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உங்களுக்குத் ததரியுமா?

ஒவ� ்வோர� ஆண� டும�, 65 வயதும�  அதற�கு ்மலோன வயதுமுள�ள பெரியவர�களில�  மூவரில�  
ஒருவர� கீ்ே விழுகிறோர�, இவர�களில�  மூன� றில�  ஒரு ெகுதியினர� ஒன� றுக�கும�  ்மற�ெட�ட 
முறற விழுகின� றனர�. கீ்ே விழுவதோல�  வலி, இயலோறம, சுதந�திரமோகச� பசயல� ெடும�  
ஆற�றலின�  இேெ�பு அல� லது இறெ�பு கூட ்நரலோம�. 

கீ்ே விழுவதோல�  உங� கள�  வோே�க�றகயும�, உங� கறளச� சோர�ந�தவர�களின�  வோே�க�றகயும�  
ெோதிெ�ெறடயலோம�. கீ்ே விழுவதோல�  
• எலும�பு முறியலோம�, 
• நீண� டகோலம�  மருத�துவமறனயில�  தங� க ்நரலோம�, அல� லது 
• நீங� கள�  சுயமதிெ�றெயும�  தன� னம�ெிக�றகறயயும�  இேக�கலோம�. 

(ஆதோரம� : கீ்ே விழுவறதத� தடுக�கும�  திட�டம�, 23 ஆகஸ� ட� 2018, சுகோதோர ்மம�ெோட�டு வோரியம�) 

பராமரிப்பாளரக்ளுக்கான முக்கிய குறிப்பு 

்நோயோளிறய 
சக�கரநோற�கோலிக�கு 

நகர�த�துவதற�கு 
முன� ெோகவும�, 

சக�கரநோற�கோலி நகரோமல�  
இருக�கும�்ெோதும�, 

பிரரக்கக பூட்டுங்கள்பிரரக்கக பூட்டுங்கள். 

்நோயோளி ரேராக ரேராக 
ேிமிரே்்து அமரேிமிரே்்து அமர உதவி 

பசய�யுங� கள�. 

சக�கரநோற�கோலிறயத� 
தள�ளும�  றகெ�ெிடிகளில�  

கபககளத் கபககளத் 
ததாங்கவிடாதீரக்ள்ததாங்கவிடாதீரக்ள். 

மருந்தக 
வருககயின்போது 
கீ்ே விழுவக்தத் 
்தடுகக சில 
குறிப்புகள்

இத்தகவகை உங்களுக்காக வழங்குவது: விழுவகதத் தடுக்கும் குழு, தரப்  
பிரிவு மற்றும் துகைச ்சுகாதார – உடலியக்கப் பயிற்சி சிகிசக்ச ரசகவகள் 

தேம்புரகாகைக்  தேம்புரகாகைக்  
கீரழ தள்ளவும் கீரழ தள்ளவும் 

இடது சக்கரம்இடது சக்கரம்

தேம்புரகாகைக்  தேம்புரகாகைக்  
கீரழ தள்ளவும் கீரழ தள்ளவும் 

வைது சக்கரம்வைது சக்கரம்
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பலதுகற மருந்தகத்்தில் கீ்ே விேககூடிய அபோயத்க்தக குகறகக 8 குறிப்புகள்

நடக�கும�்ெோது உங� கள�  
றகெ�்ெசிறயெ� ெோர�க�கோதீர�கள�. 

ெின�வரும� ெிரச�சறனகள� உங�களுக�கு இருந�தோல�, 
மருத�துவரிடம� பதரியெ�ெடுத�துங�கள�: 
• புதிய மருந�றதெ� ெயன� ெடுத�தத� 

பதோடங�கியதும� தறலசுற�றலோக இருத�தல�, 
• பதளிவோகெ� ெோர�க�க இயலோறம, அல�லது 
• கடந�த ஆறு மோதங�களில�  இரண� டு அல�லது 

அதற�கு ் மலோன முறற கீ்ே விழுந�திருத�தல�

இரத�தெ� ெரி் சோதறனக�குெ� ெிறகு, 
குறறந�தது ஐந�து நிமிடம� ஓய�பவடுங�கள�. 

உங�களுக�கு நலமோக இருெ�ெதோகத� 
்தோன� றும�்ெோது மட�டு்ம எழுந�து நடக�கத� 
பதோடங�குங�கள�. தறலசுற�றலோக இருந�தோல�  

நடக�கோதீர�கள�. 

இரத�தெ� ெரி்சோதறனக�கோகச� 
சோெ�ெிடோமல�  இருக�கும�்ெோது, 
்ெோதுமோன ெச�றசத� தண� ணீர� 

குடித�திடுங� கள�.

வழுக�கோத, நல� ல கோலணிகறள 
அணிந�திடுங� கள�. 

உங� கள�  வரிறச எண�  
அறேக�கெ�ெடும�்ெோது, இருக�றகயிலிருந�து 

அவசரமோக எழுந�து பசல� லோதீர�கள�. 
நோற�கோலியின�  கோல� கள�  அல� லது றெகள�  

ஏதோவது உங� கள�  ெோறதயில�  குறுக�கிடுகிறதோ 
என� ெறத எெ�்ெோதும� கவனித�திடுங� கள�. 

உதவி இல� லோமல�  
சக�கரநோற�கோலியில�  இருந�து 

எே்வண� டோம�.

உங� களுக�குத� தறலசுற�றினோல� , 
உடல� நலமில� லோமல�  இருந�தோல� , வலி 

இருந�தோல� , அல� லது கண� ெோர�றவ சரியோகத� 
பதரியோவிட�டோல�  எங� கள�  ஊழியர�களிடம�  

பதரியெ�ெடுத�துங� கள�. நீங� கள�  கீ்ே 
விழுவதற�கு அதிக அெோயம� இருெ�ெதோக 

எங� கள�  ஊழியர�கள�  கருதினோல� , தயவுபசய�து 
அங� குள�ள சக�கரநோற�கோலிகறளெ� 

ெயன� ெடுத�துங� கள�.


