2. வயாக்ரா மற்றும் அதுேபான்ற மருந்துகைள

உட்ெகாள்ளக்கூடாது. இந்த மருந்துகளில் உள்ள

ைநட்ேரட்ஸ், பrேசாதைனயின்ேபாது இரத்த அழுத்தத்தில்

3.

4.
5.

ெபருமளவு சrைவ உண்டாக்கக்கூடும்.

ெதாளெதாளப்பான ஆைடகைள அணிந்து வரவும்.

படெமடுப்பதற்குமுன் அபரணங்கைளக் கழற்றேவண்டும்

என்பதால் அவற்ைற வட்டிேலேய
ீ
ைவத்துவிட்டு வரவும்.
பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் குைறந்தது 6

மணிேநரத்திற்குப் புைகப்பைத நிறுத்தேவண்டும்.

உத்ேதச அபாயங்கள் என்ன?

ெமாத்தத்தில், இந்தப் பrேசாதைன மிகவும் பாதுகாப்பானது.

உத்ேதச அபாயங்களில் பின்வருவன உள்ளடங்கும்:
•

ஒப்பீட்டு ைமயால் சிறுநீரகம் காயமைடயலாம். ஏற்கனேவ

சிறுநீரகப் பிரச்சைனகள் இருப்பவர்களுக்கு இது

ேநர்வதுண்டு. ஒப்பீட்டு ைமயால் தற்காலிகத் ேதால் அrப்பு
ேபான்ற ஒவ்வாைமயும் ஏற்படலாம். ஆனால் இைவ
குறுகிய காலேம நீடிப்பேதாடு, ஆபத்தில்லாதைவ.
கடுைமயான எதிர்விைளவு ஏற்படுவது அrது.

•

CTA பrேசாதைனயின்ேபாது மிகக் குைறவான அளவு

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

6537 7000 (அைனத்து முன்பதிவுகளுக்கும்)

கதிrயக்கம் உடலில் படக்கூடும். ஆனால், உங்களது

கிைடக்கக்கூடிய உத்ேதச நன்ைமகைளவிட

கதிrயக்கத்தால் ேநரக்கூடிய பக்கவிைளவுகள் மிகவும்
சிறியது.

தாய்ப்பால் ஊட்டும் தாய்மார்கள் இந்தப் பrேசாதைனையத்

தவிர்க்கேவண்டும். ஏெனனில், ஒப்பீட்டு ைம பாலில்
கலந்திருக்கக்கூடும். ஆயினும், CTA பrேசாதைன

அவசியமாகத் ேதைவப்பட்டால், பrேசாதைன

முடிவைடந்து 24 மணிேநரத்திற்கு மட்டுேம நீங்கள்
மறுபடியும் தாய்ப்பால் ஊட்டத் ெதாடங்கலாம்.

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது ெதrயவரும்?

உங்கள் மருத்துவருடனான அடுத்த சந்திப்பின்ேபாது உங்கள்

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

முடிவுகளும் அடுத்த கட்ட சிகிச்ைசயும் பற்றி கலந்து

ேபசப்படும். பrேசாதைனயின் முடிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க

அளவு வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தால், ஊடுருவல் உள்ள

இதய இரத்தக்குழாய் வைரவு ெசய்யும்படி மருத்துவர்
பrந்துைரக்கக்கூடும்.

அவசர மருத்துவக் கவனிப்பு ேதைவப்பட்டால், ெபாருத்தமான
நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படும். உடனடியாக

மருத்துவமைனயில் ேசர்த்தல் அல்லது மருத்துவைரச்

சந்திப்பதற்கான ேததிைய முன்ெகாண்டு வருதல் ேபான்றைவ

இதில் உள்ளடங்கும்.

பிrவு

ெதாடர்புக்கு:

இதயப் பிரச்சைனையக் கண்டறிந்து சிகிச்ைச அளிப்பதால்

•

இதய சிகிச்ைசப்

©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.
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இதய இரத்தக்குழாய் கணிமய
கதிர்ப்பட வைரவு

இதய இரத்தக்குழாய் கணிமய கதிர்ப்பட
வைரவு என்பது என்ன?

கணிமய கதிர்ப்பட வைரவு (Computed Tomography) என்பது

எக்ஸ்-ேர படெமடுப்ைபயும் கணினி ெசயலியக்கத்ைதயும்

ேமற்காணும் ேசாதைனகள் ெசய்து முடிக்கப்பட்ட பிறகு, ஒப்பீட்டு
ைமைய ஏற்றுவதற்காக உங்கள் ைகயிலுள்ள இரத்த நாளத்தில்

சிறிய பிளாஸ்டிக் குழாய் ெசருகப்படும். இதய CT

ஆய்வுக்கூடத்தில் பrேசாதைன ெசய்யப்படும்.

பயன்படுத்தி உள் உறுப்புகளின் இரு பrமாண அல்லது

முப்பrமாண படங்கைள உருவாக்கும் அதிநவன
ீ
வைரவு
பrேசாதைனயாகும்.

இந்த அறிகுறிகள் தற்காலிகமானைவ. சில
நிமிடங்களுக்கு மட்டுேம இைவ நீடித்திருக்கும். ேமைச
நகரும்ேபாது, rங்கார, கிளிக், முனுமுனுப்பு சத்தம்
உங்களுக்குக் ேகட்கக்கூடும். இைவ அைனத்தும்
வழக்கமானைவ. இதனால் நீங்கள் பதற்றமைடய
ேவண்டியதில்ைல. பrேசாதைனயின்ேபாது, எங்கள்
ஊழியர்களால் உங்கைளப் பார்க்கவும், ேகட்கவும்,
உங்களுடன் ேபசவும் முடியும்.

இதய இரத்தக்குழாய் கணிமய கதிர்ப்பட வைரவு (CTA) என்பது

இதயத்திற்குச் ெசல்லும் இரத்தக்குழாய்களில் ெகாழுப்பு
மற்றும்/அல்லது கால்சியப் படிவுகள் (உைறகட்டிகள்)
இருக்கிறதா என்பைத உறுதிப்படுத்தும் உத்தியாகும்.

படிவுகளால் இரத்தக்குழாய்கள் குறுகலாகி “இரத்தக்குழாய்
ெகாழுப்புப்படிவு” எனும் மருத்துவப் பிரச்சைன ேநரலாம்.

CTA பrேசாதைனயில், இரத்த நாளத்தின்வழி ஒப்பீட்டு ைம

ஏற்றப்பட்டு, இதயத்தின் இரத்தக்குழாய்கைளத் திைரயில்
ேநரடியாகக் காணலாம்.

இதய இரத்தக்குழாய் கணிமய கதிர்ப்பட

அதன்பிறகு, இரத்த நாளத்திற்குள் ஒப்பீட்டு ைம
ஏற்றப்படும். CT படெமடுப்புக் கருவியின் ேமைச
கருவிக்குள் நகர்ந்துெசன்று இதயம் படெமடுக்கப்படும்.
உங்களுக்குப் பின்வரும் உணர்வுகள் ஏற்படலாம்:
1. ெவதுெவதுப்பான, இரத்தம் ஏறும் உணர்வு
2. சிறுநீர் கழிக்கேவண்டும் ேபான்ற உணர்வு

இதய CT படெமடுப்புக் கருவி

இந்தப் பrேசாதைனையச் ெசய்து முடிப்பதற்கு 15
நிமிடங்கள் முதல் (இதயத்துடிப்பு ஆரம்பத்திலிருந்து
நல்ல கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால்) இரண்டு மணிேநரம்
வைர (இதயத்துடிப்பு குைறவதற்கு ேநரம்
ேதைவப்பட்டால்) எடுக்கும்.

வைரவு எனக்கு ஏன் ேதைவப்படுகிறது?

இதய இரத்தக்குழாய் கணிமய கதிர்ப்பட வைரவு என்பது,

இதய மின்துடிப்பளவு (ECG) மின்முைனகைள ெநஞ்சுப்பகுதியில்

இதயத்திலுள்ள இரத்தக்குழாய்களின் நிைலையப் பrேசாதித்து,

ஒட்டுவதற்காக, ஆண் ேநாயாளிகளிடம் சட்ைடகைளக்

ேநாையக் கண்டறிவதற்கான மருத்துவப் பrேசாதைனயாகும்.

சிறப்பு அங்கிகைள அணியும்படி ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படலாம்.

தைசக்குச் ெசல்லும் இரத்த ஓட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க

நாடித்துடிப்பு நிமிடத்திற்கு 65க்கு ேமலாக இருக்கும்

அைடப்பு இல்லாத, அைடப்பு உள்ள இதய இரத்தக்குழாய்

அைடப்பு இல்லாத இதய ேநாயாக இருந்தால், இதயத்

அைடப்பு இல்ைல என்று அர்த்தம். அேத சமயத்தில், அைடப்பு
உள்ள இதய ேநாயாக இருந்தால், குறிப்பிடத்தக்க அைடப்பு
இருப்பதாக அர்த்தம். இதனால் ெநஞ்சில் உபாைதயும்

மூச்சுத்திணறலும் ஏற்படலாம். அழுத்தப் பrேசாதைனகளில்

உறுதியான முடிவுகள் இல்லாதேபாது அல்லது இதய

இரத்தக்குழாயின் ேதாற்றம் வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தாலும்

இந்தப் பrேசாதைன ெசய்யப்படும்.

இந்தப் பrேசாதைனயில் நான்
எதிர்பார்க்கேவண்டியைவ என்ன?

CTA பrேசாதைனக்குச் ெசல்வதற்குமுன், எங்கள் ஊழியர்கள்
பின்வருபவற்ைற அளெவடுப்பார்கள்:
•
•
•
•

உயரம்
எைட

இரத்த அழுத்தம் மற்றும் நாடித்துடிப்பு

க்rேயட்டினின் அளவு. க்rேயட்டினின் என்பது தைசயின்

வளர்சிைத மாற்றத்தால் உற்பத்தியாகும் இரசாயனக்
கழிவுப்ெபாருளாகும்.

கழற்றும்படி ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும். ெபண்கள் ேநாயாளிகள்

ேநாயாளிகளுக்கு “அட்டிெனாெலால்” எனும் மருந்து வாய்வழி
தரப்படும். இந்த மருந்து இதயத்துடிப்ைப ெமதுவைடயச்

ெசய்யும். மருந்தின் பலன் ெதrவதற்குச் சுமார் ஒரு மணிேநரம்

ஆகலாம். இதயத்துடிப்பு ெமதுவாக இருக்கும்ேபாது இதயத்தில்

எடுக்கப்படும் படங்களின் தரம் ேமம்பட்டிருக்கும் என்பதால் இது
அவசியம்.

தரமான படங்கைள எடுப்பதற்கு உகந்த இதயத்துடிப்ைப
அைடந்தவுடன், உங்கைளப் படெமடுப்பு ேமைசயில்

படுக்கச்ெசால்லி, ECG மின்முைனகைள இைணப்பார்கள்.

பrேசாதைனயின்ேபாது, மூச்சிழுத்து, சுமார் 10 விநாடிகளுக்கு

மூச்ைசப் பிடித்திருந்து, அதன்பிறகு மூச்ைச விடுமாறு

உங்களிடம் ெசால்லப்படும். இதயத்தின் இரத்தக்குழாய்கைளத்
“திறந்து விடுவதற்காகவும்” உங்களுக்கு மருந்து தரப்படும்.

தரமான படங்கைள எடுப்பதற்கு இைவ அைனத்தும் அவசியம்.
உங்களால் 10 முதல் 15 விநாடிகளுக்கு மூச்ைசப் பிடித்திருக்க

முடியாவிட்டால் (அல்லது அைசயாமல் படுத்திருக்க

முடியாவிட்டால்), உங்கள் மருத்துவrடம் அல்லது ஊழியrடம்
ெதrயப்படுத்தவும்.

உங்கள் மருத்துவrடம் ெதrயப்படுத்தவும்:

1. ஒப்பீட்டு ைம, ஓடுள்ள கடலுணவு அல்லது
அேயாடின் ஒவ்வாைமகைளத்
ெதrயப்படுத்தேவண்டும். ஒவ்வாைம ேநர்வைதத்
தவிர்ப்பதற்காக உங்களுக்கு முன்கூட்டிேய
மருந்துகளுடன் சிகிச்ைச அளிக்கப்படேவண்டும்.
2. சிறுநீரகப் பிரச்சைனகைளத் ெதrயப்படுத்தேவண்டும்.
ேவறுவைகயான படெமடுப்புப் பrேசாதைன அல்லது
பrேசாதைனக்குமுன் முன்ெனச்சrக்ைக
நடவடிக்ைககள் எடுக்கப்படலாம்.
3. நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால்
ெதrயப்படுத்தேவண்டும். கர்ப்பமாக இருக்கும்ேபாது
CTA பrேசாதைன ெசய்யப்படக்கூடாது.

CTA பrேசாதைனக்குத் தயார்ப்படுத்துதல்

1. ஒப்பீட்டு ைம ஏற்றப்படுவதற்கு முன்பாகக்
குைறந்தது 6 மணிேநரத்திற்குச் சாப்பிடேவா
குடிக்கேவா கூடாது. கஃேபன் உங்கள்
இதயத்துடிப்ைபக் கூட்டும் என்பதால்,
பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் குைறந்தது 12
மணிேநரத்திற்கு கஃேபன் உள்ள உணைவ
மற்றும்/அல்லது பானங்கைளத் தவிர்க்கேவண்டும்
(எ.கா. காப்பி, ேதநீர், சாக்லட், ேகாக்). ஆனால்,
பrேசாதைன ெசய்யப்படும் நாளில், உங்களது
வழக்கமான மருந்துகைள நீங்கள் உட்ெகாள்ளலாம்.

