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உங்கள் இதய அ�ைவச் 
சிகிச்ைசக்கான மயக்க 
ம�ந்� 
இந்த ப�ர�ரம் ெப�யவர்க�க்கான (இதய) அ�ைவச் 
சிகிச்ைசக்� �ன், சிகிச்ைசய�ன் ேபா� மற்�ம் 
சிகிச்ைசக்�ப் ப�ன்� பயன்ப�த்�ம் மயக்க ம�ந்ைதப் 
பற்றி �க்கிய தகவல்கைள ெத�வ�க்கிற�. 
 
�ன் மதிப்ப�� ம�த்�வ ��, மயக்க ம�ந்� நி�ணர் 
மற்�ம் உங்கள் அ�ைவச் சிகிச்ைச ம�த்�வர் உங்கள் 
இதய அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் நன்ைமகள் மற்�ம் 
அபாயங்கள் பற்றிய வ�வரங்கைள வழங்�வார்கள். 
 
மற்ற அ�ைவச் சிகிச்ைசகைள வ�ட இதய அ�ைவ 
சிகிச்ைச மிக�ம் சிக்கலான� என்பதால், ெத�ந்� 
ெகாள்ள ேவண்�ய வ�ஷயங்கள் நிைறய உள்ளன. 
உங்கள் ம�த்�வமைன ெகா�க்�ம் மற்ற 
தகவல்க�டன் இந்த ப�ர�ரத்ைத ேசர்ந்� ப�க்க�ம். 
 
நான் இதய அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� எப்ப� தயாராவ�? 
கட்�க்ேகாப்பான உடல் நலம் உைடயவர்கள் அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� ப�ற� 
வ�ைரவாக �ணமைடவதாக ஆராய்ச்சி ���கள் காட்�கின்றன. அவசர இதய 
அ�ைவச் சிகிச்ைச ேதைவய�ல்ைல என்றால், உங்க�க்� தற்ேபா�ள்ள 
ேவேறதாவ� ம�த்�வ நிைலகைள ேமம்ப�த்�வைத பற்றி ேயாசித்�, 
அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ன் உடல்நலம் த�தி ெபற உங்களால் ��ந்தவைர 
�யற்சிக்க�ம். உங்கள் ஆேராக்கியத்ைத ேமம்ப�த்த ந�ங்கள் எ�க்க ேவண்�ய 
ெசயல்கள�ன் ெதா�ப்ைப�ம், அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�த் தயாராக பய�ள்ள 



 
 
 

2 

தகவல்க�ம், ��கிய காலத்தில் கட்�க்ேகாப்பான உடல்நலம் ெப�ம் வழித் 
ெதா�ப்ைப�ம் (www.rcoa.ac.uk/fitter-better-sooner) என்ற இைனப்ப�ல் 
காணலாம். 
 
�ைகப்ப��த்தல் 
�ைக ப��ப்பதால் அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� உண்டா�ம் சிக்கல்கள் அதிகம் 
என்பைத அைனவ�ம் அறிேவாம். இதில் நற்ெசய்தி என்னெவன்றால், அ�ைவச் 
சிகிச்ைசக்� சில நாட்கள் �ன் �ைகப்ப��ப்பைத நி�த்தினால் �ட, 
�ணமைடவைத வ�ைர� ப�த்த ���ம் �ைரய�ரல் ேம�ம் சிறப்பாக 
ெசயல்ப�ம். எனேவ வ�ைரவ�ல் �ணமைடந்� ம�த்�வமைனய�லி�ந்� 
ெவள�ேயற உத�ம். உங்கள் ெபா� ம�த்�வர் அல்ல� உள்�ர் �ைகப் பழக்கம்-
நி�த்த உத�ம் ேசைவ ைமயம் (www.nhs.uk/quit smoking) உங்கள் �ைகப் 
பழக்கத்ைத �ைறப்பதற்ேகா அல்ல� நி�த்�வதற்ேகா உதவ ���ம் எனேவ 
உங்க�க்� ஏற்ற சிறந்த ேதர்ைவப் பற்றி அவர்கள�டம் ெத�ந்�ெகாள்ள�ம். 
 
�ைகப��த்தல் மற்�ம் அ�ைவச் சிகிச்ைச பற்றிய ��தல் தகவல்கைள இங்ேக 
காணலாம்: AHS வ�ளக்க உைர: �ைகப��த்தல் மற்�ம் அ�ைவச் சிகிச்ைச 
(www.ash.org.uk). 
 
ம� 
ம� அ�ந்�தல் உட�க்� பல வ�ைள�கைள ஏற்ப�த்�கிற�. அ� கல்�ரலில் 
உற்பத்தியா�ம் �ணப்ப�வதற்�த் ேதைவயான கட்�மானத் ெதா�திகள் 
உ�வா�வைதக் �ைறக்கிற�. தின�ம் வைரய�க்கப்பட்ட அல்ல� அதற்� 
�ைறவான அள� ம� அ�ந்�வ�, அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� உங்கள் 
உடலின் திறைன ேமம்ப�த்தி வ�ைரவ�ல் �ணமைடய உத�ம். ம� 
அ�ந்�வைத எப்ப� �ைறப்ப� மற்�ம் �ைறப்பதால் ஏற்ப�ம் நன்ைமகள் 
பற்றிய பய�ள்ள தகவல்கைள ந�ங்கள் NHS சிறந்த ஆேராக்கிய 
இைணயதளத்தில் (www.nhs.uk/better-health/drink-less) காணலாம். 
 
உண��ைற 
அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� உங்கள் உடைல சிறந்த �ைறய�ல் �ணமைடய 
தயார் ெசய்வதற்�, ��ந்தவைர ஆேராக்கியமான உணைவ உண்ண �யற்சி 
ெசய்ய�ம். 
 
ந�ங்கள் அதிக எைட�ைடயவராக இ�ந்தால், உடல் எைடைய �ைறப்ப� 
உங்கள் இதயம் மற்�ம் �ைரய�ரல் ம�� ஏற்ப�ம் அ�த்தத்ைத �ைறக்க உத�ம். 
உடல் எைடைய �ைறப்ப� உங்கள் இரத்த அ�த்தத்ைத �ைறக்க�ம், ந��ழிைவ 
கட்�ப்ப�த்த�ம், அ�ைவச்சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� இரத்தக் கட்�கள் 
உண்டாவதற்கான அபாயத்ைத �ைறக்க�ம், ேம�ம் ந�ங்கள் எள�தாக 
உடற்ப்பய�ற்சி ெசய்ய�ம் உதவலாம். 
 
உங்க�க்� ேதைவயான �றிப்�கள் மற்�ம் உதவ�கைளப் பற்றி உங்கள் ெபா� 
ம�த்�வ�டம் ேபசி அறிந்� ெகாள்ள�ம்.  
மயக்கம�ந்� மற்�ம் உங்கள் உடல் எைட பற்றி ேதைவயான வ�வரங்கைள, 

http://www.rcoa.ac.uk/fitter-better-sooner
https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/find-your-local-stop-smoking-service/
https://ash.org.uk/information-and-resources/briefings/briefing-smoking-and-surgery
http://www.nhs.uk/better-health/drink-less
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இந்த இைணய தளத்தில் காணலாம் 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 
 
உடற்பய�ற்சி 
அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன் ேபா� உங்கள் இதயம் மற்�ம் �ைரய�ரைல ��தல் 
ேவைலக்� தயார்ப�த்த உடற்பய�ற்சி உத�ம். ந�ங்கள் எந்த உடற்பய�ற்சி 
ெசய்தால் பா�காப்பாக இ�க்�ம் என்� உங்கள் ெபா� ம�த்�வர் அல்ல� 
அ�ைவச் சிகிச்ைச ம�த்�வ�டன் கலந்தாேலாசிக்க�ம். 
 
இ�ப்ப��ம், ��தல் உடற்பய�ற்சி அல்ல� ெசயல்பா�கைளச் ெசய்ய 
ேவண்டாம் என்� அறி��த்தப்பட்டா�ம், உங்கள் இதய அ�ைவச்சிகிச்ைச 
பா�காப்பாக நடத்தப்படலாம். 
 
தற்ேபாைதய ம�த்�வநிைல  
உங்க�க்� ஏற்கனேவ ந��ழி�, உயர் இரத்த அ�த்தம், ஆஸ்�மா அல்ல� ப�ற 
�ைரய�ரல் சம்மந்தப்பட்ட ேநாய்கள் இ�ந்தால், அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ன்ேப 
உங்கள் ம�ந்�கள் ��ப்ப�த்த நிைலய�ல் உள்ளதா மற்�ம் ச�யான அளைவ 
எ�த்�க்ெகாள்கிற�ர்களா என்பைத உங்கள் ெபா� ம�த்�வ�டம் ச�பார்க்க�ம். 
இ� உங்கள் அ�ைவ சிகிச்ைசய�ல் தாமதம் ஏற்ப�வைதத் த�க்க�ம், உங்கள் 
அ�ைவ சிகிச்ைச மற்�ம் ம�ட்� நன்றாக நைடெப�வதற்கான சிறந்த வாய்ப்ைப 
வழங்க�ம் உத�ம். 
 
ந�ங்கள் இரத்த ேசாைக ெகாண்டவராக இ�ந்தால், அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ன் 
உங்கள் இரத்த எண்ண�க்ைகைய ேமம்ப�த்�வதற்கான சிகிச்ைசையப்பற்றி 
உங்க�ைடய ெபா� ம�த்�வ�டம் ேபசேவண்�ம். இ�, ந�ங்கள் �ணமா�ம் 
ேபா� உங்க�க்�க் ��தல் ஆற்றலை◌ வழங்�வைதத் தவ�ர உங்க�க்� 
இரத்த மாற்றம் ேதைவப்ப�வைத�ம் தவ�ர்க்�ம்.  
 
ந�ங்கள் ந��ழி� ேநாயாள�யாக இ�ந்தால், இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கைரய�ன் 
அளைவ நன்� கட்�ப்ப�த்�வ� அவசியம். இ� காயம் �ணமாவைத 
ேமம்ப�த்�ம் மற்�ம் ேநாய்த்ெதாற்� உ�வாகக்��ய வாய்ப்�கைளக் 
�ைறக்�ம். உங்கள் ெபா� ம�த்�வர் மற்�ம் ந��ழி�க் ���டன் இைணந்� 
பண�யாற்றி, அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ன் உங்க�ைடய இரத்தச் சர்க்கைர 
அளைவ இயன்றவைர நன்� கட்�ப்ப�த்த �யற்சிக்க�ம்.  
 
பற்கள் மற்�ம் ெசயற்ைகப் பற்கள் 
உங்கள�டம் ஏேத�ம் தளர்வான பற்கள் அல்ல� ெதாப்ப�கள் 
ெபா�த்தப்பட்��ந்தால் உங்கள் அ�ைவ சிகிச்ைசக்� �ன் உங்கள் பல் 
ம�த்�வைரச் சந்தித்� ேதைவயான சிகிச்ைசையப் ெபற�ம். உங்கள் மயக்க 
ம�ந்தின் ேபா� �வாசக் �ழாய் ைவக்கப்ப�ம் ேபா� தளர்வான பற்கள் 
ேசதமைட�ம் ஒ� சிறிய ஆபத்� உள்ள�. அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ன்னால் 
உங்கள் பற்க�ம் ஈ�க�ம் நல்ல நிைலய�ல் இ�ப்பைத�ம் ேநாய்த்ெதாற்� 
இல்லாமல் இ�ப்பைத�ம் உ�திப்ப�த்�வ� �க்கியம். ஏெனன�ல், 
இதன்�லம் பாக்��யா இரத்த ஓட்டத்தில் �ைழந்� இதயத்தில் இதய அைற 
அகச்சவ்� அழற்சி என்ற த�வ�ர ேநாய்த்ெதாற்ைற உண்டாக்கக்��ம். 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil
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அ�ைவ சிகிச்ைசக்� �ன் நான் எவ்வா� 
மதிப்ப�டப்ப�ேவன்? 
ெப�ம்பாலான ம�த்�வமைனகள�ல் அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ந்ைதய 
மதிப்ப�ட்� ம�ந்தகம் (அ�மதிக்கப்ப�வதற்� �ந்ைதய ம�ந்தகம்) ஒன்� 
இ�க்�ம். இந்த ம�த்�வமைன உங்கள் இதய அ�ைவ சிகிச்ைசக்� உங்கைள 
தயார் ப�த்�கிற� மற்�ம் உங்கள் இரத்தம், இதயம், �ைரய�ரல் மற்�ம் 
சி�ந�ரகங்கள�ல் ேதைவயான எந்த ேசாதைனகைள�ம் ஏற்பா� ெசய்கிற�. 
ந�ங்கள் ஒன்�க்� ேமற்பட்ட �ைற வல்�னர்கைளச் சந்திக்க 
ேவண்�ய��க்கலாம். 
 
மயக்க ம�ந்� நி�ணர் அல்ல� அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ந்ைதய ெசவ�லியர் 
உங்க�ைடய ெபா� நலன் மற்�ம் ெசயல்பாட்� நிைலகைளப்பற்றித் 
ெத�ந்�ெகாள்ள வ��ம்�வார்கள். ந�ங்கள் எ�த்�க் ெகாள்�ம் ம�ந்�கள், 
உங்க�க்� ஏேத�ம் ஒவ்வாைம, உங்கள் இதயப் ப�ரச்சைனகள் மற்�ம் கடந்த 
காலத்தில் உங்க�க்� இ�ந்த மயக்க ம�ந்�கள் பற்றிய ேகள்வ�கைள அவர்கள் 
ேகட்பார்கள். ந�ங்கள் வழக்கமாக உட்ெகாள்�ம் அைனத்� ம�ந்�கள�ன் 
பட்�யைல உங்க�டன் எ�த்�ச் ெசல்வ� நல்ல� (இந்தப் பட்�யலின் நகைல 
உங்கள் ம�ந்தாளர் அல்ல� ெபா� பய�ற்சியாள�டம் இ�ந்� ெபறலாம்).  
 
அவர்கள் உங்கள் பற்கள்,ெதாப்ப�கள் அல்ல� ெசயற்ைகப் பற்கள் மற்�ம் உங்கள் 
வாையத் திறப்பதில் அல்ல� உங்கள் க�த்ைத நகர்த்�வதில் ஏேத�ம் சிக்கல் 
உள்ளதா என்� ேகட்பார்கள்.  
 
உங்க�ைடய அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ன்னால் ந�ங்கள் எப்ேபா� 
சாப்ப��வைத�ம் ��ப்பைத�ம் நி�த்தேவண்�ம் என்� ஒ� ெசவ�லியர் 
அல்ல� மயக்க ம�ந்� நி�ணர் உங்க�க்�த் ெத�வ�ப்பார். ெபா�வாக, 
அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� ஆ� மண� ேநரத்திற்� �ன்�வைர சாப்ப�ட�ம், இரண்� 
மண�ேநரத்திற்��ன்� வைர தண்ண�ர் ��க்க�ம் இய�ம். சில �ழ்நிைலகள�ல் 
இந்த ேநரக் கணக்� இன்�ம் �ைறவாகலாம்.  
 
அ�ைவச் சிகிச்ைச நாள் அன்� ந�ங்கள் எந்த ம�ந்�கைள எ�த்�க் 
ெகாள்ளேவண்�ம் என்ப�பற்றி ஒ� மயக்க ம�ந்� நி�ணர் அல்ல� ெசவ�லியர் 
உங்க�க்� அறி��த்�வார்கள். ேதைவப்பட்டால், அ�ைவ சிகிச்ைச ெசய்�ம் 
ேநரம் வைர, சிறி� தண்ண�ர் ��க்கலாம். 
 
அ�ைவ சிகிச்ைசக்� �ந்ைதய மதிப்ப�ட்� கிள�ன�க்கில், ந�ங்கள் ஏேத�ம் 
ேகள்வ�கைளக் ேகட்கலாம் மற்�ம் அ�ைவ சிகிச்ைச மற்�ம் மயக்க ம�ந்� 
பற்றி உங்க�க்� ஏேத�ம் கவைலகள் இ�ந்தால் வ�வாதிக்கலாம். தங்கள் 
சிகிச்ைசையப் பற்றி ��ெவ�ப்பதில் ெசயலில் பங்� வகிக்�ம் ேநாயாள�கள் 
அ�ைவ சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� �ைறவான வ�த்தம் மற்�ம் சிறந்த 
வ�ைள�கைளக் ெகாண்�ள்ளனர். ந�ங்கள் அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ந்ைதய 
பராம�ப்� ைமயத்தின் இைணயத் தளத்தில் 
(www.cpoc.org.uk/shared-decision-making) �காதார நி�ணர்க�டன் உங்கள் 

https://cpoc.org.uk/shared-decision-making
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கலந்�ைரயாடல்க�க்� உதவ, பகிரப்பட்ட ��ெவ�ப்ப� மற்�ம் பய�ள்ள 
க�வ�கள் பற்றி ேம�ம் அறியலாம். 
 
உண்ைமயான அ�ைவச் சிகிச்ைச ேநரத்தில் என்ன 
நடக்கிற�? 
உங்கைளக் கவன�த்�க் ெகாள்ளப்ேபாகிற மயக்க ம�ந்� நி�ணர் உங்கள் 
அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ன் ம�த்�வமைனய�ல் உங்கைளச் சந்திப்பார். சில 
ம�த்�வமைனகள�ல் உங்கள் மயக்க ம�ந்� நி�ணர் உங்க�க்� மயக்க 
ம�ந்� ெகா�ப்பதற்� �ன் ந�ங்கள் ஓய்வாக இ�க்க உதவ ஒ� உணர்ச்சி 
உள்ளடக்கிைய அள�க்க �ன் வ�வார்கள். 
 
உங்கள் அ�ைவ சிகிச்ைசக்� �ன் ந�ங்கள் ஒ� அரங்க அங்கிக்� மாற்றிக் 
ெகாள்�ம்ப� ேகட்�க் ெகாள்ளப் ப�வ �ர்கள். உங்க�க்� ஏேத�ம் ஒவ்வாைம 
இ�ந்தால் அைடயாளம் கண்�ெகாள்ள உங்கள் ெசவ�லியர் உங்க�க்� ஒ� 
வைளயல் ேபான்ற காப்ைப அண�வ�ப்பார்கள். சில ெசயல்பா�க�க்�, உங்கள் 
கால்கள�ல் இரத்தம◌் உைறவைதத் த�க்க, ��க்க கா�ைறகைள அண�வ �ர்கள். 
 
அ�ைவ சிகிச்ைச அரங்கிற்� ந�ங்கள் வ�ம்ேபா� மயக்க ம�ந்� உதவ�யாளர் 
உங்கைள சந்தித்� உங்கள் வ�வரங்கள் அைனத்ைத�ம் ச� பார்ப்பார். ப�ன்னர் 
அவர்கள் உங்கைளப் பல இயந்திரங்க�டன் இைணப்பார்கள்(கண்காண�ப்� 
இயந்திரங்கள்). இவற்றில் ஒ� ஈசிஜி (உங்கள் இதயத் ��ப்ைப அளவ�ட) ஒ� 
இரத்த அ�த்தத்ைத அளவ��ம் இயந்திரம், மற்�ம் இரத்தத்தில் ப�ராணவா� 
அள�கைளக் கண்காண�க்க வ�ரலில் அல்ல� காதில் ெச��ம் ஒ� 
இயந்திர�ம் உள்ளடங்�ம். மயக்க ம�ந்� எ�த்�க்ெகாண்ட ேபா� ந�ங்கள் 
எவ்வள� ஆழ்ந்� �ங்�கிற�ர்கள் மற்�ம் உங்கள் �ைளய�ல் ப�ராணவா� 
அளைவ அளவ�ட உங்கள் ெநற்றிய�ல் சில ஒட்�கள் ேபாடப்படலாம். 
 
உங்கள் நரம்�கள் மற்�ம் தமன�ய�ல் இரண்� அல்ல� �ன்� கன்�லாக்கள் 
(ப�ளாஸ்�க் �ழாய்கள் அல்ல� 'ெசாட்�கள்') ேபாடப்பட்� இ�க்�ம். ஓ�டத்த◌ு 
உணர்ச்சி ந�க்கி உங்கள் ேதாைல மரக்கச் ெசய்�ம் அதனால் அ� ஒ� 
வழக்கமான இரத்தப் ப�ேசாதைனையவ�ட அதிகம் வலிக்கக்�டா�. இதன் 
ேபா� உங்க�க்� உணர்ச்சி உள்ளடக்கம் மற்�ம் �வாசிக்க ேமலதிக 
ப�ராணவா� வழங்கப்படலாம். 
 
அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன் ேபா� என்ன நடக்�ம்? 
மயக்க ம�ந்�கள் உங்கள் ைகய�ல் உள்ள ஒ� ெசாட்� ம�ந்�கள�ல் வழியாக 
ெம�வாக உட்ெச�த்தப் ப�கின்றன. ந�ங்கள் ��ைமயாக மயக்க �ற்ற ப�ற� 
மயக்க ம�ந்� நி�ணர் உங்கள் வாய்வழியாக ஒ� �ச்�வ��ம் �ழாைவ 
ைவப்பார். ெவன்�ேலட்டர் என்ற ஒ� இயந்திரம் உங்கள் �ைரய�ர�க்�ள◌் 
ப�ராணவா�ைவ அேத சமயத்தில் உங்கைள மயக்கத்தில் ைவக்க மயக்க ம�ந்� 
வா�ைவ�ம் வ ��ம்.  
 
ேம�ம், ந�ங்கள் மயக்கமைடந்த ப�ற�, உங்கள் சி�ந�ரகம் எவ்வள� சி�ந�ைர 
உ�வாக்�கிற� என்பைதக் காட்ட ஒ� ெமன்ைமயான �ழாய் (வ��ழாய்) 
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உங்கள் சி�ந�ர்ப்ைப�டன் இைணக்கப்ப�ம். மயக்க ம�ந்� ெசய்யப்பட்ட�டன், 
அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் ேபா� உங்கள் இதயத்தின் படங்கைளக் ெகா�ப்பதற்காக 
உங்கள் வாய் வழியாக அல்ட்ராச�ண்ட் �ழாைய (�ரான்ேசாேசாேபஜியல் 
எக்ேகா கார்�ேயாகிராம் ) வய�ற்ைற ேநாக்கி ைவப்பார்கள். ந�ங்கள் 
வ�ழித்�க்ெகாள்வதற்� �ன் இ� ெவள�ேய எ�க்கப்பட்�வ��ம்.  
 
ந�ங்கள் மயக்க �ற்ற ப�ற� (மயக்க ம�ந்தினால் �ங்�ம் ேபா�)இன்ெனா� 
ெப�ய கன்�லா உங்கள் க�த்தில் ைவக்கப்ப�ம். இ� சில ம�ந்�கைள 
ெகா�க்கப் பயன்ப�த்தப்ப�கிற� மற்�ம் உங்கள் இ�தயம் எவ்வள� நன்றாக 
உந்திக்கிற� என்� �ற உத�கிற�. ந�ங்கள் �ங்�ம்ேபா� இ� வழக்கமாக 
ெசய்யப்ப�கிற�. உங்கள் மயக்க ம�ந்� நி�ணர் ந�ங்கள் மயக்கமைடவதற்� 
�ன் அைத ைவக்க ேவண்�ம் என்� நிைனத்தால் (ஒ� உணர்சி ந�க்கிையப் 
பயன்ப�த்தி உங்கள் ேதாைல மரக்கச் ெசய்�) , அவர்கள் இைத உங்க�டன் 
வ�வாதிப்பார்கள்.  
 
இதயத்திற்கான பல அ�ைவ சிகிச்ைசக�க்�, உங்கள் இதயம் 
��த்�க்ெகாண்� இ�ந்தால், அ�ைவ சிகிச்ைச சாத்தியமில்ைல. உங்கள் 
அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன் நிைல இவ்வாறானால், உங்கள் �� உங்கைள 
கார்�ேயா பல்மன� ைபபாஸ் இயந்திரம் என்ற ஒ� ப�ரத்திேயக பம்�டன் 
இைணக்�ம். இந்த இயந்திரம் உங்கள் இ�தயத்தின் ேவைலைய 
ஏற்�க்ெகாண்� உடல் ��வ�ம் இரத்தத்ைத உந்திக்கிற�. இ� உங்கள் 
ரத்தத்�டன் ப�ராணவா�ைவ ேசர்க்கிற�. இதன் ெபா�ள், அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் 
ஒ� ப�தியாக உங்கள் இதயத் ��ப்ைப �� பா�காப்பாக நி�த்த ���ம். பல 
இ�தய அ�ைவச் சிகிச்ைசகள◌் �ன்� �தல் ஐந்� மண� ேநரங்கள் வைர 
ந��க்�ம். இந்த ேநரத்தில் உங்கள் மயக்க ம�ந்� நி�ணர் மற்�ம் ைபபாஸ் 
இயந்திரத்ைதப் பார்த்�க் ெகாள்�ம் ெதாழில்�ட்ப வல்�னர்கள் உங்கைள 
உன்ன�ப்பாக கண்காண�ப்பார்கள். 
 
இ�தய அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன் ேபா� சற்� இரத்தத்ைத இழப்ப� 
வழக்கமானேத. இழந்த இரத்தத்ைத ஈ� ெசய்ய உங்கள் �� கன்�லா �லம் 
திரவங்கைள உட்ெச�த்�வார்கள். ��ந்தால், அவர்கள் உங்கள் ெசாந்த 
இரத்தத்ைத ஒ� சிறப்� இயந்திரத்ைதப் பயன்ப�த்தி (ெசல் ேசவர்) ேசக�த்�, 
அைத உங்க�க்� ம�ண்�ம் ெச�த்�வார்கள். அேத ேநரம், உங்கள் அ�ைவச் 
சிகிச்ைசய�ன் ேபா� அல்ல� அதற்�ப்ப�ற� உங்க�க்� ஒ� இரத்த மாற்றம் 
ேதைவப்படலாம். இரத்தமாற்றங்க�க்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் இரத்தம் 
கவனமாகப் ப�ேசாதிக்கப்ப�கிற� மற்�ம் நவ �ன இரத்தமாற்றங்கள் மிக�ம் 
பா�காப்பானைவ. உங்கள் பா�காப்பான ம�ட்�க்� ேதைவயானைத வ�ட 
அதிகமான இரத்தத்ைத அைவ உங்க�க்� வழங்க மாட்டார்கள். �திய உைறந்த 
ப�ளாஸ்மா அல்ல� ப�ேளட்ெலட்�கள் ேபான்ற ப�ற இரத்தக் ��க�ம் 
உங்க�க்�த் ேதைவப்படலாம். இைவ அைனத்ைத�ம் உங்கள் மயக்க ம�ந்� 
நி�ணர் உங்க�டன் வ�வாதிப்பார்,அவர் உங்கைள ஒ� தன� ஒப்�தல் ப�வத்தில் 
ைகெயாப்பமி�ம்ப� ேகட்கக்��ம். 
 
அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� என்ன நடக்�ம்? 
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உங்க�ைடய அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப்ப�ற�, ந�ங்கள் த�வ�ரச் சிகிச்ைசப் ப���க்� 
(ICU) அல்ல� அதிக சார்�ப் ப���க்� (HDU) அைழத்�ச்ெசல்லப்ப�வ �ர்கள். 
ஏெனன்றால், உங்க�க்� உயர்தர கவன�ப்�ம் மற்�ம் ம�த்�வ பராம�ப்� 
மற்�ம் சாதாரண வார்�ல் வழங்க ��யாத சிறப்� உபகரணங்க�ம் 
ேதைவப்ப�ம். 
 
த�வ�ர சிகிச்ைச ப��� �� உங்க�ைடய இதயத் ��ப்�, இரத்த அ�த்தம், 
�ச்�வ�டல் மற்�ம் சி�ந�ரகச் ெசயல்பாட்ைடக் கவனமாகக் கண்காண�க்�ம். 
உங்கள் ெசவ�லியர் உங்க�ைடய ேதைவக்ேகற்பத் திரவங்கைள�ம் 
ம�ந்�கைள�ம் ச� ெசய்வார்.  
உங்கைள மயக்க ம�ந்திலி�ந்� ��ைமயாக ம�ட்ெட�க்க ச�யான ேநரம் 
வ�ம்வைர அவர் உங்கைள மயக்கத்தில் ைவத்தி�ப்பார் 
காற்ேறாட்டப்�ைழ�டன் இைணத்தி�ப்பார். 
 
அதன்ப�ற�, த�வ�ர சிகிச்ைச ப��� �� உங்க�ைடய �ச்�வ��ம் �ழாைய 
ந�க்�ம், உங்கள் வாய் மற்�ம் �க்கின்ம�� ெபா�த்தப்பட்ட ஒ� �க��ய�ன் 
வழியாக உங்க�க்� ப�ராணவா�ைவ வழங்�வார்கள் இ� ெபா�வாக உங்கள் 
அ�ைவ சிகிச்ைச ��ந்� நான்� �தல் ஆ� மண� ேநரம் கழித்� நடக்�ம். 
சிக்கலான நிகழ்�கள�ல் அல்ல� உங்க�க்� �வாசப் ப�ரச்சைனகள் இ�ந்தால் 
இைத வ�ட (நாட்கள் �ட) தாமதமாகலாம். உங்கள் அ�ைவ சிகிச்ைச நி�ண�ம், 
மயக்க ம�ந்� நி�ண�ம், அ�ைவ சிகிச்ைசக்� �ன், இ� ேதைவப்ப�ம் என்� 
அவர்கள் நிைனத்தால் உங்க�டன் கலந்�ைரயா�வார்கள். 
 
ந�ங்கள் வ�ழித்ெத�ம்ேபா�, ந�ங்கள் அைனத்�ச் ெசாட்�கள் மற்�ம் 
கண்காண�ப்�க் க�வ�க�டன் இைணக்கப்பட்��ப்ப�ர்கள். உங்க�ைடய 
ெநஞ்சிலி�ந்� எந்தெவா� திரவத்ைத�ம் வ�க்கக்��ய ஓ�� �ழாய்க�ம் 
உங்கள்ம�� ெபா�த்தப்பட்��க்�ம். உங்கள் இதயத்�டன் சில �ட்பமான 
கம்ப�கள் இைணக்கப்பட்��க்கலாம். இைவ ேவகத்ைதக் கட்�ப்ப�த்�ம் 
கம்ப�கள் எனப்ப�ம். ேதைவப்பட்டால், உங்கள் இதயத் ��ப்ைபக் 
கட்�ப்ப�த்�வதற்காக உங்கள் மயக்க ம�ந்� நி�ணர் இவற்ைறப் 
பயன்ப�த்தலாம். ெபா�வாக இைவ சில நாட்க�க்�மட்�ம்தான் 
ைவக்கப்பட்��க்�ம். உங்கள் சி�ந�ர்ப்ைபய�ல் சி�ந�ர் கழிக்க உத�ம் வ��ழாய் 
இன்�ம் இ�க்கலாம். 
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உங்கள் அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் ேபா�ம் அதற்�ப் ப�ன்ன�ம், உங்கள் மயக்க 
ம�ந்� நி�ணர் உங்க�க்� வசதியாக இ�க்க ெசாட்�ந�ர் �லம் வலிைமயான 
வலி நிவாரண� ம�ந்�கைள வழங்�வார். அவர்கள் உங்கள் மார்� வ�கால்கைள 
எ�த்�வ�ட்டால், உங்க�க்� வலிைமயான வலி நிவாரண�கள் ேதைவப்ப�வ� 
�ைற�, அதற்� பதிலாக ந�ங்கள் மாத்திைரகைள வாய்வழியாக (வாய் �லம்) 
எ�த்�க்ெகாள்ளலாம். 
 
உங்கள் ெசவ�லியர் உங்க�ைடய வலி நிைலகைளத் ெதாடர்ந்� ச�பார்ப்பார். 
ந�ங்கள் ேபா�மான வலி நிவாரணம் எ�த்�க்ெகாள்வ� �க்கியம்,ந�ங்கள் 
ஆழ்ந்த �ச்ைச எ�த்� நன்றாக இ�மலாம். உங்கள் �ைரய�ரல் நன்றாக ேவைல 
ெசய்ய மற்�ம் உங்க�க்� மார்� ெதாற்� ஏற்படாமல் இ�க்க சள�ைய இ�மி 
ெவள�க்ெகாண்�வ�வ� �க்கியம். ஃப�சிேயாெதரப�ஸ்ட் ஒ�வர் உங்க�க்� 
�ச்�வ�டல் பய�ற்சிகைள வ�ளக்�வார், எப்ப� �ைறயாக இ��வ� என்� 
உங்க�க்�க் காண்ப�ப்பார். 
 
த�வ�ர சிகிச்ைச ப��� அல்ல� உயர் த�வ�ர சிகிச்ைச இ�க்�ம் ேபா� சிலர் 
உங்கைளப் பார்க்க வரலாம். உங்கள் தாதி உங்க�க்�ம் ��ம்ப 
உ�ப்ப�னர்க�க்�ம் வ�ைக த�ம் ேநரங்கள் மற்�ம் அ�மதிக்கப்பட்ட 
பார்ைவயாளர்கள�ன் எண்ண�க்ைக �றித்� ஆேலாசைன �றலாம். மிக�ம் 
ேநாய்வாய்ப்பட்ட ேநாயாள�கள் இ�க்�ம் ப�திய�ல் ந�ங்கள் 
கவன�க்கப்ப�வதால், அ� சி� �ழந்ைதகள் ெசல்வதற்� ஏற்றதாக இ�க்கா�. 
 
த�வ�ர சிகிச்ைசய�ல் உங்க�க்� எல்லா கண்காண�ப்�ம் சிகிச்ைச�ம் 
ேதைவப்படாத ேபா� ந�ங்கள் வார்�க்� மாற்றப்ப�வ �ர்கள். இ� ெபா�வாக 
உங்கள் அ�ைவ சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� இரண்� அல்ல� �ன்� நாட்கள் ஆ�ம். 
 
உங்கள் அ�ைவ சிகிச்ைச நி�ண�டம் ந�ங்கள் எவ்வள� காலம் �ணமைடய 
மற்�ம் ந�ங்கள் எப்ேபா� வ �� தி�ம்ப ���ம் என்� அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்� வ�வாதிக்கலாம். 
 
இதய அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் சிக்கல்கள�ன் அபாயங்கள◌் 
என்ன? 
உங்க�ைடய அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன்ேபா� அல்ல� அதன்ப�ற� சிக்கல்கள் 
வ�கிற ஆபத்�, உங்க�க்� எந்த வைக இதய அ�ைவச் சிகிச்ைச நடக்கிற�, 
உங்கள் இதயம் எவ்வள� நன்றாக ேவைல ெசய்கிற�, அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� 
�ன் உங்க�ைடய ெபா�வான ஆேராக்கியத்ைதப் ெபா�த்த�. 
 
இதய அ�ைவச் சிகிச்ைசக்கான உங்க�ைடய மயக்க ம�ந்� 
வழங்கலின்ேபா� 
▪ இைணப்�கள், ெசாட்�கைளச் ேசர்த்தல் மற்�ம் கண்காண�த்தலின்ேபா� 

ஆபத்�கள் உள்ளன. இைவ இரத்தப் ேபாக்�, ெதாற்� மற்�ம் உங்கள் 
உடலின் மற்ற பாகங்க�க்� அவர்கள் ெந�க்கமாக இ�க்�ம் ேசதம் 
ஆகியைவ அடங்�ம். இந்த ஆபத்�கள் ெபா�வானைவ - 100 ேப�ல் 1 
நப�க்� இைவ நடக்கலாம்.  
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▪ அல்ட்ராச�ண்ட் �ழாய�ல் இ�ந்� உங்கள் உண�க்�ழாய் (உண� �ழாய்) 
ேசதமைட�ம் ஆபத்� அ�தான� - 10,000 வழக்�கள�ல் 1 க்�ம் �ைறவான�. 

▪ ெபா�வான மயக்க ம�ந்� வழங்கலின் வழக்கமான ஆபத்�கள் மற்�ம் பக்க 
வ�ைள�கள் அைனத்�ம் இதய அ�ைவச் சிகிச்ைசக�க்�ம் ெபா�ந்�ம்: 
● உடல்நிைல ச�ய�ல்லாமல் இ�ப்ப� மற்�ம் ெதாண்ைட �ண் இ�ப்ப� 
ெபா�வான� 

● அசாதாரண ஆபத்�கள�ல் பற்கள், நரம்�கள் மற்�ம் கண்க�க்� ேசதம் 
ஆகியைவ அடங்�ம் 

● இதய அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் ேபா� வ�ழிப்�ணர்� அ�தான� - ஒ� ெப�ய 
ஆய்� இதய அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் ேபா� �ய-அறிக்ைக வழக்� 8,600 இல் 
1 ஆக இ�க்�ம் என்� காட்�ய�. 

● மயக்க ம�ந்�க�க்� ஒவ்வாைம எதிர்வ�ைள�கள் அ�தானைவ.  
 
மயக்க ம�ந்� ெப�தல் அல்ல� மயக்க ம�ந்� வழங்கப்ப�ம் 
ெசயல்�ைற�டன் ெதாடர்�ைடய ஆபத்�கைளப்பற்றிய சிற்ேற�கள் கல்�� 
இைணயத் தளத்தின் வழியாக�ம் கிைடக்கின்றன:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil. 
 
ந�ங்கள் இதய அ�ைவச் சிகிச்ைசய�லி�ந்� �ணமா�ம்ேபா� 
மற்ற அ�ைவச் சிகிச்ைசக�க்�ப் ப�ற� �ணமாவைதவ�ட இதய அ�ைவச் 
சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� �ணமாவ� ��தல் சிக்கலாக இ�க்கலாம். உங்க�ைடய 
�றிப்ப�ட்ட �ழைலப் ெபா�த்�, உங்க�க்� ஏேத�ம் ��தல் சிகிச்ைச 
ேதைவப்படலாம், எ�த்�க்காட்டாக:  
 
▪ உங்க�ைடய �ைரய�ரல்க�க்� வழக்கத்ைதவ�டக் ��தலான நாட்கள் 
ெசயற்ைக �ச்�வ�டல் உதவ� ேதைவப்படலாம் இந்த ேநரத்தில் ந�ங்கள் 
ெபா�வாக மயக்கத்தில் இ�ப்ப�ர்கள். இ� மிகப் ெபா�வான� - �மார் 10 ேப�ல் 
1 நப�க்� இவ்வா� நடக்கலாம்  

▪ ந�ங்கள் சில நாட்க�க்�ேமல் காற்ேறாட்டப்�ைழய�ன் உதவ��டன் 
இ�க்கேவண்�ய��ந்தால், உங்கள் வாய�ல் உள்ள �ச்�வ��ம் �ழாைய ஒ� 
‘�ரகிேயாஸ்ெடாமி’யாக மாற்றப்படேவண்�ய��க்�ம். இ� உங்க�ைடய 
க�த்தின் �ன் ப�தி வழியாக ேநர�யாக உங்கள் காற்�ப் பாைதக்�ச் 
ெசல்�ம் ஒ� �ழாய் ஆ�ம். இ� ெபா�வான� - 100 ேப�ல் 1 நப�க்� 
இவ்வா� நடக்கலாம். �ரகிேயாஸ்ெடாமி �ழாய் இன� ேதைவய�ல்ைல என்ற 
நிைலய�ல் அைத எள�தில் ெவள�ய�ல் எ�த்�வ�டலாம் 

▪ அ�ைவ சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� சில உள் இரத்தப்ேபாக்� ஏற்ப�வ� 
இயல்பான�, உங்கள் ம�த்�வர்க�ம் ெசவ�லியர்க�ம் இைத கவனமாக 
கண்காண�ப்பார்கள். இரத்தப் ேபாக்� அதிகமாக இ�ந்தால், மயக்க ம�ந்� 
நி�ண�ம் அ�ைவ சிகிச்ைச நி�ண�ம், இரத்தப்ேபாக்ைக நி�த்�வதற்� 
ேம�ம் அ�ைவ சிகிச்ைசக்காக உங்கைள ம�ண்�ம் அ�ைவச◌் சிகிச்ைச 
அரங்கத்�க்� அைழத்�ச் ெசல்ல ��ெவ�க்கலாம். அ�ைவச் சிகிச்ைச 
நிைறவைடந்தப�ற�ம் சில மண� ேநரங்க�க்� ந�ங்கள் மயக்க ம�ந்தில் 
ைவக்கப்பட்��ப்பதற்� இ��ம் ஒ� காரணம் ஆ�ம் 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil
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▪ இதய அ�ைவ சிகிச்ைசக்� உட்ப�ம் ஒவ்ெவா� பத்� ேப�ல் �ன்� 
ேப�க்� அவர்கள் �ணமைட�ம் ேபா� அவர்கள�ன் இதயத் ��ப்ப�ல் சில 
அசாதாரணங்கள் இ�க்�ம். ேதைவப்பட்டால், உங்க�ைடய இதயத்ைத 
இயல்பாகத் ��க்கச் ெசய்ய உத�வதற்காக உங்கள் அ�ைவச் 
சிகிச்ைசய�ன்ேபா� உங்கள் அ�ைவச் சிகிச்ைச வல்�னர் தாற்காலிக, 
வ�ைரைவ ஒ�ங்�ப�த்�ம் கம்ப�களை◌ அைமப்பார்கள். சி� 
எண்ண�க்ைகய�லான ேநாயாள�க�க்� அ�ைவச் சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� ஒ� 
நிரந்தரப் இதய ��க்கி ேதைவப்ப�ம் 

▪ இதய அ�ைவ சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற� பக்கவாதம் ஏற்ப�ம் அபாயம் உள்ள� - 
அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் வைகையப் ெபா�த்�, இந்த ஆபத்� ஒவ்ெவா� 100 
நிகழ்�கள��ம் 3 �தல் 5 வைர இ�க்�ம். பக்கவாதமான� ந�ங்கள் அைசவ�, 
ேப�வ� மற்�ம் வ��ங்�வைதப் பாதிக்கிற தாற்காலிக அல்ல� ந��த்த 
ப�ரச்சைனகைள உண்டாக்கலாம். இ� சில ேநரங்கள�ல் ஆபத்தாக�ம் 
இ�க்கலாம் 

▪ உங்கள் சி� ந�ரகங்கள் ச�யாக ேவைல ெசய்ய சில ேநரங்கள�ல் ��தல் 
உதவ� ேதைவப்ப�ம் மற்�ம் உங்கள் சி�ந�ரகங்கள் ம�ட்�ம் ேபா� கழி�ப் 
ெபா�ட்கைள உங்கள் இரத்தத்ைத �த்தம் ெசய்ய ஒ� டயாலிசிஸ் இயந்திரம் 
பயன்ப�த்தப்படலாம். இ� மிகப் ெபா�வான� - �மார் 50 ேப�ல் 1 நப�க்� 
இவ்வா� நடக்கலாம் உங்க�க்� இ� ேதைவப்பட்டால், உங்கள் மயக்க 
ம�ந்� நி�ணர் உங்கள் நரம்�கள�ல் ஒன்றில் மற்ெறா� ெப�ய ெசாட்� 
ம�ந்� ேபாட ேவண்�ம் 

▪ உங்கள் இதயம் �ணமா�ம்ேபா� அ� இரத்தத்ைத நன்� அ�த்தத்�டன் 
தள்�வதற்� அதற்� உதவ� ேதைவப்படலாம். இ� மிகப் ெபா�வான� - 
�மார் 100 ேப�ல் 1 நப�க்� இவ்வா� நடக்கலாம் ெப�ம்பாலான 
சந்தர்ப்பங்கள�ல், உங்கள் மயக்க ம�ந்� நி�ணர் இைதச் ெசய்ய உங்க�க்� 
ம�ந்�கைள வழங்�வார், ஆனால் இதயம் ம�ண்�ம் ெசயல்ப�ம் வைர 
ெசயற்ைக பம்�கள் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. 

▪ அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன்ேபா� ந�ங்கள் ேவ� வழி (ைபபாஸ்) இயந்திரத்�டன் 
இைணக்கப்பட்��ந்தால், இதயத்�க்�ள் ேநாய்த்ெதாற்� ஏற்ப�கிற ஆபத்� 
உள்ள�. இந்த ஆபத்� அ�தான� - 5,000 ேப�ல் 1 நப�க்�ம் 
�ைறவானவர்கள் இவ்வா� இ�க்கலாம். 

 
உங்க�க்� இைவ ேதைவப்படக்��ம் என்� உங்கள் அ�ைவச் சிகிச்ைசக் �� 
நிைனத்தால், உங்கள் அ�ைவச் சிகிச்ைசக்� �ன் இந்தச் ெசயல் �ைறகள�ன் 
ஆபத்�கைளப் பற்றி அவர்கள் உங்கள�டம் வ�வாதிப்பார்கள். இந்த ��தல் 
சிகிச்ைசகள் ஏேத�ம் உங்க�க்� ேதைவப்பட்டால், சிகிச்ைசகள் இல்லாததால் 
ஏற்ப�ம் சிக்கல்க�க்� சிகிச்ைசயள�ப்பைத வ�ட உங்க�க்� ஏற்ப�ம் ஆபத்� 
ெபா�வாக மிகக் �ைறவாக இ�க்�ம்.  
இதய அ�ைவச் சிகிச்ைச மற்�ம் சாத்திய�ள்ள சிக்கல்கைளப்பற்றிய 
வ��வான தகவல்கைளக் கார்�ேயாெதாராசிக் அ�ைவச் சிகிச்ைசக் கழகம் (SCTS) 
மற்�ம் ப��ட்�ஷ் இதய அறக்கட்டைள (BHF) ஆகியவற்றின் இைணயத் 
தளங்கள�ல் காணலாம்:  
 
▪ ேநாயாள�கள் (www.scts.org/patients) 

http://scts.org/patients
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▪ இதயம் மற்�ம் �ற்ேறாட்ட நிைலக�க்கான சிகிச்ைசகள்: 
(www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments) 

 
மக்கள் ெசாற்கைள�ம் எண்கைள�ம் எப்ப�ப் ��ந்�ெகாள்கிறார்கள் என்ப� 
ஒ�வ�க்� ஒ�வர் ேவ�ப�கிற�. இந்த அள�ேகால் உத�வதற்காக 
வழங்கப்ப�கிற�. 
 
 
 
 

மிகப் 
ெபா�வான� ெபா�வான� ெபா�வான� 

இல்ைல அ�தான� மிக அ�தான� 

10 ல் 1 
ஒ� நபர் 
உங்கள் 

��ம்பத்தில் 

100 ல் 1 
ஒ� நபர் 
ஒ� 

ெத�வ�ல் 

1,000 ல் 1 
ஒ� நபர் 
ஒ� 

கிராமத்தில் 

10,000 ல் 1 
ஒ� சிறிய 
நகரத்தில் 
ஒ� நபர் 

100,000 ல் 1 
ஒ� ெப�ய 
நகரத்தில் 
ஒ� நபர் 

 
  

http://www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments
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நான் ��தல் தகவல்கைள எங்� ெபறலாம்? 
ெப�ம்பாலான ம�த்�வமைனகள் இதய அ�ைவச் சிகிச்ைச பற்றிய 
தங்க�ைடய ெசாந்தத் தகவல் சிற்ேற�கைளத் தயா�க்கிறார்கள். இவற்றில் 
ெப�ம்பாலானவற்றில் மயக்க ம�ந்� வழங்�தல்பற்றிய தகவல்கள் 
இ�க்கின்றன. 
 
ந�ங்கள் இங்�ள்ள கல்�� இைணயத் தளத்தில் ேம�ம் தகவல் சிற்ேற�கைளப் 
ெபறலாம்: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil. உங்கள் 
ம�த்�வமைனய�ன் மயக்க ம�ந்� வழங்கல் �ைற அல்ல� �ன் மதிப்ப�ட்� 
ம�ந்தகத்தி�ம் சிற்ேற�கள் கிைடக்கலாம். 
 
  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil
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இந்த �ண்�ப்ப�ர�ரத்தில் உள்ள தகவல்கைள �ல்லியமாக�ம் ��ப்ப�த்ததாக�ம் 
ைவத்தி�க்க நாங்கள் மிக�ம் �யற்சி ெசய்கிேறாம், ஆனால் இதற்� நாங்கள் 
உத்தரவாதம் அள�க்க ��யா�. இந்தப் ெபா�வானத் தகவல், உங்க�க்� 
இ�க்கக்��ய அைனத்� ேகள்வ�கைள�ம் ெகாண்�ள்ள� அல்ல� உங்க�க்� 
�க்கியமானைவயாக இ�க்கக்��ய அைனத்ைத�ம் ைகயா�ம் என்� நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கவ�ல்ைல. இந்த �ண்�ப்ப�ர�ரத்ைத ஒ� வழிகாட்�யாகப் பயன்ப�த்தி, 
உங்கள் ேதர்�கள், மற்�ம் உங்க�க்�ள்ள ஏேத�ம் கவைலகள் பற்றி உங்கள் 
ம�த்�வக் ���டன் ந�ங்கள் கலந்தாேலாசிக்க ேவண்�ம். இந்தத் �ண்�ப் ப�ர�ரம் 
மட்�ம் தன�யாக ஒ� அறி�ைரயாகக் க�தப்படக் �டா�. இைத எந்த வண�க 
அல்ல� ெதாழில் ேநாக்கத்திற்�ம் பயன்ப�த்���யா�. ��ைமயான ெபா�ப்�த் 
�றப்ப�ற்� தய�ெசய்� இங்ேக கிள�க் ெசய்க (www.rcoa.ac.uk/patient-
information/translations/tamil). 
 
அைனத்� ெமாழிெபயர்ப்�க�ம் Translators without Borders ச�தாயத்தால் 
வழங்கப்ப�கின்றன. ெமாழிப்ெபயர்ப்ைப ��ந்தவைர �ல்லியமாக இ�க்க, 
ெமாழிப்ெபயர்ப்ப�ன் தரம் ச�பார்க்கப்ப�கிற�, ஆனால், சில தகவல்கள�ல் தவ�கள் 
மற்�ம் தவறான வ�ளக்கம் ஏற்ப�ம் ஆபத்� உள்ள�. 

 

ந�ங்கள் என்ன நிைனக்கிற�ர்கள் என்பைத 
எங்க�க்�ச் ெசால்�ங்கள் 
இந்தச் சிற்ேறட்ைட ேமம்ப�த்�வதற்கான ஆேலாசைனகைள நாங்கள் 
வரேவற்கிேறாம். 
 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்�கள் இ�ந்தால், தய�ெசய்� இந்த �கவ�க்� 
அவற்ைற மின்னஞ்சலாக எ��ங்கள்: patientinformation@rcoa.ac.uk 
 
மயக்க ம�ந்� நி�ணர்கள�ன் ராயல் கல்�� 
சர்ச்சில் ஹ�ஸ◌், 35 ெரட் லயன் ச�க்கம், லண்டன் WC1R 4SG 
020 7092 1500 
 

www.rcoa.ac.uk 
 
இரண்டாம் பதிப்�, ஏப்ரல் 2022 
இந்தச் சிற்ேற� ெவள�ய�டப்பட்ட நாள�லி�ந்� �ன்� ஆண்�க�க்�ள் ம� 
ஆய்� ெசய்யப்ப�ம். 
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