
©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

ெடாபுடமினுடன் மின்ெனாலி 
இதய வைரவு பrேசாதைன 
(DSE)

ெடாபுடமினின் சாதாரணமான விபrத விைளவுகளில் 
உள்ளடங்குவன:
• இதயப் படபடப்பு (இதயம் ேவகமாக 

மற்றும்/அல்லது சிரமப்பட்டு துடிக்கும்) 
• ெநஞ்சு வலி
• மூச்சிைறப்பு 
• குமட்டல் 
• வாந்தி 
• தைலசுற்றல் 
• முகம் சிவப்பாகுதல் 

இைவ அைனத்தும் தற்காலிகமானைவ. பrேசாதைன 
முடிவைடந்து சில நிமிடங்களுக்குள் இைவ 
மைறந்துவிடும். மருந்து ஏற்றப்பட்ட இடத்தில் கசிவு 
ஏற்பட்டால், அப்பகுதியில் வலியும் வக்கமும் ேநரலாம்.  

அட்ேராபினின் பக்கவிைளவுகளில் உள்ளடங்குவன: 
• மங்கலான பார்ைவ 
• வறண்டுேபான வாய் 
• முகம் சிவப்பாகுதல் 
• வயிற்றில் அெசௗகrய உணர்வு 
• சிறுநீர் ேதக்கம் 

ெடாபுடமிைனவிட அட்ேராபின் கூடுதல் ேநரத்திற்கு 
உடலில் நீடித்திருக்கும் என்பதால், இந்த அறிகுறிகள் 
பrேசாதைன முடிவைடந்து சில மணி ேநரத்திற்கு 
நீடிக்கக்கூடும். 

பrேசாதைன அணுக்கமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு, 
வல்லுநரால் ேமற்பார்ைவயிடப்படுவதால், கடுைமயான 
சிக்கல்கள் ஏற்படுவது அrது. 
பக்கவிைளவுகைளத் தணிப்பதற்குப் பல்ேவறு 
மருந்துகள் உள்ளன. ஆனால், ெபரும்பாலும் 
பக்கவிைளவுகள் தாமாகேவ நீங்கிவிடும். உங்களுக்குப் 
பrேசாதைனயின்ேபாது ெநஞ்சு வலி அல்லது ேவறு 
ஏேதனும் அெசௗகrய உணர்வு ஏற்பட்டால், 
தயவுெசய்து இதயத் ெதாழில்நுட்பrடம் அல்லது 
ேமற்பார்ைவயிடும் மருத்துவrடம் ெதrயப்படுத்தவும். 

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது ெதrயவரும்? 
கணினிமயப் படங்கைளயும் இதய மின்துடிப்பளவு 
பதிவுகைளயும் உங்கள் மருத்துவர் பrசீலித்த பிறகு, 24 
முதல் 48 மணி ேநரத்திற்குள் முைறப்படியான 
அறிக்ைக தயாராகிவிடும். உங்கள் மருத்துவருடனான 
அடுத்த சந்திப்பின்ேபாது முடிவுகளும் உங்களுக்கான 
அடுத்த கட்ட சிகிச்ைசயும் கலந்து ேபசப்படும். 

பrேசாதைனயின் முடிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு 
வழக்கத்திற்கு மாறாக இருந்தால் அல்லது அவசர 
முடிெவடுக்க ேவண்டியிருந்தால், உங்களுடன் 
முன்கூட்டிேய ெதாடர்பு ெகாள்ளப்படலாம். PECC-CVM-ED-2020-751T-v1

இதய சிகிச்ைசப் 
பிrவு 



ெடாபுடமினுடன் மின்ெனாலி இதய வைரவு 
பrேசாதைன என்பது என்ன? 
• மின்ெனாலி இதய வைரவு (Echocardiography) என்பது 
ஊெடாலிையப் பயன்படுத்தி இதயத்ைதப் பல்ேவறு 
ேகாணங்களிலிருந்து படெமடுக்கும் பrேசாதைனயாகும். 
படெமடுக்கப்படும் அைசவுகள், கணினியில் படங்களாகப் 
பதிவு ெசய்யப்பட்டு பrசீலிக்கப்படும். ெடாபுடமின் 
ஏற்றுவதற்கு முன்பும், ஏற்றும்ேபாதும், அவசியமாயின் 
ஏற்றிய பிறகும் படெமடுக்கப்படும். பrேசாதைனயின் 
ெவவ்ேவறு கட்டங்களில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் 
ஒப்பிடப்பட்டு, இதயம் சrவர இயங்குகிறதா என்பது உறுதி 
ெசய்யப்படும்.  

• ெடாபுடமினுடன் மின்ெனாலி இதய வைரவு (DSE) என்பது 
உடற்பயிற்சி இல்லாத, நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஊெடாலி 
பrேசாதைனயாகும். அழுத்தத்தின்ேபாது இதயம் எவ்வாறு 
ெசயல்படுகிறது என்பைத இதய சிகிச்ைச வல்லுநர் 
ஆராய்வதற்கு இப்பrேசாதைன வழிவகுக்கிறது. 
இதயத்ைத ேவகமாகவும் சிரமப்பட்டும் துடிக்கச் 
ெசய்வதற்காக,ெடாபுடமின் எனும் மருந்து இரத்த 
நாளத்தின்வழி ஏற்றப்படும். உடற்பயிற்சி ெசய்யாமேலேய 
உடற்பயிற்சியின் விைளவுகைள உண்டாக்குவது இதன் 
ேநாக்கம்.  

• இதயத்திற்கு இரத்தத்ைத எடுத்துச்ெசல்லும் 
இரத்தக்குழாய்கள் ெவகுவாகக் குறுகிவிட்டதா என்பைதக் 
கண்டறிவதற்கு, சாதாரணமான ட்ரட்மில் உடற்பயிற்சிவழி 
ெசய்யும் இதய மின்துடிப்பளவு (ECG) பrேசாதைனையவிட 
DSE பrேசாதைன அதிக துல்லியமானது. 

ெடாபுடமினுடன் மின்ெனாலி இதய வைரவு 
பrேசாதைன எனக்கு ஏன் ேதைவப்படுகிறது?
• ெநஞ்சு வலிக்கான காரணத்ைதயும், ேநாயாளிக்கு இதய 
இரத்தக்குழாயில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு இருக்கிறதா 
என்பைதயும் கண்டறிவதற்காகச் ெசய்யப்படும் வழக்கமான 
பrேசாதைனகளில் இதுவும் ஒன்று. 

• இரத்தக்குழாயில் ெகாழுப்புப்படிவு உள்ள ேநாயாளிகளின் 
இதயத்திற்குப் ேபாதிய இரத்த ஓட்டம் இருக்காது. இதனால் 
ெநஞ்சு வலி மற்றும்/அல்லது மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும். 
இது மாரைடப்புக்கு இட்டுச்ெசல்லக்கூடும். 

• இதய இரத்தக்குழாய் ேநாயினால் பலவனீமான அல்லது 
ேசதமைடந்த இதயத் தைச உள்ள ேநாயாளிகளுக்கு, 
இதயத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ேசதத்ைத DSE பrேசாதைன 
கண்டறியும். இதய இரத்தக்குழாய்கள் மீண்டும் 
திறக்கப்பட்டால் அல்லது “ைபபாஸ்” எனப்படும் மாற்று 
இைணப்பு அறுைவ சிகிச்ைச ெசய்யப்பட்டால் நீங்கள் 
குணமைடவர்களா என்பைதயும் பrேசாதைன கண்டறியும். 

• இதய அைடப்பிதழ் ேநாய் உள்ளவர்களின் பலவனீமான 
இதயத் தைச குணமைடயுமா என்பைதக் 
கண்டறிவதற்கும், அல்லது இதய அைடப்பிதழ் ேநாயின் 
கடுைம ெதளிவாகத் ெதrயாதேபாதும் இந்தப் 
பrேசாதைன பயன்படுத்தப்படலாம். 

இந்தப் பrேசாதைனயில் நான் எதிர்பார்க்க 
ேவண்டியைவ என்ன?
ஊடுருவல் இல்லா இதய ஆய்வுக்கூடத்தில் ெசய்யப்படும் 
இந்தப் பrேசாதைன பற்றி உங்களிடம் முன்கூட்டிேய 
விளக்கமளிக்கப்படும். பrேசாதைனையச் ெசய்து 
முடிப்பதற்கு ெமாத்தமாகச் சுமார் ஒரு மணிேநரம் 
எடுக்கும். பrேசாதைன முடிவைடந்த பிறகு 20 
நிமிடங்கள் ஓய்ெவடுத்துவிட்டு நீங்கள் வடு திரும்பலாம். 

ECG மின்முைனகைள ெநஞ்சுப்பகுதியில் ஒட்டுவதற்காக, 
ஆண் ேநாயாளிகளிடம் சட்ைடகைளக் கழற்றுமாறு 
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும். ெபண் ேநாயாளிகள் சிறப்பு 
அங்கிகைள அணியுமாறு ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும். இதயத் 
துடிப்ைபக் கண்காணிப்பதற்காக உங்கள் ெநஞ்சில் பற்பல 
மின்முைனகள் ைவக்கப்படும். இதற்காக, 
அளவுக்கதிகமான ெநஞ்சு முடி அகற்றப்படலாம். 

ெடாபுடமின் ஏற்றுவதற்காக, உங்கள் ைகயிலுள்ள இரத்த 
நாளத்தில் ஒரு சிறிய பிளாஸ்டிக் குழாய் ெசருகப்படும். 
பrேசாதைனயின்ேபாது, நீங்கள் இடதுபக்கமாகப் 
படுத்திருப்பர்கள். உங்களது இரத்த அழுத்தமும் இதய 
மின்துடிப்பளவும் கண்காணிக்கப்படும். குறுகிய ேநரத்திற்கு 
மூச்ைசப் பிடித்துக்ெகாள்ளுமாறு உங்களிடம் 
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படலாம். 

இதயத் தைச படத்தின் தரத்ைத ேமம்படுத்துவதற்காக, 
ெடாபுடமின் ஏற்றுவதற்கு முன்பும், ஏற்றும்ேபாதும், 
ஏற்றிய பிறகும் ெநஞ்சுப்பகுதியில் நீrல் கைரயக்கூடிய 
களிம்பு தடவப்படும். 

பrேசாதைனயின்ேபாது, உங்கள் இதயம் ேவகமாகவும், 
சிரமப்பட்டும் துடிப்பதுேபான்ற உணர்வு ஏற்படுவது 
வழக்கம். உங்களுக்குச் சற்ேற மூச்சுத்திணறலும் 
ஏற்படக்கூடும். இைவ அைனத்தும் ெடாபுடமினின் 
பக்கவிைளவுகளாகும். மருந்து ஏற்றுவைத நிறுத்தியவுடன் 
இைவ அகன்றுவிடும். சில சமயங்களில், 
இதயத்துடிப்ைபப் ேபாதிய அளவு உயர்த்துவதற்கு 
ெடாபுடமின் ேபாதாதிருக்கலாம். இந்நிைலயில் 
அட்ேராபின் எனும் மற்ெறாரு மருந்தும் ஊசிவழி 
ஏற்றப்படலாம். 

உங்கள் மருத்துவrடம் ெதrயப்படுத்தவும்: 
1. உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு மற்றும்/அல்லது இதய 

ேநாய்க்கு நீங்கள் உட்ெகாள்ளும் மருந்துகளில் 
இதயத்துடிப்ைபக் குைறக்கக்கூடிய மருந்துகள் இருந்தால் 
மருத்துவrடம் ெதrவிக்கவும். இந்த மருந்துகைளப் 
பrேசாதைனக்கு முந்திய 24 முதல் 48 மணிேநரத்திற்கு 
உட்ெகாள்ளக்கூடாது. குறிப்பிட்ட மருத்துவச் 
சூழ்நிைலகளுக்கு மட்டுேம விதிவிலக்குண்டு. 
தயவுெசய்து உங்கள் மருத்துவrடம் ேகட்டறியவும்.

2. உங்களுக்கு ஆண்சுரப்பி பிரச்சைனகள் அல்லது 
அளவுக்கதிக அழுத்தத்தால் கண்ணில் வலி உண்டாக்கும் 
கண்விழி விைறப்புேநாய் இருந்தால் மருத்துவrடம் 
ெதrவிக்கவும். இந்தப் பிரச்சைனகள் இருக்கும்ேபாது 
உங்களுக்கு அட்ேராபின் தரப்படக்கூடாது. 

DSE பrேசாதைனக்குத் தயார்ப்படுத்துதல் 
1. தனித்தனி ேமல்சட்ைடயும் கால்சட்ைடயும், 

பrேசாதைனக்கு உகந்த விைளயாட்டுக் காலணிகளும் 
அணிந்துெகாண்டு வரவும்.

2. பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் குைறந்தது 2 மணி 
ேநரத்திற்குச் சாப்பிடுவைதயும் குடிப்பைதயும் 
தவிர்க்கவும். 

உத்ேதச அபாயங்கள் என்ன? 
ஊெடாலி பrேசாதைன மிகவும் பாதுகாப்பானது. பலமுைற 
பrேசாதைனகள் ெசய்தாலும்கூட,  குறிப்பிடத்தக்க 
பக்கவிைளவுகள் எதுவும் ஏற்படுவதில்ைல. 


