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!"தி%!ழ' 
அ)ைவ, 
சிகி,ைச%கான 
மய%க ம"34 
உ"க$ உடலி( இ*+,- மிக/ ெப2ய ,*தி+ ,ழ(கள7( ஒ9றி( அ<ைவ? 
சிகி?ைச நைடெபறவB*/பதா( நD"க$ அதE,F தயாராவதE, உதHகிற 
தகவ(கைள இIத? சிEேறK வழ",கிறL. இL உ"க$ கMFL (கேராNO 
தமன7 - நDல/ ப,திைய/ பாQ+கH-), உ"க$ வயB< (ெப*நாN - இளRசிவ/S 
ப,திைய/ பாQ+கH-) அ(லL உ"க$ கா(க$ (ெதாைட தமன7 - இளRசிவ/S 
ப,திைய/ பாQ+கH-). இIத அ<ைவ? சிகி?ைசகT+,/ பய9பKFத+UNய 
ப(ேவ< வைகயான மய+க ம*ILக$ மE<- உ"கT+, எ9ன ேதQHக$ 
இ*+கலா- எ9பL பEறிய தகவைல இL வழ",கிறL. இIத? சிEேறON( 
எIத ப,திக$ உ"கT+,/ ெபா*IL- எ9< உ"கTைடய அ<ைவ? 
சிகி?ைச வ(WனQ, மய+க ம*IL நிSணQ அ(லL Y9 மதி/பZOK 
ெசவBலிய2ட- ேகOகH-.  

உ"க$ அ&ைவ) சிகி)ைச,- உட/த-தி ெப&த3 

உ"க$ அ<ைவ? சிகி?ைச+, Y9 உ"கTைடய ஆேரா+கியFைத 
ேம-பKFத நD"க$ எK+க+UNய நடவN+ைகக$ இ", வBவ2+க/பOK$ளன. 
உ"க$ அ<ைவ சிகி?ைச+, Y9 உ"க$ ஆேரா+கியFைத ேம-பKFத நD"க$ 
எK+க+UNய YயEசி அIத  
அளH+, உ"க$ அ<ைவ? சிகி?ைச ெவEறிெபற நD"க$ ேம-பOடYைறயB( 
,ணமாகிற வா\/Sக$ மி,தியா,-.  
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!ைக ப%&'த)  

நD"க$ SைகபBNFதா(, நி<FLமா< கKைமயாக அறிH<Fத/பKகிறDQக$. 
நD"க$ எ]வளH வBைரவB( அைத நி<FLகிறDQகேளா,அIத அளH+, ந(லL. 
இைத நி<FLவL எள7தி(ைல. ஆனா(, உ"கTைடய ெபாL ம*FLவ 
வ(Wனரா( உதவ இயW-. 

■ நD"க$ உ"கTைடய அ<ைவ? சிகி?ைச+, ஓ2* நாOக$ Y9னதாக/ 
Sைக பBN/பைத நி<Fதினா(, உ"க$ ரFத அ_+க$ உ"க$ உடைல? `Eறி 
அதிக பBராணவாaைவ ெகாbK ெச(W-.  

■ நD"க$ உ"கTைடய அ<ைவ? சிகி?ைச+, ஆ< வார"க$ Y9னதாக/ 
Sைக பBN/பைத நி<Fதினா(, அ<ைவ? சிகி?ைச+,/ பBற, உ"கT+, 
ெநR`F ெதாE< வ*- வா\/S ,ைறH. ெதாE<களா( நD"க$ 
ம*FLவமைனயB( UKத( நாOக$  
த"க ேவbNயB*+கலா-.  

ம+  

வாரFதிE, 14 cன7Oக$ எ9ற ப2ILைர+க/பOட வர-பBE, ேம( நD"க$ 
ெதாடQIL மL அ*Iதினா(, நD"க$ ,N+,- அளைவ+ ,ைற+க உதவBயாக 
இ*+,-. மLவானL உ"க$ இதய- மE<- க(dரWைடய ெசய(பாOைட+ 
,ைற+கலா-, இL உ"க$ உடலி9 அ<ைவ சிகி?ைச+,/ பBற, 
,ண/பKFL- திறைனa-, ெதாE<ேநாைய எதிQFL/ ேபாராK- திறைனa- 
,ைற+,-.  

UKதலாக மL அ*IL- பழ+கFைத ம*FLவமைன+, வ*வதE,? சE< 
Y9பாக நி<Fதினா(, மL அ*IதேவbK- எ9ற LN/S நிைறIத அறி,றிக$ 
ஏEபடலா-, அதனா(, அ<ைவ? சிகி?ைச+, YIைதய வார"கள7( இைத/ 
பN/பNயாக+ ,ைற/பL சிறIதL.  

எைடைய/ 0ைற2ப+  

நD"க$ கணBசமாக அதிக எைடaட9 இ*Iதா(, மய+க ம*IL மE<- 
அ<ைவ சிகி?ைச ஆகிய இரbNW- ெதாடQSைடய அபாய"க$ உ"கT+, 
அதிகமாக இ*+,-. அ<ைவ? சிகி?ைச+, Y9பாக எைடைய+ ,ைற/பL, 
அ<ைவ? சிகி?ைசயB9 ேபாL உ"க$ இதய-, fைரயZர(கTைடய 
அMFதFைத+ ,ைற+க உதவலா-, இரFத+ கONக$ மE<- காயF 
ெதாE<கள79 ஆபFLகைள+ ,ைற+கலா-. 
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உட4பய%4சி  

உ"க$ அ<ைவ? சிகி?ைச+, YIைதய வார"கள7( உ"கTைடய 
ெசய(பாOK நிைலகைள மி,தியா+கினா(, உ"க$ வலிைமa- 
உடEத,திa- ேம-பK-, அ<ைவ? சிகி?ைசயBலி*IL வBைரவாக மgOக 
உதH-. உடEபயBEசி உ"க$ கவைலைய நிQவகி+கH-, ந9றாக h"கH- 
உதH-. ெதாடQ?சியாக உடEபயBEசி ெச\வதா( நD"க$ உ"கTைடய ெசய( 
நிைலகைள ேம-பKFதலா-. அதிக- நடமாடாம( இ*/பவQகT+, 
நைடபயBEசி அ(லL நD?ச( சிறIத உடEபயBEசிக$ ஆ,-.  

ந8றாக சா2ப%:வ+  

அ<ைவ சிகி?ைச+, YIைதய நாOகள7( நிைறய பழ"க$ மE<- 
கா\கறிகTட9 ஆேரா+கியமான, சீரான உணH பழ+கFைத/ பB9பE<வL 
Y+கிய-, அ/ேபாLதா9 உ"க$ உட( அ<ைவ? சிகி?ைச+,/பB9 ந9, 
,ணமா,-. 

ஓQ அ<ைவ? சிகி?ைச+, எ/பNF தயாராவL எ9பLபEறிய UKத( 
தகவ(கைள இ"ேக காணலா-: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil 

மய,க ம678 சா:7த, அ&ைவ) சிகி)ைச,- ;7ைதய 
மதி<ப=> 
உ"கTைடய ,*தி+,ழ( அ<ைவ? சிகி?ைச+, உ"கைளF தயாQ ெச\a- 
ஒ* ப,தியாக,ம*FLவமைனயB( நD"க$ அ<ைவ சிகி?ைச+, YIைதய 
மதி/பZOK ம*IதகFதி( கலIL ெகா$Tமா< உ"க$ அ<ைவ? சிகி?ைச 
வ(WனQ உ"கைள+ ேகOK+ெகா$வாQ. ப2சீலி+க/பK- அ<ைவ சிகி?ைச 
வB*/ப"கT+கான உ"க$ ம*FLவ த,திைய Y9 மதி/பZOK ெசவBலியQ 
மதி/பZK ெச\வாQ. நD"க$ இIத ம*IதகFதி( மய+க ம*IL நிSணQ 
ஒ*வைரa- சIதி+கலா-. 

இதய ேநா\, `வாச/ பBர?சைனக$ (எ.கா. ஆjLமா அ(லL நா$பOட 
k?`+,ழா\ அழEசி), நD2ழிH, இரFத ேசாைக, உயQ இரFத அMFத- அ(லL 
சி<நDரக ேநா\ ேபா9ற உ"கT+, இ*+,ேமயாயB9 ஏேதl- ம*FLவ 
நிைலகைள வB2வாக/ பாQ/பL இIத சIதி/பB( அட",-. இIத நிைலகள7( 
பலH- அ<ைவ? சிகி?ைசயBலி*IL ,ணமாவைத/ பாதி+கலா-. அதனா(, 
உ"கTைடய அ<ைவ? சிகி?ைச+, Y9னதாக YNIதவைர ந9, 
கOK/பKFத/பட ேவbK-.  

ெபா*Fதமானதாக இ*Iதா(, YதிேயாQகள79 பராம2/பB( நிSணFLவ- 
ெபEற ஒ* ம*FLவQ உ"க$ ஒOK ெமாFத உட( மE<- மன நலைன 
மதி/பBK-பN ேகOக/படலா-. நD"க$ ம*FLவமைனைய வBOK ெவள7ேயறிய 
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பBற,, உ"கT+, ச2யான கவன7/S- ஆதரH- கிைட+கிறதா எ9பைத 
உ<தி/பKFத, உ"கைள/ பராம2+,- `காதார/ பணBயாளQகT+,- இL 
உதH-. 

சில ,*தி+,ழ( அ<ைவ? சிகி?ைசகளா( உ"க$ இதயFL+, அMFத- 
ஏEபடலா-. ,*தி+,ழ( ேநா\ உ$ளவQகT+, இதய ேநா\ வ*வதEகான 
அதிக ஆபFL- உ$ளL. எனேவ, இதயF தடமறித( ேசாதைன (எல+Oேரா 
காQNேயாகிரா- அ(லL ஈசிஜி - கbகாணB/S மE<- உபகரண/ ப,திைய 
பாQ+கH-) அ<ைவ சிகி?ைச+, Y9னதாக உ"க$ இதய- எ]வா< 
ெசய(பKகிறL எ9பைத மதி/பBKவL Y+கிய-.  

நD"க$ ஓQ இதய வ(Wன2டY- அl/ப/படலா-, அவQ உ"கTைடய 
ம*Iைத? ச2 ெச\யலா- அ(லL சில UKத( ப2ேசாதைனகைள+ 
ேகாரலா- (கீேழ காbக).  

எIதெவா* Sதிய ம*IL- ெபாLவாக வாoநா$ YMவL- இ*+,- மE<- 
உ"க$ ம*FLவ2ட- ெத2வB+க/பK-. அ<ைவ சிகி?ைச+,/ பBற, நDbட 
காலFதிE,/ பBற, உ"க$ இதயFைத/ பாLகா/பத9 ந9ைமையa- இL 
ெகாbN*+க ேவbK-. 

-6தி,-ழ3 அ&ைவ) சிகி)ைச,- ;@பாக, A>த3 
உட/த-தி< பBேசாதைனக$ 

திOடமிட/பK- அ<ைவ? சிகி?ைச மE<- ம*FLவ அN/பைடயBலான 
உ"க$ உடEத,திைய/ ெபா<FL, பB9வ*- ப2ேசாதைனகள7( ஒ9ைறேயா 
பலவEைறேயா நD"க$ ெச\L ெகா$ள ேவbNயB*+கலா-.  

இ=தய >ைரய@ர) உட4பய%4சி ேசாதைன (CPET) 

நD"க$ ஒ* ெப*நாN அனD2சி- பMLபாQ/பதEகாக (அKFத ப,திைய/ 
பாQ+கH-) அ(லL உ"கT+, இதய- அ(லL fைரயZர( பBர?சைனக$ 
இ*/பதாக சIேதகி+க/பOடா( மEற நைட YைறகT+,F தயாராகி 
இ*Iதா( இIத/ ப2ேசாதைன ெச\ய/படலா-. இதE, நD"க$ ஓQ 
உடEபயBEசி மிதிவbNயB( `மாQ 10 நிமிட"கT+, மிதிவbN 
ஓOடேவbNயB*+,-. உ"க$ இதய-, fைரயZர( மE<- இரFத ஓOட- 
எ]வா< உடEபயBEசிைய சமாள7+கிறL எ9பைத ேசாதைன காOKகிறL. 
அ<ைவ? சிகி?ைசயB9 ேபாL-, அத9பBற, உடனNயாகH- உ"கT+,+ 
UKத( ெசய(பாK ேதைவ/பKமா எ9பைத மதி/பBKவதE, இL நல/ 
பராம2/S+ ,MH+, உதHகிறL. எKFL+காOடாக அ<ைவ சிகி?ைச+, 
பBற, நD"க$ அதிக சாQS/ பB2H அ(லL தDவBர? சிகி?ைச/ பB2வB( ேநர- 
ெசலவBட ேவbNயB*+,- எ9< இL ெத2வB+கலா-.  
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Cேக8 காD&யா/ காEத அதிDG அைல வைரG (MRI) 

இதயFதி9 தைசக$ மE<- அைட/பா9க$ எ]வளH ந9றாக ேவைல 
ெச\கி9றன மE<- உ"க$ இதயFதிE, இரFத- வழ"க/பKகிறதா எ9பைத 
ச2 பாQ+க இL பய9பKகிறL. ேசாதைனயB9 ேபாL நD"க$ ஒ* பK+ைகயB( 
பKFL+ ெகா$வ DQக$.அL திறIத `ர"க/பாைத வNவ jேகன*+,$ நக*-. 
jேக9 ஒ* மணB ேநரFதிE,- ேமலாக நDN+,- மE<- மிகH- சFதமாக 
இ*+கலா-, ஆனா( jேக9 ெச\a- ேபாL நD"க$ தைலயB( அணBa- 
க*வBயB9 kல- இைசைய+ ேகOகலா- மE<- ேரNேயாகிராஃப*ட9 
ேபசலா-. 

ம=E+கைள2 பய8ப:'தி இதய 'அJ'தK' ேசாதைனகL 
(ேடா!டைம8 CMெரC எ/ேகா அ)ல+ மாரைட2! ெபDஃ2Pஷ8 
Cேக8) 

இைவ உ"க$ இதயFL+கான இரFத வழ"கைல/பEறிa-, அMFதFதி9 கீo 
உ"க$ இதய- எ]வளH ந9றாக இரFதFைத/ ப-/ ெச\கிறL எ9பL 
பEறிa- UKத( தகவ(கைள வழ",கி9றன. இதி( எIத உடEபயBEசிa- 
இ(ைல எ9பதா(, அதிக- நடமாட இயலாத ேநாயாள7கT+, இைவ 
ெபா*IL-.  

இIத ேசாதைனகள79 ேபாL இதயFைத கOK/பKFத/பOட அMFதFதி9 கீo 
ைவ+க ஒ* ம*IL நர-S+,$ ெகாK+க/பKகிறL. இதய- எ]வா< 
ெசய(பKகிறL 
 எ9பைத/ பாQ+க jேகன7" இயIதிர- பய9 பKFத/பKகிறL. 

Rவாச ேசாதைனகL (>ைரய@ர) ெசய)பா: ேசாதைனகL) 

ஒ* சிறிய ,ழாயB( உ"களா( YNIதவைர கNனமாக ஊLவத9 kல- 
உ"க$ அதிகபOச `வாச YயEசிகைள இைவ ேசாதி+கி9றன. உ"கT+, 
fைரயZர( ேநா\ இ*Iதா( நD"க$ அதE,? சிகி?ைச ெபE< வ*கிறDQக$ 
எ9றா(, உ"கTைடய fைரயZர(க$ எIத அளH ந9றாக/ 
பணBயாE<கி9றன எ9பைத மதி/பBட இL பய9பKFத/படலா-. இL 
நா$பOட தK/S fைரயZர( ேநாைய (சிஓபBN) கbடறிய உதவலா-, இL ஒ* 
YEேபா+கான fைரயZர( ேநாயா,-, இL ,*தி+,ழா\ அ<ைவ சிகி?ைச 
ேதைவ/பK- ேநாயாள7கT+,, ,றி/பாக Sைக பBN/பவQக$ அ(லL 
அதிகமாக Sைக பBNFதவQகT+, ெபாLவானL. 
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ெபா$வான '(தி+'ழா- 
ெசய0பா1க3+கான மய+க ம(5$ 
ப"#வ%& ப"'(கள+,, மிக/ ெபா2வான 4%தி64ழா8 அ:ைவ< 
சிகி<ைச< ெசய,?ைறகA மB:& பய#பCDத/பC& மய6க 
ம%E2 வைககைள/பBறிய தகவ,கைள நGHகA காIபJKகA. 
இEதD தகவ,கA அைனD2& உHகN64/ ெபா%Eதா2. எEத/ 
ப4திகைள நGHகA பP6கேவIC& எ#: உHகN64< 
ெசா,R&பP நGHகA உHகNைடய நல/ பராம'/V6 4Wைவ6 
ேகXகலா&. 

கேரா89 எ;டா=ெடெர+ெடாமி 
(கேரா89 தமன>) 
உ"க$ kைள+, இரFதFைத+ ெகாbKெச(W- கேராNO தமன7யB( 
ேசQIL$ள ெகாM/S/ பNத(கைள (பBேள+) நD+,வதE, இIத அ<ைவ? 
சிகி?ைச ெச\ய/பKகிறL. இரFத ஓOட- பBேளகா( ,ைற+க/பOடா( 
அதனா( ப+கவாத- அ(லL சி< ப+கவாத- (ஓQ இைடநிைல இjகிமி+ 
தா+,த( அ(லL TIA) ஏEபடலா-. கேராNO எ9டாQெடெர+ெடாமிைய ஒ* 
ெபாL மய+க ம*IL அ(லL ஓQ இட மய+க ம*IL kல- ெச\ய/படலா-. 

ஓQ இட மய+க ம*IL பய9 பKFத/பOடா(, அ<ைவ? சிகி?ைசயB9 ேபாL 
நD"க$ வBழிFதி*/பZQக$. இதி( ஒ* ந9ைம எ9னெவ9றா( உ"க$ 
kைள+, எ/ேபாL- ேபாLமான அளH இரFத- ஓKவைத நல/ பராம2/S+ 
,M உ<தி ெச\யலா-. அவQக$ உ"கTட9 ேப`வத9 kல- இைத? 
ெச\கிறாQக$ மE<- ைகைய அMFLவL அ(லL உ"க$ கா( வBர(கைள 
`ழE<வL ேபா9ற எள7ய பணBகைள? ெச\a-பN ேகOK+ ெகா$கிறாQக$. 
ெசய( YைறயB9 ேபாL நD"க$ ஓ\ெவK+க உதH- ேலசான மய+கY- 
உ"கT+, வழ"க/படலா-. இIத அ<ைவ? சிகி?ைச வழ+கமாக ஒ9றைர 
மணB ேநரFதிலி*IL k9< மணBேநர- வைர ெதாட*-.  

ஓQ இட அ(லL ெபாL மய+க ம*Iதி9 ந9ைமக$ மE<- தDைமகைள பEறி 
உ"க$ மய+க ம*IL நிSணQ உ"கT+, வBள+,வாQ. உ"க$ கேராNO 
தமன7யB9 நிைல, உ"க$ ம*FLவ மதி/பZK மE<- உ"க$ வB*/ப"கள79 
அN/பைடயB( உ"க$ அ<ைவ சிகி?ைச+, எIத தDQH சிறIதL  எ9பL 
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தDQமான7+க/பK-. நD"க$ ெசய(Yைற+, வ*-ேபாL, `காதார+ ,M 
Yதலி( உ"கள79 ஒ/Sத( பNவFLட9 உ"க$ வBவர"கைள? ச2பாQFL, 
பB9னQ உ"கைள கbகாணB/S+ க*வBயB( அமQFL-. அ<ைவ சிகி?ைசயB9 
ேபாL உ"க$ இரFத அMFதFைத L(லியமாக கbகாணB/பL Y+கிய- 
எனேவ ேதாலி9 ஒ* சிறிய ப,திைய மரFL/ேபான பBற,, தமன7யB( ஒ* 
தமன7 வ2 (கbகாணB/S மE<- உபகரண/ ப,திைய/ பாQ+கH-) 
ெச*க/பK-.  

வBழி/Sட9 இ*+,- கேராNO எ9டாQெடெர+ெடாமியB9 ேபாL, மய+க 
ம*IL நிSணQ உ"கTைடய கMFதி( ஓQ இட மய+க ம*Iைத ஊசிkல- 
ஏE<வாQ, அதனா( k9< Yத( நா9, மணB ேநர"கT+, அIத/ ப,தி 
மரFL/ேபா,-. அ(OராசHbO இயIதிர- அN+கN பய9 பKFத/பKகிறL 
(கbகாணB/S மE<- உபகரண/ ப,திைய/ பாQ+கH-) இதனா( ஓQ இட 
மய+க ம*Iைத அIத ப,தி+, வழ",- நர-Sகைள? `Eறி L(லியமாக 
ைவ+க உதH-.  

ெசய( Yைற ெதாட",- ேபாL சில அMFதFைத உண*வL இய(பானL. 
ஆனா( அ<ைவ சிகி?ைசயB9 ேபாL நD"க$ அெசௗக2யFைத உணQIதா(, 
உ"க$ அ<ைவ சிகி?ைச நிSண2ட- ெத2வB+க ேவbK-, ேமW- அவQக$ 
உ"கT+, UKத( உ$sQ மய+க ம*IL ெகாK+கலா-.  

அ2தாக? சில ேநர"கள7(, சில ேநாயாள7கT+, ஓQ இட மய+க ம*ILட9 
ெபாL மய+க ம*Iைதa- வழ"க ேவbNயB*+கலா-. இIத? toநிைலயB(, 
ெபாL மய+க ம*IL வழ",வதE, அ<ைவ? சிகி?ைச தாEகாலிகமாக 
நி<Fத/பK-. 

கேரா&M எSடாDெடெர/ேடாமி/02 ப%ற0 மTM! 

கேராNO அ<ைவ சிகி?ைச+,/ பBற,, நD"க$ வழ+கமாக மgOS ப,தி அ(லL 
உயQ சாQS அல,+, ெச(வ DQக$, எனேவ நD"க$ சில மணB ேநர"கT+, 
கவனமாக கbகாணB+க/பKவ DQக$. உ"க$ இரFத அMFத- நிைலயாக 
உ$ளL எ9< மய+க ம*IL நிSண*- அ<ைவ? சிகி?ைச வ(Wன*- 
க*L-ேபாL, நD"க$ மய+க ம*Iதிலி*IL வBKபOK இதமாக உண*-ேபாL, 
நD"க$ ெபாL ம*FLவ/ பB2H+,? ெச(லலா-. 
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ஏ=8+ அெனABCD பE$பா=Fத0 
அGைவI சிகிIைச (ெப(நா8) 
வயBE< ஏQN+ அெனa2j- (AAA) எ9பL இதயFதிலி*IL உ"க$ வயB< 
மE<- உ"க$ கா(கT+,? ெச(W- Yத9ைம இரFத+ ,ழாயாகிய ஏQடா-
வB( ஒ* Sைட/S அ(லL வ D+க- ஆ,-. இL கால/ேபா+கி( ெப2தாகி, அL 
ெவN+க வழிவ,+,- மE<- உயB*+, ஆபFதான உ$ இரFத/ேபா+, 
ஏEபடலா-. 

அNவயBE< ெப*நாN அனD2ஸFதிE, இரbK Y+கிய வைகயான அ<ைவ 
சிகி?ைசக$ உ$ளன. 

■ திற$த ஏ&'( அென,-./ ப12பா&4த5 (திற$த AAA): இதி( வயB< 
கிழி+க/பOK? ேசதமான ஏQடாH+,/ பதி( ஒ* ெசயEைக+ ,ழா\ ஒOK 
மாEற/பKகிறL.  

■ எ7ேடாவா.;லா& ஏ&'( அென,-./ ப12பா&4த5 (EVAR): இL 
சாவBFLைள அ<ைவ? சிகி?ைச ஆ,-, இதி( உ"க$ இK/S- ெதாைடa- 
ேச*- ப,தியB( உ$ள ஒ* தமன7யB9 வழியாக ஒ* jெட9O (ஒ* சிறிய 
வயQ+ க-பB வைல+ ,ழா\) ெபா*Fத/பKகிறL, அL உ"க$ ஏQடா-வB9 
SறணBைய வWவா+,கிறL.  

இரbK வைகயான அ<ைவ சிகி?ைசயB9 ந9ைமக$ மE<- அபாய"க$ 
இ"ேக உ$ளன. உ"க$ தமன7? ேசதFதி9 தDவBர- மE<- உ"கTைடய 
அ<ைவ? சிகி?ைச+, YIைதய மதி/பZOK YNHகைள+ க*Fதி( ெகாbK 
இைவ உ"கTட9 வBவாதி+க/பK-.  

ெப=நா& அனUVசிK சVெசWவத4கான மய/க ம=E+ வ%=2பXகL 

ஒ* திறIத AAA+, எ/ேபாL- ஒ* ெபாL மய+க ம*IL ேதைவ.  

EVAR அ<ைவ? சிகி?ைச+,- ெபாL மய+க ம*Iைத/ பய9பKFதலா-. 
ஆனா(, ேவ< பல ஓQ இட- சாQIத மய+க ம*IL உFதிகT- (YLெகW-S 
சாQIதைவ மE<- தbKவட- சாQIதைவ) உ$ளன, இவEைறF தன7யாக, 
அ(லL ஓQ இட மய+க ம*IL ஊசி ஒ9<ட9 ேசQFL/ பய9பKFதலா-. 
ப,தி மE<- ஓQ இட மய+க ம*IL உFதிக$ தன7யாக/ பய9பKFத/பOடா(, 
நD"க$ வBழிFதி*/பZQக$, ேமW- நD"க$ ஓ\ெவK+க உதH- மய+க ம*IL 
உ"கT+, வழ"க/படலா-. 

■ =2ெக?/@ :உ"க$ இK/S Yத( கா( வBர(க$ வைர உ$ள நர-Sகைள 
மரFL/ேபாக? ெச\ய, உ"க$ கீo YLகி( உ$ள எW-SகT+, இைடயB( 
ைவ+க/பK- ஊசி kல- ஓQ இட மய+க ம*IL ெசWFத/பKகிறL. 
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உணQவB9ைம ெபாLவாக ஒ9< Yத( இரbK மணB ேநர- வைர நDN+,-. 
இ9l- UKத( ேநர- ெசய(பKகிற வலி நிவாரண ம*IL ஒ9ைறa- 
ஊசிkல- ெசWFதலா-, இL 12 மணBேநர- அ(லL அதE,ேம( 
நDN+கலா- (காbக: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 

■ தABவட/ சா&$தைவ: இதEகான ெசய(Yைற YL,FதbK+, மிகH- 
ஒFததாக இ*+,-, ஆனா( வழ+கமாக ஒ* சிறிய வN,ழா\ (,ழா\) 
பB9SறFதி( வBட/பKகிறL, இத9 kல- ேதைவ+ேகEப UKத( ஓQ இட 
மய+க ம*Iைத வழ"கலா-.  

■ ஓ& இட மய(க மI$2 ஊசி: jெடbKக$ ெச*க/பK- ப,திைய 
உணQ?சியைடய? ெச\ய அதிக அளH ஓQ இட  மய+க ம*Iைத உ"க$ 
இK/S/ ப,தியB( உ$ள ேதாலி( ெசWFதலா-.  

திறEத AAA அ)ல+ EVAR அYைவZ சிகிZைச நாள8Y எ8ன 
நட/0K?  

நD"க$ உ"க$ அ<ைவ சிகி?ைச நிSணைரa- மய+க ம*IL நிSணைரa- 
சIதி/பZQக$, ேமW- உ"கT+, இ9l- ஏேதl- ேக$வBக$ அ(லL 
கவைலக$ இ*Iதா( அவQகTட9 வBவாதி+கலா-. அத9பBற,, நD"க$ 
மய+க ம*IL அைற அ(லL அ<ைவ? சிகி?ைச அர"கFL+, 
அைழFL?ெச(ல/பKவ DQக$. அ", வழ+கமான அைனFL+ 
கbகாணB/பா9கT- இைண+க/பK-, ஒ* நர-பB( ஒ* க9lலா 
ைவ+க/பK- (காbக: கbகாணBFத( மE<- க*வBக$ பB2H). 

உ"கT+, ெபாL மய+க ம*IL இ*Iதா(, உ"க$ இரFத அMFதFைத 
L(லியமாக கbகாணB+க, மய+க ம*IL நிSணQ ஒ* தமன7 வ2ைய 
(கbகாணB/S மE<- உபகரண/ ப,திைய/ பாQ+கH-) ைவ+கலா-. 
அத9பBற,, நD"க$ h",-ேபாL ெசாOK- அைம/Sக$ மE<- 
கbகாணB/பா9க$ இைண+க/பK-. 

திறEத AAA அYைவZ சிகிZைச/02ப%8 0ணமாத) 

ெபாLவாக நD"க$ தDவBர? சிகி?ைச/ பB2H (ICU) அ(லL உயQ சாQS/ பB2H+,? 
(HDU) ெச(வ DQக$. இ"ேக உ"க$ ெசவBலியQ மE<- ம*FLவ+ ,M 
உ"கள7ட- ேபாLமான திரவ"க$ இ*/பைதa-, உ"க$ இதய-, fைரயZர( 
மE<- சி<நDரக"க$ ந9றாக ேவைல ெச\வைதa-, நD"க$ வசதியாக 
இ*/பைதa- உ<தி ெச\a-. எ(லா- ச2யாக இ*Iதா(, ெபாLவாக ஒ9< 
அ(லL இரbK நாOகT+,/பB9 நD"க$ அ<ைவ? சிகி?ைச/ பB2H+,F 
தி*-ப? ெச(வ DQக$.  
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EVAR அYைவZ சிகிZைச/02ப%ற0 0ணமாத) 

நிைலயான EVAR ெசய(Yைறைய/ ெபEற ெப*-பாலான ேநாயாள7க$ 
அ<ைவ சிகி?ைச பB2வB( ,ணமைடகி9றனQ. இ9l- சி+கலான EVAR 
சிகி?ைச ெச\Lெகா$கிற ேநாயாள7க$ உயQ சாQS/ பB2H அ(லL தDவBர 
சிகி?ைச பB2H( கவன7FL+ெகா$ள/படலா-. 

உ"க$ கா&கள(& தமன(, ப.க வழி அ3ைவ5 
சிகி5ைச 
(ெதாைட தமன() 
 

 

 
ெதாைட தமன( 

 
அைட*+ 

 
பா*லி/ய1 தமன( 

 
 
 
 
ஒ34 
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Sற தமன7 ேநாயா( (PAD) பாதி+க/பOட ேநாயாள7கT+, தமன7க$ வழியாக 
கா(க$ மE<- கா(கT+, இரFத ஓOடFைத ேம-பKFத இIத வைகயான 
அ<ைவ சிகி?ைச பய9பKFத/பKகிறL. இL '2வாj,லைரேசஷ9' எ9< 
அைழ+க/பKகிறL.  

Sற தமன7 ேநாயா+, இரbK Y+கிய வைகயான 2வாj,லைரேசஷ9 
சிகி?ைசக$ உ$ளன: 

■ ஆLசிேயாபMளா.': தமன7யB9 தK+க/பOட அ(லL ,<கலான ப,தி, 
அத9 உ$ேள ைவ+க/பK- ஒ* சிறிய பwைன ஊLவத9 kல- 
வB2HபKFLகிறL. 

■ தமனO ைபபா. ஒQB: தK+க/பOட தமன7 உ"க$ ெசாIத இரFத 
நாள"கள7( ஒ9ைற/ பய9பKFதி (ெபாLவாக ஒ* நர-S) அ(லL 
ெசயEைக ஒOK பய9பKFதி கடIL ெச(W-.  

இIத நைடYைறக$ ஒ* ெபாL மய+க ம*IL அ(லL YLெகW-S அ(லL 
இ]வBைடெவள7 மய+க ம*IL ேபா9ற ஓQ இட மய+க ம*IL fOபFைத/ 
பய9பKFதி ேமEெகா$ள/படலா-. 

உ"கT+,- உ"க$ மய+க ம*IL நிSண*+,- அ<ைவ சிகி?ைச 
நிSண*+,- இைடயBலான கலILைரயாடW+,/ பBற, எIத fOப- சிறIதL 
எ9பL பEறிய YNH எK+க/பK-, ேமW- உ"க$ ம*FLவ வரலா< மE<- 
உடEத,தி ஆகியவEைற+ க*Fதி( ெகா$ள ேவbK-. கீo+ kOK அ<ைவ? 
சிகி?ைச ெநKேநர- ஆகலா-.நD"க$ பல மணBேநர- ம(லா+க/பKFதி*+க 
ேவbNயB*+கலா-. உ"களா( நDbட ேநர- பK+க YNயாவBOடா(, ெபாL 
மய+க ம*IL சிறIத ேதQவாக இ*+,-. ஓQ இட fOப- பய9பKFத/பOடா( 
ெசய( YைறயB9 ேபாL ஓ\ெவK+க உதH- மய+க ம*IL பய9 
பKFத/படலா-.  

அ<ைவ சிகி?ைச+,/ பBற,, நD"க$ ஒ* சிற/S மgOS ப,தி+,? ெச(வ DQக$, 
அ", நD"க$ உ9ன7/பாக+ கbகாணB+க/பKவ DQக$. ெசவBலியQக$ பாத"க$ 
மE<- கா(கT+, இரFத- ந9றாக ஓKகிறதா எ9< ப2ேசாதி/பாQக$ 
மE<- உ"க$ `வாச-, சி<நDரக ெசய(பாK மE<- இரFத அMFத- ந9றாக 
இ*/பைத உ<தி ெச\வாQக$. 
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!"தி%!ழா( அ*ைவ- சிகி-ைசய12 
ேபா5 பய2 ப67த8ப69 க"வ1க: ம<*9 
க=காண17த? 
4%தி64ழா8 அ:ைவ சிகி<ைசய"# ேபா2 உHகA இதய& மB:& 
Yவாச& கவனமாக கIகாண"6க/பட ேவIC&. ெப%&பாலான 
ேநாயாள+கA சEதி6கிற மிக/ ெபா2வான கIகாண"/பா#கA 
மB:& க%வ"கA சிலவBைற இH4 காIேபா&: 

■ ECG (மி7 இதய42'R@R பதிவM): உ"க$ இதயFதி9 மி9 ெசய(பாON9 
`வK. வயQக$ இைண+க/பOட ஒOட+UNய பOைடக$ உ"க$ மாQபB( 
இட/பKகி9றன. இதE, ஐIL Yத( பFL நிமிட"க$ ஆ,- 

■ இர4த அ14தR பQைட: அ<ைவ? சிகி?ைச ேநர- YMவL- k9< Yத( 
ஐIL நிமிட"கT+, ஒ*Yைற உ"க$ ைகைய அMFLவத9 kல- 
உ"க$ இரFத அMFதFைத கbகாணB+கிறL 

■ ஆ(சிஜ7 ெசறிUQட5 கAகாணMRபா7: உ"க$ வBர(, கா( வBர( 
அ(லL காL மடலி( ஒ* ஆ/S அ(லL கிள7/ ைவ+க/பKகிறL, இL 
உ"க$ இரFதFதி(  பBராணவாa  நிைலகைள அள+கிறL 

■ நர/@ வழி( க7Yலா (IV ;ழாZ): அ<ைவ? சிகி?ைச ேநர- YMவL- 
உ"கT+,F ேதைவ/பK- ம*ILக$, நDQம"கைள வழ",வதE, உ"க$ 
ைகயB9 பB9 ப,தியB( ஒ* சி< பBளாjN+ ,ழா\ (க9lலா) 
fைழ+க/பKகிறL 

■ தமனOேகாB:உ$ சிைர ேகாK ேபா9றL ஆனா( தமன7யB( (ெபாLவாக 
மணB+கON(, நD"க$ LN/ைப உணர YNa-) நிகoேநரFதி( உ"க$ இரFத 
அMFதFைதF ெதாடQIL கbகாணB+க. ப2ேசாதைன+, இரFத மாதி2கைள 
எK+கH- இைத/ பய9 பKFத/படலா-. 

நD"க$ மய+கமைடIதHட9, நD"க$ எIத அ<ைவ சிகி?ைச ெச\கிறDQக$ 
மE<- உ"க$ ம*FLவ நிைலைய/ ெபா<FL பB9 வ*- உபகரண"கT- 
பய9பKFத/படலா-: 

■ [\]வMட5 ;ழாZ: ெபாL மய+க ம*IL+, மOK-. அ<ைவ சிகி?ைசயB9 
ேபாL உ"க$ `வாசFதிE, உதவ இL உ"க$ வா\ வழியாக உ"க$ 
k?`+,ழாயB( (காE< ,ழா\) ைவ+க/பKகிறL. உ"கT+, மய+க 
ம*IL வழ"க/பOட பBற, இL ைவ+க/பKகிறL 
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■ ைமய நர/@( கதQ̂ட& (CVC): இL உ"கTைடய கMFL நர-Sகள7( 
ஒ9றி( ைவ+க/பKகிற, இ9l- ெப2ய, நர-S வழி(உ$ சிைர ) க9lலா 
ஆ,-. மய+க ம*IL நிSண*+, ஒேர ேநரFதி( ப(ேவ< ம*ILக$ 
மE<- திரவ"கைள ெகாK+க இL அlமதி+கிறL. சில ேநர"கள7(, நD"க$ 
வBழி/பB( இ*+,-ேபாL இL ைவ+க/பKகிறL. ஆனா(, அ/ேபாL உ"க$ 
மய+க ம*IL நிSணQ ேதாைல மரFL/ ேபாகைவ/பதE,- வசதியEற 
உணQH ஏL- இ*Iதா( அைத+ ,ைற/பதE,- ஓQ இட மய+க ம*IL 
ஒ9ைற/ பய9பKFLவாQ. பல ேநர"கள7(, உ"கT+,F ேதைவ/பOடா(, 
உ"க$ அ<ைவ? சிகி?ைச+,/பBற, ஒ* நாேளா அ(லL அதE,ேமேலா 
ைமய நர-S+கதிடைர ைவFதி*+கலா- 

■ ஊெடாலி ேசாதிRபா7: இL உ"கT+, மய+க ம*IL ெகாK+க/பOட 
பBற, ைவ+க/பKகிறL மE<- நD"க$ எMIதி*+,- Y9 அகEற/பK-. 
உ"க$ `ழEசிைய+ கbகாணB+கH-, அ<ைவ சிகி?ைசயB9 ேபாL 
உ"கT+, எ]வளH திரவ- ேதைவ எ9பைத+ காOடH- உ"க$ k+, 
அ(லL வா\ வழியாக உ"க$ உணH+,ழாயB( (உ"க$ வாைய உ"க$ 
வயBE<ட9 இைண+,- ,ழா\) ஆ\H ெச*க/பKகிறL. 

■ சி_ந̂& வ';ழாZ: சி<நDைர? ேசக2+க உ"க$ சி<நDQ/ைபயB( ஒ* ,ழா\ 
ெச*க/பKகிறL. இL ைவ+க/பK-ேபாL நD"க$ வBழிFதி*+கலா-, 
ஆனா(, வசதியEற உணQைவ+ ,ைற/பதE, ஓQ இட மய+க ம*IL ெஜ( 
பய9பKFத/பK- 

■ இBR@ வ'கா5: இL ஒ* சிறிய ெநகிoவான ,ழா\ ஆ,-, இL உ"க$ 
YLெகW-S மE<- kைளைய? `Eறிa$ள ெச2/ேராjைபன( 
திரவFைத (CSF) ெவள7ேயE<வதE, கீo YL,FதbN( ைவ+க/பKகிறL, 
இL காயFதிலி*IL பாLகா+கிறL. ெப*நாNயB9 மிக நDbட ப,தி 
பாதி+க/பOK$ள சி+கலான ெப*நாN ,*திநாள அழEசி பMLபாQ+க/பOட 
பBற, இL உ"க$ YLெகW-S+, இரFத ஓOடFைத ேம-பKFதலா-. 
உ"கT+, இL ேதைவ/பOடா(, உ"க$ மய+க ம*IL நிSண*- அ<ைவ 
சிகி?ைச நிSண*- அைத இ9l- வB2வாக வBவாதி/பாQக$. 

ெச) கா2! இயEதிரK ம4YK இர'தமா4றK 

இரFத ேசாைக (இ*-S?சFL+ ,ைறபாK) ெபாLவான வBஷயமாக 
இ*IதாW-, மிக/ ெப2ய அ<ைவ? சிகி?ைசகT+,/பBற, அதனா( மிக 
ேமாசமான வBைளHக$ வரலா-. உ"க$ அ<ைவ சிகி?ைச+, YIைதய 
மதி/பZON( நD"க$ இரFத ேசாைக+காக ேசாதி+க/பKவ DQக$. அ<ைவ 
சிகி?ைச+, Y9 உ"கT+, இரFத ேசாைக இ*Iதா( மE<- ேநர- 
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அlமதிFதா(, உ"க$ இரFத ேசாைக+கான காரண- ஆராய/பOK 
சிகி?ைசயள7+க/பK-.  

எ(லா மிக/ ெப2ய அ<ைவ? சிகி?ைசகள7W- இரFத மாEற- 
ேதைவ/படலா-. ஆனா( தான- ெச\ய/பOட இரFத- YEறிW- 
ேதைவ/பOடா( மOKேம வழ"க/பK-. ,ைறIத kOK மE<- ெப*நாN 
அ<ைவ சிகி?ைச உ$ளவQகT+, இரFதமாEற- மிகH- ெபாLவானL. 
இய9றேபாெத(லா-, ஒ* ெச( கா/S இயIதிர- பய9பKFத/பK-; இL 
உ"கTைடய ெசாIத இரFதFைதF திரON, அைத+ கMவB, பB9னQ அைத 
உ"கT+,F தி*-ப? ெசWFLகிறL. இதனா( இரFத மாEறFL+கான 
ேதைவையF தவBQ+கிறL. 

அGைவ சிகிIைச+'K பLற' வலி 
நிவாரணD 
சில*+, மEறவQகைளவBட+ UKத( வலி நிவாரண- ேதைவ/பKகிறL, 
அ(லL, அவQக$ வலி நிவாரண ம*ILகT+, ேவ<வBதமாக 
எதிQவBைனயாE<கிறாQக$. சில ேநர"கள7(, எ(லா- ச2யாக இ(ைல 
எ9பைத? `ON+காOK- எ?ச2+ைக அைடயாளமாக வலி ெசய(பKகிறL. 
அதனா(, உ"கTைடய வலி UKதலானா(, உ"கைள+ கவன7FL+ெகா$T- 
ஊழியQகள7ட- நD"க$ அைத? ெசா(லேவbK-. 

அ<ைவ? சிகி?ைச+,/பBற, உ"க$ வலிைய நிQவகி+க உதH- ெவ]ேவ< 
Yைறகைள பEறி உ"க$ மய+க ம*IL நிSணQ உ"கTட9 ேப`வாQ.  

ெபாLவாக, உ"கT+, வா\ வழியாக அ(லL உ"க$ உ$ சிைர ,ழா\ 
வழியாக வழ+கமான வலி நிவாரண- வழ"க/பK-. உ"க$ ெப*நாNயB( 
அ<ைவ சிகி?ைச அ(லL உ"க$ கா(கT+, இரFத வBநிேயாக- ெச\ய 
உ"க$ மய+க ம*IL நிSண*- பB9வ*- வB*/ப"கைள உ"கTட9 
வBவாதி+கலா-: 

ெதாட:7த தE>வடF சா:7த8 

உ"கT+, எபBOcர( இ*Iதா(, அ<ைவ சிகி?ைசயB9 YNவB( எபBOcர( 
வN,ழா\ ைவ+க/பOK, அ<ைவசிகி?ைச+,/ பBற, ேதைவயான மய+க 
ம*IL மE<- வலி நிவாரணBகைள உOெசWFLவதEகாக ப-Sட9 
இைண+க/பK-. உ"க$ வயB< மE<- கா(கள7( சில உணQவB9ைம 
இ*+கலா-, ேமW- ப-/ நி<Fத/பK- வைர உ"க$ kOKக$ இய(ைப வBட 
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கனமாக உணரலா-. தbKவட- சாQIத க*வB அ<ைவ? சிகி?ைச+,/பB9 பல 
நாOகT+, இ*+கலா-. 

ேநாயாளIயா3 கJ><ப>Kத<ப>F வலி நிவாரணO (PCA) 

இL உ"கTைடய க9lலாHட9 இைண+க/பOK$ள வலி நிவாரண/ ப-/ 
ஆ,-. ஒ* ெபாFதாைன அMFLவத9 kல- இைத நD"கேள 
கOK/பKFதலா-. நD"க$ உ"கைளa- அறியாம( UKதலான ம*Iைத/ 
ெபE<வBடாம( தK+,- பாLகா/S அைம/Sக$ இIத/ ப-பB( உ$ளன.  

காயF வP-ழாQக$ 

அ<ைவ சிகி?ைசயB9 ப,திைய உணQதிற9 ெச\ய ஒ9< அ(லL அதE, 
ேமEபOட சிறிய பBளாjN+ ,ழா\கள7( ஓQ இட மய+க ம*IL உ"க$ 
காயFதி( ெசWFத/பKகிறL. அ<ைவ? சிகி?ைசயB9 ேபாL அ<ைவ? 
சிகி?ைச வ(WனQ அ(லL மய+க ம*IL நிSணQ அIத+ ,ழா\கைள 
ைவ/பாQ. உ"க$ அ<ைவ சிகி?ைச+,/ பBற, காய- வN,ழா\க$ பல 
நாOகT+, இ*+,-.  

'(தி+'ழா- அGைவI சிகிIைசயL0 
ஆபF$கQ மRGD ஒKTத0  
உ"க$ அ<ைவ சிகி?ைசயB9ேபாL அ(லL அத9பBற, சி+க(க$ வ*கிற 
ஆபFL, நD"க$ ெச\L ெகா$T- அ<ைவ? சிகி?ைசயB9 வைக, உ"க$ 
இதய- எ]வளH ந9றாக ேவைல ெச\கிறL எ9கிற த9ைம மE<- 
அ<ைவ? சிகி?ைச+, Y9 உ"க$ ெபாL நலைன/ ெபா<FL அைமகிறL.  

மய+க ம*IL நிSண*- அ<ைவ சிகி?ைச நிSண*- உ"க$ மதி/பZKக$ 
மE<- ேசாதைனகள79 YNHகைள/ பய9பKFதி உ"க$ கவன7/ைபF 
திOடமிKவாQக$. ,*தி+,ழா\ அ<ைவ சிகி?ைச ெச\L ெகா$வதா( 
உ"கT+, ஏEபட+UNய அபாய"க$ மE<- ந9ைமக$ பEறி உ"கTட9 
கலILைரயாடைல அவQக$ வழிநடFதலா-, ,றி/பாக: 

■ அ<ைவ சிகி?ைச உ"கT+, ஒ* ந(ல வழி எ9றா( 

■ எIத அ<ைவ சிகி?ைச உ"கT+, மிக? சிறIததாக இ*+,-? 

■ அ<ைவ சிகி?ைசயB9 ேபாL நD"க$ ெபற+UNய மய+க ம*IL/ 
பராம2/ைபF திOடமிKத(  
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■ அ<ைவ சிகி?ைச YNIத உடேனேய நD"க$ ெப<- கவன7/ைபF 
திOடமிKத(, எ.கா. மgOS வாQK, உயQ சாQS பB2H அ(லL தDவBர சிகி?ைச 
பB2H. 

ஒ]ெவா*வ*- தா"க$ எK+கF தயாராக இ*+,- அபாய"கள7( 
ேவ<பKகிறாQக$. உ"க$ ம*FLவQக$ (மய+க ம*IL நிSணQ மE<- 
அ<ைவ சிகி?ைச நிSணQ) உ"கT+, ஆபFL+கைள வBள+,வாQக$, ஆனா( 
நD"க$ மOKேம Y9ேனா+கி? ெச9< அ<ைவ சிகி?ைச ெச\ய ேவbKமா 
எ9பைத நD"க$ தDQமான7+க YNa-. உ"கT+காகF திOடமிட/பOடைத 
நD"க$ S2ILெகாbK ஏE<+ெகா$ளாத வைர எLH- நட+காL. நD"க$ 
அ<ைவ சிகி?ைச ெச\L ெகா$ள வB*-பாவBOடா(, அைத ம<+கிற உ2ைம 
உ"கT+, எ/ேபாL- உbK. வB*/ப"கைள/ பEறி வBவாதி+,- ேநரFதி( 
நD"க$ எIத Y+கிய அறி,றிகைளa- அlபவB+காவBOடாW-, எதிQகாலFதி( 
ஏEபK- பBர?சைனகைளF தK+க உதH- பல ,*தி+,ழா\   ெசய(பாKக$, 
இL ேபா9ற ஒ* ெப*நாN அனD2சி- பMLபாQ/S ேமEெகா$ள/பKவதா(  

ெபாL மய+க ம*ILட9 ெதாடQSைடய அைனFL/ ெபாL நிகo?சிக$ மE<- 
ஆபFLகT- ,*தி+,ழா\ அ<ைவ? சிகி?ைசகT+,/ ெபா*IL-:  

■ உட( நலமி9றி உணQத( மE<- ெதாbைட Sb இ*Fத( ஆகியைவ 
மிக/ ெபாLவானைவ  

■ அசாதாரண ஆபFLகள7( பEக$, நர-Sக$ மE<- கbகT+, ேசத- 
ஆகியைவ அட",- 

■ மய+க ம*ILகT+, ஒ]வாைம எதிQவBைளHக$ அ2தானைவ. 

எ"க$ இைணயதளFதி( மய+க ம*IL உOெகா$வதா( ஏEபK- அபாய"க$ 
மE<- ெபாLவான நிகoHக$ பEறிய UKத( தகவ(கைள நD"க$ காணலா-:  
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil 

 
-6தி,-ழாQ அ&ைவ சிகி)ைச,- நR"க$ 
எ>K8,ெகா$TF மய,க ம678ட@ ெதாட:Uைடய 
-றி<பOJட ஆபK8க$  

இர'த2ேபா/0 ம4YK ேநாW'ெதா4Y 

இைண/Sக$, ெசாOKக$ மE<- கbகாணB/S ஆகியவEறி( ஆபFLக$ 
உ$ளன. சிரா\/S, இரFத/ேபா+, மE<- ெதாE< ஆகியைவ இதி( அட",-. 
இIத ஆபFLக$ ெபாLவானைவ - 100 ேப2( 1 நப*+, இைவ நட+கலா-. 
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அ2தாக? சில toநிைலகள7(, இIத+ க*வB அ*கிW$ள உ"கTைடய மEற 
உட( ப,திகT+,? ேசத- உbடா+கலா-. 

இதய'தி40 பாதி2! 

கா(க$ அ(லL ெப*நாNயB( ,*தி+,ழா\ ேநா\ உ$ள ெப*-பாலான 
ேநாயாள7க$ அறி,றிகைள ஏEபKFதாவBOடாW- Uட, அவQகள79 இதயFைத 
பாதி+,- ேநா\ ஏEபட வா\/S$ளL. இத9 வBைளவாக, ,*தி+,ழா\  
அ<ைவ சிகி?ைச ெச\a- ேநாயாள7கT+, ெபாLவாக அ<ைவ சிகி?ைசயB9 
ேபாL மE<- அதE,/ பBற, இதய சி+க(க$ ஏEபK- அபாய- உ$ளL. 
அ<ைவ சிகி?ைச+, YIைதய உடEத,தி ேசாதைனக$ இIத சி+க(கT+, 
யாQ அதிக ஆபFதி( இ*+க+UK- எ9பைத+ காOKகிறL. இIத 
ேநாயாள7கT+, அவQகள79 அ<ைவ சிகி?ைசயB9 ேபாL மE<- அதE,/ 
பBற, அதிக அளவBலான ஆதரH மE<- கbகாணB/S ேதைவ/பK-. 
மாரைட/S+கான ஒOKெமாFத ஆபFL 100 இ( `மாQ 1-3 ஆ,-. 

சிYநUரகXக\/0 பாதி2! 

ெப*நாN அ<ைவ சிகி?ைசயB9 ேபாL உ"க$ சி<நDரக"கT+, இரFத 
வBநிேயாக- ெப*நாNயB( இ*IL வ*வதா( உ"க$ சி<நDரக"கT+, 
ஆபFLக$ உ$ளன. அ<ைவ சிகி?ைச எ]வளH சி+கலானL மE<- அ<ைவ 
சிகி?ைச+, Y9 உ"க$ சி<நDரக"க$ எ]வளH ந9றாக ேவைல 
ெச\கி9றன எ9பைத/ ெபா<FL ஆபFLக$ இ*+,-.  

EVAR இ9 ேபாL, ஒOK எ", ைவ+க/பட ேவbK- எ9பைத+ காOட ஒ* 
சாய- பய9பKFத/பKகிறL. சாய- சி<நDரகFைத ேசத/பKFL-, எனேவ 
மய+க ம*IL நிSணQ உ"கT+, வழ"க/பK- திரவFதி9 அளைவ 
கவனமாக+ கOK/பKFLகிறாQ மE<- நD"க$ உEபFதி ெச\a- சி<நD29 
அளைவ+ கbகாணB+கிறாQ. உ"க$ சி<நDரக"க$ ,ணமைடa- ேபாL 
உ"க$ இரFதFதி( உ$ள கழிH/ெபா*Oகைள `Fத- ெச\ய ஒ* டயாலிசிj 
இயIதிர- வழ+கFதிE, மாறாக பய9பKFத/படலா-.  

ெபாL, YL,FதbK மE<- இ]வBைடெவள7 உFதிகள79 அபாய"கைள/ 
பEறி ேமW- அறிய, எ"க$ இைணயதளFதி( உ$ள தகவைல/ பN+கலா-: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil 
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ம+க$ ெசாEக$ மE<- எbகைள எ]வா< வBள+,கிறாQக$ எ9பதி( 
ேவ<பKகிறாQக$. இIத அளHேகா( உதHவதEகாக வழ"க/பKகிறL. 

 
 
 

மிக$ ெபா(வான( ெபா(வான( 
ெபா(வான( 

இ,ைல 
அ0தான( மிக அ0தான( 

10 ! 1 

ஒ" நப% 
உ'க) 

*+,ப-தி0 

100 ! 1 

ஒ" நப% 
ஒ" ெத"வ30 

1,000 ! 1 

ஒ" நப% 
ஒ" கிராம-தி0 

10,000 ! 1 

ஒ" சிறிய 
நகர-தி0 ஒ" 

நப% 

100,000 ! 1 

ஒ" ெப:ய 
நகர-தி0 ஒ" 

நப% 

 

நா@ A>த3 தகவ3கைள எ"- ெபறலாF?  

ெப*-பாலான ம*FLவமைனக$ இரFத+,ழா\ மE<- இதய அ<ைவ 
சிகி?ைச பEறிய த"க$ ெசாIத தகவ( LbK/ பBர`ர"கைளF 
தயா2+கி9றன, அவEறி( பல மய+க ம*IL பEறிய தகவ(கைள+ 
ெகாbK$ளன.  

UKத( தகவ(கைள அள7+,- LbK/ பBர`ர"கைள நD"க$ க(w2 
இைணயF தளFதி( காணலா-. www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil. 
உ"க$ ம*FLவமைனயB9 மய+க ம*IL வழ"க( Lைற அ(லL Y9 
மதி/பZOK ம*IதகFதிW- LbK பBர`ர"க$ கிைட+கலா-.  

A>த3 தகவ3 ஆதார"க$: 

■ உணQ?சிநD+கி மE<- அபாய- (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 

■ அ<ைவ சிகி?ைச+,F தயாராத(: ஆேரா+கியமாக சிற/பாக சீ+கிரமாக 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 

■ தகவ( LbK/பBர`ர"க$ மE<- வ DNேயா ஆதார"க$ 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil)  

■ கிேரO பB2Oட9 மE<- அயQலாIதிEகான வாj,லQ ெசாைசON 
(www.vasgbi.com). 

■ இ"கிலாIதி9 ராய( காேலy ஆ/ சQஜ9j (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ NHS ேதQHக$ (www.nhs.uk). 

■ உ"க$ ெபாL ம*FLவQ. 
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ெபா&<UK 8ற<U 
இ"த $%&'ப)ர+ர,தி. உ0ள தகவ.கைள $.லியமாக9: ;$'ப),ததாக9: 
ைவ,தி<=க நா?க0 மிக9: @யAசி ெசDகிேறா:, ஆனா. இதAI நா?க0 உ,தரவாத: 
அளK=க @Lயா$. இ"த' ெபா$வான, தகவ., உ?கM=I இ<=க=NLய அைன,$ 
ேக0வ)கைளO: ெகா%&0ள$ அ.ல$ உ?கM=I @=கியமானைவயாக 
இ<=க=NLய அைன,ைதO: ைகயாM: எQR நா?க0 எதிSபாS=கவ).ைல. இ"த 
$%&'ப)ர+ர,ைத ஒ< வழிகாVLயாக' பயQப&,தி, உ?க0 ேதS9க0, மAR: 
உ?கM=I0ள ஏேதX: கவைலக0 பAறி உ?க0 ம<,$வ= IY9டQ ந[?க0 
கல"தாேலாசி=க ேவ%&:. இ"த, $%&' ப)ர+ர: மV&: தனKயாக ஒ< அறி9ைரயாக= 
க<த'பட= Nடா$. இைத எ"த வண)க அ.ல$ ெதாழி. ேநா=க,திAI: 
பயQப&,$@Lயா$. @Yைமயான ெபா<';, $ற'ப)AI தய9ெசD$ இ?ேக கிளK= 
ெசDக (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 

அைன,$ ெமாழிெபயS';கM: Translators without Borders ச@தாய,தா. 
வழ?க'ப&கிQறன. ெமாழி'ெபயS'ைப @L"தவைர $.லியமாக இ<=க, 
ெமாழி'ெபயS'ப)Q தர: ச^பாS=க'ப&கிற$, ஆனா., சில தகவ.களK. தவRக0 மAR: 
தவறான வ)ள=க: ஏAப&: ஆப,$ உ0ள$. 

 

ந"#க% எ'ன நிைன+கிற"-க% எ'பைத எ#க0+12 
ெசா67#க% 

இIத? சிEேறOைட ேம-பKFLவதEகான ப2ILைரகைள நா"க$ 
வரேவEகிேறா-.  

இLபEறி உ"கT+, ஏேதl- க*FLக$ இ*Iதா(, தயHெச\L அவEைற 
இIத மி9னRச( Yகவ2+, அl/S"க$: patientinformation@rcoa.ac.uk 

ராய5 காேல` ஆஃR அென.ெத'.Q. 
சQ?சி( ஹHj, 35 ெரO லய9 jெகாயQ, லbட9 WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

?த, பதி/V, ப"/ரவ' 2020 

இIத? சிEேறK ெவள7யBட/பOட நாள7லி*IL k9< ஆbKகT+,$ ம< 
ஆ\H ெச\ய/பK-. 
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