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உ"க$ 
%&'(த*+,
கான 
மய1கம23& 
!"க$ %&'(த*+,கான மய1க ம23ைத 

எ6(&1ெகா*6 அ9ைவ; ச=க>;ைச ெச?&1 

ெகா$@A ேபா& எDெனDன எத>EபாE1கலாA எD9 

இ3த &*6H பIரKரA வIள1'A. 

இ& மய1கம23& ம2(&வEக$, ேநாயாளிக$ ம,9A 

ேநாயாளியID பIரத>ந>த>களாQ ஒD9S+ எTதHபUட& 

!"#ைர 
இ"த $%&' ப)ர+ர, -./க%டவ3ைற வ)ள/7க8ற$: 

■ :$7;த%& மய/கம>"$ எ@ப$ எ"ன 

■ அ$ எ$வா' ேவைல ெசFக8ற$ 

■ உHகI அJைவK சLக8Kைச/7 இைத எ&;$/ ெகாIவதாN OHகI ஏ" 

பலனைடயலா,. 
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'!'()த+,' எ"ப' எ"ன? 
பல அJைவK சLக8KைசகR/7 ேநாயாளிகI ெபா$ மய/கம>"ைத 

எ&;$/ ெகாIவ$ வழ/க,. எனிV,, இத37 பத8லாக, உடX@ 

-.'ப7த8ய)N ெசFய'ப&, அJைவK சLக8KைசகR/7, :$7;த%& 

சாY"த மய/க ம>"ைத சLல ேநரHகளிN, அZ/கZ OHகI எ&;$/ ெகாIள 

:Z[,. இ$ ேபா@ற ேநரHகளிNதா@ உHகI உடX@ ப)@\ற -. :$7' 

ப7த8ய)N (உHகI :$7;த%& எ^,\கR/7 இைடய)N) இ"த 

மய/கம>"$ ஊசL aல, உbெச^;த'ப&க8ற$. இ$ உடX@ -.ப7த8ைய 

மர;$'ேபாகK ெசFக8ற$, இதனாN OHகI 

வ)ழி;$/ெகா%Z>/7,ேபாேத அJைவK சLக8Kைசய)@ வXைய 

உணராமN இ>/க :Z[,. 

ெபா$வாக, ஒ> :$7;த%& மய/கம>"த8@ தா/க, 1 :தN 2 மணி 

ேநர, வைர OZ/க8ற$. அேத சமய;த8N, மய/க ம>"த8@ தா/க, 7ைற"த 

ப)ற7 பல மணி ேநர வX ந8வாரண;த837 உதவ, ேவJ ம>"$கI ஊசL 

aல, உbெச^;த'படலா,. 

:$7;த%& சாY"த மய/கம>"$ எ&;$/ ெகா%&Iளேபா$ OHகI 

-./க%டபZ உணரலா,: 

■ :gைமயாக வ)ழி;த8>'hYகI 

■ உணYKசLகI அட/க'பb&-ம>"$கI உHகைள ஆ+வாச'ப&;$,, 

ஆனாN ந8ைனவ)ழ/கK ெசFயா$. 

சLல அJைவK சLக8KைசகR/7, k&தN வX ந8வாரண;த83காக, ெபா$ 

மய/கம>"த837 :@\ ஒ> :$7;த%& மய/க ம>"$, 

ெகா&/க'படலா,. 

இத8N எ"த மய/க ம>"$ உHகR/7K சLற"த$ எ@பைத OHகI 

lYமானி/க, மய/கம>"$ ந8\ணYகI உHகR/7 உதவ :Z[,. 

உடX@ -.'ப7த8கR/கான பNேவJ அJைவK சLக8KைசகR/7, ெபா$ 

மய/கம>"$டேனா அNல$ அ$ இNலாமேலா, :$7;த%& 

மய/கம>"$ உக"த$. உHகI தனி'பbட ஆேரா/க8ய;ைத' ெபாJ;$, 

:$7;த%& மய/கம>"ைத எ&;$/ ெகாIவத8@ பல@கI இ>/7,. 

உHகRட@ கல"தாேலாசைன ெசF$, உHகR/7 எ$ சLற"த$ எ@J ஒ> 

:Zm ெசFய, உHகI மய/கம>"$ ந8\ணY இ>/க8றாY. 
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:$7;த%& மய/கம>"ைத, தனியாகேவா அNல$ ெபா$ 

மய/கம>"$டேனா -./க%டவ3றL37' பய@ப&;த'படலா,: 

■ காN ab&கI அNல$ எ^,\களி@, எ^,ப)யN அJைவK சLக8Kைச/7 

■ கவ& 7டXற/க,, +>I சLைர, ர;த/கசLm அJைவK சLக8Kைச (aல 

ேநாF) 

■ இர;தநாள அJைவK சLக8Kைச: காNகளி^Iள இர;தநாளHகளி@ 

அJைவ சLக8Kைச 

■ மகளிY ேநாFகR/7: இட,ெபயY"த உJ'\கைள சரி ெசFதN, க>'ைப 

உIேநா/க8யN, ம3J, க>'ைப அக3Jவத37 

■ சLJOY' பாைதய)யN: \ேராnேடb, சLJOY'ைப, ம3J, ப)ற'\J'\ 

அJைவK சLக8KைசகR/7. 

!'()த+, மய3கம56' எ7வா: 
ெசய=ப,)த>ப,க?ற'? 

 

■ :$7;த%& மய/கம>"ைத, மய/கம>"$ அைறய)N அNல$ 

அJைவK சLக8Kைச அரHக8N OHகI எ&;$/ ெகாIளலா,. உHகைள 

கவனி;$/ ெகாIR, 7gவ)N ஒ>வரான மய/கம>"$ உதவ)யாளைர 

OHகI ச"த8'hYகI. 

■ உHகI மய/க ம>"$ ந8\ணY :தXN ஒ> ஊசLைய' பய@ப&;த8 

உHகI ைகய)N அNல$ ேம3ைகய)N ஒ> நர,\/7I ஒ> ெமNXய 

ப)ளாnZ/ 7ழாையK (ேகVலா) ெசா>7வாY. இ$ உHகI மய/க ம>"$ 

ந8\ணைர, உHகR/7; ேதைவ'பட/kZய எ"தவ)த த8ரவHகைள[,, 

ம>"$கைள[, ெகா&/க அVமத8/க8ற$. 
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■ :$7;த%& மய/கம>"$ ெகா&'பத37 ஏ3ற ந8ைலய)N இ>'பத37 

OHகI உதவ'ப&pYகI. OHகI ப&/ைகய)@ ஒ> ப/க;த8N அமY"$ 

ெகா%& காNகைள ஒ> தா.வான மைன q$ ைவ;$/ ெகா%ேடா 

அNல$ உHகI ப/கவாbZN ப&;$/ெகா%& +>%ட ந8ைலய)N 

உHகI :bZ ெநrைச ேநா/க8 இ>/7,பZேயா இ>'hYகI. 

■ எ@ன நட/க8ற$ எ@J OHகI ெதரி"$ ெகாIவத3காக, மய/கம>"$ 

7g உHகR/7 வ)ள/7வாYகI. 

■ :$7;த%& மய/கம>"ைத +லபமாக உIெச^;த ஏ$வாக, :தXN 

ஒ> ஓரிடmணYKசLO/க8 ேதாைல மர/க ைவ'பத3காக ஊசL aல, 

ெச^;த'ப&,. இதனாN சLல வ)னாZகI 7;$ வX இ>/7,. 

மய/கம>"$ ந8\ணY :$7;த%&KசாY"த ஊசL ெகா&'பாY, ேம^, 

இைதK ெசF[,ேபா$ OHகI அைசயாமN இ>/க ேவ%&,. வழ/கமாக, 

ஊசL ேபாb&/ ெகாIR, ேபா$, ஒ> ெசவ)XயY அNல$ உடNநல 

பராமரி'\ உதவ)யாளY, உHகR/7 ஆதரm அளி;$, உJத8 அளி'பாY. 

அத8க பய)3சL ெப3ற உடNநல' பராமரி'\ ெதாழிN:ைற மய/கம>"$ 

kbடாளிகைள[, OHகI ச"த8/கலா,. OHகI அவYகளி@ பH7 ம3J, 

மய/கம>"$ 7gைவ' ப3றL அத8கமாக எHகளி@ இைணயதள;த8N 

பZ/கலா,: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

நா# எ%ப' உண*ேவ#? 

பல சமயHகளிN, ஒ> :$7;த%& சாY"த ஊசL, ஒ> இர;த பரிேசாதைன 

அNல$ ெகVலா 7ழாைய ெசா>7வைதவ)ட ேவதைனயளி/கா$. இைத 

ெகா&'பத37 சLல ந8மிடHகI ஆகலா,, ஆனாN உHகR/7 :$க8N 

ஏேதV, ெதா"த8ரmகI இ>"த8>"தாேலா அNல$ உடN ப>ம@ அத8கமாக 

இ>"தாேலா, அத8க ேநர, எ&/கலா,. 

■ உbெச^;$தN ெகா&/7,ேபா$, OHகI ஊ/7கI அNல$ 

ஊசLய)னாN 7;$வ$ ேபாN அNல$ உHகRைடய ஒ> காXN ஒ> 

kYைமயான வXைய உணரலா,- அ$ உHகR/7 இ>"தாN, 

அைசவ)NலாமN இ>/க :ய3சL ெசF$, உHகI மய/கம>"$ 

ந8\ணரிட, kறm,. 

■ உbெச^;$தN :Z"த ப)ற7, OHகI இ$வைர உbகாY"$ 

இ>"த8>"தாN, வழ/கமாக உHகைள ேநராக' ப&;$/ெகாIளK 

ெசாNவாYகI. :$7;த%& உbெச^;தX@ தா/க,, வழ/கமாக ஒ> 

சLல ந8மிடHகR/7I ஆர,ப);$வ)&,. 
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■ ஆர,ப;த8N, உHகI ேதாN tடாக இ>/7,, ப)@னY ெதாb&' 

பாY/7,ேபா$ மர;$ இ>/7, ேம^, பZ'பZயாக உHகI காNகI 

பாரமாக8, நகY;$வத37 அத8க கZனமாக இ>'பைத உணYpYகI. 

■ உbெச^;$தN :gைமயாக ேவைல ெசF[, ேபா$, உHகளாN 

காNகைள ேமேல u/க :Zயா$ அNல$ உடX@ -. பாக;த8N எ"த 

வXைய[, உணர :Zயா$. 

!'()த+, உBெசC)'தD ேவைல 

ெசGத?53க?றதா எ": பரிேசாதைன ெசGவ' 
உHகI மய/கம>"$ ந8\ணY, மய/கம>"$ சரியாக ேவைல ெசFக8றதா 

எ@J பாY/க, -ேழ உIளடHக8ய பலவைக எளிய ேசாதைனகைளK 

ெசFவாY: 

■ ஒ> 7ளிYKசLயான த8ரவ;ைத உHகI ேமN ெதளி;$ உHகளாN 

7ளிYKசLைய உணர :Zக8றதா எ@J ேகbப$ 

■ உHகI ேதாX@ q$, ஒ> பr+>b& அNல$ சலாைகைய; தடவ), 

உHகளாN எ@ன உணர :Zக8ற$ எ@J ேகbப$ 

■ உHகI காNகைள; u/கK ெசாNவ$. 

இ"த ேசாதைனகளி@ ேபா$ கவன, ெச^;$வ$ :/க8ய, ஏெனனிN 

இதனாN OHகR, உHகI மய/கம>"$ ந8\ண>, மய/கம>"$ ேவைல 

ெசFக8ற$ எ@J த8>,பm, உJத8 ெசF$ ெகாIளலா,. மய/கம>"$ 

ேவைல ெசFக8ற$ எ@J த8>'த8 அைட"த ப)@னேர, மய/கம>"$ ந8\ணY 

அJைவKசLக8Kைசைய ஆர,ப)/க அVமத8 ெகா&'பாY. 

அ:ைவJசKக?JைசயL" ேபா' (!'()த+, 

சாN6த மய3கம56த?=( மBOD) 
■ அJைவKசLக8Kைச அரHக8N, ஒ> :g ஊழியYகI 7g உHகைள/ 

கவனி;$/ ெகாIR,. OHகI வ)ழி;த8>"தாN, அவYகேள தHகைள 

அறL:க'ப&;த8/ ெகா%& உHகைள ந8,மத8யாக இ>/க ைவ/க 

:ய^வாYகI. 
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■ அJைவKசLக8Kைச/காக OHகI ந8ைல'ப&;த'ப&pYகI. ஒ> 

அத8க'பZயான தைலயைண அNல$ ேமN ைகைய ைவ;$/ெகாIள 

ஆதரm ஏதாவ$ இ>"தாN OHகI அத8க ெசௗகரியமாக உண>pYகI 

எ@றாN, OHகI உHகI மய/கம>"$ ந8\ணரிட, kறேவ%&,. 

■ உHகI இர;த;த8N ப)ராணவா[ அளைவ ேம,ப&;த, இல7ரக, 

ெதளிவான ப)ளாnZ/ :கaZ aல, +வாசL/க உHகR/7 ப)ராணவா[ 

வழHக'படலா,. 

■ அJைவKசLக8Kைச அரHக8@ சலசல'\ உHகR/7; ெதரியவ>,, 

ஆனா^, உHகI மய/கம>"$ ந8\ணY உHகைள/ கவனி;$/ 

ெகாIவதாN உHகளாN ந8,மத8யாக இ>/க :Z[,. 

■ அJைவKசLக8Kைசய)@ ேபா$ OHகI பாb& ேகbக :Zயலா,. உHகைள 

அVமத8;தாN, உHகRைடய வ)>'பமான இைசைய, 

ெஹbஃேபா@கRட@ எ&;$ வரm,. சLல இடHகளிN ெஹbஃேபா@கI 

த>வாYகI அNல$ அJைவKசLக8Kைச அரHக8N சH-த, இைச'பாYகI. 

■ அJைவKசLக8Kைசய)@ ேபா$, OHகI மய/கம>"$ ந8\ணY ம3J, 

அவ>ைடய உதவ)யாளரிட, ேபசலா,. 

அJைவKசLக8Kைசய)@ ேபா$ OHகI மய/கabட'பbZ>"தாN, OHகI 

ந8,மத8யாக இ>'hYகI ம3J, u/க/கல/கமாக இ>/கலா,. 

அJைவKசLக8Kைசய)@ ேபா$ OHகI க%ணயYவாக இ>/கலா,, அNல$ 

சLல கால, அNல$ :g$, வ)ழி;த8>/கலா,. 

OHகI அJைவKசLக8Kைச அரHக8N இ>"த ேநர;த8N, சLல ந8ைனm/7 

வரலா,, ஒ@Jேம ந8ைனவ)37 வராமX>/கலா, அNல$, எNலா, 

ந8ைனm/7 வரலா,. 

அைமத8'ப&;$தைல' ப3றLய அத8க வ)வரHகR/7, எHகI ' 

அைமத8'ப&;$தN ந8ைல வ)ள/க, '$%&'ப)ர+ர;ைத பா>HகI, இைத 

எHகI இைணயதள,: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation இN காணலா,  

ப)@வ>, ந8ைலய)N உHகR/7 இ@ன:, ஒ> ெபா$ மய/க ம>"$ 

ேதைவ'படலா,: 

■ உHகI மய/கம>"$ ந8\ணராN :$7;த%& மய/க ம>"ைத 

ெசய3ப&;த :Zயாத ேபா$ 

■ அJைவKசLக8Kைச ெசFய ேவ%Zய ப7த8/7 அ>க8N :$7;த%& 

மய/கம>"$ சரியாக ேவைல ெசFயாதேபா$ 
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■ அJைவKசLக8Kைச மிக சL/கலான$ அNல$ எத8YபாY;தைத வ)ட அத8க 

ேநர, எ&;$/ ெகாIக8ற$. 

அ:ைவJசKக?Jைச3(> பLற( 
■ உணYm (உட^ணYm) :gவ$மாக த8>,ப வ>வத37 நா@7 மணி 

ேநர,வைர எ&/கலா,. உHகR/7 ஏதாவ$ மன அைமத8 

கைல/க/kZய கவைலகI இ>"தாN, அைத ம>;$வமைன'ப7த8 

ஊழியYகளிட, OHகI ெசாNல ேவ%&,. 

■ உணYm த8>,ப வ>,ேபா$, வழ/கமாக OHகI சLறL$ உட3kKச;ைத 

உண>pYகI. அJைவKசLக8Kைசய)னாN ஏ3ப&, வX[, உHகR/7; 

ெதரிய வரலா,, ேம^, OHகI உHகR/7; ேதைவ'ப&, ஏதாவ$ வX 

ந8வாரண;ைத/ ேகbகலா,. 

■ :$7;த%& மய/கம>"த8@ தா/க, :தXN 7ைற[,ேபா$, உHகI 

காNகI ச3J த&மாறலா,, ம3J, உHகI இர;த அg;த, 7ைறவாக 

இ>"தாN, தைல ச3J இேலசாக இ>/கலா,. உHகI ப&/ைகைய வ)b& 

OHகI :தN:ைற எg,ேபா$, உHகைள' பாY;$/ ெகாIR, 

ஊழியYகளிட, தயm ெசF$ உதவ) ேகbகm,. 

■ ஒ> ெபா$ மய/கம>"ைத வ)ட, :$7;த%& மய/கம>"$ எ&;$/ 

ெகாIR, ேபா$, OHகI அத8க வ)ைரவ)N உ%ணலா, ம3J, 

ப>கலா,. 

எத=காக ஒ5 !'()த+, மய3கம56' 

எ,)'3ெகாRள ேவ+,T? 
ெபா$ மய/கம>"ைத வ)ட, :$7;த%& மய/கம>"$ மb&, எ&;$/ 

ெகாIவதாN இ>/7, அVkலHகைள ஒ'ப)&,ேபா$ இzவாJ 

இ>/கலா,: 

■ அJைவK சLக8Kைச/7' ப)ற7 மாY\ ெதா3J ஏ3ப&வத3கான ஆப;$ 

7ைறm 

■ {ைர|ரN ம3J, aK+ இய/க;த8@ q$ 7ைற"த பாத8'\ 

■ அJைவK சLக8Kைச/7' ப)ற7 உடனZயாக நNல வX ந8வாரண, 

■ ப/க வ)ைளmகI இ>/க/kZய வ^வான வX ந8வாரண ம>"$களி@ 

7ைறவான ேதைவ 
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■ 7ைறவான உடNநலமி@ைம ம3J, வா"த8ெய&;தN 

■ அJைவK சLக8Kைச/7' ப)ற7 வ)ைரவ)N உணm ம3J, பான, 

எ&;$/ெகாIளலா,. 

ஆப)ைத> Vரி6'ெகாRWதD 
வாY;ைதகI ம3J, எ%களி@ உbெபா>ைள எzவாJ 

ெவளி'ப&;$க8றாYகI எ@பத8N ம/கI ேவJப&க8றாYகI. இ"த 

அளmேகாN உதmவத3காக வழHக'பb&Iள$. 

 

 

மிக$ ெபா(வான( ெபா(வான( 
வழ,க-த/01 

மாறான( 
அரிய( மிக67 அரி( 

ப"த$% ஒ'( 

உ"க$ 

%&'ப)த+, 

ஒ. நப0 

)*ற,% ஒ'( 

ஒ. 1த+ய3, 

ஒ. நப0 

ஆய/ர"த$% 

ஒ1வ3 

ஒ. க+ராம)த+, 

ஒ. நப0 

ப"தாய/ர"த$% 

ஒ1வ3 

ஒ. ச8ற8ய 

நகர)த+, ஒ. 

நப0 

ல6"த$% 

ஒ1வ3 

ஒ. ெபரிய 

நகர)த+, ஒ. 

நப0 

நpன மய/கம>"$களிN lவ)ர ப)ரKசLைனகI சாதாரணமாக/ க8ைடயா$. 

\த8ய உபகரணHகI ம3J, {bபHகI, பய)3சL தரHகI ம3J, மிகm, 

பயVIள ம>"$கI, இைத ஒ> மிகm, பா$கா'பான 

ெசயN:ைறயா/க8[Iளன. 

உHகR/கான ஆப;ைத' \ரி"$ ெகாIள, OHகI -./ க%டவ3ைற; 

ெதரி"த8>/க ேவ%&,: 

■ அ$ ந8கழ'ேபாவ$ எzவளm சா;த8ய, 

■ அ$ எzவளm lவ)ரமாக இ>/க :Z[, 

■ அத37 எ'பZ சLக8Kைசயளி/க :Z[,. 

மய/கம>"$ ந8\ணY, ஆப;$/கைள' ப3றL உHகRட@ 

கல"தாேலாசைன ெசF$, உHகR/7 எ"த மாத8ரியான மய/கம>"$ மிக 

உக"த$ எ@J :Zm ெசFய உதவ :Z[,. 

ப3க வLைளXகR ம=:T சK3கDகR 

எNலா மய/கம>"$ {bபHகைள' ேபாலேவ, ஒ> :$7;த%& சாY"த 

மய/க ம>"த8னாN ேதைவய3ற ப/க வ)ைளmகI அNல$ சL/கNகI 

ஏ3பட ஒ> வாF'\ உIள$. ஒ> :$7;த%& சாY"த மய/கம>"த8னாN 

ஏ3பட/ kZய ப/க வ)ைளmகI ம3J, சL/கNகI ப3றLய அத8க 

வ)வரHகைள, எHகI ப)@வ>, இைணயதள;த8N காணலா,: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets  
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மிக$% ெபா)வான ந-க.$க/ ம01% ெபா)வான ப2க 
வ3ைள$க/ 

■ )ைற,த இர0த அ20த3--:$7;த%& மய/கம>"$ ேவைல ெசFய 

ஆர,ப)/7, ேபா$, அ$ உHகI இர;த அg;த;ைத/ 7ைற/க/k&,. 

இ$ உHகைள மய/கமாக அNல$ உடNந8ைல சரிய)Nலாத$ ேபாN 

உணர ைவ/க :Z[,. இ$ உHகI மய/க ம>"$ ந8\ணராN, 

உHகR/7 ெசாb&/கI aல, ெகா&/க'ப&, த8ரவHகளினா^,, 

ம3J, உHகI இர;த அg;த;ைத உயY;$வத3கான ம>"$கைள 

ெகா&'பத@ aல:, கb&'ப&;த'ப&,. 

■  அரி67-- :$7;த%& மய/க ம>"த8N, மாYஃப)@-ேபா@ற ம>"$கI 

பய@ப&;த' பbZ>"தாN இ$ ெபா$வாக ஏ3படலா,. உHகR/7 

க&ைமயான அரி'\ இ>"தாN, அைத ேபா/க உதவ ஒ> ம>"$ 

ெகா&/க'படலா,. 

■  ச9':; கழி6பத?@ ச9ரம3 (ச9':; ேதDக3) அ@லG ச9':;6ைப 

கHI6பாI இழ67 (ச9':; அடDகவKயலாைம)--:$7;த%& 

மய/கம>"$ ேவைல ெசF[, ேபா$, வழ/க,ேபாN சLJOY'ைபைய 

காX ெசFவ$ உHகR/7 கZனமாக; ேதா@றலா,, அNல$ மிகm, 

அரிதாக, உHகR/7 சLJOY'ைப கb&'பா& இழ'\ ஏ3படலா,. 

:$7;த%& சாY"த மய/கம>"த8@ ச/த8 7ைற"த ப)ற7, உHகI 

சLJOY'ைப ெசயNபா& இயN\ ந8ைல/7 த8>,\,. :$7;த%& சாY"த 

மய/கம>"த8@ ச/த8 7ைற[, வைரய)^, ம3J, அத@ ப)ற7 சLறL$ 

ேநர;த837, உHகI சLJOY'ைபய)N த3காXகமாக ஒ> வZ7ழாF 

ைவ/க ேவ%Zய)>/கலா,. உHகI 7டN ெசயNபா& :$7;த%& 

மய/கம>"த8னாN பாத8/க' ப&வத8Nைல. 

■ உHெசO0தP"ேபாG வP-- ஊசL இNலாத இடHகளிN OHகI 

வXைய உணY"தாN, OHகI உடேன உHகI மய/கம>"$ ந8\ணரிட, 

kற ேவ%&,. இ$ உHகI காNகளிN அNல$ ப)bட;த8N இ>/கலா,, 

ேம^, இ$, ஊசL ஒ> நர,ைப ெதா&வத8னாN இ>/கலா,. ஊசL 

இடமா3ற, ெசF$ ைவ/க'ப&,. 
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■  வ"ேமாய0 GைளD)6 பK" வR3 தைலவP-- ஒ> 

அJைவKசLக8Kைச/7' ப)@ தைலவX வ>த37' பல காரணHகI 

இ>/க8ற$, அைவ Oரிழ'\, உணவ>"தாமX>'ப$, கவைல. 

ெப>,பாலான தைலவXகR/7 சாதாரண வX ந8வாரணி aல, 

சLக8Kைசயளி/க :Z[,. வழ/க;த837 மாறாக, ஒ> :$7;த%& சாY"த 

மய/கம>"$ ெகா&;த அJைவKசLக8Kைச/7' ப)@, மிக/ க&ைமயான, 

ெதாடY"$ இ>/7,, வ@ேமாய; $ைள/7' ப)@ வ>, தைலவX 

எ@றைழ/க'ப&வ$ வ>வத37 வாF'\ இ>/க8ற$, ேம^, இத3கான 

7றL'ப)bட சLக8Kைச இ>/க8ற$. இ$, சராசரியாக 200-N ஒ> :$7 த%& 

உbெச^;த^/7 ஏ3ப&க8ற$. இ"த; தைலவX சாதாரணமாக 

உbகாY"த8>"தாN ேமாசமாக இ>/7,, ேம^, ேநராக' ப&;$/ 

ெகா%டாN ேம,பb& இ>/7,. இ"த; தைலவX, கா$ ேகளாைம, 

7ைறவாக/ ேகbப$ அNல$ சLைத"$ ேகbப$ட@ kட வ>,.  

வ@ேமாய; $ைள/7' ப)@ வ>, தைலவX ப3றLய இ@ன:, அத8க 

வ)வரHகR/7, :$ெக^,\ அNல$ இzவ)ைடெவளி ஊசL/7' ப)ற7 

தைலவX எ@ற; $%& ப)ர+ர;ைத' பZ/கm,, இ$ எHகI ப)@வ>, 

இைணயதள;த8N இ>/க8ற$: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets 

அ78வமான ச:2க;க/ 

 நர37 ேசத3 - இ$ :$7;த%& சாY"த மய/க ம>"த8@ அ~Yவ சL/கN. 

த3காXக உணYm இழ'\, ஊ/7கI ம3J, ஊசLகI, ேம^, சLல 

சமயHகளிN தைச பலpன, சLல நாbகI அNல$ சLல வாரHகI OZ/7,, 

ஆனாN, எNலா, கால'ேபா/க8N சரியாக8 :g qb\ அைடய'ப&க8ற$. 

ந8ர"தரமான நர,\ ேசத, ஏ3ப&வ$ அரி$ (ேதாராயமாக, 50,000 

:$7;த%& மய/கம>"$ அJைவK சLக8KைசகளிN ஒ>வ>/7 

ஏ3படலா,). ெபா$ மய/க ம>"$ எ&;$/ெகா%டேபா$ ெபரிய சL/கNகI 

ஏ3பட இ>/க8@ற அேத வாF'\, இத37, இ>/க8ற$. 

 
நர,\ ேசத, ப3றLய அத8க வ)வரHகR/7, தயm ெசF$:$ெக^,\ட@ 

ெதாடY\ைடய நர,\ ேசத,: அNல$ இzவ)ைடெவளி ஊசLஎ@ற $%&' 

ப)ர+ர;ைத பZ/கm,, இ$ எHகI -./க%ட இைணயதள;த8N 

இ>/க8ற$: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets 
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அO3கO ேகBக>ப,T ேகRவLகR 

எ=>ைடய A)BCதEF மய2கமGH)2B A= நா= 
உண$ சாKப3ட ம01% பான% பGகலாமா? 

OHகI ெபா$ மய/கம>"$ எ&;$/ெகாIவைத ேபாN, அேத வ)த8கைள 

OHகI ப)@ப3J,பZ kற'ப&pYகI. இ$ ஏென@றாN சL3சLல 

சமயHகளிN :$7;த%ZX>"$, ெபா$ மய/க ம>"த837 

மா3றேவ%Zய அவசLயேம3ப&,. ம>;$வமைன, அJைவK சLக8Kைச/7 

:@, எ'ேபா$ சா'ப)&வ$ ம3J, பான, அ>"$வைத ந8J;த ேவ%&, 

எ@ப$ ப3றL உHகR/7; ெதளிவான அறLmJ;தNகI ெகா&/க 

ேவ%&,. 

நா= AN உண8$ட= இG2க ேவEFமா? 

அJைவKசLக8Kைச/7 :@ OHகR, உHகI மய/கம>"$ ந8\ண>, 

ேசY"$, OHகI அJைவKசLக8Kைசய)@ ேபா$ :gவ$, வ)ழி;த8>/க 

ேவ%&மா அNல$ உணYKசLகI அட/க'பb& அதனாN :g 

ெசயN:ைறைய ப3றL ஒ@Jேம ெதரியாமN இ>/க வ)>,\க8�Yகளா 

எ@J lYமான, ெசF$ ெகாIளலா,. உணYKசL அட/7, அளைவ, 

வழ/கமாக உHகR/7 நட/7, வ)ஷய, ெதரிக8ற அேத சமய;த8N கவைல 

இNலாமN இ>'பத37 த/கபZ அைம;$/ ெகாIளலா,. ஒ> 

:$7;த%& ம3J, ெபா$ மய/க ம>"ைத இைண/க :Z[,, ஆனாN 

அத37 :$7;த%& ம3J, ெபா$ மய/கம>"தாக8ய இர%Z37மான 

அபாய, இ>/க8ற$ எ@J அY;தமிNைல. 

என2B எ=ன நடH) ெகாEQG2க-ற) எ=பைத நா= 
பா8Kேபனா? 

உHகI உடX@ 7J/ேக, மாYப)37 சமந8ைலயாக ஒ> த8ைர 

ைவ/க'ப&வதாN, உHகளாN அJைவKசLக8Kைசைய' பாY/க :Zயா$. 

சLல அJைவKசLக8Kைசகளி@ ேபா$ காெணாளி ேகமரா/கI ம3J, 

ெதாைலேநா/க8கI, 'சாவ);$ைள' அJைவசLக8Kைச/7' பய@ 

ப&;த'ப&க8@றன. சLல ம>;$வமைனகI, ேநாயாளிகR/7 நட'பைத 

ஒ> த8ைரய)N கா�, வ)>'ப;ேதYைவ அளி/க8றாYகI. 
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என2B மய2கமGHைத ேத8HெதF2B% வ3GKேப0S 
இG2க-றதா? 

வழ/கமாக இ>/க8ற$, எ@ன அJைவKசLக8Kைச ம3J, OHகI 

:$7;த%& ெசF$ ெகாIவத8N உHகR/7 ஏதாவ$ சா;த8ய சL/கNகI 

இ>/க8றதா எ@பைத' ெபாJ;$. உHகI மய/க ம>"$ ந8\ணY 

உHகRட@ வ)>'ேப3\கைள' ப3றL கல"தாேலாசL'பாY. 

எதனாN OHகI :$7;த%& சாY"த மய/கம>"ைத எ&;$/ெகாIள 

:Zயா$, அNல$ எதனாN எ&;$/ெகாIள ேவ%டா, எ@J அறLmJ;த' 

ப&pYகI எ@பத37 அசாதாரண காரணHகI இ>/க8@றன. இவ3றLN 

அடH7பைவ: 

■ உHகI :$7;த%Z^Iள சLல 7ைறபா&கI அNல$ :$க8N இத37 

:@ நட"த அJைவK சLக8Kைச 

■ 'இர;த;ைத OY/க ைவ/7,' உbெகாIவைத ந8J;த :Zயாத ம>"$கI 

அNல$ இர;த, உைரவத8N உHகR/7 உIள 7ைறபா&கI 

■ உHகI :$7 ேதாXN ெதா3J அNல$ அத8க உடN ெவ'பந8ைல 

■ சLல இ>தய ந8ைலைமகI. 

நா= A)BCதEF மய2கமGH) எFC)2 ெகா/ள 
ம12கலாமா? 

மJ/கலா,. உHகI மய/கம>"$ ந8\ண>ட@ கல"தாேலாசL;த ப)ற7, 

OHகI உHகR/7 அ$ ேவ%டாெம@J :Zm ெசFதாN, அNல$ 

:$7;த%& மய/கம>"$ அத8>'த8யாக இ>"தாN, OHகI அ$ 

ேவ%டாெம@J ந8KசயமாகK ெசாNலலா,. 

அ1ைவTச:க-Tைசய3= ேபா) நா= ஏதாவ) உணGேவனா? 

அJைவKசLக8Kைசய)@ ேபா$ உHகR/7 வX ெதரிய/ kடா$, ஆனாN 

சLல நைட:ைறகR/7 அJைவKசLக8Kைச/ 7g தHகI ேவைலையK 

ெசF[, ேபா$ உHகR/7 அg;த, ெதரியலா,. 
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அ1ைவTச:க-Tைசய3= ேபா), நா= மய2கமGH) 
ந-Sணரிட% ஏதாவ) ெசா;ல ேவEFமா? 

ஆமா,, உHகI மய/கம>"$ ந8\ணY, அJைவKசLக8Kைசய)@ ேபா$ 

உHகR/7 ஏதாவ$ உணYmகI அNல$ ேவJ ஏதாவ$ உIRணYKசLகI 

அVபவ)/க8�Yகளா எ@J அறLய வ)>,\வாY; இ$ மய/க ம>"ைத 

அவYகI க%காணி'பத8N ஒ> ப7த8. 

A)BCதEF மய2கA% வ=ேமாய மய2கA% 
ஒ=1தானா? 

இNைல. இzவ)ர%Z^மாக8, ஓரிட உணYKசLO/க8 உbெச^;தைல 

:$7;த%Z@ எ^,\கR/க8ைடய)N ெகா&'பைத உIளட/க8னா^,, 

உbெச^;த8கI ச3J ேவJ வ)த;த8N ெசயNப&க8@றன. ஒ> வ@ேமாய 

மய/க;த8N, ஒ> ெமXதான ப)ளாnZ/ 7ழாF உHகI :$க8N 

அJைவKசLக8Kைசய)@ ேபா$ இ>/7,, அதனாN ேதைவ/ேக3ப அத8க 

மய/க ம>"ைத' பய@ப&;தலா,. 

அத8க வ)வரHகI, எHகI $%& ப)ர+ர, அJைவ சLக8Kைச/7' ப)ற7 

இzவ)ைடெவளி வX ந8வாரண,, -N க8ைட/7,, ேம^, அ$ எHகI 

இைணயதள,: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources -N 

இ>/க8ற$  

A)BCதEF மய2கமGH) எFC)2 ெகா/வ) ப0ற: 
இ=>% அத-கமாக நா= எYB அற:யAQZ%? 

OHகI உHகI மய/கம>"$ ந8\ணரிட, ேபசலா,, அNல$ :@-மத8'h& 

ம>"தக;ைத; ெதாடY\ ெகாIளலா, அNல$, உHகI உI�Y 

ம>;$வமைனய)^Iள மய/க ம>"$ $ைறைய; ெதாடY\ ெகாIளலா,. 
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இ"த $%&'ப)ர+ர,த-. உ0ள தகவ.கைள $.5யமாக9: ;$'ப),ததாக9: 
ைவ,த-<=க நா?க0 மிக9: AயBசD ெசFக-ேறா:, ஆனா. இதBL நா?க0 
உ,தரவாத: அளி=க ANயா$. இ"த' ெபா$வான, தகவ., உ?கP=L 
இ<=க=QNய அைன,$ ேக0வ)கைளR: ெகா%&0ள$ அ.ல$ உ?கP=L 
A=க-யமானைவயாக இ<=க=QNய அைன,ைதR: ைகயாP: எUV நா?க0 
எத-WபாW=கவ).ைல. இ"த $%&'ப)ர+ர,ைத ஒ< வழிகாZNயாக' பயUப&,த-, 
உ?க0 ேதW9க0, மBV: உ?கP=L0ள ஏேத\: கவைலக0 பBறD உ?க0 
ம<,$வ= L]9டU _?க0 கல"தாேலாசD=க ேவ%&:. இ"த, $%&' ப)ர+ர: 
மZ&: தனியாக ஒ< அறD9ைரயாக= க<த'பட= Qடா$. இைத எ"த வணிக 
அ.ல$ ெதாழி. ேநா=க,த-BL: பயUப&,$ANயா$. A]ைமயான ெபா<';, 
$ற'ப)BL தய9ெசF$ இ?ேக க-ளி= ெசFக 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 
 

அைன,$ ெமாழிெபயW';கP: Translators without Borders சAதாய,தா. 
வழ?க'ப&க-Uறன. ெமாழி'ெபயW'ைப AN"தவைர $.5யமாக இ<=க, 
ெமாழி'ெபயW'ப)U தர: சரிபாW=க'ப&க-ற$, ஆனா., சDல தகவ.களி. 
தவVக0 மBV: தவறான வ)ள=க: ஏBப&: ஆப,$ உ0ள$. 

!"க$ எ&ன ந)ைன+க),-க$ எ&பைத 
எ"களிட3 ெசா78"க$ 
இ"த $%&'ப)ர+ர,ைத ேம:ப&,$வதBகான ஆேலாசைனகைள நா?க0 
வரேவBக-ேறா:.  

உ?கP=L= Qறேவ%Nய க<,$ைரக0 ஏதாவ$ இ<"தா. அைவகைள இ"த 
மிUனaசb=L அ\'ப9:: patientinformation@rcoa.ac.uk 

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

www.rcoa.ac.uk 
ஐHதாவ) பத-KS ப3Kரவரி 2020 

ெவளிய)ட'பZட ேதத-ய)5<"$ dUV ஆ%&கP=L0 இ"த $%&' ப)ர+ர: 
மத-'பாF9 ெசFய'ப&:. 
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ேநாயாளி) தகவ, ெபா.?கைள உAப)த+ ெசBவதAகாக, இEத FG&H ப3ரIர' 

நகெல&KகHபடலா'. தயN ெசBF இEத அச, Pல)ைத ேமAேகாளாகK கா?டN'. இEத 

FG&Hப3ரIர)த+Q ஒ. ப%த+ைய மAெறா. ெவளிR?S, T"க$ பயQப&)த வ3.'ப3னா,, த%Eத 

ஒHVைக அளிKகHபடேவG&', ேமW' ச8Qன"க$, தர அைடயாள' மAX' பSம"க$ TKகHபட 

ேவG&'. ேமW' அத+க) தகவWK% தயN ெசBF எ"கைள ெதாட0V ெகா$Z"க$. 


