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மின்னஞ்சல் �கவ�:
உள்ளடக்க
ேமம்பாட்� ��
(DMIT ��): ங் சிேஜ,
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அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட� © 2000

அறி�கம்
Introduction

உள்ளடக்கம்
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“இன்�லின்
பயன்பாட்ைட
நான்
ெதாடங்கலாமா?”
என்ற
ேநாயாள�கள�ன் வழிகாட்� ைகேயட்�ைனப் பயன்ப�த்தியதற்�
மிக்க நன்றி.

சிகிச்ைசப் பற்றிய தகவல்கள்........................
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உங்க�க்� இரண்டாவ� வைக ந��ழி� ேநாய் பற்றிய சந்ேதகம்
காணப்பட்டால் உதாரணமாக இரத்தத்தில் சர்க்கைர கட்�ப்பாட்�ல்
இல்ைல அல்ல� ம�த்�வர் உங்கைள இன்�லின் பயன்ப�த்த
ஆேலாசைனக் �றி�ள்ளாரா அப்ப� என்றால் உங்க�க்� இந்தக்
ைகேய� மிக�ம் உதவ�யாக இ�க்�ம்.

எைவ உங்க�க்� �க்கியமாகக் ...........
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ந� �ழி� மற்�ம் இன்�லின்

.......................

பற்றிய தகவல்கள்

ந�ங்கள் இன்�லிைன பயன்ப�த்த ெதாடங்கலாமா ேவண்டாமா
என்� �ைறயான தகவல்களறிந்த ேதர்வ�ைனச் ெசய்ய�ம்,
மற்�ம்
உங்கள்
ம�த்�வ�டன்
உங்கள�
��ைவப்பற்றி
கலந்�ைரயாட�ம் இக்ைகேய� உங்க�க்� நிச்சயம் உத�ம்.
ந��ழி�
ேநாய்
மற்�ம்
இன்�லின்
ெதாடர்பான
தகவல்கள்,
இன்�லின் சிகிச்ைசையத் தவ�ர்த்�. இதர பல்ேவ� சிகிச்ைச
�ைறகள், மற்�ம் உங்க�க்� எ� �க்கியம் என்பைத ேதர்�
ெசய்வதற்கான
ப���
ஆகியவற்ைற
இக்ைகேய�
உள்ளடக்கி�ள்ள�.

க�தப்ப�கிற�?
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உங்க�க்� ேம�ம் உதவ�கள் .................
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ேதைவயா?

ஆர்வ �ரண்பா�கள்:

இல்ைல.

©DMIT ��மம்
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உங்கள� ���

...............................................
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இன்�லின் சிகிச்ைச ஆராய்ச்சி த�ர்மான ��
�தன்ைம ம�த்�வ பராம�ப்� �ைற
மலாயா பல்கைலக்கழகம்
மேலசியா

�தல் பதிப்� 2012.
இரண்டாம் பதிப்�
2014.

உங்கள�ன் பங்கள�ப்� என்ன?

தளவைமப்� &
வ�வைமப்�:

ஆக்கப்�ர்வமான
உள்ளடக்கம் மற்�ம்
�ஜிட்டல்
கண்�ப்ப��ப்�
ைமயம் மலாயா
பல்கைலகழகம்
ISBN:
978-967-99923-3-5

வணக்கம்!

இக்ைகேயட்�ன் உ�ைமயாளர்:

வைக 2 ந��ழி� ேநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்�லிைன எ�த்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ெமன ஆேலாசிக்கப்ப�ேவா�க்�ப் பல சந்ேதகங்கள் உ�வாகலாம். அைவ :
1.
2.
3.
4.
5.

ஊசி ேபா�வதால் வலிக்�ம்; பயமாக உள்ள�.
இன்�லின் பயன்பா� சி�ந�ரகத்ைதப் பாதிக்�ம்.
இன்�லின் பயன்பாட்ைடச் சிரமமாக நிைனக்கேறன்.
இன்�லிைன என்�ைடய வாழ்நாள் ���ம் பயன்ப�த்த ேவண்�மா?
உடல் சர்க்கைர அள� �ைறந்� வ��ேமா (ைஹேபாஸ் – ‘hypos’) என்� பயப்ப�கிேறன்.

இக்ைகேய� உங்கள�ன் சந்ேதகங்கள் சிலவற்ைறக் கண்டறிய உத�ம்.
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இன்�லின்
சிகிச்ைச பற்றிய
சில தகவல்கள்
இன்�லின் என்றால்
என்ன?
இன்�லின் என்றால் என்ன?
மற்�ம் எங்கி�ந்� வ�கிற�
என்� சிந்திதத்�ண்டா?
இன்�லின் ஒ�வைக
ஹார்ேமானா�ம் இ� இரத்தத்தில்
உள்ள சர்க்கைரைய அகற்றி, தைச
(muscle) மற்�ம் ெகா�ப்� (fat)
ஆகியவற்றில் அவற்ைற ேசமிக்க
உத�கிற�.
ந��ழி� ேநாயால் உடலி�ள்ள
சர்க்கைர அள� அதிகமாகிற�,:
அதனால்: ஏெனன்றால்,
•

•

உடலால் ேபா�மான
இன்�லிைன உற்பத்தி ெசய்ய
��யாைம
உடல் இன்�லி�க்�
ஏற்றவா� இயங்கவ�ல்ைல

உங்கள் இரத்தத்தில்
உள்ள சர்க்கைர
கட்�ப்பாட்�ல் உள்ளதா?
உங்கள் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கைர
கட்�ப்பாட்�ல் உள்ளதா என்பைத
அறிய :
• இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கைரய�ன்
அளைவ ப�ேசாதிக்க ேவண்�ம்.
• HbA1c அள�
(கடந்த �ன்� மாதங்கள�ல்
உங்கள் இரத்தத்தில் உள்ள
சர்க்கைரய�ன் அளைவ கண�க்க
உத�ம்.)
இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கைரய�ன்
கட்�பாட்� அள�க்கான இலக்�*
வ�ரதம் இ�ந்�
ேசாதித்தல்

4.4 - 6.1mmol/L

வ�ரதம் இல்லாமல்
ேசாதித்தல்

4.4 – 8.0mmol/L

HbA1c

<6.5%

*இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கைர அளவான�
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ேவ�ப்ப�கின்ற�. உங்கள்
இலக்� நிைலையப் பற்றி உங்கள் ம�த்�வர்
அல்ல� தாதிய�டம் கலந்�ைரயாட�ம்.
(ம�த்�வப் பய�ற்சி வழிகாட்� 2009-லி�ந்�
எ�க்கப்பட்ட�, �காதார அைமச்� மேலசியா).

உங்கள�ன் சம� ப HbA1c:
உங்கள் இலக்� HbA1c:
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இரத்தத்தில்
சர்க்கைரய�ன் அள�
அதிகமானால் என்ன
நடக்�ம்?
இரத்தத்தில் அதிகமான சர்க்கைர
இ�ப்பதால் ��கிய மற்�ம் ந�ண்ட
கால அளவ�ல் பல பாதிப்�கைள
உங்க�க்� உண்டாக்�ம். ப�ன்வ�ம்
அறி�றிகள�ன் �லம் இதைன
ெத�ந்�க் ெகாள்ளலாம்.
• தாகம்
• ேசார்வைடதல்
• அ�க்க� சி�ந�ர் கழித்தல்
• உடல் எைட �ைறதல்
• கண் பார்ைவ ெதள�வ�ல்லாமல்
ேபா�தல் / மங்கலான கண்
பார்ைவ
• அ�க்க� ேதால் அல்ல� சி�ந�ர்
சம்பந்தப்பட்ட ெதாற்� ேநாய்கள்
ெதாடர்ந்� ெவ� நாட்கள் அல்ல�
ந�ண்ட கால அளவ�ல் உங்கள�ன்
இரத்த்த்தில் இ�க்�ம் சர்க்கைர
கட்�ப்பாட்�ல் இல்ைல என்றால்,
ந�ங்கள் பல சிக்கல்கைள
எதிர்ேநாக்�வர்கள்.
�
• கண் பார்ைவ இல்லாமல் ேபா�தல்
• மாரைடப்�
• பக்கவாதம்
• சி�ந�ரக ெசயலிழப்�
• நரம்� ேசதம்
• கால் வ�ரல்கள் அல்ல� கால்கள்
அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் �லம்
�ண்�க்கப்ப�ம்.

ஏன் உங்க�க்�
இன்�லின்
ேதைவ?
மாத்திைரகள், ஆேராக்கியமான
உண� மற்�ம் உடற்பய�ற்சி
ஆகியவற்ைற �ைறயாகப்
ப�ன்பற்றி�ம் உங்கள் இரத்தத்தில்
சக்கைரய�ன் அள� அதிகமாகேவ
இ�க்�ம் நிைலய�ல் ம�த்�வர்கள்
இன்�லிைனத் ெதாடங்�ம்ப�
ஆேலாசைன ��கிறார்கள். உங்கள்
உடலி�ள்ள கைணயம் (pancreas)
ேபா�மான அள� இன்�லிைன
உற்பத்தி ெசய்ய இயலாமல் ேபாவேத
இதற்� �க்கியக்காரணமா�ம்.
ந��ழி� ேநாய் கண்டறியப்பட்� 5
�தல் 10 ஆண்�கள் கழித்�
இவ்வா� நடக்கலாம்.
ந��ழி� ேநாய�க்கான மாத்திைரகள்
உடலில் இன்�லிைன அதிக�க்�ம்
ேவைலையச் ெசய்கின்றன. என��ம்,
உங்கள் உடலால் இன்�லிைன
உற்பத்தி ெசய்ய ��யா� நிைலய�ல்
அம்மாத்திைரகைளச் சாப்ப�ட்�ம்
பயன��க்கா�. எனேவ, உங்க�க்�
இன்�லின் ஊசி அவசியமாகிற�.
4

ந� ங்கள் எப்ப� இன்�லிைனப்
பயன்ப�த்த ெதாடங்�வர்கள்?
�
ந�ங்கள் இன்�லின்
பயன்ப�த்�வ� ெதாடர்பான
��ைவ எ�க்�ம் �ன் அதன்
பயன்பா� பற்றி நன்� அறிந்�
ெகாள்ள ேவண்�ய�
அவசியமா�ம். இன்�லின்
ேபனாைவப் பயன்ப�த்திதான்
உடலி�ள் இன்�லிைனச்
ெச�த்�கின்றனர். இன்�லின்
ேபனாவ�ன் �ைனய�ல்
�ர்ைமயான ஊசி இ�க்�ம்.
இந்த ஊசிையப் பயன்ப�த்�ம்
ேநாயாள�கள் ெப�ம்பா�ம் மிக
சிறிய அளவ�லான வலிையேய
அ�பவ�க்கின்றனர்.
ெப�ம்பாலானவர்க�க்� இரவ�ல்
மட்�ம் ஒ� ஊசி
ேதைவப்ப�கிற�. உங்க�க்�த்
ேதைவயான அளவ�லான
இன்�லிைன அப்ேபனாவ�ல் உள்ள
இலக்கத்ைதக் ெகாண்� ேதர்�
ெசய்�க் ெகாள்ளலாம். இன்�லின்
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உங்கள் வய�ற்றின் ேதால்
ப�திய��ம் அல்ல� ெதாைடய�ன்
ெவள�ப்�ற ப�திய��ம்
உட்ெச�த்த ேவண்�ம்.
இன்�லின் சிகிச்ைச உங்கள்
தினச� நடவ�க்ைகக�க்�ப்
ெபா�த்தமானதா�ம். ந�ங்கள்
இதற்� �ன்� உட்ெகாண்ட
மாத்திைரகள், ப�ன்பற்றி வந்த
உண� கட்�ப்பா� மற்�ம்
உடற்பய�ற்சிையத் ெதாடர்வர்கள்.
�
தன�யாக ெகாள்கலன்கைளப்
ைவத்�க்ெகாள்ளாமல் இன்�லின்
ேபனா�டன் ந�ங்கள் எப்ெபா��ம்
ேபால் இயல்பாகேவ
பயணங்கைள�ம் ேமற்ெகாள்ள
���ம்.

இன்�லிைனப் பயன்ப�த்�வதால்
பக்க வ�ைள�கள் உண்டா�மா?
இன்�லினால் ந�ங்கள் பக்க
வ�ைள�கைளச் சந்திக்க ேந��ம்.
மிக ெபா�வான பக்க
வ�ைள�களாக ‘ைஹேபா ஸ்’
மற்�ம் உடல் எைட ��தல்
ஆகிய இரண்ைட �றிப்ப�டலாம்.
உணைவத் தவ�ர்த்தல் ேபா�மான
உணைவ உண்ணாமல் இ�த்தல்,
அல்ல� க�னமான
உடற்பய�ற்சிைய ேமற்ெகாள்வ�
ேபான்றவற்றால் ‘ைஹேபாஸ்’
எ�ம் பக்க வ�ைளைவ
எதிர்ெகாள்வர்கள்.
�
மயக்கம், உடல்
ேவர்த்தல், �ள�ர், �ழப்பம், உடல்
ந�க்கம், பலவனமைடதல்
�
ேபான்றவற்ைற ந�ங்கள்
உணர்வர்கள்.
�
இவ்வாறன
வ�ைள�கைள ந�ங்கள்
எதிர்ெகாண்டால் மிட்டாய் மற்�ம்
இன�ப்� பானங்கள் ேபான்ற
இன�ப்பானவற்ைற உட்ெகாள்ள
ேவண்�ம். ச�யான ேநரத்தில்

சாப்ப��வதன் �லம் ‘ைஹேபாஸ்’
என்�ம் பக்க வ�ைளைவ ந�ங்கள்
தவ�ர்க்க ���ம். அ�க்க�
இ�ப்ேபால் உபாைதகள் ஏற்பட்டால்
உங்கள் ம�த்�வ�டம்
ெத�யப்ப�த்தி இன்�லின் அளைவ
ச� ெசய்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.
சில ேநரங்கள�ல் இன்�லின் �லம்
உங்கள�ன் உடல் எைடைய
அதிக�க்க வாய்ப்�ண்�. உங்கள்
உணவ�ல் �றிப்பாக மா�ச்சத்�
மற்�ம் ெகா�ப்� சத்�
ஆகியவற்ைற �ைறப்பதன் �லம்
இதைன தவ�ர்க்கலாம்.
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ந�ங்கள் இன்�லின் சிகிச்ைச
ேமற்ெகாள்பவராக இ�ந்தால்
அ�க்க� உங்கள் இரத்தத்தின்
சர்க்கைர அளைவ ேசாதிப்ப�
அவசியம். இன்�லின் சிகிச்ைசய�ன்
ெதாடக்கத்தில், உங்கள் இரத்தத்தின்
சர்க்கைர அளைவ ஒ� நாைளக்� 1
�தல் 2 �ைற ேசாதிக்க ேவண்�ம்.
வழக்கமாக காைல உணைவச்
சாப்ப��ம் �ன் ( வ�ரதமான
நிைலய�ல் ) இச்ேசாதைனையச்
ெசய்ய ேவண்�ம். உங்கள்
இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கைரய�ன்
அளைவச் ச�ப்பார்க்க உத�ம் க�வ�
‘க்�க்ேகாம� ட்டர்’ என்�
அைழக்கப்ப�கிற�. இதன்
ஒவ்ெவா� ேசாதைன �ண்�ம் RM1
�தல் RM2 வ�ைலயா�ம்.

ச
ய்

ந� ங்கள் எப்ப� இரத்தத்தின்
சர்க்கைர அளைவ
கண்காண�க்கிற�ர்கள்?

இன்�லின் பயன்ப�த்�வ�
ெதாடர்பான ���கைள
எ�க்க ந�ங்கள் கீ ழ்கா�ம்
ேதர்�கைளக் க�த்தில்
ெகாள்ள ேவண்�ம். அைவ:
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ேவ� வைகயான ந� �ழி�
மாத்திைரையச் ேசர்த்�க்
ெகாள்�தல்

* ந�ங்கள் ஏற்கனேவ (அதிகபட்சமாக) 3 அல்ல�
4 வைகயான ந��ழி� மாத்திைரகைள
உட்ெகாள்பவராக இ�ந்தால் இம்�ைற
உங்க�க்�ப் ெபா�ந்தா�.
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சிகிச்ைச ேதர்�கள�ல் நன்ைம த�ைமகள் என்ெனன்ன
ந� �ழி�
ேநாய்
சிக்கல்கள்

ந� �ழி�
ேநாய�ன்
அறி�றிகள்

மாற்றம் இ�க்கா�
அல்ல� அதிக�க்�ம்

பாதிப்�கள் ஏற்படலாம்
அல்ல� பாதிப்�கைள
ேம�ம் அதிக�க்�ம்

மாற்றம் இ�க்கா�
அல்ல�
அதிக�க்�ம்

HbA1c

ஒன்�ம்
ெசய்யாமல்
இ�த்தல்

கட்�பாடான
உண� மற்�ம்
க�ைமயான
உடற்பய�ற்சி
திட்டத்ைதப்
ப�ன்பற்�தல்
இன்�லின்
ஊசிையப்
பயன்ப�த்த
ெதாடங்�தல்
ேவ�
வைகயான
ந� �ழி�
மாத்திைரையச்
ேசர்த்�
ெகாள்�தல்
ேவ� வைகயான
ஊசிையப்
(இன்�லின் அல்ல�)
பயன்ப�த்த
ெதாடங்�தல்

மாற்� சிகிச்ைச
�ைறையப்
பயன்ப�த்�தல்
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உடல்
எைடய�ல்
மாற்றம்

ைஹப்ேபாகிைளசீமியா

வலி

ெசல�

அேத நிைலய�ல்
இ�க்�ம் அல்ல�
ேம�ம் ேமாசமைட�ம்

ெத�யா�

இல்ைல

��தல் ெசல�
இல்ைல

ெத�யா�

வளர்ச்சிையத் த�க்�ம்
அல்ல�
கட்�ப்ப�த்�ம்

�ன்ேனற்றம் ஏற்பட
வாய்ப்�ண்�

ெத�யா�

இல்ைல

��தல் ெசல�
இல்ைல

மாற்றம் இ�க்கா�
அல்ல� உடல் எைட
�ைறயா�

2% வைர �ைற�ம்

வளர்ச்சிையத் த�க்�ம்
அல்ல�
கட்�ப்ப�த்�ம்

�ன்ேனற்றம் ஏற்ப�ம்

10 நபர்கள�ல் சராச�யாக
2 �தல் 6 ேப�க்�
ைஹேபா இ�க்�ம்;
4 �தல் 8 ேப�க்�
இ�க்கா�.

ஆமாம்

ஒ� மாதத்திற்� RM80
�தல் RM190 வைர
(நாள் ஒன்�க்� 10
எண்ண�க்ைக)

1 kg – 2 kg வைர உடல்
எைட அதிக�க்�ம்

மாத்திைரய�ன் வைகைய
ெபா�த்த� – 0.5%
�தல் 1.5% வைர
�ைற�ம்

வளர்ச்சிையத் த�க்�ம்
அல்ல�
கட்�ப்ப�த்�ம்

�ன்ேனற்றம் ஏற்பட
வாய்ப்�ண்�

10 நபர்கள�ல் சராச�யாக
1 �தல் 2 ேப�க்�
ைஹேபா இ�க்�ம்;
8 �தல் 9 ேப�க்�
இ�க்கா�

இல்ைல

ஒ� மாதத்திற்� RM120
�தல் RM240 வைர

0.5 kg - 3 kg
வைர உடல்
எைட அதிக�க்�ம்

0.5% �தல்
1.5% வைர �ைற�ம்

வளர்ச்சிையத் த�க்�ம்
அல்ல�
கட்�ப்ப�த்�ம்

�ன்ேனற்றம் ஏற்பட
வாய்ப்�ண்�

10 நபர்கள�ல் சராச�யாக
2 �தல் 3 ேப�க்�
ைஹேபா இ�க்�ம்;
7 �தல் 8 ேப�க்�
இ�க்கா�

ஆமாம்

ஒ� ேபனா�க்� RM550
�தல் RM600 வைர

1 kg – 2 kg
வைர உடல்
எைட �ைற�ம்

சான்�கள் இல்ைல

சான்�கள் �ைறவாக
உள்ளன

சான்�கள் �ைறவாக
உள்ளன

சான்�கள் �ைறவாக
உள்ளன

இல்ைல

ேவ�ப�ம்

சான்�கள் �ைறவாக
உள்ளன
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சிகிச்ைச �ைற ேதர்�கைளப்
பற்றி உங்க�க்�ப் ேபா�மான
அள� வ�பரங்கள் ெத��மா?
இப்ேபா� ந�ங்கள் தகவல்கள�ன்
நம்பகத்தன்ைமய�ைன உணர கீ ழ்கா�ம்
ேகள்வ�க�க்�ப் பதிலள�த்� சிகிச்ைசத்
ேதர்�கைளப் பற்றி உங்க�க்� எந்த
அளவ�ற்�த் ெத��ம் என்பைதக்
கண்டறி�ங்கள்.
கீ ேழ காணப்ப�ம் பட்�யலில் ச�யான
பதிைலத் ேதர்� ெசய்க:
A. ஒன்�ம் ெசய்யாமல் இ�த்தல்
B. கட்�ப்பாடான உண� மற்�ம்
க�ைமயான உடற்பய�ற்சி திட்டத்ைதப்
ப�ன்பற்�தல்
C. இன்�லின் ஊசிையப் பயன்ப�த்தத்
ெதாடங்�தல்
D. ேவ� வைகயான ந��ழி� மாத்திைரையச்
ேசர்த்� ெகாள்�தல்
E. ேவ� வைகயான ஊசிையப் (இன்�லின்
அல்லாத) பயன்ப�த்தத் ெதாடங்�தல்
F. மாற்� சிகிச்ைச �ைறையப்
ப�ன்பற்�தல்

ேகள்வ�கள்:
1.

உங்க�க்�
எ�
�க்கியம்?

எந்த சிகிச்ைச �ைறய�ன்
ேதர்� இரத்தத்தின் சர்க்கைர
அளைவ அதிகம்
ேமம்ப�த்�ம்?

2. ந��ழி� ேநாய�ன் வழி
உண்டா�ம் சிக்கல்கைளக்
�ைறப்பதில் எந்த சிகிச்ைச
�ைறய�ன் ேதர்� மிக�ம்
பய�ள்ளதாக இ�க்�ம்?
3. எந்தச் சிகிச்ைச �ைறய�ன்
ேதர்� ‘ைஹேபாஸ்’
( இரத்தத்தில் சர்க்கைர
�ைறதல் ) அதிகம்
உண்டாக்�ம்?
4. எந்தச் சிகிச்ைச �ைறய�ன்
ேதர்� உடல் எைடைய
அதிக�க்கச் ெசய்�ம்?

ேமற்கண்ட உண்ைமகைள அறிவேதா�,
இன்�லின் சிகிச்ைச �ைறையத்
ேதர்ந்ெத�ப்பவர்கள் �தலில் அவர்க�க்� எ�
மிக �க்கியம் என்பைத�ம் சிந்தித்�ப் பார்க்க
ேவண்�ம்.
தய� ெசய்� உங்க�க்� எ� �க்கியம்
என்� க��கிற�ர்கேளா அதற்� அைடயாளம்
இ�ங்கள். ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட �ைறகைள
ேதர்�ச்ெசய்யலாம்.

இன்�லிைனத்
ெதாடங்�தல்
எனக்� ேவண்�ம்:
என் இரத்தத்தின் சர்க்கைர
அளைவ கட்�ப்ப�த்த
��ய ேவண்�ம்
ந��ழி� ேநாய�னால்
சிக்கல்கள் உண்டாவைதக்
�ைறக்க ேவண்�ம்
என் ந��ழி� அறி�றிகைளக்
�ைறக்க ேவண்�ம்

இன்�லிைனத்
ெதாடங்காதி�த்தல்
நான் தவ�ர்க்க ேவண்�யைவ:
ஊசிப் ேபாட்� ெகாள்�தல்
பக்க வ�ைள�கள்
( ‘ைஹேபாஸ்’ அல்ல�
உடல் எைட அதிக�த்தல் )
இன்�லின் என் வாழ்க்ைக
�ைறையக் ��க்கி�தல்

நான் க�த்தில் ெகாள்வ�:

இன்�லி�க்� அ�ைமயாகவ�ட ேந��ேமா என்ற பயம்
இன்�லின் ‘ஹலால்’ என்பைத உ�திப்ப�த்�தல்
உண்ைமய�ேலேய இந்தக்கட்டத்தில் எனக்� இன்�லின் ேதைவதானா?
இன்�லின் பயன்ப�த்த ெதாடங்கிய ப�ன்னர் என் ந��ழி� ேநாய் ேமாசமாகிவ��ம்
இன்�லின் சிகிச்ைசக்கான ெசல�கள்
நான் இன்�லின் பயன்ப�த்�வைதப் பற்றி ப�றர் என்ன நிைனப்பார்கள்
நான் இன்�லின் பயன்ப�த்�வைதத் ெதாடங்�வ� என் ��ம்பத்தினர்
ஏற்�க்ெகாள்ள மாட்டார்கள்
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உங்க�க்� ேம�ம் உதவ�கள்
ேதைவயா?
ஒன்ைற ��ெவ�க்�ம் �ன் ேவ� என்ெனன்ன தகவல்கள்
அல்ல� உதவ�கள் ேதைவ என்பைத�ம் ந�ங்கள் க�த்தில்
ெகாள்ள ேவண்�ம்.
ச�யான ெபட்��ள் அைடயாளமி�ங்கள் (✓).
ஆமாம்

ஒன்ைற ேதர்� ெசய்�ம் �ன்
அவற்றின் நன்ைம த�ைமகள்
பற்றி உங்க�க்�ப் ேபா�மான
அள� ெத��ம்?

இல்ைல

ஆமாம்

எந்த நன்ைம த�ைம
உங்க�க்� மிக �க்கியமான�
என்ப�பற்றி உங்க�க்�த்
ெதள�வாக உள்ளதா?

இல்ைல

ஆமாம்

ஆமாம்

13

ஆமாம், நான்
தயாராக இ�க்கிேறன்,
ந�ங்கள் ஒ� ��ைவ
எ�க்க தயாராக
இ�ந்தால், ந�ங்கள்
எந்த ேதர்�
வ��ம்�கின்ற�ர்கள்?
ஒன்�ம்
ெசய்யாம்ல்
இ�த்தல்

கட்�ப்பாடான உண�
மற்�ம் க�ைமயான
உடற்பய�ற்சி திட்டத்ைத
ப�ன்பற்�தல்

இன்�லின் ஊசிையப்
பயன்ப�த்தத்
ெதாடங்�தல்

ேவ� வைகயான
ந� �ழி� மாத்திைரையச்
ெசர்த்�க் ெகாள்�தல்

ந�ங்கள் ேதர்� ெசய்ய உங்கள்
ம�த்�வர் அல்ல� தாதிய�டமி�ந்�
ேபா�மான ஆதர�ம்
ஆேலாசைன�ம் கிைடத்ததா?

இல்ைல

ந�ங்கள் ேதர்� ெசய்ய உங்கள்
��ம்பத்தில் இ�ந்�
ேபா�மான ஆதர�
கிைடத்ததா?

இல்ைல

ேவ� வைகயான
ஊசிையப்
(இன்�லின் அல்லாத)
பயன்ப�த்தத்
ெதாடங்�தல்
மாற்� சிகிச்ைச
�ைறையப்
ப�ன்பற்�தல்

உங்கள்
���
என்ன?
இப்ேபா� ந� ங்கள்
ஒவ்ெவா� சிகிச்ைச
�ைறய�ன் நன்ைம
த�ைமகைளப் பற்றி
கற்�ெகாண்� எ�
உங்க�க்� �க்கியம்
என்பைத�ம்
ெத�ந்�க்
ெகாண்�
இன்�லின்ைன
ெதாடங்வதற்கான
��ைவ எ�க்கத்
தயாராகி வ�ட்�ர்களா?

இல்ைல, நான்
தயாராக இல்ைல
இன்�ம்
தயாராகவ�ல்ைல
என்றால், ந�ங்கள்
மிண்�ம் உங்கள்
ம�த்�வர் அல்ல�
தாதிய�டம் உங்கள்
��ைவ பற்றிக்
கலந்�ைரயாடலாம்

இன்�லின்ைன
ெதாடங்�வதற்�
உதவ�யாக உ�வாக்கப்பட்ட
இக்ைகேய� ஆேலாசைன
ேகாரைல (consultation)
தவ�ர்ப்பதற்காக
வ�வைமக்கப்படவ�ல்ைல.
உங்கள் ேதர்�கைளப்பற்றி
ம�த்�வர் அல்ல�
தாதிய�டம்
கலந்�ைரயா�ங்கள்.
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உங்கள் தன�ப்பட்ட �றிப்�கள்

இந்த ைகேயட்ைடப்

பயன்ப�த்தியதற்� மிக்க நன்றி.
இ� உங்க�க்�ப்

பய�ள்ளதாக ஆைமந்தி�க்�ம்
என நம்�கிேறாம்.

உங்கள் தன�ப்பட்ட �றிப்�கள்

