உயர் இர ் ச் சர்க்கறரறய ்
டுப் பது எப் படி

கிளினிக் B2B
டான் டடாக் செங்
மருத்துவமனன சமடிக்கல்
சென்டர், B2 மாடி
த ொடர்புக்கு:
6357 7000 (னமய சதாடர்பு)

தவறாமல் உங் கள்
இரத்தெ் ெக்கனர
அளனவ
ெரிபார்க்கவும்

மருத்துவர்
அறிவுனர படி
மருந்னத
எடுத்துக்சகாள் ள
வும்

உட்சுரப் பியல் துறை
தகவல் கனள அணுக
னகத்சதானலடபசி வாயினலாக QR
குறியீட்னட ஸ்டகன் செய் யுங் கள்
அல் லது இந்த இனணயதளத்னத
நாடுங் கள் :

உங் கள் உணவுமுனற
வல் லுநரின் உணவுத்
திட்டங் கனளப்
பின் பற் றவும்

தவறாமல்
உடற் பயினற் சி
செய் யவும்

மது அருந்துவனத
குனறத்துக்சகாள் ளவு
ம் .

தவறாமல்
மருத்துவனரெ்
ெந்திக்கவும் .

http://bit.ly/TTSHHealth-Library
இந்த தகவல் பயனுள் ளதாக
இருந்ததா? படித்தனதசயாட்டி
உங் களுக்கு ஏடதனும் கருத்து
இருந்தால் தயவுசெய் து
patienteducation@ttsh.com.sg என்ற
முகவரிக்கு மின்னஞ் ெல்
அனுப் புங் கள்
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உயர் இர ் சர்க்கறரறயக்
றகயொளும் முறை

உயர் இர ்

சர்க்கறர என்ைொல் என்ன?

உயர் இரத்த ெர்க்கனர எனப்படுவது உயர் இரத்த
குளுக்டகாஸ் அளனவ குறிப்பிடும் . இந்நினலயினல் உங் கள்
இரத்தத்தில் குளுக்டகாஸின் அளவு இயல் னப விட
அதிகமாக இருக்கும் . இது உங் கள் உடல் டபாதுமான
இன் சுலின் உற் பத்தி செய் யாதடபாது அல் லது உடல் அனத
ெரியாகப் பயன் படுத்தாதடபாது ஏற் படும் .
இன் சுலின் எனப்படுவது உங் கள் கனணயம் உற் பத்தி
செய் யும் ஒரு ஹார்டமான் ஆகும் . இது உங் களின் உயினர்
அணுக்களின் செயல் பாடுக்காக குளுடகாஸிலிருக்கும்
ெக்தினயப் பிரித்சதடுக்க உதவுகிறது.

உயர் இர ் ச் சர்க்கறர எ னொல்
ஏை் படுகிைது?
உயர் இரத்தெ் ெர்க்கனர ஏற் படுவதற் கு பல
காரணங் கள் உள் ளன.
தபொதுவொன கொரணங் கள் :
• மருந்தினன எடுக்க மறப் பது
• தவறான அளவு மருந்தினன எடுத்துக்சகாள் வது
• இன்சுலின் மருந்தினன தவறாக பயன் படுத்துவது
(தவறான அளவு, காலாவதியான இன்சுலின்,
தவறான உத்தி)
• ெரியான டநரத்திற் கு உணவு உட்சகாள் ளாதது
• உடல் நல குனறவு அல் லது சதாற் றுடநாய்
சகாண்டிருத்தல்
• வழக்கத்னத விடஅதிகமாக சுறுசுறுப் பின் றி
இருப் பது
மை் ை கொரணங் கள் :
• அதிக அளவில் மது அருந்துதல்
• மருந்துகள் உட்சகாள் வது (எ. கா. ஸ்டீராய் டு)
• இரத்தெ் ெர்க்கனர குனறனவ டதனவக்கு டமலாக
குணப் படுத்துவது

உயர் இர ் ச் சர்க்கறரகொன அறிகுறிகள்
என்ன?

உலர்ந்
வொய்

மங் கலொன
பொர்றவ

வசொர்வு

நாள் முழுவதும் நீ ங் கள் உட்சகாள் ளும்
அனனத்து உணவு மற் றும் பானங் கனளயும்
புத்தகம் ஒன் றில் பதிந்து னவத்துக்சகாள் ள
முயற் சிக்கவும் . உங் கள் மருத்துவரின்
பரிந்துனரகளின் படி உங் கள் இரத்த ெர்க்கனர
அளனவ ெரிபார்க்கவும் .

அளவில் லொ
ொகம்

பசி
HUNGER

•
•

உயர் இர ் ச் சர்க்கறர அளவு
உங் கள் உடம் றப எவ் வொறு
பொதிக்கின்ைது?

•

நீ ரிழிவு டநானய ெரியாக நிர்வகிக்காதடபாது
உயர் இரத்த ெர்க்கனர ஏற் படுகிறது.
இது நீ ரிழிவு டநாய் சதாடர்பான சிக்கல் களுக்கு
வழிவகுக்கும் :
• இரத்த நாளங் களுக்கு டெதம் , இதன்
வினளவாக மாரனடப் பு மற் றும் பக்கவாதம்
டபான் ற டநாய் கள் ஏற் படுகின் றன
• கண் பாதிப் பு
• சிறுநீ ரக பாதிப் பு
• நரம் பு பாதிப் பு
• டதால் டநாய் த்சதாற் று

•

உங் கள் இர ் சர்க்கறர அளறவப்
புரிந் துதகொள் வது
சொப் பொட்டு
க்கு முன்பு
(mmol/L)

சொப் பொட்டுக் கு
இரண்டு மணி
வநரம் கழி ்து
(mmol/L)

நன் று

4.0 - 6.0

5.0 - 7.0

உகந்த அளவு

6.1 - 8.0

7.1 - 10.0

உகந்த
நினலக்கு
குனறவாக

8.1 - 10.0

10.1 - 13.0

ஏற் றுக்சகாள்
ள முடியாத
அளவு

10.0 - க்கும்
அதிகமாக

13.0 - க்கும்
அதிகமாக

"Unacceptable" வரம் பில் வாசிப் பு இருந்தால்
உங் கள் இரத்த ெர்க்கனர அளவு மிக அதிகமாக
உள் ளது என் று அர்த்தம் .
அடிக் கடி
சிறுநீ ர்
கழிப் பது

உங் கள் இர ் ச் சர்க்கறர அளவு
அதிகமொக இருந் ொல் என்ன தசய் ய
வவண்டும் ?

•

•
•
•
•

உங் கள் மருத்துவரின் அறிவுனர படி அதிக
தண்ணீர ் குடிக்கவும்
4 முதல் 6 மணி டநரத்திற் கு ஒரு முனற உங் கள்
இரத்த ெர்க்கனர அளனவ ெரிபார்க்கவும்
ெர்க்கனர நினறந்த பானங் கள் உட்சகாள் வனதத்
தவிர்க்கவும்
உங் களுக்கு கிருமிசதாற் று இருந்தால் அல் லது
உடல் நினல ெரியினல் லாமல் இருந்தால் மருத்துவனர
ெந்திக்கவும்
ஸ்சடராய் டு மருந்துகள் டதனவப்பட்டால் உங் கள்
மற் ற மருந்தில் அல் லது மருந்துகளில் மாற் றங் கள்
டதனவயா என் று உங் கள் மருத்துவர் அல் லது
தாதியினடம் டகளுங் கள்
கூடுதல் டவகமாக செயல் படும் இன் சுலின் உங் கள்
மருத்துவரால் பரிந்துனரக்கப்பட்டிருந் தால்
அதனன எடுத்துக் சகாள் ளுங் கள்
சுறுசுறுப்பாக இருங் கள்
மன அழுத்தத்னதக் குனறக்கும்
மது அருந்துவனத தவிர்க்கவும்

நீ ண்ட கொல ்திை் கு
சிகிச்றசயளிக்கப் படொவிட்டொல் உயர் இர ்
சர்க்கறர அளவு " றடதபடிக் கீவடொ ஆசிவடொசிஸ்"
(Diabetic Ketoacidosis) அல் லது "றைப் பர்ஓஸ்தமொலொர்
றைப் பர்கறலவசமியொ" (Hyperosmolar Hyperglycemia)
எனப் படும் உயிருக்கு மிகுந் ஆப ் ொன
நிறலகளுக்கு வழிவகுக்கும் . இறவ ஏை் பட்டொல்
நீ ங் கள் மரு ்துவமறனயில்
அனுமதிக்கப் படுவீர்கள் .

பின்வரும் ஏவ னும் அறிகுறிகறள
நீ ங் கள் கவனி ் ொல் உடவன மரு ்துவ
சிகிச்றசறய அணுகவும் :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

சதாடர்ெ்சியாக இரத்தெ் ெர்க்கனரயினன் அளவு
13mmol/L-கும் அதிகமாக இருந்தல் அல் லது
கீட்டடான்கள் இருந்தல் அல் லது கீட்டடான்களின்
அளவு 1.5mmol/L-கும் அதிகமாக இருந்தல்
சதாடர்ெ்சியான குமட்டல் மற் றும் வாந்தி
சதாடர்ெ்சியான வயினற் று டபாக்கு
வயினற் று வலி
உடல் டொர்வு
குழப் பம்
மூெ்சு திணறல்
வாய் வறட்சி அல் லது உடல் நீ டரற் றத்னதப்
பராமரிக்க இயலானம
பழ வாெனன சகாண்ட சுவாெம்

உங் களுக் கு அடிக் கடி உயர்இர ் குளுக் வகொஸ்
இருந் ொல் , உங் கள் நீ ரிழிவு தசவிலியர்
கல் வியொளர் அல் லது மரு ்துவறர
அறைக் கவும் .

