
அது என்ன:
தன்னியக்க டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியா 
(AD) என்பது திடீ்ர் ஏற்படும் இரதத 
அழுததமாகும், இது வழக்கத்த விட 20-40 
மனிமீ எச்னி இதய சுருக்கியக்கம் அதி்கமா்க 
உளளெது, இது முது்்கலும்பு ்காயம் (SCI) 
உளளெவர்களெனில் நரம்்பியல் மடடங்களுககுக 
கீழழ ்பயன்படுததப்படும் தீஙகு வி்ளெவிககும், 
வலிமனிகுநத அல்்லது தீஙகு வி்ளெவிககும் 
தூண்டுதல்்களொல் ஏற்படும் வி்ளெவாகும். 
்பாரனிய எதிரப்பற்ற ்பரனிவதிரவுத ்தாகுதி 
்வளெனிழயற்றததால் ஏற்படும் இநத நி்்ல, 
முதன்மயா்க ்தாராசி டி 6 மடடததிறகு 
ழமழ்ல ்காயம் உளளெவர்களுககு ஏற்படு்கி்றது. 
சி்கிச்சயளெனிக்கப்படாவிடடால், அது ஒரு 
்பக்கவாதம், ்்க-்கால் வலிபபு அல்்லது 
மரணததிறகு கூட வழனிவகுககும்.

தன்னனியக்க 
டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியா 
என்பது ஒரு மருத்துவ 

அவசரநிலை.  

 ்்பாதுவா்ன ்காரணங்கள்:
 ∙ விரனிவ்டநத/வீங்கிய சிறுநீரப்்ப

 ∙ ம்லசசிக்கல் குடல்

 ∙ புண்்கள

 ∙ உ்டநத எலும்பு்கள

 ∙ ழதால் எரனிசசல்

 ∙ சிறுநீர்கப ்பா்த ழநாயத்தாறறு்கள

 ∙ உளழநாக்கி வளெரநத ்கால் ந்கங்கள

 ∙ வலி அல்்லது அ்சௌ்கரனியத்த 
ஏற்படுததககூடிய ஆ்ால் நரம்்பியல் ்காயம் 
மடடததிறகு கீழழ அ்மநதுளளெ நி்்ல 
அல்்லது ந்டமு்்ற்கள

வயது வந்தோர் பதிப்பு 

தன்னனியக்க 
டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியா 
(AD)

 ∙ ழநாயாளெனி ழநரா்க நிமனிரநது உட்காரவும் (90 
டி்கிரனி).
 ∙ ஒவ்வாரு 2-3 நிமனிடங்களுககும் இரதத 
அழுததத்தக (BP) ்கண்்காணனிக்கவும்.
 ∙ விரனிவ்டநத சிறுநீரப்்ப/குடல் மறறும் 
டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியாவின மூ்லமா்க 
இருக்கககூடிய ்காயததின அளெவிறகுக கீழழ 
உளளெ ழவறு எநத உறுபபு அ்மப்பிறகும் 
அடிவயிற்்றச ழசரப்பதற்கா் வி்ரவா் 
்பரனிழசாத்்.
 ∙ உளளெனிருககும் சிறுநீர்க குழாய அதன இடததில் 
இல்்்ல என்றால், குழாய்க்ளெ ்்பாருததவும். 
எபழ்பாதும் உளளெ குழாய அதன இடததில் 
இருநதால், ்கினகஸ, மடிபபு்கள, த்ட்கள 
அல்்லது த்ட்களுக்கா் அ்மப்்ப 
சரனி்பாரக்கவும்.
 ∙ ்நஞ்சுப்்பச சுருக்கியக்கஞ் சாரநத இரதத 
அழுததம் >150 ஆ்க இருநதால், தன்னியக்க 
டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியாவின ்காரணங்கள 
ஆராயப்படும்ழ்பாது வி்ரவா் ஆரம்்பம் 
மறறும் குறு்கிய ்கா்லததுடன எதிர உயர இரதத 
மருந்த ்்காடுங்கள. 

 ∙ நைட்ரோ ்பஸ்ட—1”, ஒவ்வாரு 30 
நிமனிடததிறகும் தடவவும், ்காயததின 
ழமற்பகுதியில் தடவவும், இரதத அழுததம் 
நி்்லயா்தா்க இருககும்ழ்பாது 
து்டக்கவும், ழத்வகழ்கற்ப மீண்டும் 
மருநதி்் உ்பழயா்கிக்கவும். ழநாயாளெனி 24 
மணனி ழநரததிறகுள PDE5 தடுப்பான்க்ளெ 
(அதாவது வயகரா, சியாலிஸ ழ்பான்ற்வ) 
எடுததிருநதால் ்காததிருக்கவும்.

 ∙ ைிஃபபடிநபன் ஐ ஆர் (்நடழரா ழ்பஸட 
்கி்டக்கவில்்்ல என்றால்)— ஒரு ழடாஸுககு 
10 மனி.்கி, நாக்கின கீழ் ்வக்கககூடிய 
அல்்லது ்மல்்லககூடிய்த, ஒவ்வாரு 
20–30 நிமனிடததிறகும் ழத்வகழ்கற்ப மீண்டும் 
்சயய்லாம்.
 ∙ IV ஆண்டிநைபர்படென்்சிவ்ஸ் (இரதத அழுதத 
எதிர்ப்பு மருநதுகள்)— ்கண்்காணனிக்கப்படட 
அ்மப்பில் மடடுழம ்பயன்படுததவும் (I.C.U.)
 ∙ ஒரு தன்னியக்க டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியா 
அததியாயததின தீரமா்ங்களுககுப ்பி்றகு, 
அ்றிகு்றி்கள மறறும் இரதத அழுததத்த 
கு்்றநதது 2 மணனி ழநரம் ்கண்்காணனிக்கவும்.
 ∙ தன்னியக்க டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியா ்கால்-்்க 
வலிபபு, ்பக்கவாதம் அல்்லது மரணததிறகு 
வழனிவகுககும்!

*மருத்துவர் ்கவ்னத்திற்கு*

தன்னியக்க டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியா 
(AD) ்்காண்ட ்ெரனியவர்களுககு 

ெயனெடுததககூடிய சி்கிச்ச ெரனிந்து்ர்கள் 
ெினவருமாறு

்்பயர:

______________________________________

மருத்துவ வரைாறு

அடிப்ப்ட இரதத அழுததம்:

______________________________________

அடிப்ப்ட உடல் ்வப்பநி்்ல:

______________________________________

்காயததின நரம்்பியல் இருப்பிடம்:

______________________________________

முதன்ம சு்காதார வழஙகுநர:

______________________________________

்தா்்லழ்பசி எண்:

______________________________________

ஒவவா்ம:

______________________________________

அவசர ்காை ்தாடர்பு

அவசர அ்ழப்பின ழ்பாது:

______________________________________

உ்றவு மு்்ற:

______________________________________

்தா்்லழ்பசி எண்:

______________________________________

எனனுலடய த்கவல்

இந்த ்வளெனியீட்்ட சமூ்க வாழக்்கக்கா் நிரவா்கம் (ACL), அ்மரனிக்க 
சு்காதார மற்றும் ம்னித சச்வ்கள் து்ை (HHS) ACL/HHS ஆல் 100 
சதவீத நிதியுதவியு்டன ்மாததம் $8,700,000 நிதி உதவி விருதின ஒரு 
ெகுதியா்க ஆதரனிக்கிைது. உள்ளெ்டக்கங்கள் ஆசிரனியரனின(்கள்) மற்றும் 
ACL/HHS அல்்லது அ்மரனிக்க அரசாங்கததின உததிசயா்கபூரவ 
்கருததுக்க்ளெசயா, ஒபபுத்்லசயா குைிக்க சவணடிய அவசியமனில்்்ல. 



்்பாதுவா்ன எசசரனிகல்க்கள் & 
அறிகுறி்கள் என்ன ்சயவது

்காயத்தின நிலைககு மமல்

 ∙ உயர இரதத அழுததம் (இரதத 
அழுததததில் வி்ரவா் அதி்கரனிபபு, 
வழக்கத்த விட 20-40 மனிமீ எச.்னி 
சிஸடாலிக அதி்கம்)

 ∙ ்பிராடி ்காரடியா (்மதுவா் இதய 
துடிபபு) அல்்லது டாகரனிக்காரடியா 

(ழவ்கமா் இதய துடிபபு)

 ∙ துடிககும் த்்லவலி

 ∙ ்பயம், ்பதடடம், அல்்லது 

அ்சௌ்கரனியமா் உணரவு

 ∙ ்பார்வயில் மாற்றங்கள

 ∙ நாசி ்நரனிசல்

 ∙ வியரததல்

 ∙ சிவநத ழதால்

 ∙ சிலிரததல் / மயிர ்ந்றிக்கச ்சயதல்

 ∙ கூசச உணரவு

்காயத்தின நிலைககு கீமே

 ∙ குமடடல்

 ∙ ்காயசசல் இன்றி குளெனிரதல்

 ∙ அதி்க ஈரப்பதம் ்்காண்ட

 ∙ அதி்க ஈரப்பதததுடன இருததல்

 ∙ ்வளெனி்றிய

எழுநது உடகோரவும்—எழுநது உட்காரவும் 
அல்்லது த்்ல்ய 90 டி்கிரனி உயரததவும்.

முக்கியமா்: இரதத அழுததம் சீராகும் வ்ர 
உட்காரவும் அல்்லது நிமனிரநது இருக்கவும்.

எடுததுவிடெவும்—எடுததுவிடவும் இறுக்கமா் 
அல்்லது ்கடடுப்படுததும்்படி உளளெ எ்தயும் 
எடுததுவிடவும் அல்்லது தளெரததவும்.

இரதத அழுதததநத ்ரிபோர்்ககவும்—
உங்கள அடிப்ப்டககு ழமல் 20 மனிமீ 
எச்னி்ய விட அதி்கமா்க இருநதால் 
ஒவ்வாரு 5 நிமனிடங்களுககும் உங்கள 
இரதத அழுததத்தக ்கண்்காணனிக்கவும்.  
்்பாருததமா் அளெவு ்கெஃப்ய 
(சுறறுப்பட்ட்யப) ்பயன்படுதத 
ம்றக்காதீர்கள.

்சிறுநீர்ப்நபநய ்ரிபோர்்ககவும்—உங்கள 
சிறுநீரப்்ப்ய ்காலி ்சயயுங்கள (அதாவது, 
உங்கள சிறுநீர இ்றககுங குழாய்ய ்காலி 
்சயயுங்கள). எபழ்பாதும் உளளெ குழாய அதன 
இடததில் இருநதால், ்கினகஸ, மடிபபு்கள, 
த்ட்கள அல்்லது த்ட்களுக்கா் மறறும் 
அ்டப்்ப சரனி்பாரக்கவும்.

குடெநை ்ரிபோர்்ககவும்—மயக்க ்்ல்லி 
அல்்லது ்களெனிம்பு ்்காடுதத ்பின குடல் 
அ்டப்்ப சரனி ்சயயுங்கள. 

்ருமதநத ்ரிபோர்்ககவும்—புதிய ்காயங்கள, 
புண்்கள, தீக்காயங்கள, ்வடடுக்கள, பூசசி 
்கடிததல் ழ்பான்றவறறுககு சருமத்த 
ஆராயுங்கள.

பிற மூைதநத்க கண்டெறசியவும்—
அ்றிகு்றி்க்ளெ ்பகுப்பாயவு ்சயய 
முடியாவிடடால், தீஙகு வி்ளெவிககும் 
/ வலிமனிகுநத தூண்டுதல்்கள அல்்லது 
எரனிசசலூடடும் அ்றிகு்றி்கள ழவறு ஏழதனும் 
உளளெதா என்ப்த மதிப்பிடுங்கள.

உதவிநய ைோடெவும்—அ்றிகு்றி்க்ளெ 
உட்டியா்க தாங்களொ்கழவ அணு்க 
முடியாவிடடால், ழமலும் உதவிககு உங்கள 
சு்காதார வழஙகுந்ர அ்ழக்கவும் அல்்லது 
உங்கள அரு்கிலுளளெ அவசர அ்்றககுச 
்சல்்லவும். 

முக்கியமா்: உங்களுககு 
டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியா இருக்க்லாம், 
உங்கள இரதத அழுததம் சரனி்பாரக்கப்பட 
ழவண்டும், நீங்கள அமரநதிருக்க 
ழவண்டும், மறறும் ழதடப்படட 
்பிரசசி்்க்கா் ்காரணங்க்ளெ 
்கண்ட்றியும் ்படி ஊழனியர்களெனிடம் 
்சால்லுங்கள.

636 Morris Turnpike, Suite 3A
Short Hills, NJ 07078

்தா்்லழ்பசி:  800-539-7309
்தா்்லழ்பசி:  973-379-2690
www.ChristopherReeve.org

707 North Broadway
Baltimore, MD 21205

்தா்்லழ்பசி:  443-923-9230
்தா்்லந்கல்:  443-923-9215
www.spinalcordrecovery.org

இந்த முக்கிய ஆதாரம் 
நீண்ட்கா்ல ரீவ் அைக்கட்ட்ளெ 
குழு உறுபெி்ரும், முது்்கலும்பு 
்காயதது்டன வாழும் சமூ்க 
உறுபெி்ர்களுக்கா் 
சாம்ெியனுமா் ஜான ஓ 
' ச்கா்ரனின நி்்வா்க 
விநிசயா்கிக்கபெடு்கிைது, 
அதன ்க்டந்து—மனி்க இளெம், 
மனி்க வி்ரவில்—தன்னியக்க 
டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியாவின சிக்கல்்களெனிலிருந்து இந்த 
உயிர்காககும் த்கவலின முக்கியததுவத்த நமககு 
நி்்வூடடு்கிைது. 


