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கர்பேகொை ்சர்க்கலர ம�ொய (்ெஸ்மடஷ்னல 
டயொ்ேட்டீஸ் ்ேலலிட்டஸ் (ெிடிஎம்) எனேது 
தொன, கருவுறற ்ேண்களில கிட்டத்தட்ட 5-8 ்சதவீதம் 
மேர்கலளப ேொதிக்கிற, கர்பேகொைத்தின மிகவும் 
்ேொதுவொ்ன ேருத்துவச் சிக்கலகளில ஒனறொகும். 
கர்பேகொை ்சர்க்கலர ம�ொலய (ெிடிஎம்) மேைொண்லே 
்்சயவது ேறறும் சிகிச்ல்சயளிபேதன குறிக்மகொள்கள் 
எனேலவமய, தொலயயும், அவரது ம்சலயயும் ேொதித்து 
விடக் கூடிய, கர்பேகொை ்சர்க்கலர ம�ொயின (ெிடிஎம்) 
்ேொதுவொ்ன சிக்கலகள் சிைவறறின ஆேத்துக்கலளக் 
குலறபேமதயொகும்.

தொயிறகொ்ன ஆேத்துக்கள்:
 n தூண்டல ஏறேடுவதறகொ்ன அதிகரித்த ஆேத்து
 n அதிகரித்த ேகபமேறு அறுலவச் சிகிச்ல்ச விகிதம்
 n வொழ்வின பிறேகுதியில 2 ஆம் வலக ்சர்க்கலர ம�ொய 

மதொனறுவதறகொ்ன அதிகரித்த ஆேத்து.
ம்சயிறகொ்ன ஆேத்துக்கள்:

 n பிறபபிறகு முனமே ்ேரிதொ்னதொகமவொ அலைது 
்கொழுபபு மிகுதியொ்னதொகமவொ வளர்நது விடைொம்

 n பிறபபிறகுப பிறகு குலறவொ்ன இரத்த குளுக்மகொஸ் 
அளவுகள்

 n சுவொ்சப பிரச்சில்னகள்
 n உடல ்வபேநிலைலயப ேரொேரிபேதில சிரேம்
 n ேொலூட்டும் பிரச்சில்னகள்.

உஙகள் ம்சயின இரத்த குளுக்மகொஸ் அளவுகள் 
குலறவொ்னலவயொக இருநதொல, உஙகள் ம்சலய பிரத்திமயகக் 
கவனிபபு ேழலையர் லேயத்தில லவத்து கவனிக்க 
மவண்டியிருக்கைொம்.
கர்பேகொை ்சர்க்கலர ம�ொலய மேைொண்லே ்்சயவதன 
குறிக்மகொள்கள் எனேலவ, உஙகளுக்கொ்ன (தொய) இயலேொ்ன 
அளவிறகு அருகில இருக்கிற இரத்த குளுக்மகொஸ் அளவுகலள 
அலடவதன மூைம் இத்தலகய சிக்கலகள் ஏறேடொேல 
தடுபேமதயொகும்.
�லை குளுக்மகொஸ் கட்டுபேொட்டிறகொ்ன இைக்குகலள 
அலடய, உணவுமுலற ரீதியில ்்சயகிற ேொறறஙகளும், உடல 
ரீதியிைொ்ன ்்சயலேொடுகளும் மேொதுேொ்னதொக இலைொத 
மேொது, ்தொடர்ச்சியொ்ன மேைொண்லேக்கு ேருத்துவஙகலளப 
ேரிசீலிபேது அவசியேொகி விடுகிறது. கர்பேகொை ்சர்க்கலர 
ம�ொயுள்ள அல்னத்துப ்ேண்களிலும் சுேொர் மூனறில 
ஒரு ேகுதியி்னர், அவர்களது சிகிச்ல்சயின ஒரு ேகுதியொக 
ேொத்திலரகலளமயொ அலைது இனசுலின ஊசிகலளமயொ 
உேமயொகித்துக் ்கொள்ள மவண்டியுள்ளது.



உஙகள் இரத்த குளுக்மகொஸ் அளவுகலள மேம்ேடுத்துவதறகு, 
்ேட்ஃேொர்மின (டயொ்ேக்ஸ்) ேொத்திலரகலள 
உேமயொகிக்கத் துவஙகுவதறகு உஙகள் ேருத்துவர் 
மதர்வு ்்சயதிருக்கிறொர். கர்பேகொைத்தின மேொது 
இத்தலகய ேொத்திலரகலள உேமயொகிபேலத ேதிபபீடு 
்்சயகிற ்சமீேத்திய ஆயவுகள், ஆஸ்திமரலியொவிலும், 
நியூஸிைொநதிலும் ்்சயயபேட்டிருக்கினற்ன. ்ேட்ஃேொர்மின 
ேருநது, தொயின இரத்த குளுக்மகொஸ் அளவுகலளக் 
குலறபேதில திறனுள்ளதொகவும், தொயிறகும் ம்சயிறகும் 
ேொதுகொபேொ்னதொகவும் இருநததொகமவ அவவொயவு 
கொண்பித்தது.

்ேட்ஃேொர்மின ேருநது, 2 ஆம் வலக ்சர்க்கலர 
ம�ொயுள்ளவர்களுக்கு, �லை முடிவுகமளொடு அம�க 
ஆண்டுகளொக உேமயொகிக்கபேட்டு வருகிறது.

்ேரும்ேொைொ்னவர்களுக்கு ்ேட்ஃேொர்மின ேருநலத எடுத்துக் 
்கொள்வதில எவவிதப பிரச்சில்னகளும் இருக்கவிலலை 
ஆ்னொல பினவருேலவ மேொனற சிை ேக்க விலளவுகள் முதல 
சிை �ொட்களில இருக்கைொம்:

 n குேட்டல
 n வொநதி
 n வயிறறுபமேொக்கு
 n ேசியினலே
 n இமை்சொ்ன அடிவயிறறு அ்்சௌகரியம்
 n சுலவ ்தொநதரவு.

சிகிச்ல்சயின முதல சிை �ொட்களில இத்தலகய அறிகுறிகள் 
ஏமதனும் ஏறேடுகிற ேட்்சத்தில, ்ேரும்ேொைொ்ன நிலைகளில 
அலவ தொேொகமவ ்சரியொகி விடுகினற்ன. இத்தலகய ேக்க 
விலளவுகள் ஏறேடொேல தவிர்பேதில துலண புரிவதறகு, 
்ேட்ஃேொர்மின ேொத்திலரலய ்சொபேொட்டின மேொமதொ 
அலைது ்சொபேொட்டிறகுப பிறமகொ - ்வறும் வயிறறில அலை - 
எடுத்துக் ்கொள்வமத சிேொரிசு ்்சயயபேடுகிறது.

சீக்கிரமே தீர்வலடயொத, ்தொடர்நது இருநது வருகிற ேக்க 
விலளவுகள் எதுவும் உஙகளுக்கு இருக்குேொ்னொல, உஙகள் 
ேருத்துவர் அலைது ்சர்க்கலர ம�ொய கலவியொளரிடம் 
்தரிவியுஙகள்.

உஙகள் உடல�ைக் கவனிபபுக் குழுவி்னர் மவண்டிக் 
்கொள்கிறேடி, உஙகள் இரத்த குளுக்மகொஸ் அளவுகலளத் 
்தொடர்நது கண்கொணித்து, ேருத்துவம் எடுத்துக் 
்கொள்வத்னொல உஙகள் இரத்த குளுக்மகொஸ் அளவுகள் 
மேம்ேடவிலலை எனறொல அதல்ன அவர்களுக்குத் 
்தரிவியுஙகள்.
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மேற்கொண்டும் தகவலகளுக்கு, Clinical Access and Redesign Unit, 
Department of Health-ஐத் ்தொடர்பு ்கொள்ளுஙகள், மின்னஞ்சல: 

CARU@health.qld.gov.au, ்தொலைமேசி (07) 3646 9872.   
இநத உரிே ஒபேநதத்தின ம�ொக்கத்திறகு அபேொைொ்ன 

அனுேதிகளுக்கு:  அறிவு்சொர் ்்சொத்து அலுவைர்,  
மின்னஞ்சல: ip_officer@health.qld.gov.au,  

்தொலைமேசி (07) 3328 9862.  

இைக்கு அளவுகள் எனேலவ:

கொலையுணவிறகு முன

்சொபேொட்டிறகுப பிறகு 1 ேணி ம�ரம்

்சொபேொட்டிறகுப பிறகு 2 ேணி ம�ரஙகள்

உஙகள் ஆரம்ே ேருநதளவு:
்ேட்ஃேொர்மின 500 மிலலி கிரொம்கள்  ேொத்திலரகள், ஒரு 
�ொளுக்கு - ஆகொரத்மதொடு எடுத்துக் ்கொள்ளுஙகள்

ேறற அறிவுறுத்தலகள்:

மேற்கொண்டு ேொறறம் ்்சயவது எதுவும் அவசியேொ எனேலதப 
ேொர்த்துக் ்கொள்வதறகொக, ேருத்துவம் எடுக்க ஆரம்பித்ததிலிருநது 
3-4 �ொட்களுக்குப பிறகு, உஙகள் ேருத்துவர் அலைது ்சர்க்கலர ம�ொயக் 
கலவியொளரிடம் மேொய ்தொடர் ேரிம்சொதல்ன ்்சயது ்கொள்வது 
வழக்கேொ்ன ஒனமறயொகும்.

நீஙகள் எடுத்துக் ்கொள்ள முடிகிற அதிகேட்்ச ேருநதளவு எனேது, 
ஒரு �ொளுக்கு 2,000 முதல 2,500 மிலலி கிரொம் வலரமய ஆகும். 
இநத அளலவ அலடநதும், உஙகள் இரத்த குளுக்மகொஸ் அளவுகள் 
இைக்கு அளவுகளுக்குள் இலலை எனறொல, இனசுலின ஊசிகள் 
அவசியேொகைொம். இது உஙகமளொடு விவொதிக்கபேட்டு, உஙகள் 
சிசுலவப ்ேற்றடுக்கு வலர உஙகளுக்கு எவவளவு கொைம் உள்ளது 
எனேதறகும், சிசுவின உருவ அளவிறகும் உஙகளுக்குப ேரிசீைல்ன 
்கொடுக்கபேடும்.

மகள்விகள் எதறகும், தயவு்்சயது உஙகள் ேருத்துவலரமயொ, ்சர்க்கலர 
ம�ொயக் கலவியொளலரமயொ அலைது ேகபமேறு உதவியொளலரமயொ 

்தொடர்பு ்கொள்ளுஙகள்.  
இவவுதவிகலள உஙகள் உடல�ைக் கவனிபபுக் குழுவி்னர் வழஙகுகிற 

மேொதல்னமயொடு ம்சர்த்மத உேமயொகித்துக் ்கொள்ள மவண்டும். 

Metformin Information: Tamil
05/2014




