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நீரிழிவு ந�ோயுடன் நலமான
வாழ்க்கை
நீரிழிவு ந�ோய் என்பது சிங்கப்பூரிலும் உலகெங்கிலும் அதிகப் பரவலாகி வரும்
நாட்பட்ட ந�ோயாகும்.
நீரிழிவு ந�ோய் சிக்கல்களுக்கு இட்டுச்செல்லக்கூடும். ஆனால், அந்நோயைக்
கட்டுப்பாட்டில்
வைத்திருப்பதற்கு
நீங்கள் பலவற்றைச்
செய்ய முடியும்.
இதன்வழி, நீங்கள் நீண்டகாலம் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை வாழலாம்.
நீரிழிவு ந�ோயைப் பற்றி நீங்கள் மேலும் புரிந்துக�ொள்ள இந்தக் கையேடு
உங்களுக்கு உதவும். அத�ோடு, உங்களை நீங்களே பார்த்துக் க�ொள்வதற்கும்
கற்றுத் தரும். சில எளிய வழிமுறைகள் க�ொண்ட அன்றாடப் பழக்கங்களைக்
கடைப்பிடிப்பதன்மூலம் நீரிழிவு ந�ோயை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த முடியும்
என்பதையும் இக்கையேடு விளக்குகிறது.
உங்கள் உடல்நலனுக்குப் ப�ொறுப்பெடுத்துக்கொண்டு, நீரிழிவு ந�ோயுடன் நலமாக
வாழுங்கள்!
இந்தக் கையேட்டில் இடம்பெறும் விவரங்கள் நீரிழிவு ந�ோயுள்ளவர்களுக்கான
வழிகாட்டியாகும். நிபுணத்துவ மருத்துவ ஆல�ோசனைக்கும் பராமரிப்பிற்கும்
இது மாற்றாகாது.
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நீரிழிவு ந�ோய் என்பது என்ன?
நீரிழிவு ந�ோய் என்பது உங்கள் இரத்தத்தில்
அளவில் இருக்கும் நிலையைக் குறிக்கிறது.

சர்க்கரை

(குளூக�ோஸ்)

அதிக

உங்கள் இரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவை இன்சுலின் ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
இன்சுலின் என்பது கணையத்தில் உற்பத்தியாகும் ஒருவகை ஹார்மோன்
(இரசாயனப் ப�ொருள்). நாம் உண்ணும் உணவு செரிமானமாகி, அதிலிருந்து
சர்க்கரை பிரிந்து இரத்தத்தில் கலக்கும்போது, இன்சுலின் விடுவிக்கப்படுகிறது.
இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரையை உயிரணுக்களுக்குக் க�ொண்டு சென்று, அந்தச்
சக்தியுடன் நமது உடல் உழைப்பதற்கு உந்துதலளிக்க இன்சுலின் உதவுகிறது.
உங்களுக்கு நீரிழிவு ந�ோய் இருந்தால், கணையம் குறைவாக அல்லது அறவே
இன்சுலினை உற்பத்தி செய்வதில்லை. இதனால், இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு
அதிகமாகிறது.
நீரிழிவு ந�ோய் இல்லாத ஒருவருக்கு:
இன்சுலின் சாவி கச்சிதமாகப் ப�ொருந்தி,
சர்க்கரை வழக்கமான முறையில்
உயிரணுவுக்குள் நுழைகிறது.

உயிரணு
இன்சுலின்

சர்க்கரை
சர்க்கரை
சர்க்கரை

சர்க்கரை

வகை 2 நீரிழிவு ந�ோயுள்ளவருக்கு:
இன்சுலின் சாவி ப�ொருந்தாததால்,
சர்க்கரை உயிரணுவுக்கு வெளியிலேயே
இருக்கிறது. இதனால் இரத்தத்தில்
சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறது.

உயிரணு

நீரிழிவு ந�ோயில் இரண்டு வகை
உண்டு:
வகை 1 நீரிழிவு ந�ோய்
பெரும்பாலும் சிறு
பிள்ளைகளையும் வாலிப
வயதினரையும் பாதிக்கும்.
இந்நிலையில், உடலில்
உற்பத்தியாகும் இன்சுலின்
அளவு மிகக் குறைவாக
இருக்கும் அல்லது அறவே
இன்சுலின் உற்பத்தியாகாது.
வகை 2 நீரிழிவு ந�ோய் அதிகப்
பரவலான வகை நீரிழிவு
ந�ோயாகும். இது பெரும்பாலும்
பெரியவர்களிடையில்
காணப்படுகிறது.
இன்சுலினை உடல் சரியாகப்
பயன்படுத்தாதப�ோது அல்லது
ப�ோதிய அளவு உற்பத்தி
செய்யாதப�ோது இந்நிலை
ஏற்படுகிறது.

இன்சுலின்
சர்க்கரை
சர்க்கரை
சர்க்கரை

சர்க்கரை
சர்க்கரை
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நீரிழிவு ந�ோயின் சிக்கல்களைப்
புரிந்துக�ொள்ளுங்கள்
ஒழுங்காகக்
கட்டுப்படுத்தப்படாத
நீரிழிவு
ந�ோயால்
ஏற்படும்
சிக்கல்கள்
உருவாவதற்கு பல ஆண்டுகள் எடுக்கலாம். ஆனால், இந்தச் சிக்கல்களால்
உடலுக்கு கடுமையான சேதம் ஏற்படுவத�ோடு, பணச் சுமைக்கும் இட்டுச்
செல்லக்கூடும்.
இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு த�ொடர்ந்து அதிகமாக இருந்துவந்தால் இரத்த
நாளங்களும் நரம்புகளும் சேதமடைந்து, இவற்றுக்கு இட்டுச்செல்லக்கூடும்:

தடுக்கப்பட்ட
தமனிகள்

கண் பார்வை
இழப்பு

இதய ந�ோய்

மலட்டுத்தன்மை

சிறுநீரகம்
செயலிழப்பு

உடற்பாகங்கள்
வெட்டப்படுதல்

பாதத்தில்
புண்கள்
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நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்

உங்கள் ஆர�ோக்கியத்திற்குப்
ப�ொறுப்பெடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்!
குறித்த தேதியில் உங்கள் மருத்துவரிடம் செல்வதும், மருந்துகளை இடைவிடாது
உட்கொள்வதும் ஆர�ோக்கிய வாழ்க்கைமுறையின் முக்கியமான பழக்கங்களாகும்!
நீரிழிவு ந�ோயை நீங்கள் கவனித்துக் க�ொள்ளக்கூடிய வழிகள் இவை:

உடலுறுதியை கட்டிக்காத்து,
சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

ஆர�ோக்கியமான எடையைக்
கட்டிக்காப்பது முக்கியமானதாகும்,
எளிதில் அடையக்கூடியதும் கூட.
ஆர�ோக்கியமான எடையை/18.5 22.9 கிகி/மி2 என்ற வரம்பில் BMI-ஐ”
கட்டிக்காக்க அல்லது இதய ந�ோயை
அல்லது பக்கவாதத்தைத் தடுக்க,
ஒவ்வொரு வாரமும் 150 நிமிடங்கள்
அல்லது அதைவிடக் கூடுதல் நேரம்
உடற்பயிற்சி செய்வதை இலக்காகக்
க�ொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு முறையும்
குறைந்தது 10 நிமிடங்களுக்கு உடற்பயிற்சி
செய்தால்தான் உடல்நலப் பயன்கள்
கிடைக்கும்.

சுறுசுறுப்பாக இருப்பதால்
ஏற்படும் சில நன்மைகள்
• உங்கள் இரத்தத்தில் சர்க்கரை
அளவைக் குறைக்கும்
• உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தையும்
இரத்தக் க�ொழுப்பையும்
குறைக்கும்
• உங்களுக்கு இதய ந�ோய்
ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தைக்
குறைக்கும்
• மன உளைச்சலைப் ப�ோக்கி,
நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க
உதவும்

எந்தவ�ொரு புதிய உடற்பயிற்சியையும்
செய்யத் த�ொடங்குவதற்குமுன், உங்கள்
மருத்துவரிடம் அதுபற்றி பேசுவது
முக்கியம்.

எளிய ஆர�ோக்கியக் குறிப்புகள்!
• மளிகைப் ப�ொருட்களை வாங்கச் செல்லும்போது
குறைந்தது 10 நிமிடங்களுக்கு வேகமாக
நடந்திடுங்கள்.
• மின்தூக்கியைப் பயன்படுத்தாமல்
படிக்கட்டுகளில் ஏறுங்கள்.
• அருகாமையில் வாழும் உங்கள் நண்பர்கள்
அல்லது குடும்பத்தினரைச் சந்திக்க
மிதிவண்டியில் செல்லுங்கள்.
• நீங்கள் இறங்கவேண்டிய பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு
முன்னதாக இருக்கும் நிறுத்தத்தில் இறங்கி,
நீங்கள் செல்லவேண்டிய இடத்திற்கு நடந்து
செல்லுங்கள்.
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நல் ஆர�ோக்கியம் தரும் உணவை உண்ணுங்கள்

ஆர�ோக்கியமான உணவுத் திட்டம் பின்வரும் நன்மைகளை அளிப்பதால் மிகவும்
முக்கியமானது ஆகும்:
• எடை, இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு, இரத்தக்கொழுப்பு அளவு ஆகியவற்றைக்
கட்டுப்படுத்தும்
• இதய ந�ோய் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தைக் குறைக்கும்
• ப�ொதுவான ஆர�ோக்கியத்தையும் நல்வாழ்வையும் மேம்படுத்தும்
உங்கள் மருத்துவர் அல்லது உணவுக் கட்டுப்பாட்டு ஆல�ோசகர் உங்கள்
தேவைகளின் அடிப்படையில் உங்களுக்குரிய உணவுத் திட்டத்தைப் பரிந்துரைக்க
முடியும். சமச்சீர் ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுமுறையில், ஒவ்வோர் உணவு
வேளையிலும் பின்வரும் உணவுப் பிரிவுகள் இடம்பெறும்:
•	கைக்குத்தல்/தீட்டாத அரிசி மற்றும் முழுதானிய ர�ொட்டி (5-7 பரிமாறல்கள்)
•	பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் (2 பரிமாறல் அளவு பழங்கள் மற்றும் 2 பரிமாறுதல்
காய்கறிகள்)
• மாமிசம் மற்றும் மற்றவகை உணவுகள் (3 பரிமாறல்கள்)
மறக்காமல் பல்வேறு வகையான உணவுகளை உண்ணுங்கள்.
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ஒவ்வோர் உணவுப் பிரிவுக்கான ஒரு பரிமாறல் அளவின்
எடுத்துக்காட்டுகள்:
கைக்குத்தல்/தீட்டாத அரிசி மற்றும் முழுதானிய ர�ொட்டி
(தினமும் 5 முதல் 7 பரிமாறல்கள்)

²/3 கிண்ணம்*
சமைக்காத ஓட்மீ ல்்

2 சப்பாத்தி

*1 கிண்ணம் = 1 சாதக் கிண்ணம்

2 துண்டுகள் முழுதானிய
ர�ொட்டி

4 சாதாரண
முழுதானிய
கிராக்கர்ஸ்

**1 குவளை = 250 மி.லி.

½ கிண்ணம்*
சமைத்த
கைக்குத்தல்/
தீட்டாத அரிசி

***1 கண்ணாடிக்குவளை = 250 மி.லி.

நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்
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காய்கறிகள் (தினமும் 2 பரிமாறல்கள்)

¾ குவளை**
சமைத்த கீரை

¼ வட்டத் தட்டு+
சமைத்த காய்கறிகள்

பழங்கள் (தினமும் 2 பரிமாறல்கள்)

1 சிறிய ஆப்பிள்,
ஆரஞ்சு, பேரிக்காய்
அல்லது மாம்பழம்

1 நடுத்தர
வாழைப்பழம்

*1 கிண்ணம் = 1 சாதக் கிண்ணம்
+

10

1 தட்டு = 10 அங்குலத் தட்டு

1 துண்டு
பப்பாளி அல்லது
அன்னாசிப்பழம்

10 திராட்சைகள்
அல்லது ல�ொங்கான்

**1 குவளை = 250 மி.லி.

***1 கண்ணாடிக்குவளை = 250 மி.லி.

நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்

மாமிசம் மற்றும் மற்றவகை உணவுகள் (தினமும் 3 பரிமாறல்கள்)

2 துண்டுகள்
க�ொழுப்பு குறைவான
பாலாடைக்கட்டி

2 கண்ணாடிக்
குவளைகள்***
க�ொழுப்பு
குறைவான பால்

1 உள்ளங்கை அளவு
க�ொழுப்பில்லாத மாமிசம்,
மீ ன் அல்லது க�ோழி

2 சிறிய
துண்டுகள்
மென்மையான
தவ்வு

¾ க�ோப்பை சமைத்த
பருப்புகள் (பட்டாணி,
பீன்ஸ், பருப்பு
வகைகள்)

சுருக்கமாகச் ச�ொன்னால்:
காலையில், வெண்ணெய்
அல்லது நிலக்கடலை
வெண்ணெய் லேசாகத்
தடவப்பட்ட 2 துண்டுகள்
முழுதானிய ர�ொட்டி,

அல்லது
4 சாதாரண முழுதானிய
கிராக்கர்ஸ் பிஸ்கட்டுகளை
நீங்கள் சாப்பிட்டால்,1 பரிமாறல்
அளவு கைக்குத்தல்/தீட்டாத
முழுதானிய ர�ொட்டிக்கும்
நிகரான உணவை நீங்கள்
சாப்பிட்டிருப்பீர்கள்.

*1 கிண்ணம் = 1 சாதக் கிண்ணம்

**1 குவளை = 250 மி.லி.

***1 கண்ணாடிக்குவளை = 250 மி.லி.

நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்
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மாவுச்சத்துள்ள உணவுப் பிரிவுகள்

சில வகை உணவுகளில் சர்க்கரை மற்றும் மாவுப்பொருள் வடிவிலான மாவுச்சத்து
அதிக அளவில் இருப்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்த உணவு வகைகளைக்
கவனமாகவும், நாள் முழுவதும் ப�ோதிய நேர இடைவெளியுடனும் உண்ணுங்கள்.

உணவு வகை

பால் மற்றும் தயிர்

உருளைக்கிழங்கு, சர்க்கரைவள்ளிக்
கிழங்கு, பாஸ்தா, கஞ்சி, சாதாரண
பிஸ்கட்டுகள், சீ ரியல் தானியங்கள்,
ர�ொட்டி, நூடுல்ஸ்/பீஹூன்
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ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பேரிக்காய்,
பப்பாளி, அன்னாசிப்பழம்,
திராட்சை, ல�ொங்கான்,
வாழைப்பழம்

ச�ோளம்,
சேனைக்கிழங்கு

நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்

ஆர�ோக்கியமான உணவுமுறையை ந�ோக்கிச் செல்கையில், ஒவ்வோர் உணவு
வேளையின்போதும் எந்த உணவை எவ்வளவு சாப்பிடுவது என்பதை நீங்கள்
நிர்ணயிக்க எனது ஆர�ோக்கியத் தட்டு உங்களுக்கு உதவும்.

உங்கள் தட்டில்
கால்பகுதியை
முழுதானியங்களுடன்

து
என

(2 பரிமாறல் அளவு
முழுதானியங்கள்

ரொட்டி
ய ர
னி
தா
ழு
மு

அல்லது கைக்குத்தல்/

வுகள் பழுப்பு அரி
சி
உண
மற்
று
ம்

ங்க

ள்

ை
க
வ
்ற

்ணீரைத் தேர்ந்தெடு

மற்றும் மற்றவகை
உணவுகளுடன்

மாமிசம் / மீனுக்கு
நிகரானது)

ஆ

ம
ற

நிரப்புங்கள்
(1 பரிமாறல் அளவு

பாதியை
பழங்கள் மற்றும்

ற்றும் காய்க
ம் ம
றிக
பழ
ள்

தண

உங்கள் தட்டில்
கால்பகுதியை மாமிசம்

உங்கள் தட்டில்

காய்கறிகளுடன்

ர

ரோ

க்

மாமிசம்

நிகரானது)

மற்
று
ம்

தீட்டாத அரிசிக்கு

ஆரரோக்கியத் த
ட்டு

கிய
பயமான
ன்ப எண்
ணெய்களைப்
டுத்
துங்க
ள்

சு

நிரப்புங்கள்
(1 பரிமாறல் அளவு
பழம் மற்றும் 1
பரிமாறல் அளவு
காய்கறிகளுக்கு
நிகரானது)

று
ங ப்
்க பாக
ள்

நிரப்புங்கள்

சு
று ரு
இ

• தண்ணீரை விருப்பமான பானமாகத்
தேர்ந்தெடுங்கள்.
சமைக்கும்போது, கன�ோலா,
ீ
• வட்டில்
சூரியகாந்தி, ஆலிவ், நிலக்கடலை ப�ோன்ற
ஆர�ோக்கியமான எண்ணெய்களைப்
பயன்படுத்துங்கள். எண்ணெய்யை
அளவ�ோடு உட்கொள்ளுங்கள்.
• சுறுசுறுப்பாக இருங்கள். பெரியவர்கள்
ஒவ்வொரு வாரமும் 150 நிமிடங்களுக்கு
உடற்பயிற்சி செய்வதை இலக்காகக்
க�ொள்ளவேண்டும்.

நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்
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நீரிழிவு ந�ோயை நல்லவிதமாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான
5 மாதிரி உணவுத் திட்டங்கள்

உங்கள் உடலிலுள்ள இரத்தச் சர்க்கரை அளவு, சாப்பிட்டு இரண்டு மணி
நேரத்திற்குப் பிறகு, சாப்பாட்டுக்கு முன்பிருந்த நிலைக்குத் திரும்பிவிடும். நாள்
முழுவதும் சிறிய அளவிலான உணவாக மாவுச்சத்தை சேர்த்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
உணவுவேளைக்கு
இடையிடையில்
பழம்
அல்லது
பால்
ப�ொருட்களை
சிற்றுண்டியாகத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
உங்களது அன்றாடத் தேவைகளுக்குப் ப�ொருத்தமான அளவு மாவுச்சத்தை
நிர்ணயிக்குமாறு உங்களது உணவுமுறை ஆல�ோசகரிடம் கேளுங்கள். மறக்காமல்
தினமும் எட்டு கண்ணாடிக் குவளைகள் தண்ணீர் பருகுங்கள்.
எந்த நேரத்தில் சாப்பிடுவது? உங்கள் உணவுகளை ஒவ்வொரு 3 முதல் 5
மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை பிரித்துச் சாப்பிடுவது எப்படி என்பதைப் பின்வரும்
எடுத்துக்காட்டு விளக்குகிறது.

உணவு /
சிற்றுண்டி
காலை உணவு

காலை
7.00 மணி

காலைச்
சிற்றுண்டி

காலை
10.00 மணி

மதிய உணவு

மதியம்
1.00 மணி

மதியச்
சிற்றுண்டி

மாலை
4.00 மணி

இரவு உணவு

இரவு
7.00 மணி

இரவுநேரச்
சிற்றுண்டி
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பரிந்துரைக்கப்படும்
நேரம்

இரவு
10.00 - 11.00
மணி

நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்

நீங்கள் தினமும் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஐந்து வகையான காலை உணவு,
மதிய உணவு, தேநீர் சிற்றுண்டி, இரவு உணவு, இரவு சிற்றுண்டி ஆகியவை
கீழே இடம்பெற்றுள்ளன. நீங்கள் அன்றாடம் உட்கொள்ளும் உணவில் பலவகை
சுவைகளைச் சேர்த்துக் க�ொள்ளுங்கள்.

காலை உணவு
தெரிவு
1

2

2 துண்டு

1 கிண்ணம்;

முழுதானிய

கைக்குத்தல்/

3

4

/ கிண்ணம்

4 துண்டு

1 கிண்ணம்

சமைக்காத ஓட்ஸ்,

முழுதானிய

முழுதானிய

கிராக்கர்ஸ்்

நூடுல்ஸ் உடன்

2 3

ர�ொட்டி

தீட்டாத அரிசி

க�ொழுப்பு

லேசாகத்

கஞ்சி

குறைவான

தடவப்பட்ட மென்

க�ோழி மற்றும்

பாலுடன் /

மார்ஜரின் /

கேரட்

நிலக்கடலை

சேர்க்கப்பட்டது

வெண்ணெய்

5

மீ ச�ோத�ோ

தண்ணீருடன்
சமைத்தது

+ 1-2

தேக்கரண்டி
உலர்ந்த பழங்கள்

க�ொழுப்பு

1 க�ோப்பை காப்பி

க�ொழுப்பு

க�ொழுப்பு

க�ொழுப்பு

குறைவான பால்

அல்லது தே 'ஓ'/'சி'

குறைவான பால்

குறைவான பால்

குறைவான பால்

மற்றும்

க�ோச�ோங் (சீனி

மற்றும்

மற்றும்

மற்றும்

குறைவான

இல்லாமல்)

குறைவான

குறைவான

குறைவான

சீனியுடன் 1

அல்லது காப்பி

சீனியுடன் 1

சீனியுடன் 1

சீனியுடன் 1

க�ோப்பை காப்பி /

அல்லது தே 'ஓ'/'சி'

க�ோப்பை காப்பி /

க�ோப்பை காப்பி /

க�ோப்பை காப்பி /

சியூ டாய்

தேநீர்

தேநீர்

தேநீர்

தேநீர்^

(குறைவான சீனி^)

^குறைவான சீ னி = 1 தேக்கரண்டிக்கும் குறைவான சீ னி
நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்
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மதிய உணவு
தெரிவு
1

2

3

4

5

1 கிண்ணம்^^
கலவை ச�ோறு

1 கிண்ணம் மீ ன்
துண்டு நூடுல்ஸ்
(வெளியில்
சாப்பிடுதல்)

சாண்ட்விச்:
4 துண்டுகள்
முழுதானிய
ர�ொட்டி

1 கிண்ணம் மீ/
பீஹூன் ச�ோத்தோ
(வெளியில்
சாப்பிடுதல்)

1 கிண்ணம்^^
கலவை ச�ோறு

1 உள்ளங்கை
அளவிலான
அவித்த மீன்

லெட்டுஸ்,
தக்காளி,
வெள்ளரிக்காய்,
குடமிளகாய்
1 க�ோப்பை
சீனியில்லாத
பானம்

1 க�ோப்பை
சீனியில்லாத
பானம்^^^

¼ தட்டு+ காய்கறி
பிரட்டல்

1 உள்ளங்கை
அளவிலான
ப�ொரிக்காத க�ோழி
/ மீன்

¼ தட்டு தேங்காய்ப்
பால் இல்லாத
குழம்பு காய்கறிகள்

ஓர் உள்ளங்கை
அளவிலான
வாட்டிய அல்லது
அவித்த க�ோழி
மார்பு. சுவை
சேர்க்க எலுமிச்சம்
சாறு மற்றும்
மிளகு

1 க�ோப்பை
சீனியில்லாத
பானம்
1 க�ோப்பை
சீனியில்லாத
பானம்

^^சீன சாதக் கிண்ணம்
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பல்சாமிக்
வினிகர் மற்றும்
சில ச�ொட்டுகள்
எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜின்
ஆலிவ்
எண்ணெய்யுடன்
1 கிண்ணம் சாலட்
(வெளியில்
சாப்பிடுதல்)

^^^சீனி இல்லாத தேநீர் / காப்பி, அல்லது வெறும் தண்ணீர்

நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்

இரவு உணவு
தெரிவு
1

2

3

4

5

1 கிண்ணம்^^
கலவை ச�ோறு

1 கிண்ணம்^^
கலவை ச�ோறு

தக்காளிச் சாறு
மற்றும் 1
உள்ளங்கை
அளவிலான
க�ொத்திய
மாமிசத்துடன்
சமைத்த 1
கிண்ணம் பாஸ்தா

1 கிண்ணம்^^
கலவை ச�ோறு

2 சப்பாத்தி

1 உள்ளங்கை
அளவிலான
அஸ்ஸாம்
பெடாஸ் மீன்

2 வகை
காய்கறிகள்

1 உள்ளங்கை
அளவிலான
க�ோழிப் பிரட்டல்

1 கிண்ணம்^^
துவரம்பருப்பு /
மற்றவகை பருப்பு

சிறிதளவு
வினிகரட் சேர்த்த
1 கிண்ணம் சாலட்

½ கிண்ணம்
காய்கறி சூப்

1 உள்ளங்கை
அளவிலான
அவித்த மாமிசம்
அல்லது அரை
தட்டு பிரட்டிய
மாமிசம் / மீ ன்

¼ தட்டு+
காய்கறிகள்

¼ தட்டு+ காய்கறி
பிரட்டல்

4-5 மேசைக்கரண்டி
தயிர்

1 துண்டு
அன்னாசிப்பழம்

^^சீன சாதக் கிண்ணம்

ஒரு தட்டு = 10 அங்குலத் தட்டு

+

நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்
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சிற்றுண்டிகள்
தெரிவு
1

2

3

4

5

1 சிறிய
பேரிக்காய்

1 நடுத்தர
அளவு
வாழைப்பழம்;

1 துண்டு
பப்பாளி

1 சிறிய
ஆரஞ்சு

காலை

1 சிறிய
ஆப்பிள்

10
திராட்சைகள்

1 துண்டு
பப்பாளி

பிற்பகல்

1 சிறிய
பேரிக்காய்

1 சிறிய
ஆப்பிள்

10
திராட்சைகள்

மாலை

1 கண்ணாடிக் குவளை க�ொழுப்பு குறைவான பால் / சீனி குறைவான,
கால்சியம் அதிகமுள்ள ச�ோயா பால்
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நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்

நீரிழிவு ந�ோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஆர�ோக்கிய
உணவுப்பழக்கம் / சமையல்முறை வழிகாட்டிகள்:



வெவ்வேறு உணவுப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த வெவ்வேறு
வகையான உணவு வகைகளைச் சாப்பிடுங்கள்.



சமச்சீர் ஊட்டச்சத்துள்ள உணவைச் சாப்பிடுங்கள்.
அதாவது, தினமும் வெவ்வேறு உணவுப்
பிரிவுகளிலிருந்து பரிந்துரைக்கப்படும் பரிமாறல்
அளவுகளில் உணவைச் சாப்பிடவேண்டும்.



அளவ�ோடு சாப்பிடுங்கள். அளவுக்கு அதிகமாகவ�ோ
மிகவும் குறைவாகவ�ோ இல்லாமல், சரியான அளவில்
சாப்பிடுங்கள்.



ஆர�ோக்கியத்
தெரிவு
சின்னம்
(HCS)
க�ொண்ட
ப�ொருட்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, அளவ�ோடு சாப்பிடுங்கள்.



வெளியில் உணவு உண்ணும்பொழுது ஆர�ோக்கியமான
உணவு
அடையாளங்களை
கவனியுங்கள்.
குறைந்த
கல�ோரிகள் மற்றும் தாணியங்கள் அதிகம் நிறைந்த
உணவுகளை தேர்ந்தெடுங்கள்.



க�ொழுப்பில்லாத
மாமிசம்,
மற்றும் பட்டாணி ப�ோன்ற
தேர்ந்தெடுங்கள்.



க�ொதிக்கவைத்தல்,
அவித்தல்,
அனலில்
வாட்டுதல் ப�ோன்ற க�ொழுப்பு குறைவான
முறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.



இயற்கையான மூலிகைகளையும், சுவையூட்டும்
ப�ொருட்களையும் பயன்படுத்தி, உப்பு, சுவைச்சாறுகள்,
ம�ோன�ோச�ோடியம் குளூடமேட் (MSG), டின்னில்
அடைத்த, பதப்படுத்திய உணவு வகைகள்
ஆகியவற்றைக் குறைத்திடுங்கள்.



இதய ந�ோயும், பக்கவாதமும் பாதிக்கும் ஆபத்தைக்
குறைத்திட,
கரையாத
க�ொழுப்பு
(க�ொழுப்புள்ள
மாமிசம், த�ோல், ப�ொரித்த உணவு), டிரான்ஸ் க�ொழுப்பு
(கேக்குகள்
மற்றும்
பேஸ்ட்ரீஸ்),
இரத்தக்கொழுப்பு
(மாமிச உறுப்புகள்), உப்பு (பதப்படுத்திய, டின் உணவுகள்)
ஆகியவற்றைக் குறைத்திடுங்கள்.



உங்கள் பானத்தில் சீனி சேர்ப்பதைத் தவிர்த்து, பச்சைத்
தண்ணீரை ஆர�ோக்கிய பானமாகத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

க�ோழி,
பயறுகள்

மீ ன்,
பீன்ஸ்
ஆகியவற்றைத்

சுடுதல்,
சமையல்
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இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவைக் கண்காணித்திடுங்கள்

குளூக�ோமீட்டருடன் வட்டிலேயே
ீ
உங்கள் இரத்தச் சர்க்கரை (குளூக�ோஸ்)
அளவை எளிதில் பரிச�ோதிக்கலாம். உங்களது உணவுமுறை, உடற்பயிற்சி நிலை,
சிகிச்சை முறைகள் ஆகியவற்றைத் திட்டமிடுவதற்குப் பரிச�ோதனை முடிவுகள்
உங்களுக்கும் உங்கள் மருத்துவருக்கும் வழிகாட்டியாக இருக்கும்.
உங்கள்
இரத்தச்
சர்க்கரை
அளவை
வட்டில்
ீ
பரிச�ோதிப்பது
அவசியமா
என உங்கள் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள். அவசியமெனில், மருந்தகத்திற்கு
வருகையளிக்கும்போது மருத்துவருடன் பகிர்ந்துக�ொள்ள வேண்டிய பரிச�ோதனை
விவரங்களைக் குறித்து வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள். உங்கள் இரத்தத்தில் சர்க்கரை
அளவு வெகு அதிகமாக அல்லது வெகு குறைவாக இருக்கும் சூழ்நிலைகளை
எவ்வாறு சமாளிப்பது என உங்கள் மருத்துவர் ஆல�ோசனை கூறுவார். உங்களது
உயர்வான/குறைவான சர்க்கரை அளவின் அறிகுறிகளைக் கட்டுப்படுத்திய
பிறகும் நீங்கள் உடல்நலமில்லாமல் இருப்பதாக உணர்ந்தால் மருத்துவரிடம்
செல்லுங்கள்.

இரத்த அழுத்தத்தை வழக்கமான அளவில் நிலைநாட்டுங்கள்

உங்கள்
இரத்த
அழுத்தத்தை 130/80mmHg
அளவில்
நிலைநாட்டுங்கள்.
உங்கள் இரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதைப் ப�ோலவே இரத்த
அழுத்தத்தையும் கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம். வழக்கமான இடைவெளியில்
மருத்துவரிடம் இரத்த அழுத்தப் பரிச�ோதனை செய்துக�ொள்ளுங்கள்.
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இரத்தக்கொழுப்பின் (லிபிட்ஸ்) அளவைக் குறைத்திடுங்கள்

நீரிழிவு ந�ோயை நல்லவிதமாகக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு
பகுதியாக,
ஆண்டுக்குக்
குறைந்தது
ஒருமுறையாவது
பட்டினிநிலை
இரத்தக்கொழுப்பு அளவைப் பரிச�ோதித்திடுங்கள்.
இதயப் பிரச்சனைகளைத் தடுக்க (எடுத்துக்காட்டாக, இதய ந�ோய்), உங்களது LDL
இரத்தக்கொழுப்பின் (கெட்ட இரத்தக்கொழுப்பு எனப்படுவது) அளவை 2.6 mmol/L
அளவுக்குக் குறைவாகக் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருப்பது முக்கியம்.

த�ொடர் மருத்துவ வருகைகளை மேற்கொள்ளுங்கள்

குறைந்தது ஒவ்வொரு மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை
அல்லது மருத்துவரின் ஆல�ோசனைப்படி குடும்ப மருத்துவரிடம் செல்லுங்கள்.
உடல்நலப்
பிரச்சனைகளின்
ஆரம்ப
அறிகுறிகளைக்
கண்டுபிடிப்பதற்கு,
வழக்கமான முறையில் உடல்நலனைக் கண்காணிப்பது முக்கியம். நீரிழிவு
ந�ோய்க்கான பராமரிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, உங்களுக்குத் தேவையான
பரிச�ோதனைகள் குறித்து மருத்துவர் ஆல�ோசனை கூறுவார்.

கால இடைவெளி

பரிச�ோதனை

3-4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை

உடல் எடைக் குறியீடு பரிச�ோதனை
இரத்த அழுத்தப் பரிச�ோதனை

3-6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை

HbA1c ச�ோதனை

ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அல்லது
மருத்துவரின் ஆல�ோசனைப்படி

பட்டினிநிலை இரத்தக்கொழுப்புச்
ச�ோதனை
சிறுநீரகச் செயல்பாட்டுச் ச�ோதனை
கண் பரிச�ோதனை
பாதப் பரிச�ோதனை
சளிக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி

நீரிழிவு ந�ோயைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதற்கு, உங்கள் மருத்துவர்
ஆல�ோசனை கூறிய இலக்குகளுக்குள் இரத்தச் சர்க்கரை அளவைக் கட்டிக்காப்பதே
சிறந்த உத்தியாகும்.
இரத்தச் சர்க்கரை அளவு தவிர, இரத்த அழுத்தத்தையும் இரத்தக்கொழுப்பையும்
ஆர�ோக்கியமான அளவில் கட்டிக்காப்பதும் முக்கியம். உங்கள் இலக்குகளை
அடைவது எப்படியென அறிய உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசுங்கள்.
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நீரிழிவு ந�ோயை நல்லவிதமாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான இலக்குகள் இவை:

நீரிழிவு ந�ோயாளிகளுக்கான
நல்ல-சிறந்த இலக்குகள்
HbA1C*

7.0% அல்லது அதைவிடக் குறைவு

இரத்த அழுத்தம்

130/80mmHg - க்குக் கீழ்

இரத்தக்கொழுப்பு**

2.6mmol/l - க்குக் கீழ்

உடல் எடைக் குறியீடு***

18.5 - 22.9kg/m2

BMI =

எடை (kg)
உயரம் (m) x உயரம் (m)

*HbA1c:

கடந்த 2-3 மாதங்களில் இரத்தச் சர்க்கரை அளவு எவ்வளவு
நன்றாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை அளவிடுவதற்கான
ஒர் இரத்தப் பரிச�ோதனை

**இரத்தக்கொழுப்பு:

LDL
அல்லது
“கெட்ட”
இரத்தக்கொழுப்பின்
அளவு.
LDL
இரத்தக் குழாய்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்தி, முக்கியமான
உறுப்புகளுக்குச் செல்லும் இரத்த ஓட்டத்தைக் குறைத்துவிடும்.

***உடல் எடைக் குறியீடு:

எடை (கில�ோகிராம்) / [உயரம் (மீட்டர்)
கணக்கின்மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது

x

உயரம்

(மீட்டர்)]

நீரிழிவு ந�ோய்க்கான வெளிந�ோயாளி சிகிச்சைகளுக்கு, நாட்பட்ட ந�ோய் நிர்வாகத்
திட்டத்தின் கீழ் (CDMP) மெடிசேவ் பயன்படுத்தி நீங்கள் பணம் செலுத்தலாம். CDMP
பற்றி மேல்விவரம் அறிய, www.moh.gov.sg இணையத்தளத்தைப் பாருங்கள். CHAS
அட்டைகள் மற்றும் முன்னோடித் தலைமுறையினருக்கான உதவித்தொகுப்பு
ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிதியளிப்பின் விவரங்களுக்கு,
தயவுசெய்து http://www.chas.sg/ இணையத்தளத்தைப் பாருங்கள்.
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நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்

உங்கள் பாதத்தைப் பராமரித்திடுங்கள்

நீரிழிவு ந�ோயால் அடிக்கடி ஏற்படும் சிக்கல்களில் ஒன்று பாதப் பிரச்சனைகள்
என்பதால் பாதப் பராமரிப்பு முக்கியம். உங்கள் பாதங்களுக்குச் செல்லும் இரத்த
ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டு, காயம் (புண்கள், வெட்டுகள், கிருமி த�ொற்றிய பாதவிரல்
நகங்கள் அல்லது சீழ்ப்புண்கள்) குணமடைவது மெதுவடையலாம். நரம்பு
பாதிக்கப்பட்டால் உங்கள் பாதத்தில் ஓரளவு உணர்வை நீங்கள் இழக்கக்கூடும்.
எனவே, உங்கள் பாதங்களின் பராமரிப்பு உங்களது அன்றாட நடவடிக்கைகளில்
ஒன்றாக இருக்கவேண்டும்.
• தினமும் சவர்க்காரமும் தண்ணீரும் பயன்படுத்தி உங்கள் பாதங்களைக்
கழுவி, ஈரமில்லாமல் நன்றாகத் துடைக்கவும், குறிப்பாகப் பாதவிரல்களுக்கு
இடையில்.
• உலர்ந்துப�ோன சருமத்தில், குறிப்பாக குதிகால் வெடிப்புகளில் கிரீம் தடவி
ஈரப்பதமாக்குங்கள்.
• பாதவிரல்களில் உள்நகங்கள் வளர்வதைத் தவிர்க்க, பாதவிரல் நகங்களை
நேர்வாக்கில் கட்டையாக வெட்டி வைத்திருங்கள். குளியலுக்குப் பிறகு நகங்கள்
மென்மையாக இருக்கும்போது வெட்டுங்கள்.
• கிருமித் த�ொற்றின் அறிகுறிகளாக இருக்கக்கூடிய வக்கம்,
ீ
த�ோல் சிவப்பேறுதல்
ஆகியவற்றைக் கவனித்திடுங்கள்.
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• ஒருப�ோதும்
வெறுங்காலில்
நடக்காதீர்கள்,
பாத
விரல்பகுதி
திறப்பாக
இருக்கும் காலணிகளைத் தவிர்த்திடுங்கள். உங்கள் பாதங்களைக் காயம்
படாமல் பாதுகாக்க, திறப்பில்லாத, கணக்காகப் ப�ொருந்தும் காலணிகளை
அணிந்திடுங்கள்.
• காலணியின்
உட்பகுதியில்
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

கூரான

முனைகள்

எதுவும்

இல்லாததை

• உச்சிப் பகுதியில் தளர்வாகப் ப�ொருந்தும் த�ொய்வு நாடா க�ொண்ட சுத்தமான
காலுறைகளை அணிந்திடுங்கள்.
• பாதத்தில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் அல்லது
பாத
சிகிச்சையாளரிடம்
(பாதங்களையும்
கால்களின்
கீழ்பகுதியையும்
பராமரிக்கும்
வல்லுநர்கள்)
தெரிவிப்பத�ோடு,
ஆண்டுக்குக்
குறைந்தது
ஒருமுறையாவது பாதப் பரிச�ோதனைக்குச் செல்லுங்கள்.

புகைப்பழக்கம் மற்றும் நீரிழிவு ந�ோய் பற்றிய சில
விவரங்கள்
விளைவுகள்,
ஆபத்தான
பல
புகைப்பிடிப்பதால்
குறிப்பாக நீரிழிவு ந�ோயாளிகளுக்கு, நேரும் என்பதைப்
புகைப்பிடிப்பதால்
அறிந்திருப்பார்கள்.
பலரும்
சிக்கல்கள் நேரக்கூடிய ஆபத்து அதிகரிக்கும்.
புகைப்பழக்கத்தைக் கைவிட்டால் நல் ஆர�ோக்கியம்
கிட்டும், பணம் மிச்சமாகும், உடலுறுதி மேம்படும்.
உதவி
உங்களுக்கு
கைவிட
புகைப்பழக்கத்தைக்
தேவைப்பட்டால், 1800 438 2000 என்ற எண்ணில்
அழைத்திடுங்கள்.
சேவையை
குவிட்லைன்
ஆல�ோசகர்கள்
கைவிட
புகைப்பழக்கத்தைக்
உங்களுக்கு உதவுவார்கள். அத�ோடு, மேலும் உதவி
பெறக்கூடிய வழிகளையும் தெரிவிப்பார்கள்.
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நீரிழிவு ந�ோயுடன் வாழ்க்கை நல் ஆர�ோக்கியத்திற்கான எளிய வழிமுறைகள்

நீரீழிவு ந�ோய்க்கான உங்கள் மருந்துகளை உட்கொள்ளுங்கள்

ஆர�ோக்கியமான
உணவுப்பழக்கம்,
உடற்பயிற்சி
ஆகியவற்றுடன்
மட்டும்
இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரை அளவைச் சரிவரக் கட்டுப்படுத்த இயலாதவர்களுக்கு,
உங்கள் மருத்துவர் மருந்து தரக்கூடும். உங்கள் மருத்துவரின் ஆல�ோசனையின்படி
உங்கள் மருந்துகளை சாப்பிடுங்கள்.
இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரை
மருந்து உதவுகிறது:

அளவைக்

• உங்கள் உடல் அதிகமான
விடுவிக்கச் செய்யும்.
• இன்சுலினை மேலும்
செயல்படச் செய்யும்.

குறைக்க

இன்சுலினை

பயன்மிக்க

பின்வரும்

உற்பத்தி

வழிகளில்

செய்து

முறையில்

• குடலுக்குள் சர்க்கரை சேர்வதை மெதுவாக்கும்.

உங்கள் பற்கள், ஈறு, வாய் ஆகியவற்றைப் பராமரித்திடுங்கள்

வாய்ச் சுகாதாரமும் முக்கியம். நீரிழிவு ந�ோயாளிகளின் இரத்தத்தில் சர்க்கரை
அளவு அதிகமாக இருப்பதால், ஈறு ந�ோய், பல் ச�ொத்தை, உலர்ந்த வாய் ப�ோன்ற
பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து அதிகமாகிறது. தினமும் இருமுறையாவது
பற்களைத் துலக்குவத�ோடு, பல்துலக்கியால் எட்ட முடியாத பகுதிகளைச்
சுத்தம் செய்வதற்குப் பல்லிடுக்கு நூலைப் (floss) பயன்படுத்துங்கள். ஆண்டுக்கு
ஒருமுறையாவது அல்லது உங்கள் ஈறுகளில் அல்லது பற்களில் வக்கமும்
ீ
வலியும் ஏற்படும்போது பல் மருத்துவரிடம் செல்லுங்கள். உங்களுக்கு நீரிழிவு
ந�ோய் இருப்பதைப் பல் மருத்துவரிடம் மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்கள்.
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மகிழ்ச்சியான உள்ளத்துடன், உங்கள் மன உளைச்சலைக்
கட்டுப்படுத்துங்கள்

அன்றாட அலுவல்கள், வேலை, நீரிழிவு ந�ோயைப் பராமரித்தல் ஆகியவை
சிலருக்கு மன உளைச்சலாக இருக்கலாம். வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களால்
மன உளைச்சல் ஏற்படக்கூடும். மன உளைச்சலைக் குறைப்பதற்கான சில
குறிப்புகள் இவை:
• உங்கள் நேரத்தைத் திட்டமிடுங்கள். திட்டமிட்டுச் செயல்படும்போது மன
உளைச்சல் தரக்கூடிய சூழ்நிலைகளைச் சமாளிக்க உதவியாக இருக்கும்.
• சுறுசுறுப்பாக இருங்கள். வழக்கமான முறையில் உடற்பயிற்சி செய்தால்
தூக்கம் மேம்படும். குடும்பத்திற்கும் நண்பர்களுக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
குடும்பத்துடனும்
நண்பர்களுடனும்
நேரம்
செலவிடவும்,
வேலை
உளைச்சலிலிருந்து
விடுபட
உதவும்
ப�ொழுதுப�ோக்குகளிலும்
மற்ற
நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடவும் முயற்சி செய்யுங்கள்.
• மதுபானம் மற்றும் கஃபேன் பருகுவதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். மதுபானமும்
கஃபேனும் தூக்கத்தைக் கெடுக்கக்கூடும்.
உங்களால் மன உளைச்சலைச் சமாளிக்க இயலாவிட்டால், உங்கள் மருத்துவரிடம்
அல்லது ஆல�ோசகரிடம் பேசுங்கள்.
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நீரிழிவு ந�ோயைப்
பராமரித்தல்
உங்கள் இலக்குகளை அடைய ஒவ்வொரு நாளும் சிறுசிறு மாற்றங்கள்
செய்யத் தவறாதீர்கள். நீரிழிவு ந�ோயைப் பராமரிப்பதற்கு நீங்கள்:



தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யவேண்டும்



ஆர�ோக்கியமாக உண்ணவேண்டும்



உடல் எடைக் குறியீட்டை 18.5 - 22.9 kg/m2 என்ற அளவில்
கட்டிக்காக்கவேண்டும்



நீரிழிவு ந�ோய்க்கான மருந்தைத் தவறாமல்
உட்கொள்ளவேண்டும்



புகைப்பிடிப்பதைக் கைவிடவேண்டும்



வழக்கமான த�ொடர் பரிச�ோதனைக்காக மருத்துவரிடம்
செல்லவேண்டும்



உங்கள் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவைக் கண்காணிக்க
வேண்டும்
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மேல்விவரங்கள்
நீரிழிவு ந�ோய் பற்றியும், உங்கள் ந�ோயை எப்படி கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது
என்பது பற்றியும் மேல்விவரம் அறிய உங்கள் குடும்ப மருத்துவரிடம் ஆல�ோசனை
நாடுங்கள். த�ொடர் பராமரிப்புக்காக எப்போதும் ஒரே மருத்துவரிடம் செல்லுங்கள்.
• நீரிழிவு ந�ோய் பற்றி மேல்விவரம் அறிய: letsbeatdiabetes.sg
• சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தின் தாதி ஆல�ோசகரிடம் அலுவலக 		
நேரத்தில் பேச 1800 223 1313 என்ற எண்ணில் ஹெல்த்லைன் சேவையை
அழைத்திடுங்கள். இச்சேவை 4 ம�ொழிகளிலும் கிடைக்கும்.
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