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நீரிழிவு நநோயுடன் நலமோன 
வோழ்க்கை 
நீரிழிவு நநோய் என்்பது சிஙகைப்பூரிலும் உலககைஙகைிலும் அ்ிகைப் ்ப�வலோகைி வரும் 
நோட்்பட்ட நநோயோகும்.

நீரிழிவு நநோய் சி்ககைலகைளு்ககு இட்டு்சகசலல்ககூடும். ஆனோல, அந்நநோ்ய்க 
கைட்டுப்்போட்டில ்வத்ிருப்்ப்ற்கு நீஙகைள் ்பலவற்்ை்ச கசய்ய முடியும். 
இ்ன்வழி, நீஙகைள் நீண்டகைோலம் சுறுசுறுப்்போன வோழ்க்கை வோழலோம்.

நீரிழிவு நநோ்யப் ்பற்ைி நீஙகைள் நமலும் புரிந்துககைோள்ை இந்்்க ்கைநயடு 
உஙகைளு்ககு உ்வும். அந்ோடு, உஙகை்ை நீஙகைநை ்போரதது்க ககைோள்வ்ற்கும் 
கைற்றுத ்ரும். சில எைிய வழிமு்ைகைள் ககைோண்ட அன்ைோடப் ்பழ்ககைஙகை்ை்க 
கை்டப்்பிடிப்்ப்ன்மூலம் நீரிழிவு நநோ்ய எவவோறு கைட்டுப்்படுத் முடியும் 
என்்ப்்யும் இ்க்கைநயடு விை்ககுகைிைது.

உஙகைள் உடலநலனு்ககுப் க்போறுப்க்படுதது்கககைோண்டு, நீரிழிவு நநோயுடன் நலமோகை 
வோழுஙகைள்!

இந்்்க ்கைநயட்டில இடம்க்பறும் விவ�ஙகைள் நீரிழிவு நநோயுள்ைவரகைளு்ககைோன 
வழிகைோட்டியோகும். நிபுணததுவ மருததுவ ஆநலோச்ன்ககும் ்ப�ோமரிப்்பிற்கும்  
இது மோற்ைோகைோது.
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நீரிழிவு நநோய் என்்பது என்ன?

நீரிழிவு நநோய் என்்பது உஙகைள் இ�த்த்ில சர்ககை்� (குளூநகைோஸ்) அ்ிகை 
அைவில இரு்ககும் நி்ல்ய்க குைி்ககைிைது.

உஙகைள் இ�த்த்ின் சர்ககை்� அை்வ இன்சுலின் ஒழுஙகு்படுததுகைிைது. 
இன்சுலின் என்்பது கை்ணயத்ில உற்்பத்ியோகும் ஒருவ்கை ஹோரநமோன் 
(இ�சோயனப் க்போருள்). நோம் உண்ணும் உணவு கசரிமோனமோகைி, அ்ிலிருந்து 
சர்ககை்� ்பிரிந்து இ�த்த்ில கைல்ககும்ந்போது, இன்சுலின் விடுவி்ககைப்்படுகைிைது.
இ�த்த்ிலுள்ை சர்ககை்�்ய உயி�ணு்ககைளு்ககு்க ககைோண்டு கசன்று, அந்்்ச 
ச்க்ியுடன் நமது உடல உ்ழப்்ப்ற்கு உந்து்லைி்ககை இன்சுலின் உ்வுகைிைது. 
உஙகைளு்ககு நீரிழிவு நநோய் இருந்்ோல, கை்ணயம் கு்ைவோகை அலலது அைநவ 
இன்சுலி்ன உற்்பத்ி கசய்வ்ில்ல. இ்னோல, இ�த்த்ில சர்ககை்� அைவு 
அ்ிகைமோகைிைது.

நீரிழிவு நநோய் இலலோ் ஒருவரு்ககு:
இன்சுலின் சோவி கை்சசி்மோகைப் க்போருந்்ி, 
சர்ககை்� வழ்ககைமோன மு்ையில 
உயி�ணுவு்ககுள் நு்ழகைிைது.

வ்கை 2 நீரிழிவு நநோயுள்ைவரு்ககு:
இன்சுலின் சோவி க்போருந்்ோ்்ோல, 
சர்ககை்� உயி�ணுவு்ககு கவைியிநலநய 
இரு்ககைிைது. இ்னோல இ�த்த்ில 
சர்ககை்� அைவு அ்ிகைமோகைிைது.

நீரிழிவு நநோயில இ�ண்டு வ்கை 
உண்டு:

வ்கை 1  நீரிழிவு நநோய் 
க்பரும்்போலும் சிறு 
்பிள்்ைகை்ையும் வோலி்ப 
வய்ின்�யும் ்போ்ி்ககும். 
இந்நி்லயில, உடலில 
உற்்பத்ியோகும் இன்சுலின் 
அைவு மிகை்க கு்ைவோகை 
இரு்ககும் அலலது அைநவ 
இன்சுலின் உற்்பத்ியோகைோது.

வ்கை 2  நீரிழிவு நநோய் அ்ிகைப் 
்ப�வலோன வ்கை நீரிழிவு 
நநோயோகும். இது க்பரும்்போலும் 
க்பரியவரகைைி்டயில 
கைோணப்்படுகைிைது.
இன்சுலி்ன உடல சரியோகைப் 
்பயன்்படுத்ோ்ந்போது அலலது 
ந்போ்ிய அைவு உற்்பத்ி 
கசய்யோ்ந்போது இந்நி்ல 
ஏற்்படுகைிைது. 

இன்சுலின்உயி�ணு

சர்ககை்�சர்ககை்�

சர்ககை்�சர்ககை்�

சர்ககை்�

சர்ககை்�

உயி�ணு

சர்ககை்�

சர்ககை்�
இன்சுலின்

சர்ககை்�
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ஒழுஙகைோகை்க கைட்டுப்்படுத்ப்்படோ் நீரிழிவு நநோயோல ஏற்்படும் சி்ககைலகைள் 
உருவோவ்ற்கு ்பல ஆண்டுகைள் எடு்ககைலோம். ஆனோல, இந்்்ச சி்ககைலகைைோல 
உடலு்ககு கைடு்மயோன நச்ம் ஏற்்படுவந்ோடு, ்பண்ச சு்ம்ககும் இட்டு்ச 
கசலல்ககூடும்.

இ�த்த்ில சர்ககை்� அைவு க்ோடரந்து அ்ிகைமோகை இருந்துவந்்ோல இ�த் 
நோைஙகைளும் ந�ம்புகைளும் நச்ம்டந்து, இவற்று்ககு இட்டு்சகசலல்ககூடும்:

நீரிழிவு நநோயின் சி்ககைலகை்ைப் 
புரிந்துககைோள்ளுஙகைள்

இ்ய நநோய்

்டு்ககைப்்பட்ட 
்மனிகைள்

சிறுநீ�கைம் 
கசயலிழப்பு

உடற்்போகைஙகைள் 
கவட்டப்்படு்ல 

கைண் ்போர்வ 
இழப்பு

மலட்டுத்ன்்ம

்போ்த்ில 
புண்கைள்
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சுறுசுறுப்்போகை இருப்்ப்ோல 
ஏற்்படும் சில நன்்மகைள்
•  உஙகைள் இ�த்த்ில சர்ககை்� 
அை்வ்க கு்ை்ககும்

•  உஙகைள் இ�த் அழுத்த்்யும் 
இ�த்்க ககைோழுப்்்பயும் 
கு்ை்ககும்

•  உஙகைளு்ககு இ்ய நநோய் 
ஏற்்பட்ககூடிய ஆ்பத்்்க 
கு்ை்ககும்

•  மன உ்ை்சச்லப் ந்போ்ககைி, 
நீஙகைள் மகைிழ்சசியோகை இரு்ககை 
உ்வும்

நீரிழிவு நநோயின் சி்ககைலகை்ைப் 
புரிந்துககைோள்ளுஙகைள்

உஙகைள் ஆந�ோ்ககைியத்ிற்குப் 
க்போறுப்க்படுதது்க ககைோள்ளுஙகைள்! 

உடலுறு்ி்ய கைட்டி்ககைோதது, 
சுறுசுறுப்்போகை இருஙகைள்
ஆந�ோ்ககைியமோன எ்ட்ய்க 
கைட்டி்ககைோப்்பது மு்ககைியமோன்ோகும், 
எைி்ில அ்டய்ககூடியதும் கூட. 
ஆந�ோ்ககைியமோன எ்ட்ய/18.5 - 
22.9 கைிகைி/மி2 என்ை வ�ம்்பில BMI-ஐ” 
கைட்டி்ககைோ்ககை அலலது இ்ய நநோ்ய 
அலலது ்ப்ககைவோ்த்்த ்டு்ககை, 
ஒவகவோரு வோ�மும் 150 நிமிடஙகைள் 
அலலது அ்்விட்க கூடு்ல நந�ம் 
உடற்்பயிற்சி கசய்வ்் இல்ககைோகை்க 
ககைோள்ளுஙகைள். ஒவகவோரு மு்ையும் 
கு்ைந்்து 10 நிமிடஙகைளு்ககு உடற்்பயிற்சி 
கசய்்ோல்ோன் உடலநலப் ்பயன்கைள் 
கைி்ட்ககும்.

எந்்கவோரு பு்ிய உடற்்பயிற்சி்யயும் 
கசய்யத க்ோடஙகுவ்ற்குமுன், உஙகைள் 
மருததுவரிடம் அது்பற்ைி ந்பசுவது 
மு்ககைியம்.

குைித் ந்்ியில உஙகைள் மருததுவரிடம் கசலவதும், மருந்துகை்ை இ்டவிடோது 
உட்ககைோள்வதும் ஆந�ோ்ககைிய வோழ்க்கைமு்ையின் மு்ககைியமோன ்பழ்ககைஙகைைோகும்! 

நீரிழிவு நநோ்ய நீஙகைள் கைவனிதது்க ககைோள்ை்ககூடிய வழிகைள் இ்வ:

எைிய ஆந�ோ்ககைிய்க குைிப்புகைள்!

•	 மைி்கைப் க்போருட்கை்ை வோஙகை்ச கசலலும்ந்போது 
கு்ைந்்து 10 நிமிடஙகைளு்ககு நவகைமோகை 
நடந்்ிடுஙகைள்.

•		மின்தூ்ககைி்யப் ்பயன்்படுத்ோமல 
்படி்ககைட்டுகைைில ஏறுஙகைள்.

•		அருகைோ்மயில வோழும் உஙகைள் நண்்பரகைள் 
அலலது குடும்்பத்ின்�்ச சந்்ி்ககை 
மி்ிவண்டியில கசலலுஙகைள்.

•		நீஙகைள் இைஙகைநவண்டிய ந்பருந்து நிறுத்த்ிற்கு 
முன்ன்ோகை இரு்ககும் நிறுத்த்ில இைஙகைி, 
நீஙகைள் கசலலநவண்டிய இடத்ிற்கு நடந்து 
கசலலுஙகைள்.
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நல ஆந�ோ்ககைியம் ்ரும் உண்வ உண்ணுஙகைள்
ஆந�ோ்ககைியமோன உணவுத ்ிட்டம் ்பின்வரும் நன்்மகை்ை அைிப்்ப்ோல மிகைவும் 
மு்ககைியமோனது ஆகும்: 

•	 எ்ட, இ�த்த்ில சர்ககை்� அைவு, இ�த்்கககைோழுப்பு அைவு ஆகைியவற்்ை்க 
கைட்டுப்்படுததும்

•		இ்ய நநோய் ஏற்்பட்ககூடிய ஆ்பத்்்க கு்ை்ககும்

•		க்போதுவோன ஆந�ோ்ககைியத்்யும் நலவோழ்வயும் நமம்்படுததும்

உஙகைள் மருததுவர அலலது உணவு்க கைட்டுப்்போட்டு ஆநலோசகைர உஙகைள் 
ந்்வகைைின் அடிப்்ப்டயில உஙகைளு்ககுரிய உணவுத ் ிட்டத்்ப் ்பரிந்து்�்ககை 
முடியும். சம்சசசீர ஊட்ட்சசததுள்ை உணவுமு்ையில, ஒவநவோர உணவு 
நவ்ையிலும் ்பின்வரும் உணவுப் ்பிரிவுகைள் இடம்க்பறும்:

• ்கை்ககுத்ல/்ீட்டோ் அரிசி மற்றும் முழு்ோனிய க�ோட்டி (5-7 ்பரிமோைலகைள்)

• ்பழஙகைள் மற்றும் கைோய்கைைிகைள் (2 ்பரிமோைல அைவு ்பழஙகைள் மற்றும் 2 ்பரிமோறு்ல 
கைோய்கைைிகைள்)

• மோமிசம் மற்றும் மற்ைவ்கை உணவுகைள் (3 ்பரிமோைலகைள்)

மை்ககைோமல ்பலநவறு வ்கையோன உணவுகை்ை உண்ணுஙகைள்.
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்கை்ககுத்ல/்ீட்டோ் அரிசி மற்றும் முழு்ோனிய க�ோட்டி
(்ினமும் 5 மு்ல 7 ்பரிமோைலகைள்)

ஒவநவோர உணவுப் ்பிரிவு்ககைோன ஒரு ்பரிமோைல அைவின் 
எடுதது்ககைோட்டுகைள்:

2 துண்டுகைள் முழு்ோனிய 
க�ோட்டி

4 சோ்ோ�ண 
முழு்ோனிய 
கைி�ோ்ககைரஸ்

½ கைிண்ணம்* 
ச்மத் 

்கை்ககுத்ல/
்ீட்டோ் அரிசி

*1 கைிண்ணம் = 1 சோ்்க கைிண்ணம்  **1 குவ்ை = 250 மி.லி.  ***1 கைண்ணோடி்ககுவ்ை = 250 மி.லி.

²/3 கைிண்ணம்* 
ச்ம்ககைோ் ஓட்மமீல்

2 சப்்போத்ி
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கைோய்கைைிகைள் (்ினமும் 2 ்பரிமோைலகைள்)

¼ வட்டத ்ட்டு+ 
ச்மத் கைோய்கைைிகைள்

¾ குவ்ை** 
ச்மத் கைசீ்�

1 சிைிய ஆப்்பிள், 
ஆ�ஞ்சு, ந்பரி்ககைோய் 
அலலது மோம்்பழம் 

1 நடுத்� 
வோ்ழப்்பழம்

10 ்ி�ோட்்சகைள் 
அலலது கலோஙகைோன்

+1 ்ட்டு = 10 அஙகுலத ்ட்டு

1 துண்டு 
்பப்்போைி அலலது 
அன்னோசிப்்பழம்

்பழஙகைள் (்ினமும் 2 ்பரிமோைலகைள்)

*1 கைிண்ணம் = 1 சோ்்க கைிண்ணம்  **1 குவ்ை = 250 மி.லி.  ***1 கைண்ணோடி்ககுவ்ை = 250 மி.லி.

10 நீரிழிவு நநோயுடன் வோழ்க்கை நல் ஆந�ோ்ககைியத்ிறகைோன எளிய வழிமு்ைகைள்



2 கைண்ணோடி்க 
குவ்ைகைள்*** 

ககைோழுப்பு 
கு்ைவோன ்போல

1 உள்ைங்கை அைவு 
ககைோழுப்்பிலலோ் மோமிசம், 

மமீன் அலலது நகைோழி

2 துண்டுகைள் 
ககைோழுப்பு கு்ைவோன 

்போலோ்ட்ககைட்டி

2 சிைிய 
துண்டுகைள் 

கமன்்மயோன 
்வவு

சுரு்ககைமோகை்ச கசோன்னோல:
கைோ்லயில, கவண்கணய் 
அலலது நில்ககைட்ல 
கவண்கணய் நலசோகைத 
்டவப்்பட்ட 2 துண்டுகைள் 
முழு்ோனிய க�ோட்டி, 

அலலது 
4 சோ்ோ�ண முழு்ோனிய 
கைி�ோ்ககைரஸ் ்பிஸ்கைட்டுகை்ை 
நீஙகைள் சோப்்பிட்டோல,1 ்பரிமோைல 
அைவு ்கை்ககுத்ல/்ீட்டோ் 
முழு்ோனிய க�ோட்டி்ககும் 
நிகை�ோன உண்வ நீஙகைள் 
சோப்்பிட்டிருப்்பபீரகைள்.

¾ நகைோப்்்ப ச்மத் 
்பருப்புகைள் (்பட்டோணி, 

்பபீன்ஸ், ்பருப்பு 
வ்கைகைள்)

மோமிசம் மற்றும் மற்ைவ்கை உணவுகைள் (்ினமும் 3 ்பரிமோைலகைள்)

*1 கைிண்ணம் = 1 சோ்்க கைிண்ணம்  **1 குவ்ை = 250 மி.லி.  ***1 கைண்ணோடி்ககுவ்ை = 250 மி.லி.
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மோவு்சசததுள்ை உணவுப் ்பிரிவுகைள்
சில வ்கை உணவுகைைில சர்ககை்� மற்றும் மோவுப்க்போருள் வடிவிலோன மோவு்சசதது 
அ்ிகை அைவில இருப்்பது உஙகைளு்ககுத க்ரியுமோ? இந்் உணவு வ்கைகை்ை்க 
கைவனமோகைவும், நோள் முழுவதும் ந்போ்ிய நந� இ்டகவைியுடனும் உண்ணுஙகைள்.

உணவு வ்கை

நசோைம், 
நச்ன்ககைிழஙகு 

உரு்ை்ககைிழஙகு, சர்ககை்�வள்ைி்க 
கைிழஙகு, ்போஸ்்ோ, கைஞ்சி, சோ்ோ�ண 
்பிஸ்கைட்டுகைள், சசீரியல ்ோனியஙகைள், 

க�ோட்டி, நூடுலஸ்/்பபீஹூன்

்போல மற்றும் ்யிர ஆப்்பிள், ஆ�ஞ்சு, ந்பரி்ககைோய், 
்பப்்போைி, அன்னோசிப்்பழம், 
்ி�ோட்்ச, கலோஙகைோன், 

வோ்ழப்்பழம்
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ஆந�ோ்ககைியமோன உணவுமு்ை்ய நநோ்ககைி்ச கசல்கையில, ஒவநவோர உணவு 
நவ்ையின்ந்போதும் எந்் உண்வ எவவைவு சோப்்பிடுவது என்்ப்் நீஙகைள் 
நிரணயி்ககை எனது ஆந�ோ்ககைியத ்ட்டு உஙகைளு்ககு உ்வும்.

•	 ்ண்ணீ் � விருப்்பமோன ்போனமோகைத 
ந்ரந்க்டுஙகைள்.

•	 வடீ்டில ச்ம்ககும்ந்போது, கைநனோலோ, 
சூரியகைோந்்ி, ஆலிவ, நில்ககைட்ல ந்போன்ை 
ஆந�ோ்ககைியமோன எண்கணய்கை்ைப் 
்பயன்்படுததுஙகைள். எண்கணய்்ய 
அைநவோடு உட்ககைோள்ளுஙகைள்.

•	 சுறுசுறுப்்போகை இருஙகைள். க்பரியவரகைள் 
ஒவகவோரு வோ�மும் 150 நிமிடஙகைளு்ககு 
உடற்்பயிற்சி கசய்வ்் இல்ககைோகை்க 
ககைோள்ைநவண்டும்.

உஙகைள் ்ட்டில 

்போ்ி்ய 

்பழஙகைள் மற்றும் 

கைோய்கைைிகைளுடன் 

நி�ப்புஙகைள் 

(1 ்பரிமோைல அைவு 

்பழம் மற்றும் 1 

்பரிமோைல அைவு 

கைோய்கைைிகைளு்ககு 

நிகை�ோனது)

உஙகைள் ்ட்டில 

கைோல்பகு்ி்ய மோமிசம் 

மற்றும் மற்ைவ்கை 

உணவுகைளுடன் 

நி�ப்புஙகைள் 

(1 ்பரிமோைல அைவு 

மோமிசம் / மமீனு்ககு 

நிகை�ோனது) 

உஙகைள் ்ட்டில 

கைோல்பகு்ி்ய 

முழு்ோனியஙகைளுடன் 

நி�ப்புஙகைள் 

(2 ்பரிமோைல அைவு 

முழு்ோனியஙகைள் 

அலலது ்கை்ககுத்ல/

்ீட்டோ் அரிசி்ககு 

நிகை�ோனது)
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நீரிழிவு நநோ்ய நலலவி்மோகை்க கைட்டுப்்படுததுவ்ற்கைோன 
5 மோ்ிரி உணவுத ்ிட்டஙகைள்
உஙகைள் உடலிலுள்ை இ�த்்ச சர்ககை்� அைவு, சோப்்பிட்டு இ�ண்டு மணி 
நந�த்ிற்குப் ்பிைகு, சோப்்போட்டு்ககு முன்்பிருந்் நி்ல்ககுத ்ிரும்்பிவிடும். நோள் 
முழுவதும் சிைிய அைவிலோன உணவோகை மோவு்சசத்் நசரதது்க ககைோள்ளுஙகைள். 
உணவுநவ்ை்ககு இ்டயி்டயில ்பழம் அலலது ்போல க்போருட்கை்ை 
சிற்றுண்டியோகைத ந்ரந்க்டுஙகைள்.

உஙகைைது அன்ைோடத ந்்வகைளு்ககுப் க்போருத்மோன அைவு மோவு்சசத்் 
நிரணயி்ககுமோறு உஙகைைது உணவுமு்ை ஆநலோசகைரிடம் நகைளுஙகைள். மை்ககைோமல 
்ினமும் எட்டு கைண்ணோடி்க குவ்ைகைள் ்ண்ணரீ ்பருகுஙகைள்.

எந்் நந�த்ில சோப்்பிடுவது? உஙகைள் உணவுகை்ை ஒவகவோரு 3 மு்ல 5 
மணிநந�த்ிற்கு ஒருமு்ை ்பிரிதது்ச சோப்்பிடுவது எப்்படி என்்ப்்ப் ்பின்வரும் 
எடுதது்ககைோட்டு விை்ககுகைிைது. 

உணவு / 
சிற்றுண்டி

்பரிந்து்�்ககைப்்படும் 
நந�ம்

கைோ்ல உணவு  கைோ்ல 
7.00 மணி

கைோ்ல்ச 
சிற்றுண்டி

கைோ்ல 
10.00 மணி 

ம்ிய உணவு ம்ியம் 
1.00 மணி

ம்ிய்ச 
சிற்றுண்டி

மோ்ல 
4.00 மணி

இ�வு உணவு இ�வு 
7.00 மணி

இ�வுநந�்ச 
சிற்றுண்டி

இ�வு 
10.00 - 11.00 
மணி
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நீஙகைள் ்ினமும் ந்ரந்க்டு்ககை்ககூடிய ஐந்து வ்கையோன கைோ்ல உணவு, 
ம்ிய உணவு, ந்நீர சிற்றுண்டி, இ�வு உணவு, இ�வு சிற்றுண்டி ஆகைிய்வ 
கைசீநழ இடம்க்பற்றுள்ைன. நீஙகைள் அன்ைோடம் உட்ககைோள்ளும் உணவில ்பலவ்கை 
சு்வகை்ை்ச நசரதது்க ககைோள்ளுஙகைள்.

கைோ்ல உணவு

க்ரிவு

1 2 3 4 5

2 துண்டு 

முழு்ோனிய 

க�ோட்டி

நலசோகைத 

்டவப்்பட்ட கமன் 

மோர்ஜரின் / 

நில்ககைட்ல 

கவண்கணய்

ககைோழுப்பு 

கு்ைவோன ்போல 

மற்றும் 

கு்ைவோன 

சசீனியுடன் 1 

நகைோப்்்ப கைோப்்பி /

ந்நீர^

1 கைிண்ணம்;

்கை்ககுத்ல/

்ீட்டோ் அரிசி 

கைஞ்சி

நகைோழி மற்றும் 

நகை�ட்

நசர்ககைப்்பட்டது

1 நகைோப்்்ப கைோப்்பி 

அலலது ந் 'ஓ'/'சி' 

நகைோநசோங (சசீனி 

இலலோமல) 

அலலது கைோப்்பி 

அலலது ந் 'ஓ'/'சி' 

சியூ டோய் 

(கு்ைவோன சசீனி^)

2/3 கைிண்ணம் 

ச்ம்ககைோ் ஓட்ஸ், 

ககைோழுப்பு 

கு்ைவோன 

்போலுடன் / 

்ண்ணரீுடன் 

ச்மத்து  + 1-2 

ந்்ககை�ண்டி 

உலரந்் ்பழஙகைள்

ககைோழுப்பு 

கு்ைவோன ்போல 

மற்றும் 

கு்ைவோன 

சசீனியுடன் 1 

நகைோப்்்ப கைோப்்பி /

ந்நீர

4 துண்டு 

முழு்ோனிய 

கைி�ோ்ககைரஸ்்

ககைோழுப்பு 

கு்ைவோன ்போல 

மற்றும் 

கு்ைவோன 

சசீனியுடன் 1 

நகைோப்்்ப கைோப்்பி /

ந்நீர

1 கைிண்ணம்

முழு்ோனிய 

நூடுலஸ் உடன்

மமீ நசோந்ோ

ககைோழுப்பு 

கு்ைவோன ்போல 

மற்றும் 

கு்ைவோன 

சசீனியுடன் 1 

நகைோப்்்ப கைோப்்பி /

ந்நீர

^கு்ைவோன சசீனி = 1 ந்்ககை�ண்டி்ககும் கு்ைவோன சசீனி

15நீரிழிவு நநோயுடன் வோழ்க்கை நல் ஆந�ோ்ககைியத்ிறகைோன எளிய வழிமு்ைகைள்



ம்ிய உணவு

^^சசீன சோ்்க கைிண்ணம்  ^^^சசீனி இலலோ் ந்நீர / கைோப்்பி, அலலது கவறும் ்ண்ணரீ

க்ரிவு

1 2 3 4 5

1 கைிண்ணம்^^
கைல்வ நசோறு 

 

1 உள்ைங்கை 
அைவிலோன 
அவித் மமீன் 

¼ ்ட்டு+ கைோய்கைைி 
்பி�ட்டல 

1 நகைோப்்்ப 
சசீனியிலலோ் 

்போனம்

1 கைிண்ணம் மமீன் 
துண்டு நூடுலஸ் 

(கவைியில 
சோப்்பிடு்ல)

1 நகைோப்்்ப 
சசீனியிலலோ் 

்போனம்^^^ 

சோண்ட்வி்ச: 
4 துண்டுகைள் 
முழு்ோனிய 

க�ோட்டி 

கலட்டுஸ், 
்்ககைோைி, 

கவள்ைரி்ககைோய், 
குடமிைகைோய் 

ஓர உள்ைங்கை 
அைவிலோன 

வோட்டிய அலலது 
அவித் நகைோழி 
மோரபு. சு்வ 

நசர்ககை எலுமி்சசம் 
சோறு மற்றும் 

மிைகு 

்பலசோமி்க 
வினிகைர மற்றும் 
சில கசோட்டுகைள் 

எ்கஸ்ட்�ோ வர்ஜின் 
ஆலிவ 

எண்கணய்யுடன்
1 கைிண்ணம் சோலட் 

(கவைியில 
சோப்்பிடு்ல)

1 கைிண்ணம் மமீ/ 
்பபீஹூன் நசோதந்ோ 

(கவைியில 
சோப்்பிடு்ல)

1 நகைோப்்்ப 
சசீனியிலலோ் 

்போனம்

1 கைிண்ணம்^^
கைல்வ நசோறு 

1 உள்ைங்கை 
அைவிலோன 

க்போரி்ககைோ் நகைோழி 
/ மமீன் 

¼ ்ட்டு ந்ஙகைோய்ப் 
்போல இலலோ் 

குழம்பு கைோய்கைைிகைள் 

1 நகைோப்்்ப 
சசீனியிலலோ் 

்போனம்

16 நீரிழிவு நநோயுடன் வோழ்க்கை நல் ஆந�ோ்ககைியத்ிறகைோன எளிய வழிமு்ைகைள்



இ�வு உணவு

க்ரிவு

1 2 3 4 5

1 கைிண்ணம்^^
கைல்வ நசோறு 

1 உள்ைங்கை 
அைவிலோன 

நகைோழிப் ்பி�ட்டல 

½ கைிண்ணம் 
கைோய்கைைி சூப்

1 கைிண்ணம்^^
கைல்வ நசோறு 

2 வ்கை 
கைோய்கைைிகைள் 

1 உள்ைங்கை 
அைவிலோன 

அவித் மோமிசம் 
அலலது அ்� 
்ட்டு ்பி�ட்டிய 
மோமிசம் / மமீன்

்்ககைோைி்ச சோறு 
மற்றும் 1 
உள்ைங்கை 
அைவிலோன 
ககைோத்ிய 

மோமிசததுடன் 
ச்மத் 1 

கைிண்ணம் ்போஸ்்ோ 

சிைி்ைவு 
வினிகை�ட் நசரத் 
1 கைிண்ணம் சோலட் 

1 கைிண்ணம்^^
கைல்வ நசோறு 

1 உள்ைங்கை 
அைவிலோன 
அஸ்்ோம் 

க்படோஸ் மமீன் 

¼ ்ட்டு+ கைோய்கைைி 
்பி�ட்டல

2 சப்்போத்ி 

1 கைிண்ணம்^^ 
துவ�ம்்பருப்பு /

மற்ைவ்கை ்பருப்பு 

¼ ்ட்டு+ 
கைோய்கைைிகைள்

4-5 நம்ச்ககை�ண்டி 
்யிர

1 துண்டு 
அன்னோசிப்்பழம் 

^^சசீன சோ்்க கைிண்ணம்  +ஒரு ்ட்டு = 10 அஙகுலத ்ட்டு

17நீரிழிவு நநோயுடன் வோழ்க்கை நல் ஆந�ோ்ககைியத்ிறகைோன எளிய வழிமு்ைகைள்



க்ரிவு

1 2 3 4 5

கைோ்ல 

1 சிைிய 
ஆப்்பிள் 

10 
்ி�ோட்்சகைள்

1 துண்டு 
்பப்்போைி 

1 சிைிய 
ந்பரி்ககைோய் 

1 நடுத்� 
அைவு

வோ்ழப்்பழம்; 

்பிற்்பகைல  

1 சிைிய 
ந்பரி்ககைோய் 

1 சிைிய 
ஆப்்பிள்

10 
்ி�ோட்்சகைள்

1 துண்டு 
்பப்்போைி

1 சிைிய 
ஆ�ஞ்சு 

மோ்ல 

1 கைண்ணோடி்க குவ்ை ககைோழுப்பு கு்ைவோன ்போல / சசீனி கு்ைவோன, 
கைோலசியம் அ்ிகைமுள்ை நசோயோ ்போல

சிற்றுண்டிகைள் 

18 நீரிழிவு நநோயுடன் வோழ்க்கை நல் ஆந�ோ்ககைியத்ிறகைோன எளிய வழிமு்ைகைள்



 கவவநவறு உணவுப் ்பிரிவுகை்ை்ச நசரந்் கவவநவறு 
வ்கையோன உணவு வ்கைகை்ை்ச சோப்்பிடுஙகைள்.

 சம்சசசீர ஊட்ட்சசததுள்ை உண்வ்ச சோப்்பிடுஙகைள். 
அ்ோவது, ்ினமும் கவவநவறு உணவுப் 
்பிரிவுகைைிலிருந்து ்பரிந்து்�்ககைப்்படும் ்பரிமோைல 
அைவுகைைில உண்வ்ச சோப்்பிடநவண்டும்.

 அைநவோடு சோப்்பிடுஙகைள். அைவு்ககு அ்ிகைமோகைநவோ 
மிகைவும் கு்ைவோகைநவோ இலலோமல, சரியோன அைவில 
சோப்்பிடுஙகைள்.

 ஆந�ோ்ககைியத க்ரிவு சின்னம் (HCS) ககைோண்ட 
க்போருட்கை்ைத ந்ரந்க்டுதது, அைநவோடு சோப்்பிடுஙகைள். 

	கவைியில உணவு உண்ணும்க்போழுது ஆந�ோ்ககைியமோன 
உணவு அ்டயோைஙகை்ை கைவனியுஙகைள். கு்ைந்் 
கைநலோரிகைள் மற்றும் ்ோணியஙகைள் அ்ிகைம் நி்ைந்் 
உணவுகை்ை ந்ரந்க்டுஙகைள்.

 ககைோழுப்்பிலலோ் மோமிசம், நகைோழி, மமீன், ்பபீன்ஸ் 
மற்றும் ்பட்டோணி ந்போன்ை ்பயறுகைள் ஆகைியவற்்ைத 
ந்ரந்க்டுஙகைள்.

 ககைோ்ி்ககை்வத்ல, அவித்ல, அனலில சுடு்ல, 
வோட்டு்ல ந்போன்ை ககைோழுப்பு கு்ைவோன ச்மயல 
மு்ைகை்ைப் ்பயன்்படுததுஙகைள்.

 இயற்்கையோன மூலி்கைகை்ையும், சு்வயூட்டும் 
க்போருட்கை்ையும் ்பயன்்படுத்ி, உப்பு, சு்வ்சசோறுகைள், 
நமோநனோநசோடியம் குளூடநமட் (MSG), டின்னில 
அ்டத், ்ப்ப்்படுத்ிய உணவு வ்கைகைள் 
ஆகைியவற்்ை்க கு்ைத்ிடுஙகைள்.

 இ்ய நநோயும், ்ப்ககைவோ்மும் ்போ்ி்ககும் ஆ்பத்்்க 
கு்ைத்ிட, கை்�யோ் ககைோழுப்பு (ககைோழுப்புள்ை 
மோமிசம், ந்ோல, க்போரித் உணவு), டி�ோன்ஸ் ககைோழுப்பு 
(நகை்ககுகைள் மற்றும் ந்பஸ்ட்ரீஸ்), இ�த்்கககைோழுப்பு 
(மோமிச உறுப்புகைள்), உப்பு (்ப்ப்்படுத்ிய, டின் உணவுகைள்) 
ஆகைியவற்்ை்க கு்ைத்ிடுஙகைள்.

 உஙகைள் ்போனத்ில சசீனி நசரப்்ப்்த ்விரதது, ்ப்ச்சத 
்ண்ணீ் � ஆந�ோ்ககைிய ்போனமோகைத ந்ரந்க்டுஙகைள்.

நீரிழிவு நநோ்ய்க கைட்டுப்்படுததுவ்ற்கைோன ஆந�ோ்ககைிய 
உணவுப்்பழ்ககைம் / ச்மயலமு்ை வழிகைோட்டிகைள்:

19



இ�த்த்ில சர்ககை்� அை்வ்க கைண்கைோணித்ிடுஙகைள்
குளூநகைோமமீட்டருடன் வடீ்டிநலநய உஙகைள் இ�த்்ச சர்ககை்� (குளூநகைோஸ்) 
அை்வ எைி்ில ்பரிநசோ்ி்ககைலோம். உஙகைைது உணவுமு்ை, உடற்்பயிற்சி நி்ல, 
சிகைி்ச்ச மு்ைகைள் ஆகைியவற்்ைத ்ிட்டமிடுவ்ற்குப் ்பரிநசோ்்ன முடிவுகைள் 
உஙகைளு்ககும் உஙகைள் மருததுவரு்ககும் வழிகைோட்டியோகை இரு்ககும்.

உஙகைள் இ�த்்ச சர்ககை்� அை்வ வடீ்டில ்பரிநசோ்ிப்்பது அவசியமோ 
என உஙகைள் மருததுவரிடம் நகைளுஙகைள். அவசியகமனில, மருந்்கைத்ிற்கு 
வரு்கையைி்ககும்ந்போது மருததுவருடன் ்பகைிரந்துககைோள்ை நவண்டிய ்பரிநசோ்்ன 
விவ�ஙகை்ை்க குைிதது ்வதது்க ககைோள்ளுஙகைள். உஙகைள் இ�த்த்ில சர்ககை்� 
அைவு கவகு அ்ிகைமோகை அலலது கவகு கு்ைவோகை இரு்ககும் சூழநி்லகை்ை 
எவவோறு சமோைிப்்பது என உஙகைள் மருததுவர ஆநலோச்ன கூறுவோர. உஙகைைது 
உயரவோன/கு்ைவோன சர்ககை்� அைவின் அைிகுைிகை்ை்க கைட்டுப்்படுத்ிய 
்பிைகும் நீஙகைள் உடலநலமிலலோமல இருப்்ப்ோகை உணரந்்ோல மருததுவரிடம் 
கசலலுஙகைள். 

இ�த் அழுத்த்் வழ்ககைமோன அைவில நி்லநோட்டுஙகைள் 
உஙகைள் இ�த் அழுத்த்் 130/80mmHg அைவில நி்லநோட்டுஙகைள். 
உஙகைள் இ�த்்ச சர்ககை்� அை்வ்க கைட்டுப்்படுததுவ்்ப் ந்போலநவ இ�த் 
அழுத்த்்யும் கைட்டுப்்படுததுவது மு்ககைியம். வழ்ககைமோன இ்டகவைியில 
மருததுவரிடம் இ�த் அழுத்ப் ்பரிநசோ்்ன கசய்துககைோள்ளுஙகைள்.
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இ�த்்கககைோழுப்்பின் (லி்பிட்ஸ்) அை்வ்க கு்ைத்ிடுஙகைள்
நீரிழிவு நநோ்ய நலலவி்மோகை்க கைட்டுப்்படுததும் நடவடி்க்கைகைைின் ஒரு 
்பகு்ியோகை, ஆண்டு்ககு்க கு்ைந்்து ஒருமு்ையோவது ்பட்டினிநி்ல 
இ�த்்கககைோழுப்பு அை்வப் ்பரிநசோ்ித்ிடுஙகைள். 

இ்யப் ்பி�்சச்னகை்ைத ்டு்ககை (எடுதது்ககைோட்டோகை, இ்ய நநோய்), உஙகைைது LDL 
இ�த்்கககைோழுப்்பின் (ககைட்ட இ�த்்கககைோழுப்பு எனப்்படுவது) அை்வ 2.6 mmol/L 
அைவு்ககு்க கு்ைவோகை்க கைட்டுப்்படுத்ி ்வத்ிருப்்பது மு்ககைியம்.

க்ோடர மருததுவ வரு்கைகை்ை நமற்ககைோள்ளுஙகைள்
கு்ைந்்து ஒவகவோரு மூன்று அலலது நோன்கு மோ்ஙகைளு்ககு ஒருமு்ை 
அலலது மருததுவரின் ஆநலோச்னப்்படி குடும்்ப மருததுவரிடம் கசலலுஙகைள். 
உடலநலப் ்பி�்சச்னகைைின் ஆ�ம்்ப அைிகுைிகை்ை்க கைண்டு்பிடிப்்ப்ற்கு, 
வழ்ககைமோன மு்ையில உடலநல்ன்க கைண்கைோணிப்்பது மு்ககைியம். நீரிழிவு 
நநோய்்ககைோன ்ப�ோமரிப்புத ்ிட்டத்ின் ஒரு ்பகு்ியோகை, உஙகைளு்ககுத ந்்வயோன 
்பரிநசோ்்னகைள் குைிதது மருததுவர ஆநலோச்ன கூறுவோர.

நீரிழிவு நநோ்ய்க கைட்டுப்்போட்டில ்வத்ிருப்்ப்ற்கு, உஙகைள் மருததுவர 
ஆநலோச்ன கூைிய இல்ககுகைளு்ககுள் இ�த்்ச சர்ககை்� அை்வ்க கைட்டி்ககைோப்்பந் 
சிைந்் உத்ியோகும்.

இ�த்்ச சர்ககை்� அைவு ்வி�, இ�த் அழுத்த்்யும் இ�த்்கககைோழுப்்்பயும் 
ஆந�ோ்ககைியமோன அைவில கைட்டி்ககைோப்்பதும் மு்ககைியம். உஙகைள் இல்ககுகை்ை 
அ்டவது எப்்படிகயன அைிய உஙகைள் மருததுவரிடம் ந்பசுஙகைள்.

கைோல இ்டகவைி ்பரிநசோ்்ன

3-4 மோ்ஙகைளு்ககு ஒருமு்ை உடல எ்ட்க குைியபீடு ்பரிநசோ்்ன

இ�த் அழுத்ப் ்பரிநசோ்்ன

3-6 மோ்ஙகைளு்ககு ஒருமு்ை HbA1c நசோ்்ன

ஆண்டு்ககு ஒருமு்ை அலலது 
மருததுவரின் ஆநலோச்னப்்படி

்பட்டினிநி்ல இ�த்்கககைோழுப்பு்ச 
நசோ்்ன

சிறுநீ�கை்ச கசயல்போட்டு்ச நசோ்்ன 

கைண் ்பரிநசோ்்ன 

்போ்ப் ்பரிநசோ்்ன 

சைி்ககைோய்்சசல ்டுப்பூசி 
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நீரிழிவு நநோயோைிகைளு்ககைோன 
நலல-சிைந்் இல்ககுகைள்

HbA1C* 7.0% அலலது அ்்விட்க கு்ைவு

இ�த் அழுத்ம் 130/80mmHg - ்ககு்க கைசீழ

இ�த்்கககைோழுப்பு** 2.6mmol/l - ்ககு்க கைசீழ

உடல எ்ட்க குைியபீடு*** 18.5 - 22.9kg/m2

கைடந்் 2-3 மோ்ஙகைைில இ�த்்ச சர்ககை்� அைவு எவவைவு 
நன்ைோகை்க கைட்டுப்்படுத்ப்்பட்டுள்ைது என்்ப்் அைவிடுவ்ற்கைோன 
ஒர இ�த்ப் ்பரிநசோ்்ன

LDL அலலது “ககைட்ட” இ�த்்கககைோழுப்்பின் அைவு. LDL 
இ�த்்க குழோய்கைைில அ்டப்்்ப ஏற்்படுத்ி, மு்ககைியமோன 
உறுப்புகைளு்ககு்ச கசலலும் இ�த் ஓட்டத்்்க கு்ைததுவிடும்.

எ்ட (கைிநலோகைி�ோம்) / [உய�ம் (மமீட்டர) x உய�ம் (மமீட்டர)] 
கைண்ககைின்மூலம் நிரணயி்ககைப்்படுகைிைது

நீரிழிவு நநோ்ய நலலவி்மோகை்க கைட்டுப்்படுததுவ்ற்கைோன இல்ககுகைள் இ்வ:

BMI =
எ்ட (kg)

உய�ம் (m) x உய�ம் (m)

நீரிழிவு நநோய்்ககைோன கவைிநநோயோைி சிகைி்ச்சகைளு்ககு, நோட்்பட்ட நநோய் நிரவோகைத 
்ிட்டத்ின் கைசீழ (CDMP) கமடிநசவ ்பயன்்படுத்ி நீஙகைள் ்பணம் கசலுத்லோம். CDMP 
்பற்ைி நமலவிவ�ம் அைிய, www.moh.gov.sg இ்ணயத்ைத்்ப் ்போருஙகைள். CHAS 
அட்்டகைள் மற்றும் முன்நனோடித ்்லமு்ையினரு்ககைோன உ்விதக்ோகுப்பு 
ஆகைியவற்்ைப் ்பயன்்படுததும் சுகைோ்ோ�ப் ்ப�ோமரிப்பு நி்ியைிப்்பின் விவ�ஙகைளு்ககு, 
்யவுகசய்து http://www.chas.sg/ இ்ணயத்ைத்்ப் ்போருஙகைள்.

*HbA1c:

**இ�த்்கககைோழுப்பு:

***உடல எ்ட்க குைியபீடு:
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உஙகைள் ்போ்த்்ப் ்ப�ோமரித்ிடுஙகைள்
நீரிழிவு நநோயோல அடி்ககைடி ஏற்்படும் சி்ககைலகைைில ஒன்று ்போ்ப் ்பி�்சச்னகைள் 
என்்ப்ோல ்போ்ப் ்ப�ோமரிப்பு மு்ககைியம். உஙகைள் ்போ்ஙகைளு்ககு்ச கசலலும் இ�த் 
ஓட்டம் ்போ்ி்ககைப்்பட்டு, கைோயம் (புண்கைள், கவட்டுகைள், கைிருமி க்ோற்ைிய ்போ்வி�ல 
நகைஙகைள் அலலது சசீழப்புண்கைள்) குணம்டவது கமதுவ்டயலோம். ந�ம்பு 
்போ்ி்ககைப்்பட்டோல உஙகைள் ்போ்த்ில ஓ�ைவு உணர்வ நீஙகைள் இழ்ககை்ககூடும். 
எனநவ, உஙகைள் ்போ்ஙகைைின் ்ப�ோமரிப்பு உஙகைைது அன்ைோட நடவடி்க்கைகைைில 
ஒன்ைோகை இரு்ககைநவண்டும்.

•	 ்ினமும் சவர்ககைோ�மும் ்ண்ணரீும் ்பயன்்படுத்ி உஙகைள் ்போ்ஙகை்ை்க 
கைழுவி, ஈ�மிலலோமல நன்ைோகைத து்ட்ககைவும், குைிப்்போகைப் ்போ்வி�லகைளு்ககு 
இ்டயில.

•	 உலரந்துந்போன சருமத்ில, குைிப்்போகை கு்ிகைோல கவடிப்புகைைில கைிரீம் ்டவி 
ஈ�ப்்ப்மோ்ககுஙகைள்.

•	 ்போ்வி�லகைைில உள்நகைஙகைள் வைரவ்்த ்விர்ககை, ்போ்வி�ல நகைஙகை்ை 
நநரவோ்ககைில கைட்்டயோகை கவட்டி ் வத்ிருஙகைள். குைியலு்ககுப் ்பிைகு நகைஙகைள் 
கமன்்மயோகை இரு்ககும்ந்போது கவட்டுஙகைள்.

•	 கைிருமித க்ோற்ைின் அைிகுைிகைைோகை இரு்ககை்ககூடிய வ்ீககைம், ந்ோல சிவப்ந்பறு்ல 
ஆகைியவற்்ை்க கைவனித்ிடுஙகைள்.
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பு்கைப்்பழ்ககைம் மற்றும் நீரிழிவு நநோய் ்பற்ைிய சில 
விவ�ஙகைள்

பு்கைப்்பிடிப்்ப்ோல ்பல ஆ்பத்ோன வி்ைவுகைள், 
குைிப்்போகை நீரிழிவு நநோயோைிகைளு்ககு, நநரும் என்்ப்்ப் 
்பலரும் அைிந்்ிருப்்போரகைள். பு்கைப்்பிடிப்்ப்ோல 
சி்ககைலகைள் நந�்ககூடிய ஆ்பதது அ்ிகைரி்ககும்.

பு்கைப்்பழ்ககைத்்்க ்கைவிட்டோல நல ஆந�ோ்ககைியம் 
கைிட்டும், ்பணம் மி்சசமோகும், உடலுறு்ி நமம்்படும்.

பு்கைப்்பழ்ககைத்்்க ்கைவிட உஙகைளு்ககு உ்வி 
ந்்வப்்பட்டோல, 1800 438 2000 என்ை எண்ணில 
குவிட்்லன் நச்வ்ய அ்ழத்ிடுஙகைள்.
பு்கைப்்பழ்ககைத்்்க ்கைவிட ஆநலோசகைரகைள் 
உஙகைளு்ககு உ்வுவோரகைள். அந்ோடு, நமலும் உ்வி 
க்பை்ககூடிய வழிகை்ையும் க்ரிவிப்்போரகைள்.

•		ஒருந்போதும் கவறுஙகைோலில நட்ககைோ்ீரகைள், ்போ் வி�ல்பகு்ி ்ிைப்்போகை 
இரு்ககும் கைோலணிகை்ைத ்விரத்ிடுஙகைள். உஙகைள் ்போ்ஙகை்ை்க கைோயம் 
்படோமல ்போதுகைோ்ககை, ்ிைப்்பிலலோ், கைண்ககைோகைப் க்போருந்தும் கைோலணிகை்ை 
அணிந்்ிடுஙகைள்.

•	 கைோலணியின் உட்்பகு்ியில கூ�ோன மு்னகைள் எதுவும் இலலோ்்் 
உறு்ிப்்படுததுஙகைள்.

•		உ்சசிப் ்பகு்ியில ்ைரவோகைப் க்போருந்தும் க்ோய்வு நோடோ ககைோண்ட சுத்மோன 
கைோலு்ைகை்ை அணிந்்ிடுஙகைள்.

•		்போ்த்ில ஏந்னும் ்பி�்சச்னகைள் இருந்்ோல உஙகைள் மருததுவரிடம் அலலது 
்போ் சிகைி்ச்சயோைரிடம் (்போ்ஙகை்ையும் கைோலகைைின் கைசீழ்பகு்ி்யயும் 
்ப�ோமரி்ககும் வலலுநரகைள்) க்ரிவிப்்பந்ோடு, ஆண்டு்ககு்க கு்ைந்்து 
ஒருமு்ையோவது ்போ்ப் ்பரிநசோ்்ன்ககு்ச கசலலுஙகைள்.
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நீரீழிவு நநோய்்ககைோன உஙகைள் மருந்துகை்ை உட்ககைோள்ளுஙகைள்
ஆந�ோ்ககைியமோன உணவுப்்பழ்ககைம், உடற்்பயிற்சி ஆகைியவற்றுடன் மட்டும் 
இ�த்த்ிலுள்ை சர்ககை்� அை்வ்ச சரிவ�்க கைட்டுப்்படுத் இயலோ்வரகைளு்ககு, 
உஙகைள் மருததுவர மருந்து ் �்ககூடும். உஙகைள் மருததுவரின் ஆநலோச்னயின்்படி 
உஙகைள் மருந்துகை்ை சோப்்பிடுஙகைள்.

இ�த்த்ிலுள்ை சர்ககை்� அை்வ்க கு்ை்ககை ்பின்வரும் வழிகைைில 
மருந்து உ்வுகைிைது:

•		உஙகைள் உடல அ்ிகைமோன இன்சுலி்ன உற்்பத்ி கசய்து 
விடுவி்ககை்ச கசய்யும்.

•		இன்சுலி்ன நமலும் ்பயன்மி்ககை மு்ையில 
கசயல்பட்ச கசய்யும்.

•		குடலு்ககுள் சர்ககை்� நசரவ்் கமதுவோ்ககும்.

உஙகைள் ்பற்கைள், ஈறு, வோய் ஆகைியவற்்ைப் ்ப�ோமரித்ிடுஙகைள்
வோய்்ச சுகைோ்ோ�மும் மு்ககைியம். நீரிழிவு நநோயோைிகைைின் இ�த்த்ில சர்ககை்� 
அைவு அ்ிகைமோகை இருப்்ப்ோல, ஈறு நநோய், ்பல கசோத்், உலரந்் வோய் ந்போன்ை 
்பி�்சச்னகைள் ஏற்்பட்ககூடிய ஆ்பதது அ்ிகைமோகைிைது. ்ினமும் இருமு்ையோவது 
்பற்கை்ைத துல்ககுவந்ோடு, ்பலதுல்ககைியோல எட்ட முடியோ் ்பகு்ிகை்ை்ச 
சுத்ம் கசய்வ்ற்குப் ்பலலிடு்ககு நூ்லப் (floss) ்பயன்்படுததுஙகைள். ஆண்டு்ககு 
ஒருமு்ையோவது அலலது உஙகைள் ஈறுகைைில அலலது ்பற்கைைில வ்ீககைமும் 
வலியும் ஏற்்படும்ந்போது ்பல மருததுவரிடம் கசலலுஙகைள். உஙகைளு்ககு நீரிழிவு 
நநோய் இருப்்ப்்ப் ்பல மருததுவரிடம் மை்ககைோமல க்ரியப்்படுததுஙகைள்.
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மகைிழ்சசியோன உள்ைததுடன், உஙகைள் மன உ்ை்சச்ல்க 
கைட்டுப்்படுததுஙகைள் 
அன்ைோட அலுவலகைள், நவ்ல, நீரிழிவு நநோ்யப் ்ப�ோமரித்ல ஆகைிய்வ 
சிலரு்ககு மன உ்ை்சசலோகை இரு்ககைலோம். வோழ்க்கையில ஏற்்படும் மோற்ைஙகைைோல 
மன உ்ை்சசல ஏற்்பட்ககூடும். மன உ்ை்சச்ல்க கு்ைப்்ப்ற்கைோன சில 
குைிப்புகைள் இ்வ:

•	 உஙகைள் நந�த்்த ்ிட்டமிடுஙகைள். ்ிட்டமிட்டு்ச கசயல்படும்ந்போது மன 
உ்ை்சசல ்�்ககூடிய சூழநி்லகை்ை்ச சமோைி்ககை உ்வியோகை இரு்ககும்.

•	 சுறுசுறுப்்போகை இருஙகைள். வழ்ககைமோன மு்ையில உடற்்பயிற்சி கசய்்ோல 
தூ்ககைம் நமம்்படும். குடும்்பத்ிற்கும் நண்்பரகைளு்ககும் நந�ம் ஒது்ககுஙகைள். 
குடும்்பததுடனும் நண்்பரகைளுடனும் நந�ம் கசலவிடவும், நவ்ல 
உ்ை்சசலிலிருந்து விடு்பட உ்வும் க்போழுதுந்போ்ககுகைைிலும் மற்ை 
நடவடி்க்கைகைைிலும் ஈடு்படவும் முயற்சி கசய்யுஙகைள்.

•	 மது்போனம் மற்றும் கைஃந்பன் ்பருகுவ்்்க கைட்டுப்்படுததுஙகைள். மது்போனமும் 
கைஃந்பனும் தூ்ககைத்்்க ககைடு்ககை்ககூடும்.

உஙகைைோல மன உ்ை்சச்ல்ச சமோைி்ககை இயலோவிட்டோல, உஙகைள் மருததுவரிடம் 
அலலது ஆநலோசகைரிடம் ந்பசுஙகைள்.
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உஙகைள் இல்ககுகை்ை அ்டய ஒவகவோரு நோளும் சிறுசிறு மோற்ைஙகைள் 
கசய்யத ்வைோ்ீரகைள். நீரிழிவு நநோ்யப் ்ப�ோமரிப்்ப்ற்கு நீஙகைள்:

நீரிழிவு நநோ்யப் 
்ப�ோமரித்ல

	்ினமும் உடற்்பயிற்சி கசய்யநவண்டும் 

 ஆந�ோ்ககைியமோகை உண்ணநவண்டும் 

 உடல எ்ட்க குைியபீட்்ட 18.5 - 22.9 kg/m2 என்ை அைவில 
கைட்டி்ககைோ்ககைநவண்டும்

 நீரிழிவு நநோய்்ககைோன மருந்்்த ்வைோமல 
உட்ககைோள்ைநவண்டும்

 பு்கைப்்பிடிப்்ப்்்க ்கைவிடநவண்டும்

 வழ்ககைமோன க்ோடர ்பரிநசோ்்ன்ககைோகை மருததுவரிடம் 
கசலலநவண்டும்

 உஙகைள் இ�த்த்ில சர்ககை்� அை்வ்க கைண்கைோணி்ககை 
நவண்டும்

27நீரிழிவு நநோயுடன் வோழ்க்கை நல் ஆந�ோ்ககைியத்ிறகைோன எளிய வழிமு்ைகைள்



நீரிழிவு நநோய் ்பற்ைியும், உஙகைள் நநோ்ய எப்்படி கைட்டுப்்போட்டில ்வத்ிருப்்பது 
என்்பது ்பற்ைியும் நமலவிவ�ம் அைிய உஙகைள் குடும்்ப மருததுவரிடம் ஆநலோச்ன 
நோடுஙகைள். க்ோடர ்ப�ோமரிப்பு்ககைோகை எப்ந்போதும் ஒந� மருததுவரிடம் கசலலுஙகைள்.

• நீரிழிவு நநோய் ்பற்ைி நமலவிவ�ம் அைிய: letsbeatdiabetes.sg

• சுகைோ்ோ� நமம்்போட்டு வோரியத்ின் ்ோ்ி ஆநலோசகைரிடம் அலுவலகை   
 நந�த்ில ந்பச 1800 223 1313 என்ை எண்ணில கஹலத்லன் நச்வ்ய  
 அ்ழத்ிடுஙகைள். இ்சநச்வ 4 கமோழிகைைிலும் கைி்ட்ககும்.

நமலவிவ�ஙகைள்
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குைிப்புகைள்
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