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டான் டடாக் செங்

மருத்துவமனனசமடிக்கல்

சென்டர,் B2 மாடி

த ொடர்புக்கு:

6357 7000 (னமயசதாடரப்ு)

தகவல்கனளஅணுக

னகதச்தானலடபசிவாயினலாக QR

குறியீட்னடஸ்டகன்செய்யுங்கள்

அல்லதுஇந்தஇனணயதளத்னத

நாடுங்கள்: 

http://bit.ly/TTSHHealth-Library

இந்ததகவல்பயனுள்ளதாக

இருந்ததா? படித்தனதசயாட்டி
உங்களுக்குஏடதனும்கருத்து

இருந்தால்தயவுசெய்து

patienteducation@ttsh.com.sgஎன்ற
முகவரிக்குமின்னஞ்ெல்

அனுப்புங்கள்

உட்சுரப்பியல் துறை

உயர் இர ் சரக்்கறரறயக்

றகயொளும்முறை

உயர் இர ் ச் சரக்்கறரறய ்

 டுப்பது எப்படி

தவறாமல்உங்கள்

இரத்தெ்ெக்கனர

அளனவ

ெரிபாரக்்கவும்

உங்கள்உணவுமுனற

வல்லுநரின் உணவுத்

திட்டங்கனளப்

பின்பற்றவும்

மதுஅருந்துவனத

குனறத்துக்சகாள்ளவு

ம். 

மருத்துவர்

அறிவுனரபடி

மருந்னத

எடுத்துக்சகாள்ள

வும்

தவறாமல்

உடற்பயினற்சி

செய்யவும்

தவறாமல்

மருத்துவனரெ்

ெந்திக்கவும். 



உயர் இர ் சரக்்கறர என்ைொல் என்ன?

உயர்இரத்தெரக்்கனரஎனப்படுவதுஉயர்இரத்த

குளுக்டகாஸ்அளனவகுறிப்பிடும். இந்நினலயினல்உங்கள்
இரத்தத்தில்குளுக்டகாஸின்அளவுஇயல்னபவிட

அதிகமாகஇருக்கும். இதுஉங்கள்உடல் டபாதுமான
இன்சுலின்உற்பத்திசெய்யாதடபாதுஅல்லதுஉடல்அனத

ெரியாகப்பயன்படுத்தாதடபாதுஏற்படும்.

இன்சுலின்எனப்படுவதுஉங்கள்கனணயம்உற்பத்தி

செய்யும்ஒருஹாரட்மான்ஆகும். இது உங்களின்உயினர்
அணுக்களின்செயல்பாடுக்காக குளுடகாஸிலிருக்கும்

ெக்தினயப்பிரிதச்தடுக்கஉதவுகிறது. 

உயர் இர ் ச் சரக்்கறர எ னொல்

ஏை்படுகிைது? 

உயர்இரத்தெ் ெரக்்கனரஏற்படுவதற்குபல

காரணங்கள்உள்ளன. 

தபொதுவொனகொரணங்கள்: 

• மருந்தினனஎடுக்கமறப்பது

• தவறானஅளவுமருந்தினனஎடுத்துக்சகாள்வது

• இன்சுலின்மருந்தினனதவறாகபயன்படுதத்ுவது

(தவறானஅளவு, காலாவதியானஇன்சுலின், 
தவறானஉத்தி) 

• ெரியானடநரத்திற்குஉணவுஉடச்காள்ளாதது

• உடல்நலகுனறவுஅல்லதுசதாற்றுடநாய்

சகாண்டிருத்தல்

• வழக்கத்னதவிடஅதிகமாக சுறுசுறுப்பின்றி

இருப்பது

மை்ைகொரணங்கள்: 

• அதிகஅளவில்மதுஅருந்துதல்

• மருந்துகள்உடச்காள்வது (எ. கா. ஸ்டீராய்டு)
• இரத்தெ் ெரக்்கனரகுனறனவடதனவக்குடமலாக

குணப்படுத்துவது

உயர் இர ் ச் சரக்்கறரகொனஅறிகுறிகள்

என்ன?

நாள்முழுவதும் நீங்கள்உடச்காள்ளும்

அனனத்துஉணவுமற்றும் பானங்கனளயும்

புத்தகம் ஒன்றில் பதிந்து னவத்துக்சகாள்ள

முயற்சிக்கவும். உங்கள் மருத்துவரின்
பரிந்துனரகளின்படிஉங்கள்இரத்த ெரக்்கனர

அளனவெரிபாரக்்கவும்.

உயர் இர ் ச் சரக்்கறரஅளவு

உங்கள் உடம்றப எவ்வொறு

பொதிக்கின்ைது? 

நீரிழிவுடநானயெரியாக நிரவ்கிக்காதடபாது

உயர்இரத்த ெரக்்கனர ஏற்படுகிறது.
இது நீரிழிவுடநாய்சதாடரப்ானசிக்கல்களுக்கு

வழிவகுக்கும்: 
• இரத்த நாளங்களுக்கு டெதம், இதன்
வினளவாகமாரனடப்புமற்றும் பக்கவாதம்

டபான்றடநாய்கள் ஏற்படுகின்றன

• கண்பாதிப்பு

• சிறுநீரகபாதிப்பு

• நரம்புபாதிப்பு

• டதால் டநாய்தச்தாற்று

உங்கள் இர ் சரக்்கறரஅளறவப்

புரிந்துதகொள்வது

"Unacceptable" வரம்பில்வாசிப்புஇருந்தால்
உங்கள் இரத்த ெரக்்கனரஅளவுமிகஅதிகமாக

உள்ளதுஎன்றுஅரத்்தம். 

உங்கள் இர ் ச் சரக்்கறரஅளவு

அதிகமொகஇருந் ொல் என்னதசய்ய

வவண்டும்? 
• உங்கள்மருத்துவரின்அறிவுனரபடிஅதிக

தண்ணீர்குடிக்கவும்

• 4 முதல் 6 மணிடநரத்திற்குஒருமுனறஉங்கள்

இரத்தெரக்்கனரஅளனவெரிபாரக்்கவும்

• ெரக்்கனரநினறந்தபானங்கள்உடச்காள்வனதத்

தவிரக்்கவும்

• உங்களுக்குகிருமிசதாற்றுஇருந்தால்அல்லது

உடல்நினலெரியினல்லாமல்இருந்தால்மருத்துவனர

ெந்திக்கவும்

• ஸ்சடராய்டுமருந்துகள்டதனவப்படட்ால்உங்கள்

மற்றமருந்தில்அல்லதுமருந்துகளில்மாற்றங்கள்

டதனவயாஎன்றுஉங்கள்மருத்துவர்அல்லது

தாதியினடம்டகளுங்கள்

• கூடுதல்டவகமாகசெயல்படும்இன்சுலின்உங்கள்

மருத்துவரால்பரிந்துனரக்கப்படட்ிருந்தால்

அதனனஎடுத்துக்சகாள்ளுங்கள்

• சுறுசுறுப்பாகஇருங்கள்

• மனஅழுத்தத்னதக்குனறக்கும்

• மதுஅருந்துவனததவிரக்்கவும்

நீண்டகொல ்திை்கு

சிகிசற்சயளிக்கப்படொவிட்டொல்உயர்இர ் 

சரக்்கறரஅளவு " றடதபடிக்கீவடொஆசிவடொசிஸ்" 
(Diabetic Ketoacidosis) அல்லது "றைப்பரஓ்ஸ்தமொலொர்

றைப்பரக்றலவசமியொ" (Hyperosmolar Hyperglycemia) 
எனப்படும்உயிருக்குமிகுந் ஆப ் ொன

நிறலகளுக்குவழிவகுக்கும். இறவஏை்படட்ொல்
நீங்கள்மரு ்துவமறனயில்

அனுமதிக்கப்படுவீரக்ள். 

பின்வரும் ஏவ னும்அறிகுறிகறள

நீங்கள் கவனி ் ொல் உடவனமரு ்துவ

சிகிசற்சறயஅணுகவும்:

• சதாடரெ்ச்ியாகஇரத்தெ் ெரக்்கனரயினன்அளவு

13mmol/L-கும் அதிகமாகஇருந்தல்அல்லது
கீட்டடான்கள்இருந்தல்அல்லதுகீட்டடான்களின்

அளவு 1.5mmol/L-கும்அதிகமாகஇருந்தல்
• சதாடரெ்ச்ியானகுமட்டல்மற்றும்வாந்தி

• சதாடரெ்ச்ியானவயினற்றுடபாக்கு

• வயினற்றுவலி

• உடல் டொரவ்ு

• குழப்பம்

• மூெச்ுதிணறல்

• வாய்வறட்சிஅல்லதுஉடல் நீடரற்றத்னதப்

பராமரிக்க இயலானம

• பழவாெனனசகாண்டசுவாெம்

உங்களுக்குஅடிக்கடிஉயரஇ்ர ் குளுக்வகொஸ்

இருந் ொல், உங்கள் நீரிழிவுதசவிலியர்

கல்வியொளர்அல்லதுமரு ்துவறர

அறைக்கவும். 
HUNGER

சொப்பொட்டு

க்குமுன்பு

(mmol/L)

சொப்பொட்டுக்கு

இரண்டுமணி

வநரம் கழி ்து

(mmol/L)

நன்று 4.0 - 6.0 5.0 - 7.0

உகந்தஅளவு 6.1 - 8.0 7.1 - 10.0

உகந்த

நினலக்கு

குனறவாக

8.1 - 10.0 10.1 - 13.0

ஏற்றுக்சகாள்

ளமுடியாத

அளவு

10.0 - க்கும்
அதிகமாக

13.0 - க்கும்
அதிகமாகஉலர்ந் 

வொய்

மங்கலொன

பொரற்வ
வசொரவ்ு

அளவில்லொ

 ொகம்
பசி

அடிக்கடி

சிறுநீர்

கழிப்பது


