
©டான் ேடாக் ெசங் மருத்துவமைன, சிங்கப்பூர் 2020. அைனத்து 
உrைமகளும் பாதுகாக்கப்பட்டைவ. எல்லா விவரங்களும் மார்ச் 2020 
நிலவரப்படி சrயானைவ. இந்த ஆவணத்தின் எந்தெவாரு பகுதியும் 
டான் ேடாக் ெசங் மருத்துவமைனயிடம் முன் அனுமதி ெபறாமல் 
மறுபதிப்பு ெசய்யப்படேவா, நகெலடுக்கப்படேவா, திrத்து 
ெதாகுக்கப்படேவா, தழுவப்படேவா, விநிேயாகிக்கப்படேவா, வர்த்தக 
rதியில் பயன்படுத்தப்படேவா, காட்சிக்கு ைவக்கப்படேவா அல்லது 
தரவுத்தளத்தில், பயன்படுத்தக்கூடிய ேகாப்புத்தளத்தில் பத்திரப்படுத்தி 
ைவக்கப்படேவா அல்லது ஏேதனும் வடிவத்தில் அனுப்பப்படேவா 
கூடாது. இந்த ஆவணத்தில் உள்ள எல்லா விவரங்களும் கூறுகளும் 
தகவலளிக்கும் ேநாக்கத்திற்கானைவ மட்டுேம. உங்களது ெசாந்த 
மருத்துவர் அல்லது மற்ற மருத்துவ நிபுணர்கள் அளிக்கும் 
ஆேலாசைனக்கு இவற்ைற மாற்றாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

மாடி 3 TTSH மருத்துவ நிைலயம் 
• இதய சிகிச்ைச நிைலயம் 
• 3A (இதய சிகிச்ைச, இதய 
அைசவியக்கச் ேசைவகள், இதய 
மறுவாழ்வு உடற்பயிற்சிக்கூடம்) 

• 3B (இதய ஏட்rயம், இதய படெமடுப்பு 
நிைலயம்)

 
மாடி 3 அவசர சிகிச்ைசப்பிrவு (A&E) 

கட்டடம் 
• இதய ஊடுருவல் ஆய்வுக்கூடம் 

ெதாடர்புக்கு: 

6537 7000 (அைனத்து முன்பதிவுகளுக்கும்) 

Scan the QR Code with your smart phone to 
access the information online or visit 

https://www.ttsh.com.sg/Patients-and-Visitors/

Medical-Services/Cardiology/Pages/default.aspx

24 மணிேநர அைசவியக்க இரத்த 
அழுத்தக் கண்காணிப்பு

24 மணிேநர அைசவியக்க இரத்த அழுத்தக் 
கண்காணிப்புச் ேசாதைனக்குத் 
தயார்ப்படுத்துதல் 
ேசாதைன ெசய்யப்படும் நாளில், குளித்துவிட்டு, 
ெதாளெதாளப்பான ஆைடயணிந்து, எங்களது 
ஊடுருவல் இல்லாத இதய ஆய்வுக்கூடத்திற்கு வரவும். 
ெபண்கள் இருபாக ஆைட, அதாவது ேமல்சட்ைடயுடன் 
பாவாைட/கால்சட்ைட அணிந்திருக்கேவண்டும். 

உத்ேதச அபாயங்கள் என்ன? 
இந்தச் ேசாதைனயால் கடுைமயான பக்கவிைளவுகள் 
எதுவும் ேநராது. ஆயினும், உங்களுக்குப் பின்வருவன 
ஏற்படலாம்: 
• சுற்றுப்பட்ைடயில் காற்ேறறும்ேபாது ைகயில் சற்று 
அெசௗகrயம் 

• சுற்றுப்பட்ைட ெபாருத்தப்பட்ட இடத்தில் ேலசான 
அrப்பு 

உங்களுக்கு இந்தப் பிரச்சைனகள் ஏற்பட்டால் இதயத் 
ெதாழில்நுட்பrடம் அல்லது மருத்துவrடம் 
ெதrயப்படுத்தவும். 

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது ெதrயவரும்? 
முடிவுகளும், உங்களுக்கான அடுத்த கட்ட 
சிகிச்ைசயும், உங்கள் மருத்துவருடனான அடுத்த 
ெவளிேநாயாளி சந்திப்பின்ேபாது கலந்து ேபசப்படும். 
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இதய சிகிச்ைசப் 
பிrவு 



24 மணிேநர அைசவியக்க இரத்த அழுத்தக் 
கண்காணிப்புச் ேசாதைன என்பது என்ன? 
ஒரு நாளின் ெவவ்ேவறு ேநரங்களில், ஒருவrன் மனநிைல 
மற்றும் உடலியக்கச் ெசயல்பாடுகள் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பைடயில், இதய அழுத்தம் மாறுபடும். நீங்கள் வட்டில் 
இருக்கும்ேபாது உள்ளைதவிட, மருந்தகத்தில் 
மருத்துவைரச் சந்திக்கும்ேபாது, குறிப்பாக உங்களுக்குப் 
பதட்டமாக இருக்கும்ேபாது, இரத்த அழுத்தம் ெபரும்பாலும் 
கூடுதலாக இருக்கும். 

அைடவியக்க இரத்த அழுத்தக் கண்காணிப்புச் 
ேசாதைனயில், உங்களது இரத்த அழுத்தம் 24 மணிேநரக் 
காலகட்டத்தில் இைடயிைடயில் அளவிடப்படும். ேசாதைன 
காலகட்டம் முழுவதற்கும், நீங்கள் ைகயடக்கமான இரத்த 
அழுத்தப் பதிவுக் கருவிைய உடன் ைவத்திருக்கேவண்டும். 
மருந்தகத்தில் ஒருமுைற மட்டுேம இரத்த அழுத்தத்ைத 
அளவிடும்ேபாது கிைடக்கும் தகவைலவிட இந்தச் 
ேசாதைனவழி கூடுதல் தகவல் ெபறமுடியும். இதன்வழி, 
உங்கள் இரத்த அழுத்தம் நாள் முழுவதும் எவ்வாறு 
மாற்றமைடகிறது என்பைத மருத்துவரால் புrந்துெகாள்ள 
இயலும். 

இந்தச் ேசாதைன எனக்கு ஏன் 
ேதைவப்படுகிறது?
மிதமான உயர் இரத்த அழுத்தத்ைத ஆராய்வதற்கு 
அைசவியக்க இரத்த அழுத்தக் கண்காணிப்பு 
பயன்படுகிறது. மருந்தகத்தில் எடுக்கப்படும் இரத்த 
அழுத்த அளவுகைள மட்டுேம அடிப்பைடயாகக் 
ெகாள்வதால் உயர் இரத்த அழுத்தம் மிைகயாகக் 
கண்டறியப்படுகிறது. இரத்த அழுத்தத்ைதக் குைறக்கும் 
மருந்துகளின் விைளவுகைள ஆராய்வதற்கும், இரத்த 
அழுத்தத்தில் ஏற்படும் அளவுக்கதிகமாக ஏற்ற 
இறக்கங்கைளக் கண்டறிவதற்கும், கடுைமயான உயர் 
இரத்த அழுத்தம் இருக்கிறதா என்பைத 
உறுதிப்படுத்துவதற்கும் இந்தச் ேசாதைன 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

துல்லியமாகக் கண்டறிந்து ெபாருத்தமான சிகிச்ைச 
அளிக்கப்படாவிட்டால், உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் 
இதயம், சிறுநீரகங்கள், மூைள, கண்கள், 
இரத்தக்குழாய்கள் ஆகியன பாதிப்பைடயக்கூடும். 

பrேசாதைனயில் நான் எதிர்பார்க்க 
ேவண்டியைவ என்ன?
1. உங்கள் ைககளில் ஒன்றில் இரத்த அழுத்தச் 

சுற்றுப்பட்ைட ெபாருத்தப்படும். இது, ைகயடக்கமான 
இரத்த அழுத்தப் பதிவுக்கருவியுடன் 
இைணக்கப்பட்டிருக்கும். இந்தக் கருவிைய 24 
மணிேநரத்திற்கு உங்கள் இடுப்பில் 
அணிந்திருக்கேவண்டும். ேசாதைன ெசய்யப்படும் 24 
மணிேநரக் காலகட்டம் முழுவதும், முன்கூட்டிேய 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட இைடேவைளகளில் இரத்த 
அழுத்தம் அளவிடப்படும். ேசாதைனக்கான 
கருவிகைள ஊடுருவல் இல்லாத இதய 
ஆய்வுக்கூடத்தில் ெபாருத்துவதற்கு 20 முதல் 30 
நிமிடங்கள் மட்டுேம எடுக்கும்.

2. இந்தச் ேசாதைன ெவளிேநாயாளி அடிப்பைடயில் 
ெசய்யப்படுவதால், பதிவுக்கருவி 
ெபாருத்தப்பட்டவுடன் நீங்கள் 
மருத்துவமைனயிலிருந்து ெவளிேயறி, உங்களது 
வழக்கமான நடவடிக்ைககளில் ஈடுபடலாம். ஆனால், 
நீங்கள் குளிக்கேவா, நீந்தேவா அல்லது கருவிகைள 
ஈரமாக்கக்கூடிய நடவடிக்ைககளில் ஈடுபடேவா 
கூடாது. ைகையயும் கருவி இைணக்கப்பட்டுள்ள 
உடற்பாகங்கைளயும் அதிகமாக அைசப்பைதத் 
தவிர்க்கவும். 

3. பதிவுக்கருவிையச் ேசதப்படுத்தக்கூடிய தீவிர 
விைளயாட்டுகளில் நீங்கள் ஈடுபடக்கூடாது. 
அேதாடு, கருவியின் எந்தெவாரு பாகத்ைதயும் 
சிைதக்கக்கூடாது. இரத்த அழுத்த அளவடுகளின் 
துல்லியத்திற்காக, சுற்றுப்பட்ைடயில் 
காற்ேறறும்ேபாதும் காற்று இறங்கும்ேபாதும் 
கூடுமானவைர உங்கள் ைகைய ேநராகவும் 
இறுக்கமில்லாமலும் ைவத்திருங்கள். 

4. பதிவுக்கருவிையப் ெபாருத்தும் இதயத் 
ெதாழில்நுட்பர், உங்கள் நடவடிக்ைககைளயும் 
பrேசாதைனயின்ேபாது ஏற்படக்கூடிய 
அறிகுறிகைளயும் குறித்து ைவப்பதற்கான 
நாட்குறிப்ைப உங்களுக்குத் தருவார். இந்த 
நாட்குறிப்பில் நீங்கள் குறித்து ைவக்கும் விrவான 
விவரங்கைளப் ெபாறுத்ேத உங்களது அைசவியக்க 
இரத்த அழுத்தப் பதிைவத் துல்லியமாகப் 
பrசீலிக்கமுடியும். 

5. மறுநாள் நீங்கள் மருத்துவமைனக்குத் திரும்பி 
வரும்ேபாது, பதிவுக்கருவி அகற்றப்பட்டு, 
அதிலுள்ள தரவு கணினியில் பதிேவற்றப்படும். 

இரத்த அழுத்தக் கண்காணிப்புக் 
கருவி இைணக்கப்படும் முைற 

ைகயடக்கமான இரத்த அழுத்தப் 
பதிவுக்கருவியும் இரத்த அழுத்தச் 

சுற்றுப்பட்ைடயும் 


