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��க� இர�த ெம��யதாக இ��தா�, ஊச� இட�ைத ��ற� ஒ� ெபரிய காய�
அ�ல� இர�த�ேபா�� எத��பா��கலா�.  இ� சாதாரணமான�. உ�க� ஊச�
தள�த�� ம�றவ�கைள வ�ட ச�� �ளமாக ��க� அ��த ேவ��ய�����,
ஆனா� ��க� த���ச� க�ளினி�க����� ெவளிேய�வத�� ���
இர�த�ேபா�� ந���த�பட ேவ���

ேநா� த��� ம��� த��� ைமய�த�� ����ப�, இர�டாவ� த���ச�
அளைவ� ெகா�� ப�க வ�ைள�க� அத�க� காண�ப�க��றன. ேவைல
அ�ல� ���ப� கடைமகளி� இ��� ேநர�ைத எ��க உ�க� �தலாளி
ம��� ���ப�த�ன�ட� ஏ�பா� ெச���க�, இதனா� ஒ�ெவா�
ேடாஸு��� ���� ப���� ேபா�மான ஓ�� க�ைட���.

த���ச� ேபாட�ப�ட உ�க� ���ப உ��ப�ன�க� ம��� ந�ப�களிட�
அ�ல� உ��� ம��தாளரிட� ஏேத�� கவைலக� ப�ற� ேப��க�. உ�க�
கவைலகைள� ப�ற�� ேப�வ� த���ச� �ற��த ஆ�வ�ைத �ைற�க உத��.

த���ச� ேபா�வைத� ப�ற� ��க� இ��� கவைல�ப�க���களானா�,
த���ச� ேபா�வத�� ��� கவைலைய� �ைற�க���ய க�வ�க�
அ�ல� ம���க� ப�ற� உ�க� �காதார வழ��நரிட� ேக��க�.

உ�க� த���ச���� ெச�வத�� ��� ஓ�ெவ��க �ய�ச� ெச���க�.
த���ச� ப�ற�ய கவைல, த���ச� அ�ல, தைலவ�, தைச வ� ம��� �ளி�
ேபா�ற ப�க வ�ைள�கைள ஏ�ப����. 

I��க� �மா�� அ�ல� வா�ஃபரி� ேபா�ற ம���களி� இ��தா�,
உ�க� இர�த ெம��ய ந�ைல (INR) ந�ைலயான� ம��� உ�க� �ற��ப��ட
இதய ந�ைல�� சாதாரண ம�ட�த�� இ��பைத உ�த��ப��த��
ெகா���க�. இ� உ�க� இர�த�ேபா�� அபாய�ைத� �ைற���.

உ�க� இதய ந�ைலக� ம��� ம���க� ப�ற� த���ச� ந��வாக�ய�ட�
ெசா�ல உ�க� த���ச� ச�த��ப�� தயாராக இ��க� 
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This information is brought to you by the HeartLife Foundation (heartlife.ca) in partnership with the 
Chinese Canadian Heart and Brain Association (cchaba.ca) and in collaboration with heart disease experts. 
This resource is endorsed by the Canadian Cardiovascular Society (ccs.ca), Canadian Adult Congenital Heart

Network (cachnet.org) and the Canadian Heart Failure Association (heartfailure.ca). Many thanks to our
volunteers: Hardip Mahida and Sindhu Karpakal for their help with translation. 

3

COVID-19 ம��� த���ச�க� �ற��� ந�ைறய தவறான தகவ�க� உ�ளன.
உ�க� COVID-19 த���ச��� �� அ�ல� அத��� ப�ற� உ�கைள�
ப�ற�ய தகவ�கைள ��க� க�டா�, கன�ய ம���வ ச�க�த��
வைல�தள�த�ேலா அ�ல� எ�க� தகவ� தாளி� ப��ய�ட�ப�ட ப�ற
மரியாைத��ரிய வைல�தள�களிேலா ந�பகமான தகவ�கைள�
காணலா�.

ெபா� �காதார ெநற��ைறைய� ப��ப�ற�, த���ச� ெப�ற ப�ற� �ைற�தப�ச� 15
ந�மிட�க� கா�த���க��. ஏேத�� உடன� ப�க வ�ைள�கைள ��க� ச�த��தா�
இ� உதவ�ைய� ெபற உ�கைள அ�மத����.  
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உ�க� த���ச� ச�த��� ேநர�ைத த��டமி��க�. எ����கா�டாக, த���ச�
ேபாட ��யாவ��டா� ேநர�ைத எ���� ெகா�டா�, அைத ெவ�ளி�க�ழைம
ைவ�த���க த��டமி��க�. உ�க��� ஒ� ச��கலான இதய ந�ைல
இ��தா� ம��� வார நா�களி� உ�க� �காதார வழ��நைர அ�ல�
இ�தயேநா� ந��ணைர ம��ேம அ�க ���� எ�றா�, ப�கவ�ைள�க�
காரணமாக உ�க��� ம���வ ஆேலாசைன ேதைவ�ப�டா� ஒ� வார
நாளி� உ�க� த���ச� ச�த��ைப த��டமி��க�.
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