ச ோயோளியிை் டபயர்
வயது
ஒரு மணிச ரத்தில் உள் டளடுக்க சவண்டிய
ீ ரோகோரத்திை் அளவு
அடுத்த முழு குருதி எண்ணிக்னகப் பரிச ோதனை )FBC)
ட ய் ய சவண்டிய ோள் மை் றும் ச ரம்

டெங் கு ந ோயோளியய வீெ்டில் யைத்துப் பரோமரிப் பதற் கோன
அறிவுயரகள்

• டெங் கு NS1 பரிச ோதனை மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பெ்ெ எல் லோ ச ோயோளிகனளயும்
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க சவண்டிய கெ்ெோயம் இல் னல.

• ஒரு எதிர்மனை NS1 பரிச ோதனை முடிவோைது டெங் கு ச ோய் இல் னல எை் பனத
உறுதிப்படுத்தோது.

• தகுதி வோய் ்த ஒரு மருத்துவரிை் ஆசலோ னையிை் படிசய டெங் கு ச ோயோளியிை் வீெ்டு
பரோமரிப்போைது முை் டைடுக்கப்பெ சவண்டும் .

•

ோளோ ்த முழு குருதி

எண்ணிக்னகப் பரிச ோதனையிை் )FBC) குருதி சி
் றுத்தெ்டு

(பிசளெ்டலெ் – Platelet)
எண்ணிக்னகக்கு
அனுமதிப்பதை் கோை முடிவோைது எடுக்கப்படும் .

ஏை் பசவ

இலகுைோன வீெ்டு பரோமரிப் பிற் கோக ந ோயின் ஆரம் ப
பின்பற் ற நைண்டிய அறிவுறுத்தல் கள்

1.
2.

னவத்திய ோனலயில்

ியலயின் நபோது

ஓய் வு
உெல் ஓய் வோைது
அதிகமோக பரி ்துனரக்கப்படுகிைது.
ீ ங் கள் வீெ்டில் தங் கி ஓய் டவடுத்தல் அவசியம் .
கோய் ச்சயலக் கெ்டுப் படுத்தல்

• பரசிெ்ெசமோனல மோத்திரம் பயை் படுத்தவும் .
• கோய் ் னலக்
குனைக்க
ஒருசபோதும்

இபுபுரூபன்,

யெக்நலோபினோக் , நமபனமிக் அசிெ் மற் றும் டசடலநகோக்சிப்
சபோை் ை NSAIDS மரு ்துகனளப் போவிக்க சவண்ெோம் .

• கோய் ் னலக் கெ்டுப்படுத்த ஒருசபோதும் ப் ரெ்னிடசோநலோன் ,
டெக்சோநமதநசோன்
போவிக்க சவண்ெோம் .

சபோை் ை

ஸ்நரோயிெ்

மரு ்துகனளப்

• பரசிெ்ெசமோல் அளவு மை் றும் கோய் ் னலக் கெ்டுப்படுத்தல்
டதோெர்பில்
உங் களது
பிை் பை் ைவும் .

னவத்தியரிை்

அறிவுனரகனளப்

• ஒத்தெம் பிடித்தல் – உெலில் உஷ்ணம் இருக்கும் சபோது,
தூய் னமயோை துவோனய மிதமோை சூடுள் ள
ீ ரில் சதோய் த்து,
சமலதிக
ீ னர பிழி ்து அகை் றிய பிை் அனதக்டகோண்டு
ச ோயோளியிை்
உெனல
துனெக்கவும் .
இது
கோய் ் னல
வினரவோக குனைக்க உதவும் .

3.

எப் பபோது அல் லது எவ் வளவு கோலத்துக்கு ஒரு தடவவ முழு குருதி எண்ணிக்வகப்
பரிப ோதவை )FBC )ச ய் யப் பட பவண்டும் ?

• உங் களது வைத்தியரது பரிந்துவரக்கு ஏற் ப முழு குருதி
பரிச ோதவைவய
8
மணித்தியோலத்துக்கு
மணித்தியோலத்துக்கு ஒரு தடவை ச ய் யவும்

ஒரு

தடவை

எண்ணிக்வகப்
அல் லது
12

• இயலுமோைைவர விவரைோக( குவறந்தளவு 2 மணித்தியோலங் களுக்குள் )

உங் களது
பரிச ோதவை அறிக்வகவய வைத்தியரிடம் கோண்பித்து சதவையோை மருத்துை
ஆசலோ வைகவளப் சபற் றுக் சகோள் ளவும் .

• குறுதி ் சிறுத்தட்டு எண்ணிக்வக 130000 இற் கு குவறந்திருப்பிை்

உடைடியோக

வைத்தியவர அணுகவும் .

• வைத்தியவரக் கோண ைரும் சபோது உங் களது பரிச ோதவை அறிக்வககள்
அவைத்வதயும் சகோண்டுைரவும் .

4.

உணவு

• பசி

இருக்குமிடத்து
உட்சகோள் ளவும் .

எளிவமயோை

உணவுகவள

• சிைப்பு அல் லது மண்நிற உணவு மற் றும் நீ ரோகோரங் கள்
மலம் அல் லது ைோந்தியுடை் குருதி சைளிைருகிறதோ எை
அைதோைிப்பதில் குழப்பங் கவள விவளவிக்கும் .
எைசை
இைற் வறத் தவிர்க்கவும்

5.

நீ ரோகோரங் கள்

•

சைறும் நீ வர மட்டும் உள் சளடுக்கோது, கைியுப்புக்கவளக் சகோண்ட பழ ் ோறு,
சைள் வள அரிசிக் கஞ் சி, ஜீைைி, இளநீ ர் சபோை் ற நீ ரோகோரங் கவள அதிகளவு
எடுக்கவும் .

•

ோதோரணமோக கழிக்கும் சிறுநீ ரிை் அளவை சபணும் ைவகயில் சபோதுமோைளவு
நீ ரோகோரங் கவளக் குடிக்கவும் .

•

உங் களது உடல் நிவறவய கிசலோகிரோமில் நிறுக்கவும் . நிவற 30kg இற் கும் 50 kg
இற் கும் இவடயில் இருப்பிை் ஒரு மணித்தியோலத்துக்கு உங் கள் நிவறயிை் இரு
மடங் கு ml நீ ரோகோரத்வத உள் சளடுக்கவும்

•

உங் கள் உடல் நிவற 30 kg
ஐ விட குவறைோக இருப்பிை் சதவையோை
நீ ரோகோரத்திை் அளவு மோறுபடும் . உடல் நிவற 50 kg ஐ விட அதிகம் எைிை் ஒரு
மணித்தியோலத்துக்கு 100ml திரை ஆகோரத்வத உள் சளடுக்கவும் .

உடல் நிவற

ஒரு மணி சநரத்தில் உள் சளடுக் கசைண்டிய
நீ ரோகோரத்திை் அளவு

5kg
10 kg
20 kg
30 kg
40 kg
50 kg

20ml
40 ml
60 ml
70 ml
80 ml
100 ml

50 kg ஐ விட கூடிய நிவற

100 ml

• உங் களது நிறைக்கு ஏை் ை,

ஒரு மணி நநரத்தில் உள் ளளடுக்க நேண்டிய திரே

ஆகாரத்தின் சரியான அளறே றேத்தியரிடம் நகட்டு அறிந்து ளகாள் க

• உள் ளளடுக்கும்

நீ ராகாரத்றத

அளவிட

நியமமான

அளவிறட

ளகாண்ட

நகாப்றபறயப் பாவிக்கவும் .

அளவு முகறே

6.

நகாப்றப (200ml)

கண்ணாடி குேறள (300 ml)

வெளியேறும் சிறுநீ ரின் அளவு

•

நீ ங் கள் ஒரு மணிநநரத்தில் உங் கள் நிறைக்கு(kg இல் )
சிறுநீ றர

ளேளிநயை் றும்

ேறகயில்

உள் ளளடுக்க நேண்டும் . இது

உடல்

சமமான அளவு ml

நபாதுமானளவு

நீ ராகாரத்றத

நீ ர்இழப்பு நிறலக்கு உள் ளாேறதத்

தடுக்கும் .

•

நான் கு

மணித்தியாலங் களுக்கு

ஒரு

தடறே

சிறுநீ ர்

கழிப்பதுடன் ,

ளேளிநயறும் அளறேயும் அளவிட நேண்டும் .

•
•

உடல் நிறை (kg இல் )

ஒரு மணித்தியாலத்தில்
கழிக் கப் பட நேண்டிய
சிறுநீ ரின் அளவு.

நான்கு மணித்தியாலங் களில்
கழிக் கப் பட நேண்டிய
சிறுநீ ரின் அளவு.

20 kg

20ml

80 ml

40 kg

40 ml

160 ml

60 kg

60 ml

240 ml

எதிர்பார்க்கப்பட்ட

அளறே

விட

சிறிதளவு

அதிகமான

ளேளிநயை் ைப்படின் எது வித

பிரச்சறனயும் இல் றல.

கழிக்கும்

எதிர்பார்க்கப்பட்ட

சிறுநீ ரின்

இருப்பின்

அளவு

சிறுநீ ரின்

அளறே

விட

சிறுநீ ர்
குறைோக

அளறே சரியான முறையில் நபணும் ளபாருட்டு

நமலதிக திரே ஆகாரத்றத உள் ளளடுக்க நேண்டியது அேசியம் .

•

நநாயாளிக்கு தாகம் எடுத்தால் , தாகம் குறையும் ேறர நாளளான் றுக்கு
3-4 தடறேகள் ேறர நமலதிக திரே ஆகாரங் கறள எடுக்கலாம் .

•

நநாயாளிக்கு

தாகம்

றேத்தியறர அணுகவும் .

ளதாடர்ந்து இருப்பின் இயலுமானேறர விறரோக

உள் ளளடுக்கப்பட்ட நீ ராகாரத்தின் அளவு, ளெளியேறிே சிறுநீ ர் அளவு என் பெற் றற
யநரத்துடன் குறித்து றெத்தல் அெசிேம் . றெத்திேரிடம் ளெல் லும் யபாது
அதறன எடுத்துெ் ளெல் லவும் .
அதற் காக கீழுள் ளது யபான் ற அட்டெறைறேப் பாவிக்கலாம் .
திகதி மற் றும்
யநரம்

உள் ளளடுக்கப் பட்ட
நீ ராகாரத்தின் அளவு (ml)

திகதி மற் றும்
யநரம்

ளெளியேறிே சிறுநீ ர்
அளவு (ml)

பின்ேரும் அறிகுறிகள் காணப் படின் உடனடியாக மருத்துே
ஆவலாசதனதய நாடவும் .

1.
2.
3.
4.
5.

ளதாடர்ெ்சிோன ெயிற் யறாட்டம் அல் லது ொந்தி
(இது உடலின் நீ ர்ெ் ெத்து இழப்றப ஏற் படுத்துெதால் )
தீவிர உடல் இறளப்பு அல் லது யொம் பல் தன் றம
இரத்தப்யபாக்கு ( உடலின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் )
கடுறமோன தறலெலி
கடுறமோன ெயிற் று ெலி

இது தவிர வேறு ஏதாேது உடல் உபாததகள் இருப் பினும் எது வித தாமதமும்
இன்றி தேத்தியசாதலதய நாடவும் .

வேறு வநாய் கள் வபால் இன்றி டடங் கு வநாயின் வபாது காய் ச்சல் குதைேது
வநாய் குணமதடேததக் குறிக் காது. ஏடனனில் காய் ச்சல் குதையும் வபாவத
டடங் கு வநாயின் சிக் கல் கள் ஆரம் பிக் கும் .

டதாை் றுவநாய் விஞ் ஞானப் பிரிவு

சுகாதார, வபாஷதண மை் றும்
சுவதஷ தேத்திய அதமச்சு

வதசிய டடங் கு கட்டுப் பாட்டுப் பிரிவு

