
அது என்ன

ஆழமான நரம்பு த்ராம்்பாசிஸ் (DVT) 
எனபது நரம்புகளில் ஏறபடும் இரத்த 
உறைவு ஆகும், இது பபரும்பாலும் கால் 
அல்்லது றகயில் காணபபடுகிைது, இது 
உட்புை ்திசு ்ச்தம், எடிமா (வீககம்) மறறும் 
்்தால் முைிவு ஆகியவறறை ஏறபடுததும் 
முறனககு இரத்த ஓட்்டம் இல்்லா்த்தறகு 
வழிவகுககும். உறைவு ்தளரவாக உற்டந்து, 
நுறரயீரல் ்தகறகயற்டபறப (PE) ஏறபடுததும் 
நுறரயீரலுககு பயணம் பசயய்லாம், இது 
சுவாசம் மறறும் இ்தய பசயல்பாட்ற்ட 
பா்திககும், அல்்லது மூறளககு பககவா்தம் 
மறறும் மரணத்திறகு வழிவகுககும். 
உஙகளுககு முதுபகலும்பு காயம் (SCI) 
ஏறபட்்டால், இரத்த உறைவுககான ஆபதது 
ஆரம்பிதது, 72 மணி ்நரத்திறகுப பிைகு 
ப்தா்டஙகி வாழநாள் முழுவதும் நீடிககும். 
பபரும்பா்லான நபரகள் முதுபகலும்பு 
காயத்திறகுப பிைகு இரத்த உறைறவ 
உருவாககுகினைது. இரத்தக கட்டிகளுககு 
சிகிசறசயளிககபபட்்டவரகளில் 
கிட்்டத்தட்்ட பா்தி ்பர மறை கட்டிகளால் 
பா்திககபபடுகினைனர.

ஆழமா்ன நரம்பு த்ராம்்பாசிஸ் எனபது 
ஒரு மருததுவ அவசரநிலை. உங்கள் 
சு்காதார வழஙகுநலர உட்னடியா்கப் 

பார்க்கவும்.

உஙகள் இரத்தத்தின நிற்லறய 
ம்திபபீடு பசயய ஆயவக 

்சா்தறனகளுககான ஆர்டரகறள 
சரியான ்நரத்தில் பினபறை 

்வண்டியது அவசியம்.

ப�ொருத்தமொக, உஙகள் முகககியமொன 
ஆழமொன நரம்பு த்ரொம்்�ொசிஸ் 
வரலொற்றை உஙகள் சுகொ்தொர 
நகிபுணரிடம் ப்தரிவிககவும்:

   எனக்கு பக்்கவாதம் அல்லது முதுக்கலும்பு 
்காயம் உள்ளது, இது ஆழமான நரம்பு 
த்ராம்்பாசிஸுக்கு அதி்க ஆபத்த 
ஏறபடுதது்கிறது.

      எனக்கு முந்தய ஆழமான நரம்பு 
த்ராம்்பாசிஸ் இருநதது அல்லது ஆழமான 
நரம்பு த்ராம்்பாசிஸின் குடும்ப வர்லாறு 
உள்ளது.

      ஆழமான நரம்பு த்ராம்்பாசி்ஸத 
தடுக்்க நான் இரதத தின்னர்க்்ள 
எடுததுக்க்காள்கி்றன் அல்லது ஆழமான 
நரம்பு த்ராம்்பாசிஸுக்கு இரதத 
தின்னர்க்்ள எடுபப்த நான் சமீபததில 
நிறுததிவிட்டேன்.

ஆழமொன நரம்பு 
இரத்த உ்றைவு 
(DVT)  ∙ மருததுவம்னயில அனுமதிக்்கபபடே 

்வண்டிய எநதகவாரு ்கடு்மயான ்நாயும் / 
நீடிதத அ்சயா்ம

 ∙ வரம்பு மறறும் நீடடிபபு திறன் இல்லாமல, 
குறிபபா்க 4 மணி ்நரததிறகும் ்ம்லா்க 
உங்க்ளால முடிவ்த விடே நீண்டே ்நரம் 
உட்காரநதிருபபது

 ∙ புற அதிர்சசிபபுண்

 ∙ ்கால்கள அல்லது ்்க்க்ளில எஙகும் 
கவ்ளிபபுற அழுததம், குறிபபா்க முழங்கால, 
இடுபபு, முழங்்க அல்லது அடிவயிறறு 
பின்புறததில

 ∙ மீள ்கால ்ப பட்டே்கள, சுருக்்கபபடடே அல்லது 
சுருடடேபபடடே ்காலு்ற்கள அல்லது சாக்ஸ், 
சுருக்்கபபடடே ்பன்ட அல்லது சட்டே்கள 
்பான்ற இறுக்்கமான ஆ்டே்கள

 ∙ அரிதமியா ்பான்ற சி்ல அசாதாரணமான 
இதய பிர்சச்ன

 ∙ அதி்கரிதத இரதத உ்றதலுக்்கான 
முன்்கணிபபு

 ∙ வயது அதி்கரிக்கும்

 ∙ வாயவழி ்கருதத்டே அல்லது ஹார்மான் 
மாறறு சி்கி்ச்ச 

 ∙ அறு்வ சி்கி்ச்ச

 ∙ முந்தய இரதத உ்றவு ஒரு புதிய 
இரததததில அதி்க ஆபத்த உருவாக்கு்கிறது

 ∙ மரபணு முன்்கணிபபு

ப�ொதுவொன கொரணஙகள்

கபயர:

______________________________________

மருததுவ வரலொறு

அடிபப்டே இரதத அழுததம்:

______________________________________

அடிபப்டே உடேல கவபபநி்்ல:

______________________________________

்காயததின் நரம்பியல இருபபிடேம்:

______________________________________

முதன்்ம சு்காதார வழஙகுநர:

______________________________________

கதா்்ல்பசி எண்:

______________________________________

ஒவவா்ம:

______________________________________

அவசர கொல ப்தொடர்பு

அவசர அ்ழபபின் ்பாது:

______________________________________

உறவு மு்ற:

______________________________________

கதா்்ல்பசி எண்:

______________________________________

என்னு்டய ்தகவல்

இந்த வெளியீட்டை சமூக ொழ்க்க்ககான நிரொகம் (ACL), அவெரி்கக 
சுகா்தார ெற்றும் ெனி்த சச்ெகள் து்ை (HHS) ACL/HHS ஆல் 100 
ச்தவீ்த நி்தியு்தெியுடைன் வொத்தம் $8,700,000 நி்தி உ்தெி ெிரு்தின் ஒரு 
பகு்தியாக ஆ்தரி்ககிைது. உள்ளடை்ககஙகள் ஆசிரியரின்(கள்) ெற்றும் 
ACL/HHS அல்்லது அவெரி்கக அரசாஙகத்தின் உத்திசயாகபூரெ 
கருதது்கக்ளசயா, ஒப்பு்த்்லசயா குைி்கக செண்டிய அெசியெில்்்ல.



சுகொ்தொர வழஙகுநருககு 
அல்லது மு்தலில் உ்தவி 

அளிப�வர்

உணரதிறன் மறறும் வலி்யப பு்கார்ளிக்கும் 
திறனின் கு்றபாடு ்காரணமா்க பக்்கவாதம்/
முதுகுத தண்டு ்காயம் உள்ள நபருக்கு 
ஆழமான நரம்பு இரதத உ்றவு ்நா்யக் 
்கண்டேறிவது ்கடினமா்க இருக்கும். 
ஆழமான நரம்பு த்ராம்்பாசிஸ் உள்ளது 
சந்த்கிக்்கபபடடோல ்சாத்ன கசயய 
அறிவுறுததபபடு்கிறது. அதிர்சசி்கரமான 
முதுகுத தண்டு ்காயம் உள்ள கபரும்பா்லான 
நபர்களுக்கு நரம்பு வழி வடி்கடடி்கள இருக்கும், 
இது மூடடு்க்ளில இருநது இதயததிறகு 
இரதத ஓடடேம் திரும்புவ்தக் கு்றக்கும், 
இதனால ஆழமான நரம்பு இரதத உ்றவு 
ஏறபடுவதற்கான வாயபபு அதி்கரிக்்கிறது, 
ஆனால இரதத உ்றவு நு்ரயீரல தமனிக்கு 
பயணிபப்தத தடுக்்கிறது.

விர்ச்சாவின் ட்ரயாட ்காரணமா்க 
முதுகுத தண்டு ்காயததில ஆழமான நரம்பு 
இரதத உ்றதல ஏறபடேக்கூடிய ஆபத்த 
அதி்கரிக்்கிறது:
 ∙ சி்ர நி்்லபபுததன்்ம

 ∙ ்ஹபர்்காகு்லபிலிடடி

 ∙ உளளுறுபபு ்காயம்

தன்னியக்்க டிஸ்கரெஃபக்ளக்ஸியா்வப 
பாரதது கபாருததமான சி்கி்ச்ச்ய 
்மறக்காளளுங்கள.

�ககவொ்தத்தொல் �ொ்தகிககப�டட 
ந�ர்களுககொன சிககிச்சயொனது 

அ்னவருககும்  
ஒ்ர மொ்தகிரியொக இருககும்.

ஆழமொன நரம்பு த்ரொம்்�ொசிஸிறகொன 
ப�ொதுவொன ்சொ்த்னகள்
 ∙ டோப்ளர அலடரா்சா்னா்கிராபி—
பரிநது்ரக்்கபபடு்கிறது

 ∙ ்ரடி்யா்காண்டராஸ்ட கவ்னா்கிராபி

 ∙ டி-்டேமர ்சாத்ன

 ∙ PE க்்கான V/Q ஸ்்்கன் அல்லது ஸ்்பரல CT

்நொயறைி்தலுககுப �ிறைகு என்ன பசயய 
்வண்டும்

 ∙ இறுக்்கமான அல்லது ்காற்றாடடேமான 
்காலு்ற்கள

 ∙ இரதத தின்னர்கள (ஆன்டி்்காகு்்லஷன் / 
இரதத உ்றதல தடுபபான்)

- கு்றநத மூ்லக்கூறு-எ்டே கஹபபரின் 
(முதுக்கலும்பு ்காயததில சிறநத 
்தரவு)

- பகுதகதடுக்்கபபடோத கஹபபரின்

- வாரெஃபரின்

 ∙ அறு்வ சி்கி்ச்ச

- இரதத உ்றவு பததி்யத தடுக்்க 
இரததக் குழாயில ்வக்்கபபடும் 
ஒரு வடி்கடடி (அதி்க ஆபததுடேன் 
பரவக்கூடிய).

- த்ராம்்பாம்்பாக்லக்்டோமி 
(உ்ற்வ அ்கறறுதல)

 ∙ இரதத உ்றத்்ல ்க்ரததல (உ்றவு 
பஸ்டேர) மருநது்கள

- திசு பி்ளாஸ்மி்னாகென் இயக்்கி t-PA

- யூ்ரா்கி்னஸ்

- ஸ்டகரப்டோ்கி்னஸ்

ஆழமொன நரம்பு த்ரொம்்�ொசிஸின் 
ப�ொதுவொன அ்டயொளஙகள் மறறும் 
அறைிகுறைிகள்

 ∙ ்கால அல்லது ்்க வீக்்கம் 

 ∙ ்கால, கதா்டே அல்லது ்்கயில உள்ள 
கமன்்மயான பகுதி

 ∙ பாதிக்்கபபடடே பகுதிக்கு ்மல ்தால 
கவபபமா்க இருக்கும்

 ∙ பாதிக்்கபபடடே பகுதிக்கு ்மல சிவததல 
அல்லது கவ்ளிர நிறமாறறம்

 ∙ வலி

 ∙ ்்லசான ்காய்சசல

 ∙ ்காயததின் நரம்பியல நி்்ல டி6 அல்லது 
அதறகு ்மல இருநதால தன்னியக்்க 
டிஸ்கரெஃபக்ளக்ஸியாவின் அறிகுறி்கள

நு்ரயீரல் ்தக்கய்டப�ின் 
ப�ொதுவொன அ்டயொளஙகள் மறறும் 
அறைிகுறைிகள்

 ∙ கநஞ்சு வலி

 ∙ மூ்சசு திணறல

 ∙ இருமலின் ்பாது இரததம் கவ்ளி்யறுதல

 ∙ வரவிருக்கும் பிர்சச்னயின் உணரவு

 ∙ ்வ்கமான அல்லது கமதுவான இதயத துடிபபு

 ∙ மன நி்்லயில மாறறம்

 ∙ ்காய்சசல

 ∙ கபருமூ்சசு விடுதல

ஆழமொன நரம்பு த்ரொம்்�ொசி்ைத 
்தவிர்கக ்்த்வயொன உ்தவிககுறைிபபுகள்

 ∙ நாற்காலியில அமரும்்பாது பின்புறததில 
உங்கள ்்க்ய கதாங்க விடோதீர்கள

 ∙ ்கால ்மல ்கால ்பாடடு அமரவ்த 
தவிரக்்கவும்

 ∙ உட்காரநதிருக்கும்்பாது உங்கள நாற்காலி 
உங்கள முழங்கால்க்ளின் பின்புறததில 
அடிக்்க அனுமதிக்்காதீர்கள

 ∙ உங்கள துணி்க்்ள சரிகசயயவும், அதனால 
அ்வ இறுக்்கமா்க இருக்்காது, குறிபபா்க 
அடிவயிறறு பகுதியில அல்லது இடுபபில 
பகுதியில

 ∙ சுருக்்கமில்லாத அல்லது இரதத ஓடடேத்த 
தடுக்்காத ்காலு்ற்க்்ள அணியுங்கள

 ∙ சிறுநீர்க ்பயின் பட்டே்க்்ள த்ளரவா்க 
அணியுங்கள 

 ∙ வாயவழி ்கருதத்டே மறறும் ஹார்மான் 
மாறறீட்டேத தவிரக்்கவும்

 ∙ பு்்கபப்த நிறுததுங்கள

 ∙ உங்கள ்்க்கால்க்்ள கமதுவா்க 
ந்கரததுங்கள

 ∙ முழங்்க, ்கால்க்்ள அடிக்்கடி 
பரி்சாதிக்்கவும், ்த்வபபடடோல 
்கண்ணாடி்யப பயன்படுததவும்

 ∙ ்்க்கள அல்லது ்கால்க்்ள மசாஜ் கசயய 
்வண்டோம்

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

கதா்்ல்பசி: 800-539-7309
www.ChristopherReeve.orgwww.spinalcordrecovery.org

தலையங்க விமர்சனம்:

Linda M. Schultz, PhD, CRRN


