24 மணிேநர அைசவியக்க ECG

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, மின்முைனகள்
இைணக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சிலருக்கு அrப்பு

ஏற்படலாம். உங்களுக்கு இந்தப் பிரச்சைன ஏற்பட்டால்

இதயத் ெதாழில்நுட்பrடம் அல்லது மருத்துவrடம்

ெதrயப்படுத்தவும்.

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

இதய சிகிச்ைசப்
பிrவு

ெதாடர்புக்கு:
6537 7000 (அைனத்து முன்பதிவுகளுக்கும்)

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது

ெதrயவரும்?

முடிவுகளும், உங்களுக்கான அடுத்த கட்ட

சிகிச்ைசயும், உங்கள் மருத்துவருடனான அடுத்த

ெவளிேநாயாளி சந்திப்பின்ேபாது கலந்து ேபசப்படும்.

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
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24 மணிேநர அைசவியக்க இதய
மின்துடிப்பளவு கண்காணிப்பு

2.

24 மணிேநர அைசவியக்க இதய மின்துடிப்பளவு
கண்காணிப்புச் ேசாதைன என்பது என்ன?

இதய மின்துடிப்பளவு (ECG) என்பது இதயத்தின்
மின்துடிப்ைபப் பதிவுெசய்கிறது. ெஹால்டர்

மருத்துவமைனயிலிருந்து ெவளிேயறி, உங்களது
வழக்கமான நடவடிக்ைககளில் ஈடுபடலாம்.

கண்காணிப்புச் ேசாதைன என்றும் அைழக்கப்படும் 24

ஆனால், நீங்கள் குளிக்கேவா, நீந்தேவா அல்லது
கருவிகைள ஈரமாக்கக்கூடிய நடவடிக்ைககளில்

மணிேநர அைசவியக்க ECG கண்காணிப்புச் ேசாதைன,
ஒரு நாள் முழுவதும் இதயத்துடிப்ைபப் பதிவு

ஈடுபடேவா கூடாது. இந்நடவடிக்ைககளால்

ெசய்கிறது. ேநாயாளி அணியும் பதிவுக்கருவி 100,000
இதயத்துடிப்புகள் வைர பதிவு ெசய்யும். வழக்கமான

மின்முைனகள் கழன்றுவிடக்கூடும் அல்லது
பதிவுக்கருவி ேசதமைடயக்கூடும்.

ECG ேசாதைனகளில் 10 விநாடிகளின் இதயத்துடிப்பு
மட்டுேம பதிவாகிறது. இந்தக் கண்காணிப்புச்

3.

ேசாதைனயின்வழி ேசகrக்கப்படும் ECG பதிவுகள்

இந்தச் ேசாதைன எனக்கு ஏன்

ேதைவப்படுகிறது?

இதயத்துடிப்பில் இைடயிைடயில் ேநரும்

குைறபாடுகைளக் கண்டறிவதற்கு நீண்டேநரக்

இதற்கு முன்பாக உங்கள் அறிகுறிகைளத் தூண்டிய
நடவடிக்ைககைளச் ெசய்யுமாறு மருத்துவர்

ஆராயப்பட்டு, இதயத்துடிப்பின் ேவகத்திலும்
முைறயிலும் வழக்கத்திற்கு மாறான குைறபாடுகள்

இருக்கிறதா என்பது கண்டறியப்படும்.

இந்தச் ேசாதைன ெவளிேநாயாளி அடிப்பைடயில்

ெசய்யப்படுவதால், பதிவுக்கருவி
ெபாருத்தப்பட்டவுடன் நீங்கள்

உங்களிடம் ெசால்லக்கூடும்.

கண்காணிப்புச் சாதனம் இைணக்கப்படும் முைற

4.

பதிவுக்கருவிையப் ெபாருத்தும் இதயத்

ெதாழில்நுட்பர், உங்கள் நடவடிக்ைககைளயும்
பrேசாதைனயின்ேபாது ஏற்படக்கூடிய
அறிகுறிகைளயும் குறித்து ைவப்பதற்கான

இந்த விவரங்கைளக் ெகாண்டு, தைலசுற்றல், ேசார்வு,

நாட்குறிப்ைப உங்களுக்குத் தருவார். இந்த

இதயப் படபடப்பு, மூச்சிைறப்பு, ெநஞ்சு வலி,
சுயநிைனைவ இழத்தல் ேபான்ற அறிகுறிகளுக்கு

நாட்குறிப்பில் நீங்கள் குறித்து ைவக்கும் விrவான

கண்காணிப்பு உதவுகிறது. குறிப்பாக, ஒரு நாளின்
பல்ேவறு ேநரங்களில் ெவவ்ேவறு நடவடிக்ைககளில்

வழக்கத்திற்கு மாறான இதயத்துடிப்பு காரணமா

விவரங்கைளப் ெபாறுத்ேத உங்களது ECG பதிைவத்
துல்லியமாகப் பrசீ லிக்கமுடியும். அறிகுறிகள்

பாதிக்கப்படுகிறது என்பைத ஆராயலாம் அல்லது

அளிக்கமுடியும்.

என்பைத அறிவது பயனளிக்கும்.

ெதrந்துெகாள்ளலாம்.

பrேசாதைனயில் நான் எதிர்பார்க்க

ஈடுபடும்ேபாது இதயத்துடிப்பு எவ்வாறு

இதயத்தின் ெசயல்பாடு பற்றி ேமலும்

என்பைதக் கண்டறிந்து, சrயான சிகிச்ைச

ேவண்டியைவ என்ன?

1. உங்கள் ெநஞ்சுப்பகுதியில் சில மின்முைனகள்

ெபாருத்தப்படும். இைவ, ைகயடக்கமான
பதிவுக்கருவியுடன் இைணக்கப்பட்டிருக்கும். இந்தக்

கருவிைய 24 மணிேநரத்திற்கு உங்கள் இடுப்பில்

அணிந்திருக்கேவண்டும். இதயத்துடிப்பு பதிவு

ெதளிவாக இருப்பைத உறுதிப்படுத்த, மின்முைனகள்
ெபாருத்தப்படும் உடற்பகுதிகளில் உள்ள முடி

அகற்றப்படும். ேசாதைனக்கான சாதனத்ைத

ஊடுருவல் இல்லாத இதய ஆய்வுக்கூடத்தில்

ெபாருத்துவதற்கு 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் மட்டுேம
எடுக்கும்.

பயன்படுத்தப்படும் கண்காணிப்புச் சாதனத்தில்
மின்முைனகள், ஒரு சிறிய கண்காணிப்புக் கருவி,
கம்பிவடங்கள் உள்ளடங்கும்.

ேதான்றும்ேபாது உங்கள் ECG எப்படி இருக்கும்

5.

மறுநாள் நீங்கள் மருத்துவமைனக்குத் திரும்பி

வரும்ேபாது, பதிவுக்கருவி அகற்றப்பட்டு,

அதிலுள்ள தரவு கணினியில் பதிேவற்றப்படும்.

