
 ∙ ந�ோயோளி ந�ரோக �ிமிர்ந்து உடகோரவும் (90 டிகிரி 
வரர).
 ∙ ஒவ்வோரு 2-3 �ிமிடஙகளுக்கும் இரத்த 
அழுத்ததர்தக் (BP) கணகோணிக்கவும்.
 ∙ விரிவரடந்்த சிறுநீர்்பரபை/குடல் மற்றும் 
டிஸ்ரெஃ்ப்ளக்ஸியோவின் மூலமோக 
இருக்கக்கூடிய கோயத்தின் அளவிற்குக் கீநே 
உளள நவறு எந்்த உறு்பபு அரம்பபைிற்கும் 
அடிவயிற்ரறைச் நசர்்பபை்தற்கோன விரரவோன 
பைரிநசோ்தரன.
 ∙ உளளிருக்கும் சிறுநீரக குேோய் அ்தன் இடத்தில் 
இல்ரல என்றைோல், குேோய்கரள ்பைோருத்தவும். 
எ்பநபைோதும் உளள குேோய் அ்தன் இடத்தில் 
இருந்்தோல், கின்க்ஸ, மடி்பபுகள, ்தரடகள அல்லது 
்தரடகளுக்கோன அரம்பரபை சரிபைோர்க்கவும்.
 ∙ சிஸடோலிக் இரத்த அழுத்தம் என்பைது: 

 5 வய்திற்குடபைடட குேந்ர்தகளுக்கு >120

 6-12 வய்திற்குடபைடட குேந்ர்தகளுக்கு >130

 மற்றும் இளம் வய்தினர்களுக்கு >140

 உயர் இரத்த அழுத்த எ்திர்்பபு விரரவோன 
ஆரம்பைம் மற்றும் குறுகிய கோலததுடன், 
்தன்னியக்க டிஸ்ரெஃ்ப்ளக்ஸியோவின் கோரணம் 
ஆரோய்பபைடுகிறைது.

 ∙ நைட்ரோ ்ேஸ்ட—1/2" (<13y) அல்லது 1 " (≥13y), 
ஒவ்வோரு 30 �ிமிடத்திற்கும் நமலோக, கோயத்தின் 
நமல் ்தடவவும், இரத்த அழுத்தம் �ிரலயோன்தோக 
இருக்கும்நபைோது துரடத்்தடுக்கவும், 
ந்தரவக்நகற்பை மீணடும் உபைநயோகிக்கவும்.

 ∙ ைிஃபேடிநேன் (ர�டநரோ நபைஸட கிரடக்கவில்ரல 
என்றைோல்)– ஒரு நடோஸுக்கு 0.25-0.5 மி.கி / கிநலோ 
(<13y) அல்லது ஒரு நடோஸுக்கு 10 மி.கி ((≥13y), 
உடனடி ்வளியீடடு பைடிவதர்த அடி�ோக்கின் கீநே 
ரவக்கவும் அல்லது ந�ோயோளிரய ்மல்லுமோறு 
நகடகவும், ஒவ்வோரு 20-30 �ிமிடத்திற்கும் 
ந்தரவக்நகற்பை மீணடும் ்சய்யலோம்.

 ∙ IV ஆண்டிநைேரபடென்்சிவ்ஸ் (இரத்த அழுத்த 
எ்திரப்பு மருந்துகள்)— கணகோணிக்க்பபைடட 
அரம்பபைில் மடடுநம பையன்பைடுத்தவும் (I.C.U.)
 ∙ ்தன்னியக்க டிஸ்ரெஃ்ப்ளக்ஸியோ 
அத்தியோயத்தின் தீர்மோனத்திற்கு்ப 
பைிறைகு குரறைந்்தது 2 மணிந�ரஙகளுக்கு 
அறைிகுறைிகரளயும் இரத்த அழுத்ததர்தயும் 
கணகோணிக்கவும். 
 ∙ ்தன்னியக்க டிஸ்ரெஃ்ப்ளக்ஸியோ கோல்-ரக 
வலி்பபு, பைக்கவோ்தம் அல்லது மரணத்திற்கு 
வேிவகுக்கும்!

*மருத்துவர் கவனத்்திற்கு*

தன்னியக்க டிஸ்ரெஃப்ளெகஸியா 
(AD) உளளெ குழந்த்களுககு 

பரனிநது்ரக்கபபடும் சி்கிச்ச 
பின்வருமாறு

்பையர்:

______________________________________

மருத்துவ வரலாறு

அடி்பபைரட இரத்த அழுத்தம்:

______________________________________

அடி்பபைரட உடல் ்வ்பபை�ிரல:

______________________________________

கோயத்தின் �ரம்பைியல் இரு்பபைிடம்:

______________________________________

மு்தன்ரம சுகோ்தோர வேஙகு�ர்:

______________________________________

்்தோரலநபைசி எண:

______________________________________

ஒவவோரம:

______________________________________

அவசர கால த்ாடர்பு

அவசர அரே்பபைின் நபைோது:

______________________________________

உறைவு முரறை:

______________________________________

்்தோரலநபைசி எண:

______________________________________

என்னுடடய ்கவல்
குழந்ந்தகள்  
மருததுவத்திறகோக ே்திப்பு 

்ன்னனியகக 
டிஸதரெஃபதளெகஸியா 
(AD)

இநத ்்வளெனியீட்டை சமூ்க ்வாழக்்கக்கா் நிர்வா்கம் (ACL), அ்மரனிக்க 
சு்காதார மற்றும் ம்னித சச்்வ்கள து்ை (HHS) ACL/HHS ஆல் 100 
சதவீத நிதியுத்வியுடைன ்மாததம் $8,700,000 நிதி உத்வி ்விருதின ஒரு 
பகுதியா்க ஆதரனிக்கிைது. உளளெடைக்கங்கள ஆசிரனியரனின(்கள) மற்றும் 
ACL/HHS அல்்லது அ்மரனிக்க அரசாங்கததின உததிசயா்கபூர்வ 
்கருததுக்க்ளெசயா, ஒபபுத்்லசயா குைிக்க ச்வண்டிய அ்வசியமனில்்்ல. 

அது என்ன:
இரத்த அழுத்தம் என்பைது இ்தயத்திலிருந்து 
உடலின் மற்றை பைகு்திகளுக்கு இரத்தம் எவவளவு 
�ன்றைோக பைோய்கிறைது என்பை்தற்கோன அளவீடு ஆகும். 
்தன்னியக்க டிஸ்ரெஃ்ப்ளக்ஸியோ (AD) ்்தோரோசி 
டி 6 மடடத்திற்கு நமநல முது்கலும்பு கோயம் 
உளளவர்களின் இரத்த அழுத்ததர்த பைோ்திக்கிறைது. 
தீஙகு விரளவிக்கும் அல்லது நவ்தரனயோன ஒன்று 
அவர்கரளத துன்புறுததும்நபைோது அவர்களின் உடல் 
குே்பபைமரடகிறைது, அது என்ன்வன்று அவர்களோல் 
்சோல்வது கடினம். இ்தனோல் அவர்களின் உடல் 
பீ்தியரடந்து அவர்களின் இரத்த அழுத்தம் 
அ்திகரிக்கச் ்சய்கிறைது. அவர்களின் இரத்த 
அழுத்தம் அ்திகமோக இரு்பபைது பைோதுகோ்பபைற்றைது. 
எது அவர்கரள கோய்பபைடுததுகிறைது என்பைர்தக் 
கணடுபைிடிதது அர்த அகற்றுவது முக்கியம். இர்தச் 
சரி்சய்யோமல் இரு்பபைது ஆபைத்தோனது மற்றும் அந்்த 
�பைரர மிகவும் ந�ோய்வோய்்பபைடுத்தக்கூடியது.

்ன்னனியகக 
டிஸதரெஃபதளெகஸியா என்்பது 
ஒரு மருத்துவ அவசரநதிடல!

த்பாதுவான காரணஙகள்:
 ∙ முழு சிறுநீர்்பரபை

 ∙ முழு குடல்/ மலச்சிக்கல் 

 ∙ கோயஙகள

 ∙ உரடந்்த 
எலும்புகள

 ∙ ந்தோல் 
எரிச்சல்

 ∙ ்்தோற்றுகள

 ∙ உளந�ோக்கி 
வளர்ந்்த 
கோல் 
�கஙகள

 ∙ வலி அல்லது அ்சௌகரியதர்த ஏற்பைடுத்தக்கூடிய 
ஆனோல் �ரம்பைியல் கோயம் மடடத்திற்கு கீநே 
அரமந்துளள �ிரல அல்லது �ரடமுரறைகள.



த்பாதுவான எசசரனிகடககள் & 
அறிகுறிகள்

என்ன தசயவது

காயத்்தின் நதிடலககு மமல்
 ∙ உயர் இரத்த அழுத்தம் (இரத்த அழுத்தத்தில் 
விரரவோன அ்திகரி்பபு, குேந்ர்தகளில் 
வேக்கதர்த விட 15 மிமீ எச்்ி 
சிஸடோலிக் அ்திகமோகும் மற்றும் இளம் 
வய்தினர்களுக்கு வேக்கதர்த விட 15-20 
மிமீ எச்்ி சிஸடோலிக் அ்திகமோகும்)

 ∙ பைிரோடி கோர்டியோ (்மதுவோன இ்தய துடி்பபு) 
அல்லது டோக்ரிக்கோர்டியோ (நவகமோன இ்தய 
துடி்பபு)

 ∙ மிகுந்்த ்தரலவலி

 ∙ பை்தடடமோக பை்தடடமோக உணர்்தல் / 
கவரலபைடு்தல் / அஞ்சு்தல்

 ∙ சிவ்பபு கன்னஙகள / கழுதது/ந்தோளகள

 ∙ மஙகலோன கண பைோர்ரவ

 ∙ மூக்கரட்பபு

 ∙ வியர்த்தல்

 ∙ சிலிர்த்தல் / மயிர் ்�றைிக்கச் ்சய்்தல்

 ∙ கூச்ச உணர்வு

காயத்்தின் நதிடலககு கீமே
 ∙ வயிற்றுக்நகோளோறு, நீஙகள மலம் 
கேிக்கநவணடும் என்பைது நபைோல் உணரு்தல்

 ∙ கோய்ச்சல் இன்றைி குளிர்்தல்

 ∙ அ்திக ஈரமோன அல்லது குளிர் மற்றும் 
வியர்ரவ

 ∙ இளஙகுலிரனோ

 ∙ ்வளிறைி்பநபைோ்தல்

எழுந்து உடகோரவும்—எழுந்து உடகோரவும் 
அல்லது ்தரலரய 90 டிகிரி உயர்த்தவும்.

முக்கியமோக: இரத்த அழுத்தம் சீரோகும் வரர 
உடகோர்ந்து இருஙகள.

எடுததுவிடெவும்—எஇறுக்கமோக ஏதுவோக 
இருந்்தோலும் அர்த கேற்றைவும் அல்லது 
்தளர்த்தவும்.

இரத்த அழுத்ததந்த ்ரிேோர்ககவும்—உஙகள 
இரத்த அழுத்தம் இயல்ரபை விட அ்திகமோக 
இருந்்தோல், ஒவ்வோரு 5 �ிமிடஙகளுக்கும் 
ஒருமுரறை நசோ்திக்கவும் (குேர்தகளுக்கு 
வேக்கமோன அழுத்தம் எச்.்ி க்கு 15 மிமீ, 
மற்றும் இளம்பைருவத்தில் வேக்கமோன 
அழுத்ததர்த விட 15-20 மிமீ எச்.்ி). சரியோன 
அளவு இரத்த அழுத்த சுற்று்பபைடரட 
பையன்பைடுத்த்பபைடுவர்த உறு்தி்சய்யவும்.

்சிறுநீரப்நேநை ்ரிேோர்ககவும்—உஙகள 
சிறுநீர்்பரபைரய கோலி ்சய்யுஙகள 
(அ்தோவது, உஙகள சிறுநீர் இறைக்குங 
குேோய்ரய கோலி ்சய்யுஙகள). உஙகளிடம் 
ஒரு உளளரமந்்த வடிகுேோய் இருந்்தோல், 
அது வரளந்்திருக்கிறை்தோ அல்லது கின்க் 
்சய்ய்பபைடடுளள்தோ என்று நசோ்திக்கவும்.

குடெநை ்ரிேோர்ககவும்—மரதது்பநபைோகச் 
்சய்யும் ்்ல்லி அல்லது களிம்ரபை்ப 
பையன்பைடுத்திய பைிறைகு உஙகள குடரல 
நசோ்திக்கவும். 

்ருமதந்த ்்ோ்தி்ககவும்—உஙகள சருமத்தில் 
ஏந்தனும் பு்திய கோயஙகள, புணகள, 
கோயஙகள, தீக்கோயஙகள, வீக்கஙகள, 
்வடடுக்கள, பூச்சி கடித்தல் நபைோன்றைரவ 
இருக்கிறை்தோ என்று நசோ்திக்கவும்.

ேிற மூைதந்த்க கண்டெறசிைவும்—அறைிகுறைிகள 
சரி்சய்ய்பபைடோவிடடோல் உஙகரள 
கோய்பபைடுத்தக்கூடிய நவறு எர்தயும் 
கணடறைியவும்.

உ்தவிநை ைோடெவும்—அறைிகுறைிகரள 
உடனடியோக நீஙகளோகநவ கணடறைிய 
முடியோவிடடோல், அ்திக உ்தவிரய்ப ்பைறை 
உஙகள மருததுவரின் அலுவலகதர்த 
்்தோடர்பு்கோளளவும் அல்லது அருகிலுளள 
அவசர அரறைக்குச் ்சல்லவும்.

முக்கியமோன: நீஙகள மருததுவமரனக்குச் 
்சன்றைோல், உஙகளுக்கு 
டிஸ்ரெஃ்ப்ளக்ஸியோவோக இருக்கலோம் 
என்றும், உஙகள இரத்த அழுத்தம் 
சரிபைோர்க்க்பபைட நவணடும், உடகோர்ந்்திருக்க 
நவணடும், அ்தற்கு என்ன கோரணம் 
என்று கணடுபைிடிக்க நவணடும் என்று 
மருததுவர்கள மற்றும் ்சவிலியர்களிடம் 
கூறுஙகள.

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

்்தோரலநபைசி: 800-539-7309
www.ChristopherReeve.org

707 North Broadway
Baltimore, MD 21205

்்தோரலநபைசி: 443-923-9230
www.spinalcordrecovery.org


