/வதி( உ2ள சிரம"க2. ஊழியQக2 உ"கைள நகQ?/வதி, 
ேதைவைய% &ைற%க, உ"கைள ந1"களாகேவ அ5ைவ8 சிகி8ைச 
ேமைஜயK( சUயான நிைல%&% ெகாVH வ*JபC உ"களWடJ 
ேகAகBபடலாJ. IHத( எைடdJ Iட அe?த காய"கைள 
அதிகU%&J அபாய?திX& வழிவ&%&J 

■ உ"க2 அ5ைவ8 சிகி8ைச%&B பKற& மாQZ மX5J காய"களW, 
ெதாX5 அதிகU%&J அபாயJ 

■ அ5ைவ8 சிகி8ைச%&B பKற& ம*?/வமைனயK( ந1AC%கBபAட 
த"&த( காலJ. 
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இைத?தவKர, உட( ப*மg2ள ேநாயாளWக2 உணQ8சி ந1%கியKலி*./ 
ம]AH வர அதிக ேநரJ எH?/% ெகா2ளலாJ. 

ஆப=ைத; Oைற%ப> 

ெபாK உணMJசிந2;கி;(. பதிலாக ஓ3டஉணMJசி ந2;கி 
PFபQகைள. பயSப+EKத# 
சில ெசய(Oைறக$%&, ஓUட உணQ8சிந1%கி எH?/%ெகாVH 
உணQYட, இ*Bபத, (வKழி?/) SலJ, ந1"க2 ெபா/ 
உணQ8சிந1%கியKனா( ஏXபHJ அபாய"கைள? தவKQ%கலாJ. 
சிலசமய"களW( உ"கைள ஆ[வாசBபH?/வதXகாக உ"க$%& சில 
உணQYந1%கிக2 ெகாH%கBபடலாJ. ேவ5 ெசய(Oைறக$%&, ஓUட 
உணQ8சிந1%கிdJ அ?/ட, ஒ* ெபா/ உணQ8சிந1%கிdJ ெகாH%கலாJ. 
அ5ைவ8சிகி8ைச ேதைவBபHJ உ"க2 உடலி, ஒ* ப&திைய8 
[Xறிd2ள நரJZக2 மர?/B ேபா&JபC ெச<யBபHJ. உ"க2 உடலி, 
கீcBப&தியK( ெசய(Oைற எ,றா(, ஒ* வ,ேமாய அ(ல/ 
O/&தVH உணQ8சிந1%கி ெபா*?தமாக இ*%கலாJ. ெசய(OைறயK, 
ேபா/ &eவK, ஒ* உ5BபKனQ உ"கைள கவனW?/% ெகா2வாQ மX5J 
அ5ைவ8சிகி8ைச நடBபைதB உ"களா( நிஜமாகேவ பாQ%க OCயா/.  

ஓUட உணQ8சிந1%கியK, இ,ெனா* ந,ைம எ,னெவ,றா(, அ/ 
&*திdைறவK, ஆப?ைத% &ைற?/, உ"கைள அ5ைவ8சிகி8ைச 
நட.தYட, வKைரவKேலேய நடமாட அgமதி%கலாJ.  

ந1"க2 எ"க2 /VHBபKர[ர"களW( இ*./ நரJZ தHBZக2 மX5J 
O/ெகRJZ உணQ8சிந1%கி பXறி ேமRJ அறிய OCdJ ேதா2பAைட, 
அ(ல/ ைகயK( அ5ைவ சிகி8ைச%& நரJZ? ெதா&திக2 மX5J  உ"க2 
O/ெகRJZ மய%க ம*./ இைவ இரVHJ எ"க2 கீc%கVட 
இைணயதள?தி( இ*%கி,றன: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources 
இ*BபKgJ, உ"க$%& உட( ப*ம, இ*.தா( ஒ* ஓUட 
உணQ8சிந1%கி தHBZ ெகாHBப/ அதிக% கCனமாக இ*%கலாJ. சில*%& 
இ.த jAப?ைதB பய,பH?த OCயாமேலேய ேபாகலாJ. இ*BபKgJ, 
சா?தியமான ந,ைமக2, மX5J ஆப?ைத% &ைறBபதா(, ஓUட 
உணQ8சிந1%கிைய ஒ* ெபா/ உணQ8சிந1%கி%& மாXறாக 
க*?தி(ெகா2வ/ ெபா/வாக ந(ல/.  
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அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O.ைதய மதிBபaAH கிளWனW%கி( ந1"க2 
கல./ெகா2$Jேபா/ அ(ல/ உ"க2 அ5ைவ8 சிகி8ைச நாள,5, 
உ"க2 அ5ைவ8 சிகி8ைச%கான மய%க ம*./ வK*Bப?ேதQYக2 
மX5J அபாய"க2 பXறி உ"க2 மய%கம*./ நிZணQ உ"க$ட, 
கல.தாேலாசிBபாQ.  

அ0ைவ2 சிகி2ைச;O QDனா- வாX;ைக Qைறைய 
ேம6ப<=>த- 
ஒ* திAடமிAட அ5ைவ8சிகி8ைச%& ஆப?/%கைள% &ைற?/ 
ெசய(Oைறைய OC.த அளY ப?திரமானதாக ஆ%க, ந1"க2 நிைறய 
வKஷய"க2 ெச<யலாJ. அ5ைவ8 சிகி8ைச%காக% கா?தி*%&Jேபா/, 
சி%க(க$%கான வா<BZகைள% &ைற?/, ம]AெடeBைப வKைரYபH?த 
உதவ ந1"க2 கீc%கVட வKஷய"கைள8 ெச<யலாJ.  

எைடைய; (ைற.பK 
உ"க2 அ5ைவ8 சிகி8ைச O, எைடைய இழBபதி( பல ந,ைமக2 
உ2ளன.  

■ லாBராoேகாபK% (கீ ேஹா() அ5ைவ8 சிகி8ைச%&, ஒ* சில 
கிேலாகிராJகைள மAHJ இழ./, &ைற.த ெகாeBZ, &ைற.த 
சQ%கைர, மX5J அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O, அதிக Zரத உணைவ 
சாBபKHவதா(, உ"க2 வயKX5% &ழிdg2 ெகாeBZ அளைவ% 
&ைற%க OCdJ. இ/ உ"க2 உ2 உ5BZகளW, அளைவ, &றிBபாக 
உ"க2 க(tரைல [*%கிவKHJ, அதனா( இ/ அ5ைவ சிகி8ைச 
நிZண*%& ெசய(பட அதிக இட?ைத அgமதி%கிற/.  

■ உட( ப*ம, உ2ள வய/ வ.தவQக$%&B ெகாeBZ க(tர( ேநா< 
ெபா/வாக இ*%&J. அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O,னQ இரVH 
வார"க$%& &ைற.த ெகாeBZ உணY O%கியமான/ மX5J அ/ 
உ"க2 க(tர( ெசய(பாAைட ேமJபH?த உதYJ. 

■ ந1"க2 எRJZ அ(ல/ SAH அ5ைவ8 சிகி8ைச ெச</ ெகாVடா(, 
இ/ உ"க2 அ5ைவ8 சிகி8ைச%&B பKற& நடமாHவைதdJ மX5J 
உடXபயKXசி சிகி8ைச ெச<வைதdJ எளWதா%&கிற/. 

■ வ,ேமாக மX5J O/&?தVH மய%கவKய( ேபா,ற மய%கம*./ 
நிZணQகளா( ெச<யBபHJ ேமJபAட வலி நிவாரண jAப"க2, 
ெச<வதX& எளWதாகYJ, அதனா( அேநகமாகB பயg2ளதாகYJ 
இ*%க%IHJ. 
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■ இ/ [வாசB பKர8சிைனக2, i%க?தி( S8[?திணற(, மாQZ?ெதாX5 
மX5J மய%க ம*./%&B பKற& இர?த உைறY உ*வாத( ேபா,ற 
அபாய"கைள% &ைற%&J. ேமRJ, அ5ைவ8 சிகி8ைச%&B பKற& 
உ"க2 உட( &ணமைடய ேபா/மான ைவAடமி, மX5J Zரத 
அளYகைள எH?/% ெகா2கிற1Qக2 எ,பைத உ5தி ெச<ய 
ஆேரா%கியமான உணY சாBபKHவ/ O%கியJ.  

■ ந1UழிY மX5J OSA ேபா,ற தXேபாதி*%&J ம*?/வ 
நிைலைமகைள% கAHBபH?த இ/ உதYJ. 

UைகபV<Eத# மXYZ மK அA[Kவைத நிYEKத# 
ZைகபKC?த(, உ"க2 இர?தJ [ம./ ெச(ல%ICய ஆ%ஸிஜனW, 
அளைவ% &ைற%கிற/ மX5J உ"க2 jைரயaரைல ெதாXறி( இ*./ 
பா/கா%&J சில வழிOைறகைள ேசதBபH?/கிற/. அ5ைவ8 
சிகி8ைச%& &ைற.த/ ஆ5 வார"க$%& O,Z ZைகBபKCBபைத 
நி5?/வ/, உ"க2 இர?த?தி( ஆ%ஸிஜ, அளைவ அதிகU%க 
உதYகிற/. இ/ உ"க2 மய%க ம*.ைதB பா/காBபானதாக ஆ%&கிற/, 
காயJ ஆ5வைத ேமJபH?/கிற/ மX5J அ5ைவ சிகி8ைச%&B பK, 
வ*J இ*ம( மX5J மாQZ ேநா<?ெதாX5களW, அபாய?ைத% 
&ைற%கிற/.  

அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O,னQ ந1"க2 ம/ அ*./வைத நி5?தினா(, 
இ/ க(tர( ெசய(பாAைட ேமJபH?/கிற/ மX5J   
OSA-வK, த1வKர?ைத &ைற%கிற/.  

அதிக உடXபயVXசி ெச7வK 
ஒ* அ5ைவ சிகி8ைச%& O, உ"க2 ெசய(பாAC, நிைலகைள 
அதிகUBப/, அ5ைவ சிகி8ைச%&B பKற& ந1"க2 ந,றாகYJ 
வKைரவாகYJ ம]Aெடeவதி( ஒ* உVைமயான வK?தியாச?ைத 
ஏXபH?த%IHJ. உடXபயKXசி, உட( எைட &ைறவதX& உதYகிற/, 
ஆனா( O%கியமாக உ"க2 இதயJ மX5J jைரயaர( ெசய(பாAைட 
ேமJபH?/கிற/.  

அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O,gJ பK,ன*J OC.தவைர 
நடமாC%ெகாVC*Bப/ 
&*திdைறY உ*வா&வைத &ைற%கYJ Iட8 ெச<dJ. உ"க2 தைச 
வலிைமைய அதிகU%க சில &றிBபKAட உடXபயKXசிகைள%Iட ந1"க2 
எVணKB பாQ%கலாJ, உதாரணமாக ஒ* Zதிய எRJபKய( SAH%& 
ஆதரவளW%க, உ"க2 இHBZB 
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ப&தி அ(ல/- ந1"க2 ெச</ெகா2$J அ5ைவ8 சிகி8ைசையB 
ெபா5?/- உ"க2 உடலி, பKறபாக"க2.   

ந1"க2 எ.த உடXபயKXசி ெச<தா( பா/காBபாக இ*%&J எ,5 உ"க2 
அ5ைவ8 சிகி8ைச ம*?/வQ அ(ல/ ெபா/ ம*?/வ*ட, 
கல.தாேலாசி%கYJ. 

அ0ைவ2 சிகி2ைச நாளD0 
ந1"க2 உ"க2 ம*./கைள அ5ைவ8 சிகி8ைச ெச<யBபHJ நா2 வைர 
எH?/% ெகாVH, உ"க2 ம*./க2 மX5J உ2ளWeBபா,க2 
அைன?ைதdJ உ"க$ட, ம*?/வமைன%& %ெகாVH வர ேவVHJ. 
ந1"க2 எH?/%ெகா2$J எ.த ம*.ைதயாவ/ நி5?த ேவVHJ 
எ,றா( ம*?/வமைன உ"க$%& ஆேலாசைன வழ"&J. உ"க2 
இர?த?ைத ெம(லியதா%க ந1"க2 ஏதாவ/ ம*./கைள எH?/வ.தா(, 
இ/ &றிBபாக மிக O%கியJ. அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O, உ"க2 
ம*.ைத எBபC எH?/%ெகா2வ/ பXறிய அறிY5?த(கைள ந1"க2 
பK,பXறாவKAடா(, உ"க2 அ5ைவ8 சிகி8ைச நட%காம( ேபாகலாJ.  

உணY மX5J பானJ பXறி ம*?/வமைன உ"க$%&? ெதளWவான 
அறிY5?த(கைள வழ"க ேவVHJ. இ.த அறிYைரக2 
O%கியமானைவ. ந1"க2 மய%கம*./ எH?/% ெகா2$Jேபா/, உ"க2 
வயKXறி( உணY அ(ல/ திரவJ இ*.தா(, அ/ உ"க2 
ெதாVைட%&2 மX5J jைரயaர( வைர வ./ உ"க2 உயK*%& 
ஆப?ைத ஏXபH?/J. 

அ0ைவ2 சிகி2ைச;O QD 
■ உ"க2 உயரJ, எைட, மX5J, உட( நிைற &றியaH (பKஎJஐ) ஆகியைவ 

ம*?/வமைன ேசQ%ைகயK, ேபா/ ம]VHJ ேசாதி%கBபHJ. உ"க2 
எைட%& ஏXற உபகரண"கைள, பK,னQ உ"க2 கவனWBபK, ேபா/ 
பய,பH?தBபடலாJ. 

■ உ"க2 அ5ைவ சிகி8ைச%காக அணKய ெபா*?தமான அளY ெகாVட 
அ"கி, மX5J [*%க% காRைறக2 உ"க$%& வழ"கBபHJ. 

■ அ5ைவ8 சிகி8ைச அர"கிX& நட./ வ./ வசதியாக உ"கைள 
அ5ைவ8 சிகி8ைச ேமைஜ ேம( நிைல நி5?தி% ெகா2$JபCயாக 
ந1"க2 ேகAH% ெகா2ளB படலாJ.  
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■ ந1"க2 i"க ஆரJபKBபதX& O,, உ"க2 மய%கம*./ நிZணQ 
உ"கைள ஒ* Oக%கவசJ SலJ ஆ%ஸிஜைன [வாசி%க8 
ெசா(RவாQ. 

■ அ5ைவ8 சிகி8ைசயK, ேபா/ உ"க2 நாC?/CBZ, இர?த அe?தJ 
மX5J ஆ%ஸிஜ, அளYகைள% கVகாணKBபதX& உ"க2 உடRட, 
உபகரண"க2 இைண%கBபHJ.  

அ0ைவ2 சிகி2ைச Q'Kத உடD 
■ அ5ைவ8 சிகி8ைச%&B பKற& வழ%கமாக ந1"க2 ம]AZ அைறயK( 

வKழி?ெதeவ 1Qக2 ேமRJ உ"க2 [வாசிBபK( உதYவதXகாக ந1"க2 
நிமிQ./ ேநராக உAகார ைவ%கBபHவ 1Qக2. 

■ உ"க2 [வாசிBபK( ேமRJ உதவ உ"க$%& ெநZைலசQக2 அ(ல/ 
உ2ளWeBபா,க2 ேதைவBபடலாJ. 

■ உ"க$%& OSA இ*./ மX5J உ"களWடJ ஒ* CPAP உபகரணJ 
இ*.தா(, ேதைவBபAடா( அைதB பய,பH?த ஊழியQக2 உ"க$%& 
உதYவாQக2. 

■ உட( ப*மgட,, &றிBபாக சில வைகயான அ5ைவ சிகி8ைசக$%&B 
பKற&, உ"க2 அ5ைவ சிகி8ைச%&B பKற& அதிகJ சாQ.தி*%&J அல& 
(HDU) அ(ல/ த1வKர சிகி8ைசB பKUY (ICU) ஆகியவXறி( உ"க$%& 
பா/காBZ ேதைவBபHJ அதிக ஆப?/ உ2ள/. இ/ 
திAடமிடBபAC*.தா(, உ"க2 அ5ைவ சிகி8ைச%& O,னQ இ/ 
உ"க$ட, கல.தாேலாசி%கBபHJ. HDU அ(ல/ ICU -( திAடமிடBபAட 
த"க( பXறி ேமRJ அறிய  Your anaesthetic for major surgeryஎ,ற எ"க2 
/VHBபKர[ர?ைதB பC%கYJ, இ/ எ"க2 பK,வ*J 
வைல?தள?தி*%கிற/: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources 

மYSZ வா8'- இU;O6ேபா> 
■ உ"களா( தனWயாக நகர OCயாவKAடா(, உ"க$%& உதவ IHத( 

ஊழியQக2 அ(ல/ சிறBZ உபகரண"க2 ேதைவBபடலாJ. 

■ ந1"க2 ஒ* CPAP இய.திர?ைதB பய,பH?/கிற1Qக2 எ,றா(, அைதB 
பய,பH?த ஊழியQக2 உ"க$%& உதYவாQக2.  
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■ உ"க2 அ5ைவ சிகி8ைச நாள,5 எe./ நடமாட ந1"க2 
ஊ%&வK%கBபHவ 1Qக2, இ/ இர?த உைறY அபாய?ைத% &ைற?/, 
உ"க2 ம]Aைப ேமJபH?/J. 

NU;க= ெதாO%Z 
உட( ப*ம, உ2ள ேநாயாளWக2 ெபா/வாக மXற ேநாயாளWகைளB 
ேபாலேவ அேத ெசய(Oைறகைள8 ெச</ெகா2ள OCகிற/.  

அதிகமான அபாய"க2 இ*%கி,றன, ஆனா( அ5ைவ8 சிகி8ைச%&O,, 
ேநரJ இ*.தா(, உட( எைடைய &ைறBப/, உடXபயKXசிைய 
அதிகUBப/ மX5J அ5ைவ8 சிகி8ைச%& O, ZைகபKCBப/, ம/ 
அ*./வ/ ஆகியைவகைள நி5?/வ/ SலJ இவXைற% &ைற%கலாJ.  

ஒ%Zத-க@ 
(www.weightconcern.org.uk) இ.த வள?ைத தயாUBபதி( அவQகளW, 
ஆேலாசைன மX5J வழிகாAHதR%காக, Weight Concern-%& ந,றி 
ெதUவK%க வK*JZகிேறாJ. 

ேம5ெகாL< தகவ\;கான ஆதாரHக@ 

உQக\;( 
■ NHS (www.nhs.uk/live-well). 
■ உ"க2 ெபா/ ம*?/வQ. 

■ அ5ைவ8 சிகி8ைச%& தயாரா&வ/-- கAH%ேகாBபான உட( 
அைமBZட, ேமJபAட நலOட, வKைரவK( 
(www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner). 

■ உணQ8சிந1%கி மX5J அபாயJ (www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks). 

■ தகவ( /VHBபKர[ர"க2 மX5J வ 1Cேயா ஆதார"க2 
(www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources) 

■ Diabetes UK (www.diabetes.org.uk). 

உQக1 மAEKவMக\;( 
■ Society for Obesity and Bariatric Anaesthesia (SOBA) (www.sobauk.co.uk). 
■ ப*மனான அ5ைவ8 சிகி8ைச ேநாயாளWயK, அ5ைவ8 சிகி8ைச%& 

O.ைதய மX5J ம]AெடHBZ சமய?/ ேமலாVைம 
(https://bit.ly/periop-obese-patient). 
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இ"த $%&'ப)ர+ர,தி. உ0ள தகவ.கைள $.லியமாக9: ;$'ப),ததாக9: 
ைவ,தி<=க நா?க0 மிக9: @யAசி ெசDகிேறா:, ஆனா. இதAI நா?க0 
உ,தரவாத: அளK=க @Lயா$. இ"த' ெபா$வான, தகவ., உ?கM=I 
இ<=க=NLய அைன,$ ேக0வ)கைளO: ெகா%&0ள$ அ.ல$ உ?கM=I 
@=கியமானைவயாக இ<=க=NLய அைன,ைதO: ைகயாM: எQR நா?க0 
எதிSபாS=கவ).ைல. இ"த $%&'ப)ர+ர,ைத ஒ< வழிகாVLயாக' பயQப&,தி, 
உ?க0 ேதS9க0, மAR: உ?கM=I0ள ஏேதX: கவைலக0 பAறி உ?க0 
ம<,$வ= IY9டQ ந[?க0 கல"தாேலாசி=க ேவ%&:. இ"த, $%&' ப)ர+ர: 
மV&: தனKயாக ஒ< அறி9ைரயாக= க<த'பட= Nடா$. இைத எ"த வண)க அ.ல$ 
ெதாழி. ேநா=க,திAI: பயQப&,$@Lயா$. @Yைமயான ெபா<';, $ற'ப)AI 
தய9ெசD$ இ?ேக கிளK= ெசDக (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 

அைன,$ ெமாழிெபயS';கM: Translators without Borders ச@தாய,தா. 
வழ?க'ப&கிQறன. ெமாழி'ெபயS'ைப @L"தவைர $.லியமாக இ<=க, 
ெமாழி'ெபயS'ப)Q தர: ச^பாS=க'ப&கிற$, ஆனா., சில தகவ.களK. தவRக0 
மAR: தவறான வ)ள=க: ஏAப&: ஆப,$ உ0ள$. 
 

ந"#க% எ'ன நிைன+கிற"-க% 
எ'. எ#கள0ட2 ெசா67#க% 
இ.த /VHBபKர[ர?ைத ேமJபH?/வதXகான ஆேலாசைனகைள 
நா"க2 வரேவXகிேறாJ.  

ந1"க2 Iற வK*JZJ &றிBZைரக2 ஏேதgJ இ*.தா(, தயYெச</ 
அவXைற பK,வ*J மி,னpசR%& அgBZ"க2: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
!த# பதி&' ப(&ரவ+ 2020 

இ.த /VHBபKர[ரJ ெவளWயKடBபAட S,5 ஆVHக$%&2 ம5 
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