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மருததுவமடனயில்

என்னுடைய இதயததுககு என்ன
நைநதது?
உங்களு்டய இதைய நி்ை மற்றும் 
சிகிச்ெ்யப புரிநதுத்காள்தைல் உங்கள் 
குணம்டதைலுககு உதைவும், அததுடன் 
உங்க்ளக கு்றைநதை ்க்வ்ையும் 
அசெவுணர்வும் த்காணட்வராககும்.

உஙகளுடைய இதயப் பிரச்ெடனடய
விளககுமாறு உஙகளுடைய மருததுவடர 
அல்்லது தாதிடயக ரகளுஙகள்.
உஙகள் வீடடிற்கு எடுததுச் செல்்லவும 
தகவல்கடள உஙகளுககு வழஙகுமாறு 
ரகளுஙகள்.

இது ஏன் நைநதது?
உஙகள் இதய நிட்லககு உஙகள் 
மருததுவரால் அல்்லது செவிலியரால் ெி்ல 
காரணஙகடள விளகக முடியும. இநதக 
காரணஙகள் ஆபதது உணைாககககூடிய 
காரணிகள் என்று அடழககப்படுகின்றன.
உஙகளுககு அதிக ஆபதது காரணிகள் 
இருப்பின், உஙகளுககு அரநகமாக 
இதயப் பிரச்ெடன இருககும வாய்ப்பு 
இருககின்றது.

புடகததல் உயர் இரதத 
அழுததம

என்னுடைய இதயததிற்கு என்ன 
நைநதது?
நான் வீடடிற்குத திருமபியதும 
எனககு உதவி ரதடவப்படுமா?
என்னுடைய காயதடத எப்படிக 
கவனிப்பது?
நான் குணமடைய எவவளவு கா்லம
எடுககும?
எனககு என்ன ரொதடனகள் 
ரதடவ?
நான் எவவளவு கா்லம மருததுவ 
மடனயில் இருகக ரவணடும?
எனககு என்ன ெிகிச்டெகள் 
வழஙகப்படைன ?
என்னுடைய ஆபதடத 
உணைாககககூடிய காரணிகள் 
என்ன?
எனககுப் பின்சதாைர்தல் 
ரதடவயா?

நீாிழிவு அதிக 
சகாழுப்புச்ெதது

ஆரராககியமற்ற
உணவு

அதிக எடை 
அல்்லது 
பருமனாக 
இருப்பது

மிகவும செயல் 
ஈடுபாடு 
இல்்லாடம

ஆபதடத உணைாககககூடிய காரணிகள் 
பின்வருவனவற்டற உள்ளைககும:

மருதது்வம்னயில் ப்கட்க 
ப்வணடிய ப்கள்வி்கள்

உஙகள் இரதத அழுதததடத 
குடறப்பது ரபான்ற இநத ஆபதடத 
உணைாககககூடிய காரணிகளில் 
மாற்றஙகடளச் செய்வதால் உஙகள் இதய 
ஆரராககியதடத ரமமபடுதத முடியும.



மருததுவமடனடய 
விடடுவி்லகிச் செல்லுதல்

மருததுவமடனடய விடடுப் 
ரபாவதற்கு தயாராகிகசகாணடிருததல்
குணம்டதைல் மருதது்வம்னயில் 
ததைாடஙகுகிறைது அததுடன் நீங்கள் 
த்வளிபயறிய பிறைகு ததைாடர்கிறைது.

உஙகள் தாதி அல்்லது மருததுவாிைம 
விவாதிகக இநத ொிபார்ப்புப் படடியட்லப் 
பயன்படுததவும.

இதய மறுவாழ்வு –
உஙகள் இதயததிற்கு உதவி 
இதைய மறு்வாழ்வு உங்களு்டய 
குணம்டதைலுககு ஒரு முககிய ேகுதியா்க 
உள்ளது

இதய மறுவாழ்வுத திடைம ஒன்றிற்கு 
பாிநதுடரப்பது பற்றி உஙகளுடைய 
மருததுவாிைம அல்்லது செவிலியாிைம
ரகளுஙகள். 
ந கள Heart Foundation Helpline  உ்டய 
காைதார ைத்க் கள ெப்் ய 13 11 12 
என்ற எணணில் அடழகக ாம. 
உஙகளுககு ஒரு உடரசபயர்ப்பாளர் 
ரதடவப்படைால்,  131 450 என்ற 
எணடண அடழககவும.

என்னுடைய இதயததுககு என்ன 
நைநதது அததுைன் எடுகக 
ரவணடிய பராமாிப்பு என்ன 
என்பது எனககுப் புாிகிறது.
எனககு ஆபதடத 
உணைாககககூடிய காரணிகள் 
என்ன இருககின்றன என்பதும, 
அததுைன் அவற்டற நிர்வகிகக 
நான் என்ன செய்ய ரவணடும 
என்பதும சதாியும.
இதய மறுவாழ்வு திடைம 
ஒன்றிற்குப் பாிநதுடரததல் ஒன்று 
என்னிைம உள்ளது.
என்னுடைய மருநதுகடளயும 
அவற்டற எவவாறு எடுததுக 
சகாள்வது என்பதும எனககுப் 
புாிகிறது.
எனககு மார்பு வலி அல்்லது மற்ற 
மாரடைப்பு எச்ொிகடக அறிகுறிகள் 
ஏற்படைால் என்ன செய்ய. 
ரவணடும என்று எனககுத சதாியும
என் உள்ளூர் மருததுவருைன் 
ஒரு பின்சதாைர் ெநதிப்டப 
ஏற்பாடு செய்ரவன் / ஏற்பாடு 
செய்துள்ரளன்.
வீடடுப் பராமாிப்பு மற்றும பிற 
ஆதரவு ரெடவகடள எனககுத 
சதாியும.

ஆபதடத உணைாககககூடிய காரணிகள்
பின்வருவனவற்டற உள்ளைககும:

இதைய மறு்வாழ்வுத திடடம் ஒன்று 
உங்களுககு உதைவும்:

நைம்தேறுதைலுக்கான எனது 
ெரிோர்பபுப ேடடியல் 

✔ நைநதவற்றிற்கு ஈடுசகாடுததல்
✔ உஙகளுடைய இதய நிட்ல பற்றி

ரமலும அறிநதுசகாள்ளுஙகள்
✔ உஙகளுககு ஆபதது

உணைாககககூடிய காரணிகடள 
நிர்வகிககவும

✔ உஙகளுடைய மருநதுகடளப் பற்றியும
அவற்டற எவவாறு எடுப்படதயும
அறிநதுசகாள்ளுஙகள்.

✔ அன்றாை செயல்பாடுகடளத
திருமபவும செய்யுஙகள்,
ஆரராககியமாகச் ொப்பிடுஙகள்.

✔ மாரடைப்பு எச்ொிகடக
அறிகுறிகடளப் புாிநது சகாள்ளுஙகள்



குணமடையும திடைம

ஆபராககியமான இதையததிற்்கான நட்வடிக்்க்கள்

இதய மறுவாழ்வில் க்லநதுசகாள்ளுஙகள்

உஙகளுடைய மருநதுகடளத சதாைர்நது 
எடுததுக சகாள்ளுஙகள்

உஙகளுடைய உணர்வுகடளக
கவனிததுக சகாள்ளுஙகள்

மாரடைப்பு எச்ொிகடக அறிகுறிகடள அறிநதிருஙகள்

உஙகளுடைய மருததுவருைன் சதாைர்நது 
செய்லாற்றுஙகள்

உஙகளுடைய ஆபததுக காரணிகடளக
கடடுப்பாடடில் டவததிருஙகள்

ஒரு ஆதரவுக குழுவில் ரெருஙகள்



மாரைடப்புச் ெசயல் திடைததின் (பிற சமாழிகளில் கிைடககின்றன) 
எச்ெ ாிகடக அறிகுறிகடளப் சபறுவதற்கு 13 11 12 ஐ அடழயுஙகள் 

அல்்து health@heartfoundation.org.au ககு மின்னெஞல் ெசய்யுஙகள்
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மருததுவமடனயில்

உதவியவா்:

இதய ஆரராககியத தகவல்களுககு 
அடழயுஙகள் 13 11 12 அல்்து 
www.heartfoundation.org.au

உஙகளுககு ஒரு உடரசபயர்ப்பாளர் 
ரதடவப்படைால், 131 450 ஐ 
அடழககவும, Heart Foundation ஐ 
ரகடகவும.
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பயன்பாடடு விதிகள்: இநத உள்ளைககம சபாதுத தகவல்கள் மற்றும கல்வி ரநாககஙகளுககாக மடடும உருவாககப்படடுள்ளது. இது மருததுவ 
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ரெடவககான அஙகீகாரம அல்்ல.

இநதத தகவலின் உள்ளைககதடதத தயார் செய்வதில் மிகுநத கவனம செலுததப்படடிருநதாலும, National Heart Foundation of Australia, அதன் 
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நமபி ஏற்படும எநதவிதமான இழப்பு அல்்லது ரெதம உள்ளிடை எநதப் சபாறுப்புககடளயும ஏற்றுகசகாள்ள முடியாது. 

இநதத தகவல்கள் மூன்றாம தரப்பினாின் திடைஙகளில் அல்்லது சபாருடகளில் காண்லாம. இது மூன்றாம தரப்பினாின் அடமப்புககள், 
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