
அது என்ன

செபெசிஸ் என்பது ஒரு உயிருக்கு ஆ்பத்தான 
நிலை, இது ஒரு நநதாயதச்தாற்றுக்கு 
உடலின ்ப்ில் அ்ன செதாந் ்ிசுக்்கலையும் 
உறுபபு்கலையும் ்கதாயப்படுததும்ந்பதாது 
எழு்கிறது. செபெசிஸ் அ்ிர்செசி, ்பை உறுபபு 
செயலிழபபு மற்றும் மரணத்ிற்கு 
வழிவகுக்்கிறது—குறசிப்பதா்க ஆரம்்பத்ில் 
அலடயதாைம் ்கதாணப்பட்டு உடனடியதா்க 
ெசி்கி்சலெயைிக்்கப்படதாவிட்டதால். ்பக்்கவதா்ம் 
/ முதுச்கலும்பு ்கதாயம் உளை ந்பர்கைில், 
ஒரு ச்தாற்று ஒரு ெசிறுநீர ்பதால் 
(ெசிறுநீரபல்ப) ச்தாற்று, நிநமதானியதா 
அல்ைது ்கதாயம், அழுத்த்ின ்கதாரணமதான 
்கதாயம் அல்ைது ்பிற ச்தாற்றுநநதாயதா்கத 
ச்தாடங்கைதாம். நநதாயதச்தாற்று உடனடியதா்க 
்கட்டுப்படுத்ப்படதாவிட்டதால், அது உடல் 
முழுவதும் ்பரவக்கூடும். ்பினனர செபெசிஸ் 
்கணடறசியப்படு்கிறது. செபடிக் அ்ிர்செசி 
என்பது ்கடுலமயதான செபெசிஸ் ஆகும், 
இது இரத் அழுத்த்ில் ஒரு துைியதால் 
உறுபபு செயலிழபபுக்கு வழிவகுக்்கிறது. 
செபெசிஸ் மற்றும் செபடிக் அ்ிர்செசி இரணடும் 
உயிருக்கு ஆ்பத்தானலவ. ெசிை நநரங்கைில் 
செபெசிஸ் இரத் விஷம் அல்ைது முலறயதான 
அழற்ெசி எ்ிரவிலன நநதாயக்குறசி (SIRS) எனறு 
அலழக்்கப்படு்கிறது. 

அறுலவெசி்கி்சலெ அல்ைது ஆக்்கிரமிபபு 
செயல்முலறக்குப ்பிறகு, அல்ைது ஒரு எைிய 
சவட்டு அல்ைது கீறலில் இருநது உடலில் 
்பரவும் நநதாயதச்தாற்று ்கதாரணமதா்க செபெசிஸ் 
ஏற்்படைதாம். 

செபெசிஸ் என்பது ஒரு மருத்துவ 
அவெரநிலையாகும், இது உட்னடியாக 

ெசிகிசலெயளிககப்பட வவண்டும்.

வநாயத்ச்ாற்று உளள எவரும் செபெசிஸின 
வளரசெசியின அ்பாயத்ல்ப ்பற்்சி 

அ்சிந்ிருகக வவண்டும். 

ச்ாடஙகிய மு்ல் மணி வநரத்்ிற்குள 
ெசிகிசலெ மிகவும் சவற்்சிகரமாக உளளது.

செபெசிஸ் / 
சீழத்ச்ாற்று

மருததுவமலன அலமப்பில் நிபுணர்கைதால் 
ெசி்கி்சலெ அைிக்்கப்படு்கிறது. ெசி்கி்சலெயில் 
்பரவக்கூடிய ச்தாற்றுநநதாலயக் ்கட்டுப்படுத் 
நுணணுயிர எ்ிரப்பி்களுடன உடல் 
செயல்்பதாடு்கலை நிலைநிறுததுவ்ற்்கதான 
ஆ்ரவு அடஙகும்.

 ∙ நநதாயதச்தாற்லறக் ்கட்டுப்படுத் நுணணுயிர 
எ்ிரப்பி்கள வழங்கப்படு்கினறன.

 ∙ ச்பதாதுவதா்க, செபெசிஸ் அல்ைது செபடிக் 
அ்ிர்செசி ச்கதாணட ந்பர்கள IV ்ிரவ ெசி்கி்சலெ 
மற்றும் ஆக்ஸிஜலனப ச்பறுவதார்கள.

 ∙ ்னிந்பரின அறசிகுறசி்கைின்படி மருநது்கள 
வழங்கப்படு்கினறன: இரத் அழுத்தல்க் 
்கட்டுப்படுத் மருநது, உயர இரத் 
குளுக்ந்கதாஸுக்கு இனசுலின, வீக்்கதல்க் 
குலறக்்க ்கதாரடிந்கதாஸ்டீரதாயடு்கள மற்றும் 
வலிலயக் ்கட்டுப்படுத் மருநது்கள 
வழங்கப்படு்கிறது.

 ∙ நநதாயதச்தாற்று அல்ைது ெசிக்்கல்்கலைக் 
்கட்டுப்படுத் ந்லவயதான அறுலவ ெசி்கி்சலெ 
ஒவசவதாரு ்பிர்செலனயின அடிப்பலடயில் 
தீரமதானிக்்கப்படு்கிறது.

 ∙ செயல்்பதாட்லட ்பரதாமரிப்ப்ற்கும் 
மீட்சடடுப்ப்ற்கும் ஆ்ரவதான ்கவனிபபுக்கு 
ெசி்கி்சலெ சுட்டிக்்கதாட்டப்படு்கிறது.

 ∙ சுவதாெ அலமபபு ்பதா்ிக்்கப்பட்டதால், செயற்ல்க 
சுவதாெம் ந்லவப்படைதாம்.

 ∙ ெசிறுநீர்க செயலிழபபு இருந்தால், டயதாலிெசிஸ் 
ந்லவப்படைதாம்.

வநாய மீடசடழு்ல்

செபெசிஸிலிருநது மீட்பு ஏற்்படைதாம். ்பை 
ந்பர்கள எஞெசிய செயலிழபபு இல்ைதாமல் 
குணமலட்கிறதார்கள. ெசிை செபெசிஸ் 
்ப்பிப்பிலழத்வர்களுக்கு செபடிக் 
நி்கழவிலிருநது உறுபபு அல்ைது ்ிசு 
நெ்த்ின அடிப்பலடயில் நீணட்கதாை உ்வி்கள 
ந்லவ இருக்கும். மூட்டு்கைில் ்கடுலமயதான 
அ்ிர்செசி ஏற்்பட்டதால், துணடிக்்கப்படைதாம். ெசிை 
நநதாயதாைி்களுக்கு ்பிநல்ய மனஉலை்செல் 
நநதாயக்குறசி உளைது, இது ஒரு மனநை 
நிலை, செபெசிஸ் நி்கழவின அ்ிர்செசியின 
விலைவதாகும்.

ெசிகிசலெகள

ச்பயர:

______________________________________

மருத்துவ வரைாறு

அடிப்பலட இரத் அழுத்ம்:

______________________________________

அடிப்பலட உடல் சவப்பநிலை:

______________________________________

்கதாயத்ின நரம்்பியல் இருப்பிடம்:

______________________________________

ஆரம்்ப சு்கதா்தார வழஙகுநர:

______________________________________

ச்தாலைந்பெசி எண:

______________________________________

ஒவவதாலம:

______________________________________

அவெர காை ச்ாடரபு

அவெர அலழப்பின ந்பதாது:

______________________________________

உறவு முலற:

______________________________________

ச்தாலைந்பெசி எண:

______________________________________

எனனுலடய ்கவல்

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.



சுகா்ார வழஙகுநருககு 
அல்ைது மு்லில் உ்வி 

அளிப்பவர

செபெசிஸ் அல்ைது செபடிக் அ்ிர்செசியின 
நநரமலறயதான விலைவு்கள 
ஆரம்்ப்கதாை நநதாயறசி்ல் மற்றும் 
ெசி்கி்சலெயுடன ச்தாடரபுலடயலவ. 
ெசிை ந்பர்களுக்கு நைெதான செபெசிஸ் 
இருப்பது ்கணடறசியப்படு்கிறது. 
இந் ந்பர்களுக்்கதான மீட்பு எஞெசிய 
்பற்றதாக்குலற்கள இல்ைதாமல் 
முழுலமயலடய முடியும். இருப்பினும், 
செபெசிஸ் மற்றும் செபடிக் அ்ிர்செசி 
ஆ்கியலவ மி்கவும் ்கடுலமயதான 
ெசிக்்கல்்கலை ஏற்்படுததும். செபெசிஸ் 
மற்றும் செபடிக் அ்ிர்செசியிலிருநது வரும் 
ெசிக்்கல்்கள ச்பரும் ்பதா்ிபல்ப ஏற்்படுததும். 
இரத் ஓட்டம் குலறந்தால் எந் உடல் 
உறுபபுக்கும் நெ்ம் ஏற்்படைதாம். உடல் 
உறுபபு்களுக்கு அல்ைது ்ிசு இறபல்ப 
ஏற்்படுததும் முலன்களுக்கு இரத் ஓட்டம் 
இல்ைதா்்தால் ்கட்டி்கள உருவதா்கைதாம். 
உறுபபு நெ்ம் மூலை, இ்யம், நுலரயீரல், 
ெசிறுநீர்கம், ்கல்லீரல் அல்ைது எந் 
உடல் செயல்்பதாடு நமதாெமலடயைதாம். 
முலன்களுக்கு நெ்ம் ஏற்்படுவது 
குடலிறக்்கத்ிற்கு வழிவகுக்கும், 
இ்ன மூைம் உறுபபு துணடிபபு 
ந்லவப்படு்கிறது.

என்ன செயவது

செபெசிஸின வைர்செசிலயத ்விரப்ப்ற்்கதான 
ெசிறந் நடவடிக்ல்க ்டுபபு ஆகும். 

ெசிவத்ல், வீக்்கம், அசெௌ்கரியம், வலி, 
்பதா்ிக்்கப்பட்ட ்பகு்ியில் உள சவப்பம் அல்ைது 
்கதாய்செல் / குைிர ந்பதானற அறசிகுறசி்கைில் 
நமம்்படதா் அல்ைது அ்ி்கரிதது வருவ்தா்கத 
ந்தானறும் ஏந்னும் நநதாயதச்தாற்று 
உளை்தா எனறு ்னிந்பர்கள ்ங்கள சு்கதா்தார 
வழஙகுநரிடம் ஆநைதாெசிக்்க நவணடும்.  
உங்களுக்கு ச்தாற்று இருந்தால் மற்றும் 
ச்தாற்று அல்ைது உடல் எ்ிரவிலன்கலை 
அ்ி்கரிப்ப்ற்்கதான ஏந்னும் அறசிகுறசி்கலை 
அனு்பவித்தால், உடனடியதா்க உங்கள சு்கதா்தார 
வழஙகுநலர அலழக்்கவும் அல்ைது அணு்கவும்.

வொ்ல்னகள

நநதாயதச்தாற்றுக்்கதான ச்பதாதுவதான ஆயவ்க 
நெதா்லன்கள:

 ∙ ்பதாக்டீரியதாவின ்னலம அறசியும் ெசிறுநீர 
்பரிநெதா்லன

 ∙ ்பதாக்டீரியதாவிற்்கதான ்கதாயம் ்கைதா்செதாரங்கள

 ∙ ்பதாக்டீரியதா நதாெசி அல்ைது வதாயவழி சுரபபு

 ∙ ்பதாக்டீரியதா, உலற்ல் ்கதாரணி்கள, 
இ்யம், ்கல்லீரல் மற்றும் ெசிறுநீர்க 
செயல்்பதாடு, ஆக்ஸிஜநனற்றம் அல்ைது 
எைக்ட்நரதாலைட்டு்களுக்்கதான இரத் 
்பரிநெதா்லன்கள

இவமஜிங ஆயவுகள

உள உறுபபு செயல்்பதாட்லட ம்ிப்பிடுவ்ற்கு 
உடல் ஸ்ந்கன செயயப்படைதாம். இந் 
ஸ்ந்கன்கைில் ்பினவருவன அடஙகும்:

 ∙ எக்ஸ்-நர

 ∙ ெசி.டி. ஸ்ந்கன (்கணினிமயமதாக்்கப்பட்ட 
நடதாநமதா்கிரதா்பி)

 ∙ மீசயதாலி

 ∙ எம். ஆர. ஐ. (்கதாந் அ்ிரவு அலை வலரவு 
நெதா்லன)

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

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

தலையங்க விமர்சனம்:

Linda M. Schultz, PhD, CRRN
சு்கதா்தார ச்தாழில்்களுக்்கதான ்பளைி

செபெசிஸின ச்பாதுவா்ன அ்சிகு்சிகள

பினவரும் ்சிை அலைது அலனத்து அறிகுறி்களும் 
இருக்கைாம்:

 ∙ ச்தாற்று அல்ைது ெதாத்ியமதான ச்தாற்று இருப்பது

 ∙ உயரந் சவப்பநிலை, 38.30C அல்ைது 101.30F ஐ 
விட அ்ி்கமதா்க உளைது

 ∙ நவ்கமதான இ்ய துடிபபு, நிமிடத்ிற்கு 90 
துடிபபு்களுக்கு நமல்

 ∙ நவ்கமதான சுவதாெ வீ்ம், நிமிடத்ிற்கு 20 
சுவதாெங்களுக்கு நமல்

இருக்கககூடிய பிற அறிகுறி்கள்: 

 ∙ குழப்பம் அல்ைது ந்கதாமதா

 ∙ எடிமதா குறசிப்பதா்க முலன்கள, ்கழுதது, மு்கத்ில்

 ∙ நீரிழிவு இல்ைதாமல் உயரந் இரத் ெரக்்கலர

 ∙ குலறந் சவப்பநிலை 36 செல்ெசியஸ் அல்ைது 97 
்பதாரனஹீட்டுக்கு கீநழ

ந�ாயறிதலில இநத மாறி்களின கூறு்களும் 
இருக்கைாம்:

 ∙ ஆரம்்ப நநதாயதச்தாற்றசின இடத்ில் அல்ைது 
உடலில் எஙகும் வீஙகும்

 ∙ ந்பதாதுமதான ஆக்ஸிஜன சுமக்கும் இரத்ம் 
அலனதது முக்்கிய உறுபபு்கலையும் அலட்கிறது 
என்பல் உறு்ிப்படுத் உள இரத் அழுத்தல் 
்பரதாமரிக்்க இயைதாலம

 ∙ உறுபபு செயலிழபபு, எந் உள உறுபபு்கைின 
செயலிழபபு

 ∙ ்ிசு ஊடுருவல், உடலின எந்ப ்பகு்ிக்கும் 
ஆக்ஸிஜன ்பற்றதாக்குலற, விரல்்கள / 
ல்க்கள, ்கதால்விரல்்கள / ்கதால்்கைில் எைி்ில் 
்கதாணப்படு்கிறது

உடலில எங்காவது ததாற்று இருககும்நபாது த்சப்சிஸ் 
்கணடறியபபட்டு பினவருவனவற்றில ஒனறு:

 ∙ உறுபபு ்பிறழ்செசி (உறுபபு செயலிழபபு)

 ∙ லைந்பதாக்ஸீமியதா (உங்கள ்ிசுக்்களுக்கு 
ஆக்ஸிஜலனப ்பரப்ப இயைதாலம)

 ∙ ஒலிகுரியதா (ெசிறுநீர சவைியீடு குலற்ல்)

 ∙ ைதாக்டிக் அமிைத்னலம (இரத்த்ில் ஆக்ஸிஜன 
குலற்ல்)

 ∙ உ்செமலடயும் ்கல்லீரல் சநதா்ி்கள (்கல்லீரல் 
செயலிழபபு)

 ∙ மதாற்றப்பட்ட ச்பருமூலை செயல்்பதாடு (குழப்பம்/
ந்கதாமதா)


