
நீங்களும், உங்கள் 
மயக்கமருந்தும்
இந்த துண்டு பிரசுரம் உங்கள் மயக்க மருநதுககு 
உங்களைத் ்தயார் செய்து ச்காள்ை உ்தவுவ்தற்கு 
்த்கவல்களைத் ்தரு்கிறது. இது ந�ாயாைி்கள் மற்றும் 
ந�ாயாைி்கைின் பிர்தி�ி்தி்களுடன் நெர்நது பணிபுரியும் 
மயக்க மருநது வலலு�ர்்கைால எழு்தபபடடது. இது நமலும் 
உங்களுககு உ்தவககூடிய ்த்கவல்களை எஙகு ்காணலாம் 
என்பள்தக ்காடடு்கிறது.

மயக்க மருந்து என்றால் என்ன?
மயக்க மருந்து இது நீங்கள் வலி மற்றும் அச�ௌ்கரியமான உணர்வு்களை உணருவளை 
நிறுத்து்கிறது. அளை பல வழி்கைில் ச்காடுக்க முடியும் மற்றும் அது எப்பாதும் 
உங்களை மயக்கமாக்க ்வண்டிய அவ�ியமில்ளல.

ச்காடுக்கபபடும் முளறளயப சபாருத்து பல வள்கயான மயக்க மருந்து்கள் 
இருக்கினறன:

அவ்விட உணர்வுநீக்கம் இது ஒரு ஊ�ி ச்காடுக்கபபட்டு உடலின ஒரு �ிறு பகுைிளய 
மட்டும் மரத்துப்பா்கச் ச�யவளை உள்ைடககும். நீங்கள் நிளனவுடன இருபபீர்்கள், 
ஆனால் வலி இல்லாமல்.

ஒரு பர்லான இடத்தில் உணர்வுநீக்கம், உைாரணமா்க ஒரு ைண்டுவட அல்லது புற 
முதுகுத் ைண்டுவழி பகுைி, இது நம் உடம்பபில் சபரும் பகுைி அல்லது உள் உறுபபு்களை 
மரத்துப்பா்க ச�யய ்பாடபபடும் ஊ�ிளய உள்ைடககும். நீங்கள் நிளனவுடன 
இருபபீர்்கள், அல்லது ஏைாவது மயக்க மருந்தூட்டளலப சபறலாம், ஆனால் வலி 
இல்லாமல் இருபபீர்்கள். �ில அறுளவ �ி்கிச்ள�்கைில் நீங்கள் அழுத்ை உணர்வு்களை 
உணரலாம்.

rcoa.ac.uk/patientinfo | 1



பபாது உணர்வுநீக்கம் ்கட்டுபபடுத்ைககூடிய ஒரு மயக்க நிளலளய ச்காடுக்கிறது. இது 
�ில அறுளவச் �ி்கிச்ள�்கள் மற்றும் ச�யல்முளற்களுககுத் ்ைளவபபடு்கிறது. நீங்கள் 
மயக்கமா்க இருபபீர்்கள் மற்றும் எந்ை உணர்வும் உங்களுககு இருக்காது.

மயக்க மருந்தூடடல் ஒரு ‘உறக்கம் ்பானற’ நிளலளயக ச்காடுக்கிறது மற்றும் இது 
சபாதுவா்க ஒரு இடத்ைில் அல்லது ஒரு பரவலான இடத்ைில் உணர்வுநீக்க நிளலயபின 
்பாது ச்காடுக்கபபடு்கிறது. மயக்க மருந்தூட்டல், �ிறிைைவு மயக்கம் அல்லது ஆழந்ை 
மயக்கமா்கவும் இருக்கலாம் மற்றும் உங்களுககு மயக்க மருந்தூட்டலுககுப பபிறகு 
அளனத்தும், அல்லது ச்காஞ�ம் ஞாப்கம் இருக்கலாம் அல்லது எதுவு்ம ஞாப்கம் 
இல்லாமலும் ்பா்கலாம். 

மயக்க மருந்தூட்டல் பற்றிய ்மலும் ை்கவல்்களுககு, ையவுச�யது எங்கள் மயக்க 
மருந்தூட்டல் வபிைக்கபபட்டுள்ைது எனற துண்டு பபிரசுரத்ைில் எங்கள் இளணயத்ைைத்ைில் 
இருக்கிறது: rcoa.ac .uk/patientinfo/sedation

மயக்க மருந்து நிபுணர்கள்
மயக்க மருந்து நிபுணர்்கள் எனபவர்்கள் பபிரத்்ய்கமான பயபிற்�ி சபற்ற மருத்துவர்்கள், 
அவர்்கள்:

 ■ உங்களுளடய அறுளவச்�ி்கிச்ள�ககு ஏற்ற பல வள்கயான உணர்வுநீக்க மருந்து்கள் 
பற்றி உங்களுடன ்கலந்ைா்லா�ிபபார்்கள். ்ைர்வு ச�யவைற்்கான வாயபபு்கள் 
இருந்ைால், நீங்கள் ்ைர்வு ச�யய அவர்்கள் உைவுவார்்கள் 

 ■ மயக்க மருந்ைில் உள்ை அபாயங்களைபபற்றி உங்களுடன ்கலந்துளரயாடுவார்்கள்

 ■ உங்கள் மயக்க மருந்து மற்றும் வலிளய பபினனர் ்கட்டுபடுத்ை உங்களுடன ஒரு 
ைிட்டத்ைிற்கு ஒபபுகச்காள்வார்்கள்

 ■ உங்கள் மயக்க மருந்ளைக ச்காடுத்து மற்றும் உங்கள் நலனுககு உங்கள் 
அறுளவச்�ி்கிச்ள�யபின முழு ்நரத்ைிலும் அைற்கு பபினனர் ்நாய மீட்பு அளறயபிலும் 
சபாறுபபாைி ஆவார்்கள். 

உயர் பயபிற்�ிப சபற்ற சு்காைார பராமரிபபாைர்்கைான மயக்க மருந்து நிபுணர்்கைின 
கூட்டாைி்களையும் நீங்கள் �ந்ைிக்கலாம். நீங்கள் அவர்்கைின பஙகு மற்றும் மயக்க 
மருந்து நிபுணர் குழுபபற்றிய ்மலும் ை்கவளல எங்கள் இளணயைைத்ைில் படிக்கலாம்: 
rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 
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அறுவைச்சி்கிசவ்ககு முன்றா்ன 
மதிப்பீட்டு மருந்த்கம்  
(முனகூட்டிய-மதிப்பீட்டு மருந்த்கம்)
உங்களுககு ஒரு ்திடடமிடபபடட அறுளவசெசி்கிசளெ 
இருந்தால, முன்கூடடிய ஒரு அறுளவசெசி்கிசளெ 
ம்திபபீடடு மருந்த்கத்்திற்கு ெசில வாரங்கள் அலலது 
அறுளவசெசி்கிசளெககு ெசில �ாட்களுககு முன் 
அளைக்கபபடுவீர்்கள். ெசில ெமயங்கைில, பல 
ெசிறு அறுளவசெசி்கிசளெ்களுககு முன், உங்களை 
வரும்படி அளைக்காமல ஒரு செவிலியர் உங்களை 
ச்தாளலநபெசியில அளைத்து ெசில ந்கள்வி்கள் ந்கடபார்்கள்.

ையவு ச�யது உங்களுடன ச்காண்டு வாருங்கள்:

 ■ ைற்்பாளைய மருந்து சீட்டு அல்லது உங்கைின மருந்து்களை அளவ்களை வாங்கிய 
்கட்டுடன எடுத்து வர ்வண்டும் 

 ■ மற்ற மருத்துவமளன்கைில் வழங்கபபட்ட �ி்கிச்ள� மற்றும் எடுக்கபபட்ட 
பரி்�ாைளன்கள் பற்றிய உங்கைிடமுள்ை ை்கவல்

 ■ மயக்க மருந்ைினால் உங்களுககு அல்லது உங்கள் குடும்பத்ைினருககு 
்நர்ந்ைிருக்கககூடிய பபிரச்�ளன்கள் பற்றிய ை்கவல் 

 ■ �மீபத்ைில் எடுக்கபபட்ட இரத்ை அழுத்ை அைவு்கள். இருந்ைால்.

உங்கள் சபாது மருத்துவர் உங்களுககு ஒரு அறுளவ �ி்கிச்ள�ளயப பரிந்துளரககும் 
்பாது அஙகு உங்கள் சபாது அறுளவ மருத்துவரிடம் நீங்கள் உங்கள் இரத்ை 
அழுத்ைத்ளை ்�ாைித்துப பார்ககும்படி பரிந்துளரக்கபபடு்கிறது. இம்முளறயபில், 
உங்கள் இரத்ை அழுத்ைம் அைி்கமா்க இருந்ைால், அறுளவ �ி்கிச்ள�ககு சவகு முன்ப 
�ி்கிச்ள�ளய சைாடங்கலாம். நீங்கள் �ி்கிச்ள�ளய சைாடங்க ்வண்டுமா அல்லது 
இல்ளலயா எனற ்பாைிலும், நீங்கள் �மீபத்ைில் எடுத்ை இரத்ை அழுத்ை அைவு்களை 
எடுத்து வந்ைால் உைவபியா்க இருக்கககூடும். 

மருந்ை்கத்ைில் உள்ை ச�வபிலியர்்கள்:

 ■ உங்கைிடம் உங்கள் நடவடிகள்க்கள் மற்றும் ஏ்ைனும் உடல் ரீைியான மற்றும் மன 
ரீைியான ஆ்ராக்கிய பபிரச்�ளன்கள் இருக்கினறைா எனற வபிரிவான வபிவரங்களை 
்்கட்பார்்கள் 

 ■ உங்களுககு உள்ை ஒவவாளம்கள் மற்றும் ஏற்படும் எைிர்வபிளன்கள் பற்றி உங்கைிடம் 
்்கட்பார்்கள் (ையவுச�யது வபிவரங்களை ச்காண்டுவரவும்)

 ■ நீங்கள் உட்ச்காள்ளும் மருந்து்கைின மி்கச்�ரியான பட்டியளல ச�யவார்்கள் - நீங்கள் 
சநடுங்காலமா்க உட்ச்காள்ளும் வலி மாத்ைிளர்களையும் ்�ர்த்து
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 ■ உங்களுககு புள்கபபபிடித்ைல், மது அருந்துைல் அல்லது சபாழுது்பாககு மருந்து்களை 
உட்ச்காள்ளும் பழக்கம் இருக்கிறைா எனறு ்்கட்பார்்கள்

 ■ உங்கைின எளட மற்றும் அைவு்கள் குறித்துக ச்காள்ைபபடும்

 ■ உங்கள் இரத்ை அழுத்ைம் மற்றும் இைய துடிபபு வீைம் மற்றும் ஆகஸிஜன அைவு்களை 
்�ாைிபபார்்கள்

 ■ ்ைளவயானால், உங்கள் இைய துடிபபு மற்றும் சநஞள� பரி்�ாைிக்கலாம்

 ■ ்ைளவபபடி எந்ை ஒரு இரத்ை பரி்�ாைளனளயயும் எடுக்க ஏற்பாடு ச�யவார்்கள்

 ■ ஒரு இ.�ி,ஜி. (இைய துடிபபு பரி்�ாைளன) எடுபபார்்கள்

 ■ ஏ்ைனும் சைாற்று இருக்கிறைா எனபளை பரி்�ாைிக்க ஒரு ்ைாலின பகுைி 
மற்றும்/ அல்லது மூக்கில் ஒரு குச்�ியபில் ச�ாறு்கிய பஞள�த் ைடவபி ்�ாைளனககு 
எடுக்கபபடலாம் 

 ■ அறுளவ �ி்கிச்ள� ச�யயபபடும் ைினத்ைனறு எனன மருந்து்களை நீங்கள் எடுத்துக 
ச்காள்ை ்வண்டும் மற்றும் வீட்டிற்கு வந்ைபபபின ்நாயமீட்பபிற்கு எனன வலி நிவாரணி 
ையாரா்க ளவக்க்வண்டும் எனறு உங்களுககு அறிவுளர கூறுவார்்கள்

 ■ உங்களுககு இரத்ை மாற்று ஏ்ைனும் ்ைளவபபடு்கிறது எனறு அவர்்கள் நிளனத்ைால், 
அளைபபற்றிய ை்கவல்்களை அவர்்கள் உங்களுககு வழஙகுவார்்கள்.

்ைளவபபட்டா்ல ஒழிய இரத்ை மாற்றம் எப்பாதும் ைவபிர்க்கபபடும். நீங்கள் 
ை்கவல்்களை NHS இளணயைைத்ைிலும் கூடக ்காணலாம் 
nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion

நீங்கள் உணர்வ்கற்றல் பற்றி ்மலும் வபிரிவான ை்கவளலப படிக்க வபிரும்பபினால்: 
உணர்வ்கற்றல் வபிைக்கபபட்டுள்ைது எனற எங்களுளடய துண்டுப பபிரசுரத்ளைத் 
ையவுச�யது படியுங்கள் rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-explained 

மருத்துைமவ்னககு ைருைதற்கு 
முன்றா்க
அறுளவ ெசி்கிசளெ மற்றும் மீடபுக ்காலத்்திற்கு உங்களைத் 
்தயார்படுத்்திக ச்காள்வ்தற்கு நீங்கள் �ிளறய செய்வ்தற்கு 
இருக்கிறது.

 ■ நீங்கள் புள்கபபிடிபபவராயபின, அறுளவ �ி்கிச்ள�ககுப பல வாரங்களுககு முன அளை 
வபிடுவது உங்களுளடய உணர்வபிழத்ைல் மற்றும் அறுளவ �ி்கிச்ள�ககுப பபிந்ைிய 
்காலத்ைில் சுவா�ப பபிரச்�ிளன்கைினஆபத்ளைக குளறககும். 

 ■ உங்களுககு உடல் பருமன இருந்ைால், உங்கள் எளடளயக குளறபபது 
உணர்வபிழத்ைல் மற்றும் அறுளவ �ி்கிச்ள�ககுப பபிந்ைிய ்காலத்ைில் எைிர்ச்காள்ைக 
கூடிய பல கூடுைல் அபாயங்களைக குளறககும். அது அறுளவச் �ி்கிச்ள�ளயக கூட 
இலகுவாக்கலாம்.
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 ■ உங்களுககுத் ைைர்வான பற்்கள் அல்லது 
மகுடங்கள் இருந்ைால், அறுளவ �ி்கிச்ள�ககு 
முனனைா்க ைங்கள் பல் மருத்துவளர நாடுவைால், 
உணர்வபிழககும் ்காலத்ைில் உங்கள் பற்்களுககு 
ஏற்படககூடிய ்�ை அபாயத்ளைக குளறக்கலாம்.

 ■ உங்களுககு நனகு ்கட்டுபபடுத்ைபபடாை நீண்ட 
்கால மருத்துவப பபிரச்�ிளன்கள் இருந்ைால் 
(நீரிழிவு, ஆஸ்துமா, மூச்சுககுழாய அழற்�ி, 
ளைராயடு பபிரச்�ிளன்கள், நாள்பட்ட வலி 
அல்லது இருைய பபிரச்�ிளன்கள்), அைளன 
ச�ம்ளமபபடுத்துவைற்கு நீங்கள் ஏைாவது ச�யய 
முடியுமா என உங்களுளடய அறுளவச் �ி்கிச்ள� 
சபாது ளவத்ைியளரக ்்கட்டுக ச்காள்ளுங்கள். 

 ■ நிம்மைியபினளம மற்றும் மனச்்�ார்வு ்பானற 
ஏைாவது உை சு்காைாரப பபிரச்�ிளன்கள் இருந்ைால், 
அளவ்களைக கூட ைங்கள் அறுளவச் �ி்கிச்ள� 
மற்றும் மீட்பபிற்கு ்வறுபாடு்களை ஏற்படுத்ைககூடும் ஆைலால் நீங்கள் அவற் ளறயும் 
கூடப பரிசீலிபபது முக்கியமானைாகும் .

 ■ அறுளவச் �ி்கிச்ள�ககு முந்ைிய �ில வாரங்களுககு முனபு உங்கள் ச�யற்பாடு்களை 
அைி்கரிபபது உங்கள் இருைய இயக்கம் மற்றும் ்கட்டுறுைி மட்டங்களை ்மம்படுத்ை 
உைவும். இது அறுளவச் �ி்கிச்ள�யபிலிருந்து நீங்கள் மீள்வைில் ஒரு சபரிய 
வபித்ைியா�த்ைிளன ஏற்படுத்ைலாசமன ஆயவு்கள் ்காட்டு்கினறன.

 ■ ைங்கள் மீட்பபிற்கு வீட்டி்ல்ய முனனைா்க்வ ைிட்டமிடுவதும் பபினனர் உங்களுளடய 
நண்பர்்கள் மற்றும் குடும்பத்ைினருககு அவர்்கள் எவவைவு �ிறபபா்க உங்களுககு 
உைவ முடியும் எனறு அறியபபடுத்துவதும் �ிறந்ைது. நீங்கள் எனன �ாபபபிட ்வண்டும் 
எனபது பற்றியும் உங்களுளடய மீட்பபிளன இலகுவாககுவைற்கு வீட்டி்ல்ய ஏைாவது 
மாற்றங்களைச் ச�யயத் ்வண்டுமா எனச் �ிந்ைியுங்கள். 

 ■ நீங்கள் ஒரு சபாது உணர்வபிழந்்ைா அல்லது மயக்க நிளலயபில் இருந்து அ்ை 
நாைி்ல்ய வீடு ைிரும்பபினால், உங்களை வீட்டிற்கு ்காரில் அல்லது வாடள்க 
வண்டியபில் கூட்டி ச�னறு உங்களுடன 24 மணி்நரம் கூட இருபபைற்கு ஒரு 
சபாறுபபான வயதுவந்ைவளர நீங்கள் ஏற்பாடு ச�யதுச்காள்ை்வண்டும்.  
 ஒரு சபாது உணர்வபிழந்ை அல்லது மயக்க நிளலயபிலிருந்ை ்வசறாருவளர 
்கவனிபபவர்்களுக்கான ை்கவல் எங்கள் இளணயத்ைைத்ைில் ்காணலாம்:
rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation

 ■ உங்கள் அறுளவ �ி்கிச்ள�ககு முனனர் நீங்கள் ்காத்ைிருக்க ்வண்டியபிருககும் 
எனபைால், உங்கள் அறுளவ �ி்கிச்ள� நாைில் நீங்கள் எவவாறு �ிறபபா்க 
ஓயசவடுக்க முடியும் எனறு �ிந்ைிக்க ்வண்டியது அவ�ியம். புத்ை்க இைழ்கள், புைிர்்கள் 
அல்லது செட்ஃ்பான்கள் மூலம் இள�ளயக ்்கட்பது அளனத்தும் உைவபியா்க 
இருககும்.

 e நான ஒரு சபாது மயக்க மருந்து எடுத்துகச்காள்ை ்வண்டுமா? e ஏ்ைனும் வபிருபபத்்ைர்வு்கள் உள்ைைா?

 e எந்ை மாைிரியான 
மயக்க மருந்ளை நீங்கள் பரிந்துளரக்கிறீர்்கள்?

 e இந்ை வள்க மயக்க மருந்ைின அபாயங்கள் எனன?
 e எனககு ஏ்ைனும் பபிரத்்ய்கமான அபாயங்கள் உள்ைைா?
 e எனககு எவவள்கயான வலி நிவாரணம் ்ைளவபபடும்?
 e அைன பபிறகு நான எபபடி உணர்்வன?
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எங்கள் ஆர�றாக்கியமறா்ன ்சி்ந்த ைிவ�ைறா்ன ைளங்கள் நீங்கள் அறுவைச 
்சி்கிசவ்ககு ்சி்ப்்றா்கவும் ப்றாருத்தமறா்கவும் தயறா�றாைதற்குத் ரதவையறா்ன 
த்கைல்்கவள ைழஙகும். ரமலும் அதி்கப்்டியறா்ன த்கைல்்களுககு தயவுப்ய்து 
எங்கள் இவணயதளத்வதப் ்றாருங்கள்: rcoa.ac.uk/fitterbettersooner

அறுவைச ்சி்கிசவ் நறாளனறு
மருத்துவமளை உங்களுககு உணவு மற்றும் பாைங்கள் 
பற்றசி ச்தைிவாை வைிமுளற்களை வைங்கநவண்டும். 
இந்த அறசிவுறுத்்தல்கள் முக்கியமாைளவ. உங்களுளடய 
உணர்விைபபு ்காலத்்தில உங்கள் வயிற்றசில உணநவா 
அலலது ்திரவநமா இருந்தால, அது உங்கள் ச்தாண்ளட 
மற்றும் சுவாெபளப்களுககு வநது உங்கள் உயிருககு 
ஆபத்ள்த ஏற்படுத்்தலாம்.

உங்களுககுநீரிழிவு இருந்்ால் உங்கள் மருத்துவமளனயுடன அது பற்றி உங்கள் 
அறுளவச் �ி்கிச்ள� நாைனறு ்யவுபெய்து க்கடடுகப்காள்ளுங்கள் . 

நீங்கள் ஒரு புள்கபபிடிபபாைராயபின அது உங்களுளடய குருைியபில் பபிராண வாயுவபின 
அைவபிளனக குளறககும் ஆைலால், அறுளவச் �ி்கிச்ள� நாைனறு நீங்கள் புள்கப 
பபிடித்ைல் கூடாது. நீங்கள் ச�யய கூடாது.

நீங்கள் மருந்து �ாபபபிட்டு வந்ைால், அறுளவச் �ி்கிச்ள� ச�யபபடும் நாைில் 
அவற்ளற எவவாறு எடுத்துகச்காள்வது எனபது குறித்து முனகூட்டி்ய அறுளவச் 
�ி்கிச்ள�ககு முன மைிபபீட்டுக குழுவபின குறிபபபிட்ட வழிமுளற்களைப பபினபற்ற 
்வண்டும். எந்ை மாத்ைிளர்களையும் வபிழுஙகுவைற்குத் �ிறிைைவு நீளரப பரு்க நீங்கள் 
அனுமைிக்கபபடுவீர்்கள். 

வார்ஃபரின, க்ைாபபி்டாகரல் அல்லது ரிவசராக�ாபன ்பானற ஏ்ைனும் ‘இரத்ைத்ளை 
சமலிைாககும்’ மருந்து்களை நீங்கள் எடுத்துக ச்காள்பவராயபின, அவற்ளற 
எடுத்துகச்காள்வளை நிறுத்ை ்வண்டுமா அல்லது எப்பாது நிறுத்ை்வண்டும் எனபளை 
உங்கள் அறுளவக �ி்கிச்ள�ககு முனபா்க்வ ஆ்லா�்கர் அல்லது மைிபபீட்டு குழுவுடன 
வபிவாைிக்க ்வண்டும். அவர்்கள் இரத்ைப்பாககு மற்றும் �ி்கிச்ள�ளய நிறுத்துவைால் 
ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்து உங்களுடன ்கலந்து ஒரு ைிட்டத்ளை உருவாககுவார்்கள். 
உங்கள் அறுளவ �ி்கிச்ள�ககு முன உங்கள் ச�வபிலியர் உங்களுககு சைைிவான 
வழிமுளற்களை வழஙகுவார்.

 நீங்கள் உடல் நலககுறை்ா்க உணர்ந்்ால் மருத்துவமளனககு வர்வண்டிய 
ைவளணயபின ்பாது, மருத்துவமளன வைா்க சைாளல்ப�ி எண்ணில் ஆ்லா�ளன 
்்கட்்கவும்.
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மருத்துவமளனககு வருவைற்கு முனபு ந்கப பூச்சு அல்லது ்கைிமங்கள் ்பாட்டிருபபளை 
ையவுச�யது அ்கற்றவும். பபிராண வாயுளவ அைவபிட உங்கள் வபிரலில் ்பாட்டுள்ை ்கிைிப 
உங்களுககு மயக்க மருந்து ச்காடுக்கபபடும் ்பாது நனறா்க ்வளல ச�யவளை இது 
உறுைி ச�ய்கிறது.

உங்கள் மயக்க மருந்து மருத்துைவ�ச ்ந்தித்தல்
அறுளவச் �ி்கிச்ள�ககு முன உங்கள் மயக்க மருந்து மருத்துவர் உங்களைச் �ந்ைிபபார். 
உங்கள் மயக்க மருந்து மருத்துவருடரான �ந்ைிபபு அறுளவ �ி்கிச்ள�ககு முன 
மைிபபீட்டு மருத்துவமளனயபில் அல்லது உங்கள் அறுளவ �ி்கிச்ள� நாைில் இருக்கலாம். 
உங்களுககு ச்காடுக்க இருககும் மயக்க மருந்ைின நனளம்கள், அபாயங்கள், உங்கள் 
வபிருபபத்்ைர்வு்கள் மற்றும் மயக்க மருந்து வள்க்கள் பற்றி அவர்்கள் வபிவாைிபபார்்கள். 

எந்ை மயக்க மருந்து உங்களுககு �ிறந்ைது எனபளை அவர்்கள் உங்களுடன 
தீர்மானிபபார்்கள். அளனத்து வள்கயான மயக்க மருந்து்களும் அளனத்து வள்கயான 
அறுளவ �ி்கிச்ள�்களுககும் சபாருத்ைமானளவ அல்ல.

மயக்க மருந்து குறித்ை ்ைர்வு்கள் இருந்ைால், எளைப பயனபடுத்துவது குறித்ை முடிவு 
கீழகுறிபபபிட்டுள்ை ்காரணங்களைப சபாறுத்ைது:

 ■ நீங்கள் ச�யது ச்காள்ளும் அறுளவ �ி்கிச்ள� மற்றும் ைங்களுககு இருககும் ஏைாவது 
மருத்துவ �ிக்கல்்கள்

 ■ உங்களுககு இருககும் குறிபபபிட்ட அபாயங்கள்

 ■ உங்கள் வபிருபபங்களும் அவற்றுக்கான ்காரணங்களும்

 ■ மயக்க மருந்து நிபுணரின பரிந்துளர மற்றும் அவருளடய குறிபபபிட்ட ைிறன்கள்

 ■  மருத்துவமளனயபில் உள்ை உப்கரணங்கள், ஊழியர்்கள் மற்றும் வைங்கள்

உங்கள் மயக்க மருந்து நிபுணர அல்்லது ப்ைிலிய�ிடம் 
நீங்கள் ர்கட்்க ைிரும்்ககூடிய ர்கள்ைி்கள்
உங்கள் மயக்க மருந்து பற்றி ஏ்ைனும் ்்கள்வபி்கள் இருந்ைால், அவற்ளற எழுதுங்கள் 
அல்லது எைிரில் உள்ை உைாரணங்களைக ்கவனியுங்கள். உங்கள் அறுளவ �ி்கிச்ள� 
நாளுககு முனபு நீங்கள் ஒரு மயக்க மருந்து நிபுணரிடம் ்ப� வபிரும்பபினால், நீங்கள் 
ஒரு மயக்க மருந்து நிபுணரிடம் சைாளல்ப�ியபில் ்ப� அல்லது ஒரு மருத்துவமளன 
வைா்கத்ைில் அவர்்களைப பார்க்க ஏற்பாடு ச�யயககூடிய அறுளவ �ி்கிச்ள� முனகூட்டு 
மைிபபீட்டு குழுளவத் சைாடர்பு ச்காள்ளுங்கள்.

உங்கள் அறுவை ்சி்கிசவ்ககு தயறா�றாகுதல்
நீங்கள் அணிய ்வண்டிய உள்ைாளட்களைப பற்றி வபிவாைித்து உங்கள் ச�வபிலியர் 
உங்களுககு ஒரு மருத்துவமளன அங்கிளயக ச்காடுபபார். உங்கள் ்கால்்கைில் 
இரத்ை உளறவு ஏற்படும் அபாயத்ளைக குளறக்க நீங்கள் வழக்கமா்க சைாயவுநாடா 
்காலுளற்களை அணிவீர்்கள். உங்கள் மணிக்கட்டு அல்லது ்கணுக்காலில் அளடயாை 
பட்ளட்கள் மற்றும் உங்களுககு ஏ்ைனும் ஒவவாளம இருந்ைால் கூடுைல் பட்ளட்களை 
�ில மருத்துவமளன்கைில் உங்கள் ச�வபிலியர் உங்களுககு அணிவபிபபார்.
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 பரீசமடி்்கஷன �ில மயக்க மருந்து்களுககு முன �ில �மயங்கைில் முன மருந்து்கள் 
(ஒரு ‘பரீ-சமட்’) ச்காடுக்கபபடு்கிறது. பரீ-சமட்ஸ் உங்கள் உடளல அறுளவ �ி்கிச்ள�ககு 
ையார்படுத்து்கிறது- அளவ வலி நிவாரணத்ளைத் சைாடங்கலாம், வயபிற்றில் 
அமிலத்ளைக குளறக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஓயசவடுக்க உைவலாம்.

நீங்கள் குழந்ளை சபற்சறடுககும் வயைில் இருந்ைால் ஒரு ச�வபிலியர் உங்கள் �ிறுநீர் 
மாைிரியபில் ்கர்பப பரி்�ாைளனளய ்மற்ச்காள்வார். இது ஒரு நிளலயான நளடமுளற. 

நீங்கள் நள்க்கள் மற்றும் / அல்லது உங்கள் உடலில் அலங்காரத்ைிற்்கா்க 
குத்ைியளவ்களை அ்கற்ற ்வண்டும். நீங்கள் அளை அ்கற்ற முடியாவபிட்டால், 
ச�வபிலியர்்கள் அளை அைற்கும் உங்கள் �ருமத்ைிற்கு ்�ைம் ஏற்படாமல் ைடுக்க 
பள�பபட்ளடயால் மூடிவபிடுவார்்கள். ைிருமண ்மாைிரத்ளைப சபாதுவா்க அணிந்து 
ச்காள்ைலாம்.

நீங்கள் உங்கள் அறுவைச ்சி்கிசவ்ககு 
அவழக்கப்்டும்ர்றாது

 ■ ஊழியர்்கைில் ஒருவர் உங்களுடன அறுளவச் �ி்கிச்ள� அரங்கிற்கு வருவார்.

 ■  நீங்கள் மயக்க அளறயபில் இருககும் வளர, வழக்கமா்க உங்கள் மூக்கண்ணாடி, ்காது 
்்கட்்க உைவும் ்கருவபி்கள் மற்றும் சபாயபபற்்களை அணியலாம். உங்களுககு சபாது 
மயக்க மருந்து இல்ளலசயனறால் அவற்ளற சைாடர்ந்து ளவத்ைிருக்க முடியும்.

 ■ உங்களுககு உடலின குறிபபபிட்ட பா்கத்ைில் அல்லது குறிபபபிட பரபபபில் மயக்க மருந்து 
ச்காடுபபைா்க இருந்ைால், இள�ளயக ்்கட்்க செட்ஃ்பான்களுடன உங்கள் ச�ாந்ை 
மினனணு �ாைனத்ளை நீங்கள் எடுத்துச் ச�ல்லலாம் (இளை உங்கள் ச�வபிலியருடன 
முன்ப உறுைி ச�யது ச்காள்ைவும்).

 ■ நீங்கள் ஊழியருடன ்�ர்ந்து நடந்து, அல்லது �க்கர நாற்்காலியபில் / படுகள்கயபில் 
அல்லது ைள்ளுவண்டியபில் அறுளவ �ி்கிச்ள� அரங்கிற்குச் ச�ல்லலாம். நீங்கள் 
நடந்து ச�ல்வைா்க இருந்ைால், உங்கள் ச�ாந்ை அங்கி உளட மற்றும் ச�ருபபு்களை 
அணிந்து ச�ல்லலாம்.

மயக்க மருந்து ச்காடுபபைற்கு முனபு, நீங்கள் அறுளவ �ி்கிச்ள�த் துளறககு வரும்்பாது 
உங்களுககு வழக்கமா்கச் ச�யயபபடும் மருத்துவ ்�ாைளன்கள் ச�யயபபடும். 
உங்கள் சபயர், பபிறந்ை ்ைைி, நீங்கள் ச�யது ச்காள்ளும் அறுளவ �ி்கிச்ள�, �ி்கிச்ள� 
இடது அல்லது வலது பக்கத்ைில் ச�யயபபடு்கிறைா (சபாருந்ைினால் மட்டும்), நீங்கள் 
்களட�ியா்க எப்பாது �ாபபபிட்டீர்்கள் அல்லது ஏ்ைனும் அருந்ைினீர்்கைா மற்றும் 
உங்களுககு ஏ்ைனும் ஒவவாளம இருக்கிறைா ்பானற ்்கள்வபி்கள் உங்கைிடம் 
்்கட்்கபபடும். இந்ை ்�ாைளன்கள் அளனத்து மருத்துவமளன்கைிலும் அறுளவ 
�ி்கிச்ள�ககு முன வழக்கமா்கச் ச�யயபபடுபளவ.
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மயக்க மருந்து ப்கறாடுக்க ஆ�ம்்ிப்்து
உங்கள் மயக்க மருந்து மயக்க அளறயபில் அல்லது அறுளவ �ி்கிச்ள� அரங்கில் 
ச்காடுக்கபபடலாம். உங்கள் மயக்க மருந்து நிபுணர் ஒரு பயபிற்�ி சபற்ற 
உைவபியாைருடன ்�ர்ந்து பணிபுரிவார். மயக்க மருந்து நிபுணர் அல்லது உைவபியாைர் 
உங்கள் இையத் துடிபபு, இரத்ை அழுத்ைம் மற்றும் பபிராண வாயுஅைவு்களை 
்கணிக்க ்கம்பபி்களை இயந்ைிரங்கைில் ச�ாறு்கி மற்றும் ்ைளவக்்கற்ப ்வறு எந்ை 
உப்கரணங்களையும் சபாறுத்துவார்.

்கானுலா, உங்கள் நரம்பபில் ஒரு ஊ�ி மூலம் ச�ாறு்கபபட்டுள்ை ஒரு �ிறிய பபிைாஸ்டிக 
வடிகுழாய, வயது வந்ைவர்்களுககு பகுைி உணர்வ்கற்றம் ்�ர்த்து எல்லா வபிைமான 
மயக்கமருந்ளையும் சைாடங்கப பயனபடுத்ைபபடு்கிறது. பபினனர் ்கானுலாளவப 
பயனபடுத்ைி அளனத்து மருந்து்களையும் உங்கள் நரம்பபிற்குள் ச்காடுக்கலாம். 
இளைபபற்றி உங்களுககு ஏ்ைனும் ்கவளல்கள் இருந்ைால், உங்கள் மயக்க மருந்து 
வல்லுநருடன ்ப�வும்.

அவைிடத்தில் உணரை்கற்்ம் மற்றும் ஒரு ்குதி ்றாரந்த மயக்கமருந்து
நீங்கள் ஒரு அவவபிட உணர்வ்கற்றம் அல்லது பகுைி �ார்ந்ை மயக்க மருந்ளை எடுத்துக 
ச்காண்டால்:

 ■ உங்கள் மயக்கமருந்து வல்லுநர் ஊ�ி்கள் ச்காடுக்கபபடும்்பாது உங்களை 
அள�யாமல் இருககும்படி ச�ால்லுவார். நீங்கள் ஒரு சூடான கூச்� உணர்ளவ 
உணரலாம் மயக்க மருந்து ச�யல்படத் சைாடஙகும் ்பாது 

 ■ நீங்களும் உங்கள் மயக்கமருந்து வல்லுநரும் பகுைி மரத்து இருக்கிறது எனறு 
உறுைியா்க இருந்ைால் மட்டு்ம உங்கள் அறுளவ �ி்கிச்ள� நளடசபறும்

 ■ உங்களுககு மயக்கமா்க இருந்ைா்ல ைவபிர, நீங்கள் உங்கள் சூழளலப பற்றி அறிந்து 
வபிழிபபுடன இருபபீர்்கள். ஒரு ைிளர நீங்கள் அறுளவ�ி்கிச்ள�ளயப பார்பபளை 
மளறத்துவபிடும் உங்களுககு ்வண்டுசமனறா்ல ைவபிர

 ■ பகுைி மயக்கமளடைலுககு, மயக்கமருந்து குழுவபின ஒரு உறுபபபினர் எப்பாதும் 
உங்கள் அரு்கில் இருபபார் மற்றும் நீங்கள் அவர்்கைிடம் எப்பாது ்வண்டுமானாலும் 
்ப�லாம்.

ப்றாது உணரைிழப்பு ஊக்கி்கள்
ஓரு சபாது உணர்வபிழபபு ஊக்கிளய ஆரம்பபிபபைற்கு இரண்டு வழி்கள் உள்ைன:

 ■ மயக்க மருந்து்கள் ஒரு நரம்பபிற்கு உள்்ை ்கானுலா வடிகுழாய மூலமா்க ஊ�ி மூலம் 
ச�லுத்ைபபடலாம். இது சபாதுவா்க வயது வந்ைவர்்களுககு பயனபடுத்ைபபடு்கிறது 
மற்றும் அைி்கமா்கக ்கட்டுபபடுத்ைப பட்டது 

 ■ நீங்கள் மயக்கவாயுக்கள் மற்றும் பபிராணவாயுளவ ஒரு மு்கக்கவ�ம் மூலம் 
�வா�ிக்கலாம், அளை நீங்கள் வபிரும்பபினால் உங்கள் ள்கயால் பபிடித்துக ச்காள்ைலாம். 
நீங்கள் மயக்கநிளலககு வந்ை பபிறகு, மயக்க மருந்து வல்லுநர் ஒரு ்கானுலாளவப 
்பாட்டு வபிடுவார். 
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ரநறாய்மீட்படழும் அவ்
சபாதுவா்க, அறுளவ �ி்கிச்ள�ககுப பபிறகு நீங்கள் ்நாயமீட்சடழும் அளறககு அளழத்துச் 
ச�ல்லபபடுவீர்்கள். நீங்கள் முடிந்ைவளர வ�ைியா்க இருபபளை மீட்பு ஊழியர்்கள் உறுைி 
ச�யது, உங்களுககு ்ைளவபபடககூடிய கூடுைல் மருந்து்களை ச்காடுபபார்்கள். உங்கள் 
மயக்க மருந்ைிலிருந்து நீங்கள் பாது்காபபா்க மீண்டுவபிட்டீர்்கள் எனறு அவர்்கள் ைிருபைி 
அளடந்து, ஒரு படுகள்கயும் ்காலியா்க இருந்ைால், நீங்கள் மறுபடி வார்டுககு அளழத்துச் 
ச�ல்லபபடுவீர்்கள்.

அறுவை ்சி்கிசவ்ககுப் ்ி்கு ைலி நிைறா�ணம்
உங்களுககு வழங்கபபடும் வலி நிவாரணத்ைின வள்க மற்றும் அைவு, நீங்கள் ச�யது 
ச்காள்ளும் அறுளவ �ி்கிச்ள� மற்றும் அறுளவ �ி்கிச்ள�ககுப பபிறகு உங்களுககு 
இருககும் வலியபின நிளல்களைப சபாறுத்ைது. �ிலருககு மற்றவர்்களை வபிட அைி்க வலி 
நிவாரணம் ்ைளவபபடும். 

சபாதுவா்க, உங்கள் ்நாயமீட்சடழுபபபின ்பாது ஓரைவு வலி அல்லது அச�ௌ்கரியம் 
எைிர்பார்க்கலாம். வலி நிவாரணி மருந்து்கள் வலிளயக குளறபபைில் மி்கச் �ிறந்ைளவ, 
ஆனால் குமட்டல், மலச்�ிக்கல் மற்றும் நீண்ட ்கால பயனபாட்டினால் அடிளமயாைல் 
்பானற பக்க வபிளைவு்களை ஏற்படுத்ைககூடும். 

அவவப்பாது, வலி இருபபது   எனபது ஏ்ைா �ரியபில்ளல எனபைற்்கான எச்�ரிகள்க 
அறிகுறியாகும், என்வ நீங்கள் அளை எப்பாதும் உங்கள் ச�வபிலியர்்கைிடம் 
பு்காரைித்து அவர்்கைின ஆ்லா�ளனளயயும் உைவபிளயயும் நாட ்வண்டும்.

வலி நிவாரணம் அைிக்க �ில வழி்கள் பபினவருமாறு:

 ■ மாத்ைிளர்கள் அல்லது வபிழுங்க ைிரவங்கள் – இளவ எல்லா வள்கயான வலி்களுககும் 
பயனபடுத்ைபபடு்கினறன. அளவ சபாதுவா்க குளறந்ைது அளர மணி ்நரம் ்வளல 
ச�யய எடுத்துகச்காள்்கினறன. இந்ை மருந்து்கள் ்வளல ச�யய நீங்கள், �ாபபபிட, 
குடிக்க முடிய ்வண்டும் மற்றும் சு்கமினளம இல்லாமல் இருக்க ்வண்டும்

 ■ ஊ�ி்கள் – இளவ ்கானுலா மூலம் துரிைமா்கப பயனைிக்க நரம்பு்கைில் ச்காடுபபைா்க 
அல்லது ைள�்களுக்கிளடயபில் (உங்கள் ்கால் அல்லது பபிட்டத்து ைள�்கைில் ஒரு 
ஊ�ிளயப பயனபடுத்ைிக ச்காடுக்கபபடலாம், இது ்வளல ச�யய ஏறககுளறய 20 
நிமிடங்கள் எடுத்துக ச்காள்ளும்) 

 ■ உட்கறர குளிற்க்கள் – இந்ை சமழுகு து்கள்்கள் உங்கள் மலககுடலில் (பபினபக்க 
பாளையபில்) ளவக்கபபடு்கினறன. து்கள் ்களரந்து அந்ை மருந்து உடலுககுள் 
ச�ல்்கிறது உங்கைால் வபிழுங்க முடியாவபிட்டால் அல்லது ஒரு்வளை நீங்கள் வாந்ைி 
எடுக்கககூடும் எனறால் அளவ பயனுள்ைைா்க இருககும்

 ■ ்நாயாைியால் ்கட்டுபபடுத்ைபபடும் ்நாவபிண்ளம (பபி �ி ஏ) -உந்து சபாத்ைாளனக 
ச்காண்ட ஒரு இயந்ைிரம், நீங்கள் அழுத்தும் ்பாது,   வலுவான வலி நிவாரணியபின 
ஒரு �ிறிய அைளவ ்நரடியா்க உங்கள் ்கானுலா அல்லது ட்ரிபபபில் வழஙகு்கிறது. 
உங்கள் ்ைளவககு அைி்கமா்க நீங்க்ை ச்காடுக்க முடியாைபடி உறுைிபபடுத்ை அது 
ைிட்டமிடப பட்டுள்ைது. ஒரு பபி�ிஏ. உங்களை உங்கள் ச�ாந்ை வலி நிவாரணத்ைின 
்நரடி ்கட்டுபபாட்டில் ளவக்கிறது
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 ■ அவவபிட உணர்வ்கற்றம் அல்லது பகுைி �ார்ந்ை மயக்க மருந்து - இந்ை 
வள்க்கைிலான மயக்க மருந்து அறுளவ �ி்கிச்ள�ககுப பபிறகு வலிளயக 
குளறக்க மி்கவும் பயனுள்ைைா்க இருககும். ்மலும் வபிவரங்களை 
rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video resources எனற வளலைைத்ைில், எங்கள் கீழக்கண்ட 
துண்டுபபபிரசுரத்ைில் ்காணலாம் " அறுளவ �ி்கிச்ள�ககுப பபிறகு எபபிட்யூரல் வலி 
நிவாரணம்" 

மருத்துைமவ்னவய ைிட்டு பைளிரய்சிய ்ி்கு ைலி 
நிைறா�ணம்
நீங்கள் மருத்துவமளனளய வபிட்டு சவைி்யறும்்பாது உங்களுககு வலி நிவாரணி 
மருந்து்கள் வழங்கபபடலாம் எனறாலும், வீட்டி்ல்ய ையாரா்க இருபபைற்்கா்க �ில வலி 
நிவாரணி மருந்து்களை வாஙகுவது வபி்வ்கமானைாகும். மருத்துவமளனயபில் இருந்து 
சவைி்யறி வந்ை இரண்டு வாரங்களுககுப பபிறகும் உங்களுககு அளவ இனனமும் 
்ைளவபபட்டால், இளைபற்றி சபாதுமருத்துவரிடம் ்மற்ச்காண்டு ்கலந்ைா்லா�ிக்க 
அவளர சைாடர்பு ச்காள்ை ்வண்டும். 

உங்கள் அறுளவச்�ி்கிச்ள�ககுப பபிறகு நீங்கள் மார்ஃபபின ்பானற மருந்து்களை 
எடுத்துகச்காண்டிருககும் ்பாது வீட்டிற்குச் ச�ல்லலாம். அளவ்களைத் சைாடர்ந்து 
உப்யா்கிபபது உங்களுககு குறிபபபிடத்ைக்க தீஙகு வபிளைவபிக்கலாசமனபைால், முடிந்ை 
அைவு சீக்கிரம் நீங்கள் இந்ை மருந்து்களைக குளறத்து நிறுத்துவது முக்கியம்.

அ்றாயம் மற்றும் மயக்கமருந்து
இயல்பான எளட ச்காண்ட ஆ்ராக்கியமான வயது வந்ை ்நாயாைி்கள் வழக்கமான 
அறுளவ �ி்கிச்ள�க்கா்க ஒரு சபாது மயக்க மருந்து எடுத்துக ச்காள்ளும்்பாது, 
எைிர்ச்காள்ளும் சபாதுவான நி்கழவு்கள் மற்றும் அபாயங்களை இந்ைப பபிரிவபிலுள்ை 
வபிைக்கபபடம் ்காட்டு்கிறது. (�ிறபபு அறுளவ �ி்கிச்ள�்கள் ்வறு அபாயங்களைக 
ச்காண்டிருக்கலாம்). 

நவீீன மயக்க மருந்து்கள் மி்கவும் பாது்காபபானளவ. மயக்க மருந்து்கள் அல்லது 
பயனபடுத்ைபபடும் உப்கரணங்கைிலிருந்து �ில சபாதுவான பக்க வபிளைவு்கள் உள்ைன, 
அளவ சபாதுவா்க தீவபிரமானளவ அல்லது நீண்ட ்காலம் நீடிபபளவ அல்ல. ைனிநபர்்கள் 
இளட்ய அபாயங்கள் ்வறுபடும் ்மலும் அளவ பயனபடுத்ைபபடும் ச�யல்முளற 
மற்றும் மயக்க மருந்து நுட்பம் �ார்ந்து இருககும்.

உங்களுககு மி்கவும் முக்கியத்துவம் வாயந்ைைா்க அவர்்கள் நிளனககும் அபாயங்களை, 
உங்களுளடய மயக்க மருந்து நிபுணர் உங்களுடன ்கலந்ைாயவு ச�யவார். �ில அடிக்கடி 
்நராை சபாது அபாயங்களை உங்களுககு அைி்க ஆபத்து இல்லாை ்பாது, மயக்கமருந்து 
வல்லுநர் உங்களுடன சபாதுவா்க ்கலந்ைா்லா�ிக்க மாட்டார். இளவ இந்ை துண்டுப 
பபிரசுரத்ைில் ்காட்டபபடவபில்ளல.
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இந்ை நி்கழவு்கள் மற்றும் அபாயங்கள் பற்றி நீங்கள் ்மலும் வபிரிவா்கப படிக்க 
வபிரும்பபினால், எங்கள் கீழக்கண்ட வளலத்ைைத்ைில் ்கிளடககும் ைனிபபட்ட இடர் பற்றிய 
துண்டுபபபிரசுரங்களை ையவுச�யது பார்க்கவும்: rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets

்ம்ல உள்ை வபிைக்கபபடத்ளை, ஒரு ைனி அட்ளடயா்க, ்ம்ல ச்காடுக்கபபட்டுள்ை 
இளணபபு வழியா்கவும் பைிவபிறக்கம் ச�யயலாம்.

நடுக்கம்

உடல் 
நலமினளம

4,500 ்பர்்கைில் 
ஓருவருககு  
�ி்கிச்ள�த் 
்ைளவபபடும்படி 
பற்்களுககு ்�ைம் 

10,000ல் ஒருவருககு 
 அனாபபிலாகஸிஸ் 
(்கடும் ஒவவாளம 
மருந்ைிற்கு எைிர் 
வபிளைவு)

100,000ல் ஒருவருககு  
 மயக்கமருந்து 
எடுத்துக 
ச்காண்டைன ்நரடி 
வபிளைவா்க மரணம்

 ைற்்காலி்கமா்க நிளனவு 
இழபபு (அ்ன்கமா்க 60 வயது 
்மற்பட்டவர்்களுககு)

அரியது- மத்ைியபில் 1000ல் ஒனறிற்கும் மற்றும் 10,000ல் ஒனறிற்கும்  

ஒரு �ிறிய ந்கரத்ைில் ஒரு நபருககு இருபபைற்குச் �மம் 

வழக்கத்ைிற்கு மாறானது-மத்ைியபில் 100ல் ஒருவர் மற்றும் 1,000ல் ஒருவர்  
 ஒரு ்கிராமத்ைில் ஒரு நபருககுச் �மம்

ைா்கம்*
புண்பட்ட 
சைாண்ளட

நரம்பபில் �ிறிய ்காயம்

2,800 ்பரில் 
ஒருவருககு 
்கருவபிழி �ிராயபபு 
(்கண்ணில் கீறல்) 

ஊ�ி ்பாட்ட இடத்ைில் வலி*

1,000ல் 
ஒருவருககு  
 நிரந்ைரமான 
சவைிபபுற 
நரம்புச் ்�ைம்

மி்கவும் சபாதுவானது -அைி்கபபடியா்க 10ல் ஒருவருககு 
உங்கள் குடும்பத்ைில் ஒரு நபருககு இருபபைற்குச் �மமானது

சபாதுவானது-இளடயபில் 10ல் ஒனறிற்கும் ்மலும் 100ல் ஒனறிற்கும் ஒரு 
வீைியபில் ஒருவருககுச்�மம் 

மி்க அரிது - 10,000ல் ஒருவர் இருந்து 100,000 ஒருவருககு அல்லது அைற்கு ்மல் 
ஒரு சபரிய ந்கரத்ைில் ஒருவருககு இருபபைற்குச் �மம்

உைடு அல்லது நாக்கில் �ிறிய ்காயம் 

20,000ல் ஒருவர்  
மயக்க மருந்து எடுத்துகச்காண்ட 
நிளலயபிலும் நிளனவுடனிருபபது 

நாம் எல்்லாரும் வழக்கமான வாழகள்கயபில் எைிர்படும் அபாயங்கள், �ாளலயபில் பயணம் ச�யவது 
்பானறளவ மி்க அைி்கமானது கீழ்கண்ட அபாயங்களைவபிட.

100,000ல் 
ஒருவருககுக  
 ்கண் பார்ளவ 
இழபபு 

�ிராயபபு

 *  முைல் ஸ்பபிரிண்ட் ்ை�ிய மயக்க மருந்து ைிட்டம் (எஸ்எனஏபபி -1) ஆயவு. Br J Anaesth 2016 
(https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124). 

ஒவவாளம
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இந்ை துண்டுபபபிரசுரத்ைில் உள்ை ை்கவல்்களை துல்லியமா்கவும் புதுபபபித்ைைா்கவும் 
ளவத்ைிருக்க நாங்கள் மி்கவும் முயற்�ி ச�ய்கி்றாம், ஆனால் இைற்கு நாங்கள் 
உத்ைரவாைம் அைிக்க முடியாது. இந்ைப சபாதுவானத் ை்கவல், உங்களுககு 
இருக்கககூடிய அளனத்து ்்கள்வபி்களையும் ச்காண்டுள்ைது அல்லது உங்களுககு 
முக்கியமானளவயா்க இருக்கககூடிய அளனத்ளையும் ள்கயாளும் எனறு நாங்கள் 
எைிர்பார்க்கவபில்ளல. இந்ை துண்டுபபபிரசுரத்ளை ஒரு வழி்காட்டியா்கப பயனபடுத்ைி, 
உங்கள் ்ைர்வு்கள், மற்றும் உங்களுககுள்ை ஏ்ைனும் ்கவளல்கள் பற்றி உங்கள் 
மருத்துவக குழுவுடன நீங்கள் ்கலந்ைா்லா�ிக்க ்வண்டும். இந்ைத் துண்டுப பபிரசுரம் 
மட்டும் ைனியா்க ஒரு அறிவுளரயா்கக ்கருைபபடக கூடாது. இளை எந்ை வணி்க அல்லது 
சைாழில் ்நாக்கத்ைிற்கும் பயனபடுத்துமுடியாது. முழுளமயான சபாருபபுத் துறபபபிற்கு 
ையவுச�யது இங்்க ்கிைிக ச�ய்க. 

அளனத்து சமாழிசபயர்பபு்களும் Translators without Borders �முைாயத்ைால் 
வழங்கபபடு்கினறன. சமாழிபசபயர்பளப முடிந்ைவளர துல்லியமா்க இருக்க, 
சமாழிபசபயர்பபபின ைரம் �ரிபார்க்கபபடு்கிறது, ஆனால், �ில ை்கவல்்கைில் ைவறு்கள் 
மற்றும் ைவறான வபிைக்கம் ஏற்படும் ஆபத்து உள்ைது.

நீங்கள் என்ன நிவ்னக்கிறீர்கள் 
என்வத எங்களிடம் ப்றால்லுங்கள்
இந்ை துண்டுபபபிரசுரத்ளை ்மம்படுத்துவைற்்கான ஆ்லா�ளன்களை நாங்கள் 
வர்வற்்கி்றாம். 

உங்களுககுக கூற்வண்டிய ்கருத்துளர்கள் ஏைாவது இருந்ைால் அளவ்களை இந்ை 
மினனஞ�லுககு அனுபபவும்: patientinformation@rcoa.ac.uk

Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

rcoa.ac.uk

ஐந்தறாைது ்திப்பு, ்ிப்�ை�ி 2020
சவைியிடபபடட ந்த்தியிலிருநது மூன்று ஆண்டு்களுககுள் இந்த துண்டுப 
பிரசுரம் ம்திபபாய்வு செய்யபபடும்.

© 2020 Royal College of Anaesthetists
்நாயாைித் ை்கவல் சபாருட்்களை உற்பத்ைி ச�யவைற்்கா்க, இந்ை துண்டுப பபிரசுரம் ந்கசலடுக்கபபடலாம். 
ையவு ச�யது இந்ை அ�ல் மூலத்ளை ்மற்்்காைா்கக ்காட்டவும். இந்ை துண்டுபபபிரசுரத்ைின ஒரு பகுைிளய 
மற்சறாரு சவைியீட்டில் நீங்கள் பயனபடுத்ை வபிரும்பபினால், ைகுந்ை ஒபபுள்க அைிக்கபபட்வண்டும், ்மலும் 
�ினனங்கள், ைர அளடயாைம் மற்றும் படிமங்கள் நீக்கபபட ்வண்டும். ்மலும் அைி்கத் ை்கவலுககு ையவு 
ச�யது எங்களை சைாடர்பு ச்காள்ளுங்கள்.
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