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உ"க$ 
%ழ'ைதய+, 
ெபா0 மய2க 
ம3'0 
உ"க$ %ழ'ைத ெபா- மய0க ம1'- 2ல4 அ6ைவ 
சிகி:ைச ெச;- ெகா$ள ம1=-வமைன0% 
வ14ேபா- எAன எதிBபாB0கலா4 எAபைத இ'த 
-DEFபGரIர4 வGள0%கிற-. ேநாயாளLயGA 
பGரதிநிதிக$ மM64 ெபMேறாBகNடA இைண'- 
மய0க ம1'- நிQணBகளாR இ'த0 %றிFQ 
எSதFபTE$ள-. 

மய#க ம%&' ம()* மய#க ம%&' நி-ண/க0 
ஒ" அ$ைவ சிகி*ைச அ+ல- ெசய+0ைறய23 ேபா- உ8க9 :ழ<ைத 
மய?கமைட<- வலிய23றி இ"Bபைத ஒ" ெபா& மய)க ம"+& உ$திB 
பCD-கிற-. 

மய)க ம"+& நி.ண0க1அ$ைவ* சிகி*ைச மE$F ேநாH மIJப23 
ேபா- மய?க ம"<- ெகாCD- உ8க9 :ழ<ைதய23 ஆேரா?கியDைத 
கவனN?:F சிறBO ம"D-வPக9. அ$ைவ சிகி*ைச?: ப23 உ8க9 
:ழ<ைதய23 வலி நிவாரணDதி+ Rட அவPக9 ெந"?கமாக 
ஈCபCகிறாPக9. 
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மய)க ம"+&க1 எ3ப- மய?க நிைலையD ெதாட8கி அைதB 
பராமU?கB பய3பCF ம"<-க9. 

■ சில மய?க ம"<-க9, காVலா எனBபCF ப2ளாXY? :ழாையB 
பய3பCDதி, ஒ" நரFO?:9 ஊசி ெகாCBபத3 [லF ஆரFப2?கி3றன, 
ஆனா+ ப2ற: ஒ" வா\ைவ ]வாசிBபத3 [லF ெதாடரலாF. 

■ மEற மய?க ம"<-க9 ஒ" வா\ைவ ]வாசிBபத3 [லF 
ஆராFப2?கி3றன, ப23னP உ8க9 :ழ<ைத ^8:Fேபா- ஒ" காVலா 
ேபாJC வ2டBபCF. 

மய?க ம"<-க9 அ+ல- ஊசிக9 எCD-?ெகா9வதி+ உ8க9 
:ழ<ைதய2Vைடய 0<ைதய அVபவ8கைளB பEறி மய?க ம"<- 
நிOணP அ+ல- 03 மதிBப_JC ெசவ2லி உ8களNடF ேகJபாP. மய?க 
ம"<- எ`வா$ வழ8கBபடலாF எ3பத3 0ைறBபEறி\F மE$F 
உ8கa?:F உ8க9 :ழ<ைத?:F ஏதாவ- வ2"BபDேதPc உ9ளதா 
எ3பைத\F அவPக9 வழ?கமாக கல<தாேலாசிBபாPக9. ெப"FபாdF 
ஒ" :றிBப2Jட வழிய2+ ஏ3 நைட0ைறகைள ெசHய 
ேவeCெம3பதE: ம"D-வ? காரண8க9 உ9ளன, ேமdF மய?க 
ம"<ைதD ெதாட8க அவPக9 வ2"FOF வ2தF மE$F (காரண8க9) ஏ3 
எ3$ உ8கaட3 ேப]வாPக9. உ8க9 வ2"Bப8கaF உ8க9 
:ழ<ைதய23 வ2"Bப8கaF மிக 0?கியமானைவ. 

மய?க ம"<- நிOண"ட3 கல<-ைரயாYய ப2ற:, உ8கaட3 
கல<தாேலாசிDத திJட8களN+ ஒ3$ ெபா-வாகB ப23பEறBபCF. 
ெந"?கYயான ேநரDதி+ உ8க9 :ழ<ைதய23 எதிPவ2ைன மE$F 
ம$ெமாழி ெபா$D- சில ேநர8களN+ எதிPபாP?கBபCF வUைச?கிரமF 
மாற?RCF. 

அ$ைவ* சிகி*ைச நாள3ேறா அ+ல- அதE: 03னதாகேவா 
உ8கa?: ஏேதVF சி?க+க9 இ"<தா+, நf8க9 அைத எgBப 0Y\F. 

அதிகB பய2Eசி ெபEற ]காதார நல வாh?ைகD ெதாழிலPகளான 
மய?கம"<- RJடாளNகைள\F நf8க9 ச<தி?கலாF. நf8க9, கீhவ"F 
எ8க9 வைலதளDதி+ மய?கம"<-? :g மE$F அவPக9 ப8: பEறி 
ேமdF பY?கலாF: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  
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உ2க0 3ழ&ைதைய7 தயா/ ெச;த< 
உ8க9 :ழ<ைத ம"D-வமைன வ"வதE: 03ேனEபாC ெசHய 
நf8க9 ெசHய?RYய பல வ2ஷய8க9 உ9ளன. 

உ8க9 :ழ<ைத மிகcF இள வயதி+ இ"<தாேல தவ2ர, நf8க9 0யEசி 
ெசH- வ2ள?க ேவeCF: 

■ அவPக9 ம"D-வமைன?:* ெச+கிறாPக9 எ3$ 

■ அவPகa?: ஒ" அ$ைவ* சிகி*ைச நைடெபறB ேபாகிற- அ+ல- 
ஒ" உட+ பUேசாதைன?: உJபCDதBபடB ேபாகிறாPக9 எ3$ 

■ அவPக9 ம"D-வமைனய2+ இ"?:Fேபா- அவPகa?: எ3ன 
நட?:F எ3ப- பEறிய சில அYBபைடD தகவ+க9. 

இ<தD தகவைல* ெசா+ல சிற<த ேநரF :ழ<ைத?: :ழ<ைத ேவ$பCF. 
பாலP ப9ளN? :ழ<ைதக9 அேநகமாக 0<ைதய நா9 ெதU<-ெகாeடா+ 
ேபா-F. வயதான?:ழ<ைதகa?: அதிக ேநரF ேதைவBபடலாF. 

:ழ<ைதக9, ெபEேறாPக9 மE$F பராமUBபாளPகa?கான 
தகவ+க9ப?க8களNலி"<- கீh?கeட க+kU வைலDதளDதி+ 
பதிவ2ற?கF ெசHய ெவ`ேவ$ வய- :ழ<ைதகa?கான -eC 
ப2ர]ர8கaF உ9ளன: www.rcoa.ac.uk/childrensinfo 

■ lX கரY ஒ" மய?க ம"<- எCD-? ெகா9கிற- (3-6 வயதானவPக9 
ஒ" வயதான வாசக"ட3). 

■ ேடவ2 எ3ற -BபறிவாளP: மய?க ம"<-க9 பEறி அறி<- ெகா9வ- 
(வய- 7–11 வ"ட8க9) 

■ ெபா- மய?க ம"<-: இைளய ம?கa?கான ஒ" ]"?கமான வழிகாJY 
(வய- 12 மE$F அதE:? RCதலாக) 

என- ேடேகX அ$ைவ* சிகி*ைச: ஒ" எளNதி+ வாசி?க?RYய- மE$F 
அmக?RYய ஆதார8கaF இ8ேக கிைட?கி3றன: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/easyread  
ஒ" சE$ ஆழமான ^?கF - மய?க ம"<-?கான :CFப வழிகாJY 
அைசnJட0F உ9ள-, இ- 12 வய- வைரய2லான :ழ<ைதகa?: 
உதவ2யாக இ"?:F: (www.vimeo.com/138062201). 
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சில ம"D-வமைனக9 உ8கa?:F உ8க9 :ழ<ைத?:F அ$ைவ 
சிகி*ைச?: 0<திய நா9, :ழ<ைதகளN3 அ$ைவ* சிகி*ைச பC?ைகD 
ெதா:திையB பாPைவய2ட வாHBபளN?கி3றன. உ8க9 :ழ<ைதையD 
தயாP ெசHய உதவcF பதJடDைத? :ைற?கcF இ- ஒ" சிற<த 
வழியா:F. பல ம"D-வமைனகளN+ ஒ" வ2ளயாJC-சிகி*ைச :g 
உ9ள-, அவPக9 வ2ள?க8கைள வழ8கலாF மE$F வ2ைளயாJCக9 
[லF கல<-ைரயாடைல ஊ?:வ2?க 0Y\F. 

உ"க$ %ழ'ைத*% எ,ன* ./வ1எ,ற சில 
ஆேலாசைனக$ 
■ அவPகளN3 ohநிைலகைளB ெபா$D-, அ$ைவ சிகி*ைச அ+ல- 

ேசாதைன உ8க9 :ழ<ைத ந3: ]கமைடயcF அ+ல- ஓரளc 
]கமைடயcF உதcF எ3பைத வ2ள?:8க9. 

■ அ$ைவ சிகி*ைசையB பEறி ேபசcF ேக9வ2கைள? ேகJகcF உ8க9 
:ழ<ைதைய ஊ?:வ2?கcF. ODதக8க9, வ2ைளயாJCக9 மE$F 
கைதக9 உதவ?RCF. க+kU வைலDதளDதி+ வeணF தfJட?RYய 
தா9க9 ேபா3ற வள8க9 இ"?கி3றன: www.rcoa.ac.uk/childrensinfo  

■ உ8க9 :ழ<ைத?: (அ$ைவ* சிகி*ைச) ேநரF பEறி ெசா+d8க9. 
அவPகa?: எBேபா- அ$ைவ* சிகி*ைச அ+ல- ேசாதைனக9 
இ"?:F? அவPக9 ம"D-வமைனய2+ எ`வளc காலF 
த8கிய2"BபாPக9 (இ- உ8கa?:D ெதU<தி"<தா+)? 

உ8க9 :ழ<ைத அ3றிரவ2+ ம"D-வமைனய2+ த8கினா+, நf8கaF 
த8க 0Y\மா எ3பைத அவPகa?:D ெதUயBபCD-8க9. இ- 
சாDதியமா எ3$ நி*சியமாக உ8கa?:D ெதUயாவ2Jடா+, 
உ$திBபCDதி? ெகா9ள ம"D-வமைனைய அைழ?கலாF. 

நf8க9 ம"D-வமைன?: எCD-* ெச+ல ேவeYய- :றிD- உ8க9 
ெசவ2லியP உ8கa?: ஆேலாசைன வழ8கலாF, ஆனா+ உ8க9 
:ழ<ைத வழ?கமாக எCD-ெகா9aF ம"<- ெபா"Jகைள அச+ 
கJCட3, ைபஜாமா?க9, ஒ" ப+ -ல?கி, ேஹP ப2ரs, மாE$வதE: 
உ9ளாைட அ+ல- நாBப2 மE$F :ழ<ைத?:B ப2YDத ெடJY அ+ல- 
ெபாFைமைய\F தயc ெசH-எCD- வரcF. எைதB ெபாதி 
ெசHயேவeCF எ3$ தfPமானNBபைத :ழ<ைதக9 ெப"FபாdF 
ரசி?கிறாPக9, ஆனா+ அதிகமான ெபாFைமகைள* ேசP?காம+ இ"Bப- 
ந+ல-. 
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ைகBேபசிக9 மE$F ேடBெலJCக9 மிகcF பயV9ளதாக இ"?:F, 
ஆனா+ உ8க9 மி3tJY மE$F ெஹJஃேபா3கைள? ெகாeC 
வ"வைத ஞாபகDதி+ ைவD-? ெகா9a8க9. 

உ8க9 :ழ<ைத வ fC தி"FOFேபா- தயாராக இ"?க பாராசிJடமா+ 
மE$F இwஃBxப3 ேபா3ற வலி நிவாரண2 ம"<-கைள நf8க9 
ைகய2"Bப2+ ைவDதி"?க ேவeCF. அவEைற எ`வா$ 
எCD-?ெகா9வ- எ3$ உ8க9 ம"D-வமைன உ8கa?: 
ஆேலாசைன வழ8:F. 

அ/ைவ: சிகி:ைச*% ;, உட= நிைல ச?யாக 
இ=ைலயா? 
அ$ைவ சிகி*ைச?: இரeC வார8கa?:9 இ"?:Fேபா-, உ8க9 
:ழ<ைத?: :றிBப2டDத?க இ"ம+ அ+ல- சளN ஏEபJடா+, அ+ல- 
அ$ைவ சிகி*ைச?: சில நாJகளNலி"?:Fேபா-, வய2E$Bேபா?: 
அ+ல- வா<தி ஏEபJடா+, நf8க9 ம"D-வமைன\ட3 
ெதாைலேபசிய2+ ெதாடPO ெகா9ள ேவeCF. உ8க9 :ழ<ைத 
உட+நிைல ந3றாக ஆ:Fவைர அ$ைவ சிகி*ைசைய தாமதBபCDத 
ேவeY இ"?கலாF. 

மய?கம"<- எCD-?ெகாeY"?:Fேபா-, இ"ம+ மE$F சளN 
:ழ<ைதகa?:, :றிBபாக இைளயவPகa?: ]வாசிBபதE: அதிக 
சிரம8கைள ஏEபCD-வ- சாDதியF. அைவக9 :ழ<ைதகைள மாPO 
ெதாE$ ஏEபCவதEகான அதிக அபாயDதி+ ைவ?க? RCF. எனேவ 
உ8க9 :ழ<ைத?: உட+நிைல சUய2+லாம+ இ"<தா+ 
ம"D-வமைன ஊழியPகa?: அைதD ெதUயBபCD-வ- அவசியF. 

உ8க9 :ழ<ைத சி3னFைம, தJடFைம அ+ல- ப2ற 
ேநாHDெதாE$கaட3 சமIபDதி+ பாதி?கBபJC இ"<தாரா எ3பைத 
ம"D-வமைன ஊழியPகa?:F ெதUயBபCD-8க9. 

தCBwசி ம"<ேதEற+ ஒ" 0?கியமான ம"D-வ இைடய_டாக? 
காணBபCகி3ற- அD-ட3 ேதசிய ]காதாரD திJடDதி3 
இைணயDதளDதி+ :றிBப2டBபJC9ள தCBwசி ம"<ேதEற+ 
வழிகாJட+கைள ப23பE$மா$ அைனD- ெபEேறாைர\F நாF ேகJC? 
ெகா9கி3ேறாF www.nhs.uk/conditions/vaccinations  

அeைமய2+ தCBO ம"<ேதEறBபJட சி$வPகa?: சDதிர 
சிகி*ைச?காக மய?க ம"<- வழ8கBபCவ- சாதாரணமாக ஒ" 
ப2ர*சிைனயாக? காணBபCவதி+ைல. எனNVF அ`வாறான 
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சி$வPகa?: சDதிர சிகி*ைச?: சE$ 03னP காH*ச+ ஏEபCமாக 
இ"<தா+ சDதிர சிகி*ைசைய ப2EேபாCவ- சில ேவைளகளN+ 
சிற<ததா:F. இ- மிகcF அசாதாரணமான நிகhேவயா:F. எனேவ 
திJடமிடBபJட தCBO ம"<ேதEறைல ேமEெகா9aமா$F 
திJடமிடBபJட சDதிர சிகி*ைச காரணமாக அதைன ப2Eேபாட ேவeடாF 
எனcF நாF ெபEேறா"?: அறிcைர வழ8:கி3ேறாF. 

ச7திரசிகி>ைச#3 ?@னரான மதிBபDEF#கான 
ம%7'வ/ ச&திB- / ெதாைலேபசி Jலமான 
ேசாதைன 
 உ8க9 ப29ைளய23 உட+ நலF மE$F ம"<-B பாவைன பEறி அறி<- 
ெகா9ள சிகி*ைச?: 0<திய தினF ைவDதியசாைலய2+ இ"<- ஒ" 
தாதி ெதாைலேபசி [லF உ8கைள அைழD- வ2பர8கைளB 
ெபE$?ெகா9வாP. ேமலதிக ேசாதைனக9 அ+ல- க"வ2க9 சDதிர 
சிகி*ைச?: அவசியமாய23 சDதிர சிகி*ைச?: 0<திய தினDதிேலேய 
ஏEபாC ெசHவதEகான கால அவகாசDைத இ- வழ8:F. 

ப29ைளகைள, வ2ேசடமாக நfeட கால ேநாH ெகாeட ப29ைளகைள 
அ+ல- ெபUய சDதிர சிகி*ைச ேமEெகா9ளBபடc9ள ப29ைளகைள 
சDதிர சிகி*ைச?: 03னரான மதிBப_JC ம"D-வP ச<திBO?காக 
அைழBப- அதிகமான ம"D-வ மைனக9 ேமEெகா9aF 
நடவY?ைகயா:F. அ8: ம"D-வPக9 உ8க9 ப29ைளய23 உட+நலF, 
பய3பCD-F ம"<-க9 மE$F ஒ`வாைமக9 ெதாடPபான 
ேக9வ2கைள ேகJபாPக9. சிகி*ைச?: 03னP ஏதாவ- ெதாE$?க9 
உ9ளனவா என அறியcF ேதைவயான இரDதB பUேசாதைனகைள 
ேமEெகா9ளcF அ8: அவPக9 ேதாலி+ இ"<- கசம நfP மாதிUைய 
(ேதாலிைன மி"-வான பy]D-eைடB பய3பCDதி ெம-வாக அgDதி) 
எCBபாPக9. அவPக9 ப29ைள?:F உ8கa?:F ப29ைள 
அVமதி?கBபடB ேபா:F ம"D-வ வ2Cதிைய? காeப2BபேதாC 
ப29ைளய23 சிகி*ைச ெதாடPபான தகவ+கைள\F உ8கa?: 
வழ8:வாPக9. நf8க9 அ8: மய?க ம"<- ம"D-வP ஒ"வைர\F 
ச<தி?கலாF. அவP மய?க ம"<- சFப<தமாக? காணBபCF ெதUcக9 
பEறி\F ஏதாவ- :றிBப2Jட அபாய8க9 இ"Bப23 அைவ பEறி\F 
உ8கaட3 கல<-ைரயாCவாP. 
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உ"கள%& ப()ைளய(& சிகி.ைச 
தின1த&2 
உ"க$ பG$ைள எFேபா- உணU உTெகா$வைதV4 
%WFபைதV4 நி6=த ேவDE4 எAற ெதளLவான 
அறிUைரைய ைவ=தியசாைல வழ"க ேவDE4. இ'த 
அறிUைரகைள நX"கN4 உ"க$ பG$ைளV4 
பGAபM6வ- Y0கியமானதா%4. பG$ைள0% மய0க 
ம1'- வழ"கFபE4 ேவைள உ"க$ பG$ைளயGA 
வயGMறிZ$ உணU அRல- திரவ4 காணFபWA 
அைவ ெதாDைடFப%தி0% வ'- பGAனB 
[ைரய\ர]0%$ ெசA6வGE4. 

உணc மE$F :Yபான8கa?காக ப29ைளக9 ேதைவ?: அதிகமாக 
கா?க ைவ?கBபடாவ2Jடா+ ப29ைளக9 மிகcF ெசௗகUயமாக 
இ"BபாPக9. 

ப23வ"வன அவசரமEற சிகி*ைச ஒ3$?: 03னP உ8க9 ப29ைள?: 
உeண அ+ல- :Y?க ஏதாவ- வழ8:வதE: ெபா-வாக உட3பாC 
காணBபJட ேநர8களா:F, எ`வாறாய2VF, ைவDதியசாைல வழ8:F 
அறிcைரகைளB ப23பE$8க9, அைவ வ2Dதியாசமானைவயாக 
இ"?க?RCF. 

■  சிகி*ைச?: ஆ$ மண2 ேநர8கa?: 03னP இேலசான உணc 
அ+ல- / அD-ட3 ஒ" ேகாBைப பா+ எ3பவEைற உJெகா9ளலாF. 
அத3 ப23 அவPக9 இனNBOக9 உ9ளட8கலாக எதைன\F உ3ன? 
Rடா- அD-ட3 oய28 கF உJெகா9வைத\F தவ2P?க ேவeCF. 

■ தாHBபா+ :Y?:F :ழ<ைதக9 சிகி*ைச?: நா3: மண2ேநர8கa?: 
03னP வைர தாHBBபா+ :Y?கலாF. 

■ OJYBபா+ :Y?:F :ழ<ைதக9 சிகி*ைச?: ஆ$ மண2ேநர8கa?: 
03னP வைர OJYBபா+ :Y?கலாF (மிகcF சிறிய அ+ல- 0திP*சி 
அைடயாத :ழ<ைதகa?: வ2Dதியாசமான அறிcைரக9 ஏ-F 
உ9ளனவா என உ8களN3 ைவDதியசாைலய2டF ேகa8க9). 
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■  சிகி*ைச?: ஒ" மண2ேநரDதிE: 03னP வைர ப29ைளக9 நfP 
அ+ல- மிகcF ஐதான சா$கைள அ"<-வைத ெதாடரேவeCF. இ- 
அவPக9 ந3: நfைரB ெபறcF ெசௗகUயமாக இ"?கcF உதcF. 

சில அல:க9 ப29ைளக9 :றிDத அலைக அைட<தcட3 ஏதாவ- 
ஒ3ைற? :Y?க அVமதி?கி3றன அ+ல- ஊ?:வ2?கி3றன. 

அeைமய2+ உ8க9 ப29ைள உணc உJெகாeY"<தா+, சDதிர 
சிகி*ைச தாமதி?கBபCF அ+ல- ேவெறா" நாa?: ப2EேபாடBபCF. 

சDதிர சிகி*ைச இடFெப$F நாளN+ உ8க9 :ழ<ைத அறிcைர 
வழ8கBபJடதE: ஏEப ம"<-கைள உJெகா9ள ேவeCF. 

நf8க9 ைவDதியசாைலைய அைட<தcட3 உ8க9 ப29ைளய23 நிைற 
மE$F அளc எ3பன எC?கBபCF (இ- 0<ைதய ைவDதியசாைல 
வ2ஜயDதி+ ஏEகனேவ ெசHயBபடாவ2Jடா+). ஒ" தாதி அவPகளN3 உட+ 
ெவBபநிைல, நாYD-YBO வ fதF, ]வாச வ fதF எ3பவEைற ேசாதைன 
ெசHவேதாC அவPகளN3 ஓJஸிச3 மJடF அD-ட3 இரDத அgDதF 
எ3பவEைற\F அளவ2CவாP. 

12 வய-?: ேமEபJட எ<த ஒ" ெபe ப29ைள?:F சி$நfP மாதிUையB 
பய3பCDதி க"DதUDத+ ேசாதைன ேமEெகா9ளBபCவ- நியமமான 
ஒ" நைட0ைறயா:F. ேமdF அதிக தகவ+கைள ெபற ேறாய+ 
க+kUய23 :ழ<ைதக9 மE$F ப29ைளக9 ]காதாரB ப2Uவ23 
இைணயDதளDைத ேநா?கcF: 

www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-
guidance-clinicians 
தாதி ஒ`வாைமக9 மE$F பய3பCD-F ம"<-க9 பEறி ேகJபேதாC 
ப29ைளய23 மண2?கJY+ அ+ல- கm?காலி+ இரeC 
அைடயாளBபCD-F பJYகைள இCவாP. சில ைவDதியசாைலகளN+, 
ப29ைளகa?: ஒ`வாைமக9 காணBபY3 அவPகa?: ேமdெமா" 
பJY ஒ3ைற அ+ல- ேவ$ நிறDதி+ அைம<த பJY ஒ3ைற 
அண2வ2BபாPக9. 

மயக்க ம%ந்ேதற்றல் ெசயற்பாட0்க்1 2ன்னர ்உங்கள் 8ள்ைள:ன் 
மயக்க ம%ந்ேதற்றல் ெதாடர8்ல் உங்க;டன் கலந்<ைரயாட மயக்க 
ம%ந்ேதற்றல் ைவத்>ய நி@ணர ்ஒ%வர ்உங்கைள சந்>ப்பார.் 

மய?க ம"<ேதEற+ ைவDதிய நிOணP ப23வ"F வ2டய8க9 
உ9ளட8கலாக உ8களN3 ப29ைளய23 ெபா-வான ]காதார வ2டய8கைள 
அறிய ேவeCF: 
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■ 0<ைதய மய?க ம"<ேதEற+ அVபவ8க9 

■ உ8க9 ப29ைள உJெகா9aF ஏைனய ம"<-க9  

■ அவPக9 ெகாeC9ள ஏதாவ- ஒ`வாைமக9 

■ அeைமய2+ அவPகa?: ஏEபJட இ"ம+, காH*ச+க9 அ+ல- 
வய2EேறாJடF மE$F வா<தி. 

உ8களN3 ப29ைள அ+ல- ஏைனய :CFப உ$Bப2னPக9 மய?க ம"<- 
ெதாடPப2+ 0<ைத சிரம8க9 எவEைறேயVF ெகாeY"Bப23, அ- 
பEறி நf8க9 அ+ல- உ8கள- உறவ2னUடF உ9ள எ<த ஒ" 
தகவைல\F மய?க ம"<ேதEற+ நிOணUடF R$வ- மிகcF 
0?கியமான-. 

உ8க9 ப29ைள மய?க ம"<- ெதாடPப2+ ஏதாவ- கUசைனகைள? 
ெகாeY"Bப23 அைவ பEறி உைரயாCவதE:F இ- ஒ" சிற<த 
ச<தPBபமா:F. நf8க9 ேகJக வ2"FOF ேக9வ2களN3 பJYய+ ஒ3ைற 
தயாUBப- உ8கa?: உதcF வ2டயமாக அைமய?RCF. 

உ8களN3 ப29ைள?: ேமEெகா9ளBபJட சDதிரசிகி*ைச?: ஏEப, ப29ைள 
உற?கDதி+ உ9ள நிைலய2+ ஒ" சாதாரண மய?க ஊசி ம"<ேதEறைல 
ேமEெகா9வத3 [லF ப29ைளய23 நரFOகைள மர?க ைவBபத3 ஊடாக 
ப23னரான வலி நிவாரணDைத வழ8க 0Y\F. 

அவPகa?: ேமdF அதிக -ளN ம"<ேதEற+ பய3பCDத ேவeYய 
ேதைவ எழலாF. அவPக9 இதைன ேமEெகா9வதEகான காரணF ப29ைள 
உற?கDதி+ உ9ள நிைலய2+ அதைன பா-காBபதE: மE$F உற?கDதி+ 
இ"<- வ2ழிDெதgF ேவைள ப29ைள ெசௗகUயமாக உணPவதE: 
இ?க"வ2ய23 0?கியD-வF ேபா3ற வ2டய8கைள உ8கaட3 
கல<-ைரயாCவாPக9. 

சBதிரசிகி:ைசைய அ=ல1 ேசாதைனைய தாமதEபGBத= 
சில சமய8களN+ இ<த மதிBப_JY3 ெபாg- மய?க ம"<ேதEற+ 
ைவDதிய நிOணP உ8க9 ப29ைள பEறி அறி\F தகவ+க9 :றிDத 
தினDதி+ சDதிர சிகி*ைச ேமEெகா9வ- உ8க9 ப29ைள?: 
பா-காBபான- அ+ல எ3ற வ2டயDைத அறி\F வாHBOF உ9ள-. 
அ`வா$ நிகgF பJசDதி+, சDதிர சிகி*ைச எBேபா- ேமEெகா9வ- 
பா-காBO மி?க- அ+ல- சDதிர சிகி*ைச ேமEெகா9வ- 
அபாயகரமானதா எ3ப- ேபா3ற வ2டய8க9 பEறி உ8கa?: அறிcைர 
வழ8:வாPக9. 
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;, மH'1 வழ"க= (';,-மH'1') 
இ-ேவ மய?க ம"<-?: 03னP வழ8கBபCF ம"<தி3 ெபயரா:F. 

மய?க ம"?ேகE$F ைவDதிய நிOணP உ8க9 ப29ைள ஓHவைடய 
உதcF அைமதிBபCD-F ம"<- வழ8க+ பEறி\F உ8கaட3 
கல<-ைரயாட? RCF. இ"<தாdF, அ$ைவ* சிகி*ைச?:B ப23 இைவ 
:ழ<ைதகைள உணPc மg8கிய நிைலய2+ ைவ?க?RCF எ3பதா+, 
அைவ வழ?கமாக? ெகாC?கB பCவதி+ைல. வலி நிவாரண ம"<-க9 
03-ம"<தாகcF ெகாC?கBபடலாF, அ+ல- மய?கம"<- நிOணP, 
ஆX-மா ேபா3ற நிைலகa?: RCத+ சிகி*ைசகaF 
பU<-ைர?கலாF. 

ெப"Fபாலான 03-ம"<-க9 திரவ ம"<-களாக ெகாC?கBபCகி3றன. 

ஓ?டJணL:சிநM*கி களOPேபG 
கிJடDதJட எ+லா :ழ<ைதகa?:F 'ேமஜி? களNFேபC' ைககளN3 
ப23OறF தடவBபJC, ஒ" ெதளNவான காய?கJYனா+ [டBபCF. சில 
சமய8களN+ இ- 'அேமடாB',எFலா' அ+ல- ேவெறா" வPDதகB ெபயரா+ 
அைழ?கBபCF. இ- ேவைல ெசHய 30--60நிமிட8க9 எCD-? 
ெகா9ள?RYய ஒ" ஓUடD- உணPcநf?கி களNFேபC. 

காVலா உ8க9 :ழ<ைதய23 ைக அ+ல- ேமEைகய2+ ைவ?கBபCF 
ேபா- ஏEபCF R"ணP*சி வலிைய இ<தகளNFேபC :ைற?கிற-. பDதி+ 
ஒ3ப- :ழ<ைதகa?: வலிைய? :ைறBபதி+ அ- ந3றாக ேவைல 
ெசHகிற-. 

களிம்ேப0 பயன்ப0த்த 2CயாDடட்ால், ப1>ைய மரக்கச ்ெசய்வதற்1 
ஒ% 1ளிர ்ஓரிடFணரச்G்நீக்I >வைலத் JF பயன்ப0த்தப் படலாம். 

அ/ைவ:சிகி:ைச அர"கிQ% ெச=SPேபா1 
ெப"Fபாலான ம"D-வமைனக9 அ$ைவ சிகி*ைச அர8கிE:* 
ெச+dFேபா- உ8க9 :ழ<ைத அண2ய வeணமயமான அ8கிக9 
வழ8:கி3றன. உ8க9 :ழ<ைத த8க9 ெசா<த ஆைடக9 அ+ல- 
ைபஜாமா?க9 அண2ய 0YயலாF எ3றாdF Rட. அவPக9 
ேதைவ?ேகEப ஒ" அைணயாைட அ+ல- இgD- மாJY? ெகா9aF 
ஆைடகைள அண2யலாF. எ<த உ9ளாைடகைள அண2யலாF எ3$ 
உ8க9ெசவ2லியP உ8கa?: ஆேலாசைன? R$வாP. 
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உ8க9 :ழ<ைத மய?க அைற?: நட<- ெச+லலாF, அ+ல- பC?ைக, 
ச?கர நாEகாலி அ+ல- ம"D-வமைன த9aவeYய2+ ெச+லலாF, 
அ+ல- ^?கி* ெச+லBபடலாF. சில ம"D-வமைனக9 மிகcF 
ேவY?ைகயான ேபா?:வரD- வைககைள வழ8:கி3றன. சில 
ம"D-வமைனகளN+, ஒ" மி3சார காU+ பயணF ெசH\F சdைகைய 
அவPக9 வழ8கலாF. 

மய*கமH'1 அைறயT= 
ம"D-வமைனB பC?ைகD ெதா:திய2லி"<-, ஒ" ெசவ2லியP அ+ல- 
வ2ளயாJC நிOணP ேபா3ற ஒ" உட+நல காBபாளP உ8கaடVF உ8க9 
:ழ<ைதைய\டVF மய?கம"<- அைற?: வ"வாP. உ8க9 :ழ<ைத 
ஒ" ெபாFைம அ+ல- ஆ$த+ அளN?:F ஒ" ெபா"ைள எCD-* 
ெச+ல0Y\F. வ2ைளயாJC அ+ல- ப2YDத திைரBபட8கaட3 
:ழ<ைதகைள திைச தி"Bப, ைகBேபசி அ+ல- ேடBெலJCக9 :றிBபாக 
பயV9ளதாக இ"?:F. 

நf8க9 வ2"Fப2னா+, மய?க ம"<- ெகாC?கBபCF ேபா- உ8க9 
:ழ<ைத\ட3 உடனN"?:FபY நf8க9 வரேவEகBபCவ fPக9. மிக? 
:ைற<த ohநிைலகளN+ மJCேம இ- சாDதியமி+லாம+ இ"?கலாF. 
மய?க ம"<- :g உ8க9 :ழ<ைதைய கவனND-?ெகா9வதEகாக, 
உ8க9 :ழ<ைத ^8கியcட3, ஒ" ஊழிய உ$Bப2னP உ8கைள அர8கB 
ப:திய2லி"<- ெவளNேய அைழD-* ெச+வாP. 

உ8கa?ேக மிகcF கவைலயாக இ"<தா+, நf8க9 உ8க9 
:ழ<ைத\ட3 மய?கம"<- அைற?:* ெச+லD ேதைவ இ7ைல . 
மEெறா" வய-வ<த :CFப உ$Bப2னP அ+ல- ம"D-வமைன 
பC?ைகD ெதா:திய2லி"<- ஒ" ெசவ2லி அ+ல- வ2ைளயாJC 
சிகி*ைசயாளP அதE: பதிலாக* ெச+லலாF. 

உ8க9 :ழ<ைத ஒ" த9aவeYய2+ பCDதி"?ைகய2+ மய?க ம"<- 
ெகாCBப- ெதாட8கBபடலாF. சிறிய :ழ<ைதக9 உ8க9 மYய2+ 
உJகாP<- இ"?:Fேபா- மய?க ம"<- ெகாC?கBபடலாF. ஒ"கா+, 
உ8க9 உதவ2\ட3 ஊழியPக9 ப23னP அவPகைள த9aவeYய2+ 
^?கி ைவBபாPக9. 
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மய?க ம"<ைதD ெதாட8க, மய?க ம"<- நிOணP ஒ" 0க[Y அ+ல- 
:ழாய2லி"<- வ"F வா\ைவB பய3பCD-வாP அ+ல- ஒ" காVலா 
வழியாக ஊசி ேபாCவாP. இ- உ8கaட3 03ேப 
வ2வாதி?கBபJY"?:F, இ"Bப2VF சில சமய8களN+ உ8க9 
:ழ<ைதயா+ ஒD-ைழ?க 0Yயாவ2Jடா+ திJடDைதமாEற 
ேவeYய2"?:F. 

ெப"Fபாலான வயதான :ழ<ைதகa?: ஒ" காVலா [லF ஊசி 
ேபாடBபCF. காVலா பய3பCDதB பJடா+,வழ?கமாக உ8க9 :ழ<ைத 
வ2ைரவ2+ உணPவ2ழ<- ெநகிh<-வ2CF. சில ேநர8களN+ ஊசி ேமE 
ைகய2+ :ளNP*சியான அ+ல- 0Jக9 :D-வ- ேபா3ற உணPc 
ஏEபCDதலாF. மய?க ம"<- நிOணP ஒ" 0க[YையB பய3பCDதி 
மய?க ம"<ைதD ெதாடP<- ெகாCD- பா-காBப2Eகாக RCத+ 
ஆ?ஸிஜைன வழ8கcF ெசHவாP. 

மய?க ம"<- வா\cட3 ெதாட8கBபCகிற- எ3றா+,மய?கம"<- 
நிOணP ெபா-வாக வா\ைவ? ெகாC?க ஒ" 0க[YையB 
பய3பCD-வாP, அ+ல- வா\ைவ, உ8க9 :ழ<ைதய23 [?: மE$F 
வாH ேம+ ெம-வாக உJ:வ2<த வYவ2+ ைவ?கBபJY"?:F ஒ" ைக 
வழியாக அVBOவாPக9. மய?கம"<- வா\?க9 ஃெப+J-0ைன 
ேபனா?க9 ேபா3ற வாசைன\ட3 இ"?:F. 

மய?கம"<- ேவைல ெசHய ெபா-வாக சிறி- ேநரF எCD-? ெகா9aF 
(சில வ2னாYகளNலி"<- சில நிமிட8க9 வைர எ-வாகிdF). இ<த 
ேநரDதி+ :ழ<ைத அைமதிய23றி இ"Bப- அ+ல- அவPகளN3 ]வாசF 
வ2Dதியாசமாக ஒலிBப- மிகcF சாதாரணமான நிகhc. அவPக9 சDதமாக 
:றJைட Rட வ2ட?RCF. உ8க9 :ழ<ைதைய ெம-வாக ஆனா+ 
உ$தியாகB ப2YD-?ெகா9ள ஊழியPக9 உ8கa?: உதcவாPக9. 

ப23னP மய?க ம"<- அைறய2லி"<- ெவளNேய$FபY நf8க9 ேகJC 
ெகா9ளBபCவ fPக9. ஊழியPகளN+ ஒ"வP உ8கaட3 அர8கDதிE: 
ெவளNேய உ8கaட3 நட<- வ"வாP. 

உ8க9 :ழ<ைத?: மய?க ம"<- ெகாCDதcட3, மய?க ம"<- நிOணP 
ஒ" காVலாைவ ைவBபாP, இதனா+ அவPக9 வலி நிவாரணF மE$F 
ேதைவயான மய?க ம"<-கைள ெகாC?க 0Y\F. 
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அGB1 எ,ன நட*%P? 
அ$ைவ சிகி*ைச அ+ல- ெசய+0ைற?: உ8க9 :ழ<ைத அ$ைவ 
சிகி*ைச ெசH\F அர8கDதிE:9 அைழD-* ெச+லBபCF. 

மய?கம"<- நிOணP உ8க9 :ழ<ைத\ட3 ெசய+0ைற 0gவதE:F 
இ"<-, உ8க9 :ழ<ைதய23 இரDத அgDதF, நாYD-YBO, ]வாசF 
மE$F ஆ?ஸிஜ3 அளcகைள உ3னNBபாக கeகாண2D-, அைவ 
பா-காBபாக இ"Bபைத\F 0gைமயாக மய?கF 
ெசHயBபJY"Bபைத\F உ$திெசHவாP. 

இBேபா- நf8க9 ெச3$ ஏதாவ- சாBப2ட மE$F :Y?க ஒ" ந+ல ேநரF, 
ஆனா+ நf8க9 ெச+கிறfPக9 எ3பைத ஊழியPகa?: 
ெதUயBபCD-8க9, மE$F உ8கைளD ெதாடPO ெகா9ள அவPகa?: 
ஒ" ைகBேபசி எeைண? ெகாC8க9. 

அ2ைவ. சிகி.ைச567 ப(&ன8 
ேநாUமVWெடXP அைறயT= 
ெப"Fபாலான :ழ<ைதக9 ேநாHமIJெடgF அைறய2+ வ2ழிD-? 
ெகாeC வ2CகிறாPக9. மய?க ம"<- நிOணP அ"கிேலேய இ"?கிறாP, 
மE$F ேதைவBபJடா+ அவP உதவ0Y\F. அவPக9 
வ2ழிDெதg<தி"?:Fேபா-, பா-காBபாகcF, கeபாPைவ?: 
ெவளNேய\F ைவDதி"?க, அவPகளN3 காVலாவ23 மI- ஒ" 
ேநாH?கJC இ"?:F. 

ஒ`ெவா" :ழ<ைத\F ஒ" சிறBO ெசவ2லிஅ+ல- ெபா"Dதமான 
த:திெபEற பய2EசியாளP [லF பராமU?கBபCகிற-, அவP உ8க9 
:ழ<ைத வசதியாக இ"Bபைத உ$தி ெசHவாP. ேதைவBபJடா+ RCத+ 
வலி நிவாரண மE$F ேநாH எதிPBO ம"<-கைள அவPக9 ெகாCBபாPக9. 
வ2ழிDெதgF ெசய+பாJY3 ேபா- ஒ" ெபா"Dதமான கJடDதி+ உ8க9 
:ழ<ைத\ட3 இ"?க நf8க9 அைழ?கBபCவ fPக9. 

வTழிBெதXPேபா1 கG'1,பP 
சில :ழ<ைதக9 வ2ழிெதg<தி"?:Fேபா- :ழBபF மE$F / அ+ல- 
கC<-யரDதி3 சில அறி:றிகைள? காJCகிறாPக9. இ- இைளய 
:ழ<ைதகளN+ நிகழ அதிக வாHBO உ9ள-. 
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மிக? :ைறவான :ழ<ைதக9 அதிக உள?கிளP*சி 
உைடயவPகளாகிறாPக9. அவPக9 அழ- உ"ளலாF அ+ல- ைக 
கா+கைள அைச?கலாF. இ<த நடDைத ]மாP 30 நிமிட8க9 நfY?கலாF 
மE$F எBேபாதாவ- அதிக ேநர0F ஆகலாF. இ<த ேநரDதி+ 
:ழ<ைதகைள கவனND-? ெகா9வதி+ ேநாHமIJெடgBO அைற 
ஊழியPக9 அVபவF ெபEறவPக9. இ3ன0F அதிக வலி நிவாரணF 
உதcமா எ3பைத அவPக9 க"Dதி+ ெகா9வாPக9. உ8க9 :ழ<ைத?: 
எ`வா$ சிறBபாக ஆ$த+ அளNBப- மE$F உ$தியளNBப- எ3ப- 
:றிD- அவPக9 உ8கa?: அறிcைர R$வாPக9. 

ஒ" :ழ<ைத -3பDதி+ எg<தா+ இ- இய+பாகேவ ெபEேறா"?: 
கவைல அளN?கிற-. கட<த கால8களN+ உ8க9 :ழ<ைத இ`வைக 
-யர8கைள அVபவ2Dதி"<தா+ அைத உ8க9 மய?கம"<- நிOணUடF 
ெசா+வ- ந+ல-, அதனா+ எதிPகாலDதி+ இ- தவ2P?கBபட?RYய 
வழிகைள அவPக9 வ2வாதி?க 0Y\F. 

வலி நிவாரணP 
உ8க9 :ழ<ைத 0Y<தவைர வசதியாக எg<தி"Bபைத உ$தி 
ெசHவதEகாக வலி நிவாரண ம"<-க9 மE$F சில ேநர8களN+ உ9}P 
மய?க ஊசி ம"<-க9 மய?க ம"<-களN3 ேபா- வழ8கBபCகி3றன. 
வலி நிவாரண Dதி3 வைக, ெசய+ 0ைறையB ெபா$D- இ"?:F. 

உ8க9 :ழ<ைத?கான சிற<தவைக வலி நிவாரணF பEறி மய?கம"<- 
நிOணP, அ$ைவ* சிகி*ைச ம"D-வP மE$F / அ+ல- ம"D-வமைன 
ஊழியPக9 உ8கaட3 ேப]வாPக9. 

வ MWYQ%: ெச=வ1 
அ$ைவசிகி*ைச மE$F மய?க ம"<- நிOணP இ- ஒ" பா-காBபான 
வழி எ3$F உ8க9 ப29ைள ந3றாக :ணமைட<- வ"வதாகcF 
அ$ைவ சிகி*ைச மE$F மய?க ம"<- நிOணP மகிh*சியைட<தா+, 
அ$ைவ சிகி*ைச அ+ல- ெசய+0ைற நாளN+ உ8க9 ப29ைள வ fC 
தி"FOவ- ெப"FபாdF சாDதியமா:F. 

வலி நிவாரண ம"<-கைள வ fJYேலேய எBபY ெகாCBப- எ3ப- :றிD- 
உ8கa?: ஆேலாசைன வழ8கBபCF. இ<த ஆேலாசைனைய நf8க9 
கவனமாக ப23பEற ேவeCF. 
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சில :ழ<ைதக9 உட+ நிைல சUய2+ைல என உணரலாF அ+ல- 
வ fJYE: ெச+dF ேபா- உட+ நிைல சUய2+லாமலி"?கலாF. தயாராக 
இ"Bப- உதவ2யாக இ"?:F! 

அ$ைவ* சிகி*ைச நாள3$ உ8க9 :ழ<ைதைய நf8க9 வ fJYE: 
அைழD-* ெச3றா+, உ8க9 :ழ<ைத பEறி வ fJY+ கவைலக9 
இ"<தா+, ெதாடPO ெகா9வதEகாக உ8கa?: ஒ" ெதாடPO எe 
ெகாC?கBபCF. 

பTQபாG 
சில :ழ<ைதக9 ஒ" ம"D-வமைன வ"ைகைய கவைல\ட3 
காeகிறாPக9. ஒ" சில :ழ<ைதக9 ம"D-வமைனய2+ இ"<த ப2ற: 
ந3றாகD ^8:வதி+ைல. அவPக9 உ8கைள வ2JC ெவளNேய$வைதB 
பEறி கவைலBபCவாPக9. அவPகளN3 நடDைத 03ைப வ2ட அதிக? 
கCைம வாH<ததாக இ"?கலாF. இ- ெபா-வாக [3$ 0த+ நா3: 
வார8கa?:9 இய+O நிைல?:D தி"FOF. 

உ2க0 3ழ&ைதKைடய மய#கம%&'ட@ 
ெதாட/-ைடய அபாய2க0 ம()* ப#க வNைளPக0 
நவ fன மய?க ம"<-களN+ கCைமயான ப2ர*சிைனக9 ெபா-வாக 
இ"Bபதி+ைல. அ$ைவ சிகி*ைச மE$F மய?க ம"<-?:B ப2ற: 
ெப"Fபாலான :ழ<ைதக9 வ2ைரவாக :ணமைட<-, வ2ைரவ2+ இய+O 
நிைல?: வ"வாPக9. பல :ழ<ைதக9 ]கமி3ைமயாக உணரலாF, 
அ+ல- ெதாeைடய2+ இரணF இ"?கலாF. இைவB ெபா-வாக ஒ" 
:$கிய காலF நfY?:F. வா<தி மE$F ேநாH?: சிகி*ைசயளNBபதEகான 
ம"<-க9 கிைட?கி3றன, ெப"FபாdF வழ8கBபCகி3றன. 

ந+ல ஆேரா?கியD-ட3 இ"?:F ஒ" :ழ<ைத?: சி$ அ$ைவ 
சிகி*ைச ெசHவ- மிகcF ெபா-வான- (பD- :ழ<ைதகளN+ ஒ3$?: 
ேமEபJடவPக9): 

■ தைலவலி அ+ல- ெதாeைடய2+ இரணF 

■ ேநாH அ+ல- தைல*]Eற+ 

■ எg<தcட3 கிளP*சி. 

அUதான சி?க+கைளB பாP?கBேபானா+, ேதாராயமாக 10,000-+ ஒ" 
:ழ<ைத?: மய?கம"<திE: கCைமயான ஒ`வாைம எதிPவ2ைன 
ஏEபCகிற-. 
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ஒ" சிறிய அ+ல- மிதமான அவசர அ$ைவ சிகி*ைச?: உJபJட 
ஆேரா?கியமான :ழ<ைத?: மய?க ம"<- காரணமாக இற?:F ஆபD- 
100,000 + ஒ3$?:F :ைறவாகேவ இ"?:F. அ$ைவ சிகி*ைச 
ேநரDதி+ ஏEபCF ெப"Fபாலான இறBOக9 ேநரYயாக மய?க ம"<- 
காரணமாக இ+லாம+, ஒ" நபU3 உட+நலF அ+ல- அவPக9 
ெசH-ெகா9aF அ$ைவ சிகி*ைச\ட3 ெதாடPOைடய ப2ற 
காரண8களா+ ஏEபCகிற-. 

மய?க ம"<- அ+ல- மய?க ம"<- ெசய+0ைற ெதாடPபான 
ெபா-வான அபாய8கைளB பEறி பY?க, தயcெசH- எ8க9 
வைலDதளDதி3 ஆபD- ப:திையB பாP?கcF: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets   

ஆப7' வNள#கBபEF இ%#கிற' 
ெசாEகைள\F எeகைள\F எ`வா$ வ2ள?:கிறாPக9 எ3பதி+ ம?க9 
ேவ$பCகிறாPக9. இதி+ உதcவதEகாக இ<த அளcேகா+ ெகாC?கB 
பJY"?கிற-. 

 
 

மிக$ 
ெபா(வான( ெபா(வான( ெபா(வாக 

இ,லாத( அ0ய( மிக23 அ0( 

10 7 ஒ9: 

ஒ" நபP 
உ8க9 

:CFபDதி+ 

100-7 
ஒ9: 

ஒ" நபP 
ஒ" வ fதிய2+ 

1000-7 
ஒ9: 

ஒ" நபP 
ஒ" 

கிராமDதி+ 

10,000-7 
ஒ"வ0 

ஒ" சிறிய 
நகரDதி+ 
ஒ"வP 

100,000-7 
ஒ"வ0 

ஒ" ெபUய 
ஊU+ 
ஒ"வP 

 
நவ fன மய?க ம"<-களN+, கCைமயான ப2ர*சிைனக9 வழ?கமாக 
இ"Bபதி+ைல. 

உ8க9 :ழ<ைத?: கCைமயான ேநாH, ஒ" சி?கலான ம"D-வB 
ப23னண2, அ+ல- நா3: வயதிE: :ைறவாக இ"<- மE$F/அ+ல- 
ஒ" ெபUய அ$ைவ* சிகி*ைச ெசH- ெகாeடா+, கCைமயான ஆபD- 
அ+ல- சி?கd?கான வாHBO அதிகF. 
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:றிBப2டDத?க ேநாH உ9ள :ழ<ைதக9 அ+ல- அ$ைவ* சிகி*ைச 
ெசH- ெகா9aF இளF :ழ<ைதக9 சில ேநர8களN+ மய?கம"<-ட3 
ெதாடPOைடய :றிBப2Jட அபாய8கைள? ெகாeC9ளனP. மய?க ம"<- 
நிOணP இைத அ$ைவ சிகி*ைச?: 03 உ8கaட3 வ2வாதி?க 0Y\F. 
நவ fன உபகரண8க9, பய2Eசி மE$F ம"<-க9 ஒ" மய?க ம"<ைத 
மிகcF பா-காBபானதாக ஆ?கி\9ளன, இ"Bப2VF எ+லா 
ஆபD-கைள\F 0gைமயாக அகEற 0Yயா-. 

:ழ<ைதக9 மE$F மிக* சிறிய :ழ<ைதக9 மI-, மய?க ம"<தி3 
சாDதியமான நfeடகால வ2ைளcக9 :றிD- ெதாடP<- ஆராH*சி நட<- 
வ"கிற-. மய?க ம"<- 03ேனEறDதிE: தf8: வ2ைளவ2?:F 
எ3பதE: தEேபா- வdவான ஆதார8க9 எ-cF இ+ைல, மE$F எ<த 
ஆபDைத\F ஒ" ெசய+0ைற அ+ல- அ$ைவ சிகி*ைச?: மய?க 
ம"<- வழ8:வதி3 ஒJCெமாDத 0?கியD-வட3 சமநிைல ெசH- 
பாP?க ேவeCF.  

:ழ<ைத மய?க ம"<-களN+ 0?கியமான நிகhcக9 :றிDத 
தகவ+கைள ஆ3ைலனN+ காணலாF:  \ைனெடJ கி8டமி+ :ழ<ைத 
மய?க ம"<-களN+ கCைமயான சி?கலான நிகhcகளN3 நிகhcக9: 
:ழ<ைதக9 கeகாண2BO ேசாதைனய2+ மய?க ம"<- நைட0ைறய23 
இரeடாF ப:BபாHc (APRICOT ஆHc): 

www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14520 

 

கிேரJ ப2UJட3 மE$F அயPலா<தி3 :ழ<ைத மய?க ம"<- 
நிOணPகளN3 ச8கDதி3 ேமலதிக தகவ+கa?: நf8க9 
ப23வ"வனவEைறB பாP?க வ2"FபலாF: 

www.apagbi.org.uk/guidelines அ+ல- 
www.apagbi.org.uk/children-and-young-people  
வயதான :ழ<ைதக9 மE$F இைளஞPகa?: மய?க ம"<- 
கிைடBபத3 ெபா-வான அபாய8க9 பEறிய தகவ+க9 க+kU 
இைணயதளDதி+ கிைட?கி3றன: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risk   

வலி நிவாரணF பEறிய தகவ+கைள எ8க9 -eCBப2ர]ரDதி+ 
காணலாF மய?கம"<- வ2ள?கBபJC9ள- இ- எ8க9 
வைலDதளDதிலி"<- கிைட?கிற-: 
www.rcoa.ac.uk/documents/anaesthesia-explained  
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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 $%&'ப)ர+ர,ைத ேம0ப&,$வத2கான ஆேலாசைனகைள நா;க< 
வரேவ2க=ேறா0.  

உ;கABCB Dறேவ%Eய கG,$ைரக< ஏதாவ$ இG"தாI அைவகைள 
இ"த மிLனMசNBC அO'பP0: patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
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020 7092 1500 
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