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இ"#$ அ&ல( 
)ழ+கா& 
மா/01கான மய1க 
ம45( ேத89க: 
உ"க$ இ&'( அ*ல, -ழ"கா* மா123கான 
அ2ைவ சிகி9ைச நட3<=ேபா, உ"க$ 
மய3கமABதிலிAB, எEன எதிFபாF3கலா= எEபைத 
இBதG ,H&'பIரKர= வIள3<கிற,. இைத, மய3க 
மAB, நி(ணFக$, ேநாயாளOயIE பIரதிநிதிக$ ம12= 
ேநாயாளOக$ இைணB, எPதிQ$ளனF. 

-ERைர 

ந"#க% இ'() அ+ல- .ழ#கா+ மா23 ெச6- ெகா%78 ேபா-, 
உ#க7<= ெகா'<க<>?ய இரB' .<கிய ெவEேவ3 வைகயான 
மய<க மHI-க% உ%ளன: 

■ ஒH .-ெகL8) மய<க மHI- (சில ேநர#களM+ உணOPசி 
உ%ளட<கிRடS உ#கைள அைமதி(ப'Uத) 

■ ஒH ெபா- மய<க மHI-. 

ந"#க% ெச6- ெகா%ள<>?ய ேவ3 ெசய+.ைறக78 உ%ளன, அைவ 
உ#க% வலிைய< =ைறU- .W அXபவUைதR8 ெசௗகZயமாகP 
ெச6R8. அைவயாவன: 
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■ ஒH நர8) அைட() 

■ [\' ம238 காயUைதP ]2றி ஓZட_ணOPசிந"<கி ஊ'Hவ+ 
(உ\ெசLUத+க%) 

■ எ(ேபாதாவ-, )ற.-= தB'வழி உணOவக2ற+. 

உ"க$ அ&ைவ சிகி+ைச,- ./ 
அ2ைவ9சிகி9ைச3< -Eனாலான மதி'பS& மABதக= 

உ#க% ெபா- உட+நல8 ம238 ெசய+பா\' நிைலகைள( பாO<க, 
அ3ைவPசிகிPைச<= .Sனாலான மதி(பb' மHIதகUதி2= 
ெபH8பாலான மHU-வமைனக% உ#கைள அைழ<=8. 

உ#க% மாUதிைரகைள அதS அச+ ேப<ேகஜி#கி+ அ+ல- உ#க% 
த2ேபா- எ'U-<ெகாB?H<=8 மHI-களMS பZI-ைரயeS ஒH 
நகைல< எ'U- வாH#க%. உ#க% ெபா- உட+நல8 ம238 ெசய+பா' 
ம238 .Iைதய ேநா6க%, அ3ைவ சிகிPைசக% ம238 மய<க 
மHI-க% ப2றி உ#களMட8 ேக\க(ப'8. உ#க7<= ஏேதX8 
ஒEவாைம இHIதா+ அ- ப2றி ேக\க(ப'8. 

அ3ைவ சிகிPைச<காக ஊழியOக% உ#க% ஆேரா<கியUைத 
மதி(பe'வாOக%, ேமL8 உ#க7<=U ேதைவ(ப'8 அைனU- 
ேசாதைனகளான இரUத பZேசாதைனக% அ+ல- ஈசிஜி (இதயU 
தடமறித+) ேபாSறவ2ைற ெச6Rமா3 க\டைளயe'வாOக%. 

உ#க% அ3ைவ சிகிPைச<கான மய<க மHI- வைககைள( ப2றிR8 
ஊழியOக% உ#க7டS ேபசலா8. உ#க% உட+நல8 ம238 உ#க% 
மய<க மHI- ேதO_க% =றிU- வeZவாக வeவாதி<க ஒH மய<க மHI- 
நி)ணைர ந"#க% சIதி<க >'8. உ#க7<= மHU-வ< கவைலக% 
இHIதா+, உ#க7<= மய<க மHI- ெகா'(பத2கான சZயான ஒH 
வழிைய அவOக% வLவாக( பZI-ைர<கலா8. 

சி<கலான மHU-வ பeரPசிைனக% உ%ள ேநாயாளMகளM+ அ+ல- உ#க% 
[\'க% காரணமாக ெசய+படாத க'ைமயான நட<க இயலாத 
ேநாயாளMகளM+, மிக அதிகமான ஆபU-க% இH(பதாக உ#க% மய<க 
மHI- நி)ணO நிைன(பாO. அ3ைவP சிகிPைசைய ெச6- ெகா%ளUதாS 
ேவB'மா ம238 உ#க% ='8பUதினHடேனா அ+ல- 
ம2றவOக7டேனா வeவாதி<க ேவB'மா எS3 சிIதி<க >'த+ ேநர8 
எ'<க ந"#க% வeH8பலா8. 



www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 3 

ேம=ப&Gத'பTட ேநாUமVTெடPத* திTட= 
பல மHU-வமைனக%, ஒH ேம8ப\ட மi\ெடWத+ தி\டUைத 
வழ#=கிSறன, இ- உ#க% அ3ைவP சிகிPைசயe+ இHI- மiB' 
சாதாரண வாj<ைக<= திH8)வைத -Zத(ப'U-வைத ேநா<கமாக< 
ெகாB'%ள-. 

இதS ெபாH%, உ#கைள கவனM<=8 ஊழியOக% ஒH 'பராமZ() 
நைட(பாைத' என(ப'8 சாS3க% அ?(பைடயeலான பராமZ() 
தி\டUைத பeSப23வாOக%. இதX% அட#=பைவ: 

■ அ3ைவ சிகிPைச<= .S உ#கைளU தயாOப'U-வ- 

■ மய<க மHI- ம238 வலி நிவாரணUதி2கான ஒH எ'U-<கா\டான 
மாதிZ தி\டUைத உHவா<=த+ 

■ பeSனO மHU-வமைன( ப'<ைகU ெதா=தியe+ உ#க7<=U 
ேதைவயான பராமZ(ைப ஒW#கைமUத+ 

■ சீ<கிரமாக உண_ ெகா'<க ஆர8பe(ப-, திரவ உண_ ம238 நட(ப- 
ஆகியவ2ைற ஊ<=வeUத+, இைவ அைனU-ேம ந"#க% 
மHU-வமைனயe+ இH<க ேவB?ய ேநரUைத< =ைற<கிSறன. 

ேம8ப\ட மi\ெடW()<கான மய<க மHI- கவனM(), வலி ம238 
வeH8பUதகாத பeS வeைள_கைள =ைறIத ப\சமா<=8. 

இ&'( ம12= -ழ"கா* ப$ளO 
மிக_8 ேம8ப\ட மi\ெடW()U தி\ட#க%, உ#க% அ3ைவ சிகிPைச<= 
.SனO, தகவ+ அமO_கைள வழ#=கிSறன. உ#கைள( பாOU-< 
ெகா%78 =WவeS உ3(பeனOக% ந"#க% மHU-வமைனயe+ 
த#கியeH<=8 ஒEெவாH க\டUைதR8 பeSனO உ#க% 
மi\ெடW(ைபR8 வeள<=வாOக%. ெசய+.ைறக% ம238 மய<கமHI- 
ப2றி உ#க7<= ஏேதX8 ேக%வeக% இHIதா+ ந"#க% ேக\கலா8. 
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உ"க$ மய3க மAB, நி(ணXட= நY"க$ ேகTக 
வIA=ப3 Z[ய ேக$வIக$ 
■ அ3ைவ சிகிPைச<= .S என- ஆேரா<கியUைத ேம8ப'Uத நாS 

எSன ெச6ய .?R8? 

■ என- மய<க மHIைத யாO தHவாOக%? 

■ எIத வைகயான மய<க மHIைத ந"#க% பZI-ைர<கிற"Oக%? 

■ இIத வைக மய<கமHIைத ந"#க% அ?<க? 
பயSப'UதியeH<கிற"Oகளா? 

■ இIத வைக மய<க மHI-களMS அபாய#க% எSன? 

■ என<= ஏேதX8 சிற() அபாய#க% உ%ளதா? 

■ அதS பeSனO நாS எEவா3 உணHேவS? 

எ#க% 'ஃபe\டO ெப\டO mனO' வள#க% ந"#க% இSX8 ஆேரா<கியமாக 
மாறU ேதைவயான ம238, உ#களMS அ3ைவ சிகிPைச<= சிறIத 
.ைறயe+ தயாரவைத =றிUத தகவ+கைளR8 உ#க7<= அளM<=8. 
ேமL8 தகவL<= எ#க% வைலUதளUைத( பாO<க_8: 
www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner 

அ2ைவ9 சிகி9ைச3<G தயாFப&G,த* 

ந"#க% தி\டமி\ட அ3ைவ சிகிPைசைய ேம2ெகாBடா+, உ#க% 
அ3ைவ சிகிPைச ம238 மi\ெடW()< காலUதி2= உ#கைளU 
தயாOப'Uதி< ெகா%வத2= ந"#க% நிைறய ெச6யலா8. 

■ ந"#க% )ைகபe?(பவராயeS, அ3ைவ சிகிPைச<=( பல வார#க7<= 
.S அைத வe\'வe'வ-, ந"#க% மய<கமHI- எ'U-< ெகா%78 
ேபா-8 ம238 அ3ைவ சிகிPைச<=( பeற=8, ]வாச( பeரPசிைனகளMS 
ஆபUைத< =ைற<=8.  

■ உ#க7<= உட+ எைட அதிகமாக இHIதா+, உ#க% எைடைய< 
=ைற(ப-, ஒH மய<க மHI- எ'U- ெகா%வதா+ ஏ2ப'8 பல 
அபாய#கைள< =ைறU- ேமL8 உ#க% மi\ெடW(ைபR8 
ேம8ப'U-8. 

■ உ#க7<=U தளOவைடIத ப2க% அ+ல- ேம2=வ'க% இHIதா+, 
அ3ைவ சிகிPைச<= .Sனதாக த#க% ப+ மHU-வZட8 சிகிPைச 
எ'U-< ெகாBடா+, மய<க மHI- எ'U-<ெகா%78 ேபா-, உ#க% 
ப2க7<= ஏ2பட<>?ய ேசதUதி2கான அபாயUைத< =ைற<=8. 
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■ உ#க7<= ந"Bட காலமாக ந"Zழி_, ஆn-மா, [P]<=ழா6 அழ2சி, 
ைதரா6' பeரPசிைனக%, அ+ல- இHதய( பeரPசிைனக% அ+ல- உயO 
இரUத அWUத8 ேபாSற மHU-வ( பeரPசிைனக% இHIதா+அதைன 
அ3ைவP சிகிPைச<= .S .?Iதவைர க\'(ப'U-வத2= உ#க% 
ெபா- மHU-வHடS ந"#க% சZ பாO<க ேவB'8. 

■ அ3ைவ சிகிPைச<= .Iதிய சில வார#க7<= உ#க% 
ெசய2பா'கைள அதிகZ(ப- உ#க% இHதய இய<க8 ம238 
உட2க\' நிைலகைள ேம8ப'Uத உத_8. இ- அ3ைவ 
சிகிPைசயeலிHI- ந"#க% மi\ெடWவதி+ ஒH ெபZய வeUதியாசUதிைன 
ஏ2ப'U-ெமன ஆ6_க% கா\'கிSறன. உ#க% [\'களM+ வலி 
ஏ2ப\டா+, ந"I-வ- உ#க7<= உதவeயாக இH<க<>'8. 

■ மHU-வமைனயe+ த#கியeH<=8 ேபா- எ'U-< ெகா%வத2=( 
ேபா-மள_ மHI-க78, கா- ேக\க உத_8 கHவe<=( ேபா-மான 
மிSகலSக78 இH(பைத உ3தி ெச6- ெகா%7#க%. உ#க% 
அ3ைவ சிகிPைச<= .SX8 பeSX8 ஓ6ெவ'<க உதவ, சில 
பUதிZைகக%, )திOக% அ+ல- தைலயைண ேக\ெபாறிRடS இைச 
ஆகியவ2ைற [\ைட .?Pசாக எ'U-< ெகா%7#க%. 

■ திH8பeய பeSனO வ "\?+ உ#க% மi\ெடW(பe2= .S>\?ேய 
தி\டமி'வ- சிறIத-, ேமL8 உ#க% நBபOக% ம238 ='8பUதினO 
உ#க7<= எEவா3 சிறIத .ைறயe+ உதவ .?R8 எSபைத 
அவOக7<=U ெதZய(ப'U-#க%. ந"#க% எSன சா(பe'வ "Oக% எSப- 
ப2றிR8 உ#க7ைடய மi\ெடW(ைப இல=வா<=வத2= 
அதிக(ப?யான கHவeக% ேவB'மா, வ "\?ேலேய ஏதாவ- 
மா2ற#கைளP ெச6ய ேவB'மா எனP சிIதிR#க%.  

மய3க மAB, வIA'பGேதF\க$ 

உ#க% இ'() அ+ல- .ழ#கா+ மா23<கான மய<க மHI- ஒH 
.-ெகL8) மய<க மHI-, ஒH ெபா- மய<க மHI-, ஒH நர8)U தைட 
ம238 உணOPசி உ%ளட<கU-டS ேம2ெகா%ள(படலா8. எ- 
உ#க7<= சிறIத வeH(பUேதO_ எS3 உ#க% மய<க மHI- நி)ணO 
உ#க7டS கலI-ைரயா'வாO. 
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!"#த%& சா)*த மய-க ம/*" 

இ'() ம238 .ழ#கா+ மா23க7<= மய<க மHI- ெகா'<க, 
.-ெகL8) உ\ெசLUத+ ெபா-வாக( பயSப'Uத(ப'கிற-. 
.-ெகL8) சாOIத மய<கமHI- எSப- ஒH ஓZட_ணOசி ந"<கி 
உ\ெசLUத+. )ற.-=தB' மய<க மHIைத( ெபா3Uதவைர, மய<க 
மHI- நி)ணO ஒH ெம+லிய பeளாn?< =ழாைய (எபe\oர+ கUத"\டO) 
பeS)றUதி+ ைவ<கிறாO. ேதைவ(ப\டா+ >'த+ ஓZட_ணOPசிந"<கி 
மய<க மHI- ெகா'<க இ- அXமதி<கிற-. )ற.-=தB' மய<க 
மHI- வeைள_க% .-ெகL8) மய<க மHIைத வeட ந"Bட கால8 
ந"?<=8, ேமL8 உ#கைள ந"Bட கால8 ப'<ைகயe+ 
ைவUதிH<க<>'8. 

தய_ெச6-  உ#க%.-ெகL8) மய<க மHI- எS3 எ#க% 
-B'(பeர]ரUைத கீj<கBட வைலUதளUதி+ பாH#க%:  
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources 
மய<க மHI- நி)ணO, .-ெகL8) மய<க மHI-<= பதிலாக 
)ற.-=தB'வழி மய<க மHIைத இரB' mjநிைலகளM+ 
பZI-ைர<கலா8: 

■ பeSனO, ந"Bட ேநர8 ந"?<=8 வலி நிவாரணUதி2கான ஒH =றி(பe\ட 
ேதைவ இHIதா+ 

■ உ#க% அ3ைவPசிகிPைச இரB' .த+ [S3 மணe ேநரUதி2= ேம+ 
ந"?<=8 என எதிOபாO<க(ப\டா+. 

இH(பeX8, ஒH )ற.-=தB' வழி மய<க மHI- உ#கைள அதிக 
கால8 ப'<ைகயe+ ைவUதிH<க<>'8. ஒH )ற.-=தB' வழி 
மய<க மHI- உ#க7<= உதவeயாக இH<=8 எS3 அவOக% 
நிைனUதா+ உ#க% மய<க மHI- நி)ணO உ#க7டS 
கலI-ைரயா'வாO. 

அ3ைவ சிகிPைச<=( பeற= எபe\opர+ வலி நிவாரண8எSற எ#க% 
-B'( பeர]ரUைத பாO<க_8, இ- கீj<கBட வைலதளUதி+ 
இH<கிற-: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources 

ஒ/ ெபா" மய-க ம/*" 

ஒH ெபா- மய<க மHI- க\'(ப'Uத(ப\ட ஒH மய<க நிைலைய 
உHவா<=கிற-, இIத நிைலயeS ேபா- ந"#க% எ-_8 உணHவதி+ைல. 
ந"#க% ெப3வ "Oக%: 
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■ மய<க8 உBடா<=8 மHI-க% (ஒH உ\ெசLUத+ ம238 / அ+ல- 
]வாசி<க ஒH வாR) 

■ ]வாசி<க ஆ<ஸிஜS 

■ சில ேநர#களM+, உ#க% தைசகைளU தளOUத ஒH மHI-. 

ஆ<ஸிஜS ம238 மய<க வாR<க% உ#க% rைரயbரைல அைடவைத 
உ3தி(ப'Uத, ந"#க% மய<க நிைலயe+ இH<=8ேபா- உ#க% 
ெதாBைடயe+ ஒH ]வாசி<=8 =ழா6 ேதைவ(ப'8. உ#க% தைசகைள 
தளOU-8 மHI-க% உ#க7<= ெகா'<க(ப\?HIதா+, உ#களா+ 
]வாசி<க .?யா-, ]வாச இயIதிர8 (ெவS?ேல\டO) பயSப'Uத(ப'8. 
இ- எ+லாவ2றிS ேபா-8 ந"#க% மய<க நிைலயe+ இH(பbOக%. 

உ#க% அ3ைவP சிகிPைச .?R8ேபா-, மய<க மHI- நி3Uத(ப\', 
ந"#க% ]யநிைனைவ மiB'8 திHமப( ெப3வ "Oக%. 

!ைறபா&க( 

அ3ைவ சிகிPைச<=( பeற=, ஒH ெபா- மய<க மHI- மாUதிரேம வலி 
நிவாரண8 அளM(பதி+ைல. 

வLவான வலி நிவாரணeக% ேதைவ(படலா8, இ- சிலைர 
ேநா6வா6ப\?H(பதாக, s<க< கல<கமாக, உணர ைவ<கிற- அ+ல- 
அZ() ஏ2ப'கிற-. சில நா\க% ெதாடOI- பயSப'Uத(ப\டா+, அைவ 
மலPசி<கL<= வழிவ=<கலா8. 

அ3ைவசிகிPைச<=( பeற= வலிைய நிOவகி<க, ஒH நர8) அைட() (ஒH 
நர8ைபP ]2றி ஓZடU- மய<க மHI-க% உ\ெசLUத(ப'8), காய8 
ஊ'Hவ+ (ஓZடU- மய<க மHI-க% காயUைதP ]2றி ெசLUத(ப'8 
இடUதி+) அ+ல-, மிக_8 அZதாக, ஒH .-ெகL8) மய<க மHI- ஒH 
ெபா- மய<க மHI-டS வழ#க(படலா8. 

ந"#க% உ#க% மய<கமHIைத( ப2றி ேமL8 வeZவான தகவைல( ப?<க 
வeH8பeனா+, 'மய<கமHI- வeள<க(ப'கிSற-' எSற எ#க% -B'( 
பeர]ரUைத, எ#க% கீj<கBட வைலதளUதி+ ப?R#க%: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-explained  

ஒ/ நர56 அைட:6 

இ- உ#க% காL<=P ெச+L8 நர8)க7<= அHகி+ ஓZடU- மய<க 
மHI- உ\ெசLUத+. ப+ேவ3 வைகயான நர8) அைட()க% உ%ளன - 
அ+\ராச_B\ இயIதிரUைத( பயSப'Uதி உ#க% மய<க மHI- 
நி)ணO சZயான நர8ைப< கBடறியலா8. உ#க% காலிS ஒH ப=தி 
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உணOPசிய2றதாக_8, பeSனO சில மணeேநர#க7<= வலிய2றதாக_8 
இH<க ேவB'8. நர8) அைட(பeS வைகைய( ெபா3U-, இIத ேநரUதி+ 
உ#க% காைல சZயாக நகOUத .?யாம+ ேபாகலா8. 

ஒH நர8) அைட(பா+ ம\'ேம அ3ைவP சிகிPைச ெச6ய .?யா-. 
உ#க7<= ஒH .-ெகL8) அ+ல- ஒH ெபா- மய<க மHI-8 >ட 
ேதைவ(ப'8. 

ந*ைமக( 

ஒH நர8)அைட(), சில மணeேநர#க7<= வலி நிவாரண8 அளM<க 
ேவB'8 ம238 வLவான வலி நிவாரண மHI-களMS ேதைவைய< 
=ைற<=8. இ- ேம8ப\ட மi\ெடW()டS ேமL8 உண_ ம238 
திரவUதி2= வeைரவe+ திH8ப உத_8. 

!ைறபா&க( 

உ#க% வலி நிவாரண8 பரவாயe+ைல எSறாL8, நர8) அைட() உ#க% 
காலிS .W இய<கUைதR8 த'<க<>'8, ேமL8 ந"#க% நட(பத2= 
ேதைவயான ேநரUைத ச23 அதிகZ<கலா8. 

காய= ஊ&Aவ* 

இ- அ3ைவP சிகிPைச ெச6R8 [\ைடP ]2றி< ெகா'<=8 ஓZடU- 
மய<க மHI- உ\ெசLUத+ ம238 சில ேநர#களM+ பeற வலி நிவாரண 
மHI-க% ஆகலா8. இ- அ3ைவ சிகிPைசயeS ேபா- அ3ைவ சிகிPைச 
நி)ணரா+ ெகா'<க(ப'கிற-. அ- ெகா'<க( படலா8, அU-டS அ3ைவ 
சிகிPைச<=( பeற= உ#கைள மிக_8 வசதியாக ஆ<க, ஒH .-ெகL8) 
அ+ல- ெபா- மய<க மHI- ெகா'<க(படலா8. சில ேநர#களM+ ஒH 
சிறிய பeளாn?< =ழா6, [\'களM+ ைவ<க(ப\?H<கிற-, 
உ\ெசLUதைல அதிகZ(பத2காக. 

ந;ைமக< 

இ- காலிS தைச வலிைமைய பாதி<காம+, வலி நிவாரணUைத 
ேம8ப'U-கிற-. வலி நிவாரண8 மா3ப'8, ஆனா+ ந"#க% ஒH நர8) 
அைட() எ'U-< ெகா%வைத< கா\?L8 வeைரவாக எWIதிH<க 
.?யலா8. 
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உணF9சி உ$ளட3க= 

அ3ைவ சிகிPைசயeS ேபா- உ#கைள நிதானமாக_8 s<க நிைலயe+ 
ஆ<=வத2= .-ெகL8) மய<க மHI-டS உணOPசி உ%ளட<க8 
அ?<க?( பயSப'Uத(ப'கிற-. 

■ உணOPசி உ%ளட<க8, ெபH8பாL8 உ#க% வeH(பUதி2= ஏ2ப 
உHவா<க(படலா8 (=ைறIதப\ச, மிதமான அ+ல- ஆழமான 
உணOPசி உ%ளட<க8). 

■ உணOPசி உ%ளட<க8 எ'U-< ெகாBடவOக% ெபH8பாL8 அ3ைவ 
அர#கி+ வeழிUதிHIத2கான சில நிைன_க% இH<=8. 

உ#க% மய<க மHI- நி)ணHடS உணOPசி உ%ளட<கUைத( 
பயSப'U-வைத( ப2றி க+I-ைரயாட_8, இதனா+ ந"#க% எSன 
வeH8)கிற"Oக% எSபைத அவOக% அறிவாOக%. 

ந"#க% இIத உணOPசி உ%ளட<கUைத ப2றி ேமL8 வeZவாக Sedation 
explainedஎSற எ#க% -B'( பeர]ரUதி+ ப?R#க%, இ-: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation எSற எ#க% வைலUதளUதி+ 
இH<கிற- 

உ"கள1 அ&ைவ சிகி+ைச 
நாள/& 
சா#ப%&வ( ம*+, திரவ, எ&1(2 ெகா5வைத 
நி+1(வ( ப*றி ம91(வமைன உ<க=2> ெதள@வான 
அறிB+1தCக5 ெகா&2க ேவE&,. இGத 
அறிB+1தCக5 H2கியமானைவ. நJ<க5 மய2கம9G( 
எ&1(2 ெகா5=,ேபா(, உ<க5 வய%*றிC உணB 
அCல( திரவ, இ9GதாC, அ( உ<க5 ெதாEைட ம*+, 
NைரயOரP2>5 வர2Q&,. இ( உ<க5 உய%92> 
ஆப1ைத ஏ*ப&1த2Q&,. 
உ#க7<= ந,-ழி0 ேநா2 இHIதா+, எ4ேபா5 உ7ண ேவ7&:, 
!;<க ேவ7&:, உ#க% அ3ைவ சிகிPைசயeS நாளM+ எ*ன ந,-ழி0 
ம>?5க( எ&@5<ெகா(ள ேவ7&: எSபைத( ப2றி உ#க% 
மHU-வமைனRடS சZபாO<க_8. 
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ந,Cக( Dைக4பE;4பவராக இ>?தாI, ந"#க% அ3ைவPசிகிPைச 
நாளS3 )ைகபe?<க<>டா-. ந"#க% ேபாைத மHIைத ஆவe வ?வUதி+ 
எ'U-< ெகா%ள_8 >டா-. 

ந,Cக( ம>?5கைள எ&@5< ெகா7;>?தாI , அIத நாளM+ ந"#க% 
எIத மாUதிைரகைள எ'<க ேவB'8 எSப- =றிU- .S மதி(பb\'< 
=WவeலிHI- =றி(பe\ட அறி_3Uத+க% உ#க7<=U ேதைவ(ப'8. 
எIதெவாH மாUதிைரையR8 ேதைவ<ேக2ப எ'U-<ெகா%ள ந"#க% ஒH 
.W#= தBண"ைர எ'U-< ெகா%ளலா8. 

வாOஃபZS, <ேளாபeேடா<ர+ அ+ல- Zவெரா<சாபS ேபாSற  ஏேதK: 
‘இர@த@ைத ெமலி<!:’ ம>?5கைளந"#க% எ'U-< ெகாBடா+, 
அவ2ைற எ'U-<ெகா%வைத எ(ேபா- நி3Uத ேவB'8 எS3 உ#க% 
ஆேலாசகHடS வeவாதி<க ேவB'8. இH(பeX8, இIத மHI-கைள 
உ\ெகா%வைத நி3Uதினா+ ஆபU-க% ஏ2படலா8, அத2= பதிலாக 
உ#க7<= மா23 மHI- பZI-ைர<க(படலா8. 

மHU-வமைன<= வர ேவB?ய ேநரUதி+ உ#க% உட+நிைல 
சZயe+ைல எS3 உணOIதா+, தய_ெச6- ஆேலாசைன ெபற வாO'<=( 
ேபாS ெச6ய_8. 

உ"க$ மய3க மAB, நி(ணைர9 சBதிGத* 

அ3ைவ சிகிPைச<= .S உ#க% மய<க மHI- நி)ணO உ#கைளP 
சIதி(பாO. ந"#க% அவOகைள இத2=.S சIதி<கவe+ைல எSறா+, 
உ#க7<= எIத மய<கமHI- வeH(பUேதO_க% ஏ2றைவ எSபைத 
அவOக% உ#க7டS கலIதாேலாசி(பாOக%. 

அதிக( பயe2சி ெப2ற ]காதார நி)ணOகளான மய<கமHI- 
>\டாளMகைளR8 ந"#க% சIதி<கலா8. எ#க% பeSவH8 
வைலUதளUதி+ அவOகளMS ப#= ம238 மய<க மHI- =W ப2றி 
ேமL8 ப?<கலா8: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  

ஒA ‘'_-ெமT’ (-E மAB, எ&G,3 ெகா$வ,) 
எ&G,3 ெகா$`த* 

மய<க மHI-<= .S ெகா'<க<>?ய மHI-களMS ெபயO இ-. 
ேநாையU த'<க, வயe2றி+ அமிலUைத< =ைற<க, வலி நிவாரணUைதU 
ெதாட#க, அ+ல- உ#கைள ஓ6ெவ'<க உதவ மHI-க% இH<கலா8. 
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உ"க$ அ2ைவ9 சிகி9ைச3< நY"க$ 
அைழ3க'ப&=ேபா, 

■ ஊழியOகளM+ ஒHவO உ#க7டS அர#கி2= வHவாO. 

■ ந"#க% மய<கமHI- ெகா'<=8 அைற<= ெச+L8 வைர, 
சாதாரணமாக உ#க% கBணா?, கா-ேக\க உத_8 சாதன8 ம238 
ப+வZைசகைள அணeயலா8. உ#க7<= ெபா- மய<க மHI- 
ெகா'<கவe+ைல எSறா+, அவ2ைற ெதாடOI- ைவUதிH<க .?R8. 

■ உ#க7<= ஓZடU- அ+ல- உடலிS =றி(பe\ட பாகUதி+ மய<க 
மHI- ெகா'(பதாக இHIதா+, ெஹ\ஃேபாSக% [ல8 இைசைய< 
ேக\க, உ#க% ெசாIத மிSனu சாதனUைத ந"#க% எ'U-P 
ெச+லலா8 (இைத உ#க% ெசவeலியHடS .Sேப சZபாO<க_8). 

■ ந"#க% ஊழியHடS ேசOI- அ3ைவ சிகிPைச அர#கி2= நடI- 
ெச+லலா8 அ+ல- ச<கர நா2காலியe+ / ப'<ைகயe+ அ+ல- 
த%7வB?யe+ ெச+லலா8. ந"#க% நடI- ெச+வதாக இHIதா+, 
ந"#க% வழ<கமாக உ'<=8 உ#க% ெசாIத அ#கி ம238 ெசH()கைள 
அணeயலா8. 

மய<க மHI- ெதாட#=வத2= .S), ந"#க% அ3ைவ சிகிPைச( 
ப=தி<= வH8ேபா- உ#க7<= வழ<கமான ம>@5வM ேசாதைனக( 
ெச6ய(ப'8. உ#க% ெபயO, உ#க% பeறIத ேததி, ந"#க% ெச6- 
ெகா%78 அ3ைவ சிகிPைச, சிகிPைச இட- அ+ல- வல- ப<கUதி+ 
ெச6ய(ப'கிறதா (ெபாHIதினா+), ந"#க% கைடசியாக எ(ேபா- 
சா(பe\vOக% அ+ல- ஏேதX8 அHIதின "Oகளா ம238 உ#க7<= 
ஏேதX8 ஒEவாைம இH<கிறதா ேபாSற ேக%வeக% ேக\க(ப'8. 
இUதைகய சZபாO()க% அைனU- மHU-வமைனகளML8 அ3ைவ 
சிகிPைச<= .S வழ<கமாகP ெச6ய(ப'பைவ. 

மய3க மAB, ெகா&3கG ெதாட"<வ, 

உ#க% மய<க மHI- மய<க அைறயe+ அ+ல- அ3ைவ சிகிPைச 
இய<க அைறயe+ ெதாட#கலா8. உ#க% மய<க மHI- நி)ணO ஒH 
பயe2சி ெப2ற உதவeயாளHடS பணe)ZவாO. மய<க மHI- நி)ணO 
அ+ல- உதவeயாளO உ#க% இதயU -?(), இரUத அWUத8 ம238 
பeராண வாRஅள_க% ( ம238 சில சமய#களM+ சில 
அதிக(ப?யானைவக% >ட)அளவeடU ேதைவயான இயIதிர#கைள( 
ெபா3U-வாO. 
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உ#க% )ஜ8 அ+ல- ைகயeS பeS)றUதி+ ஒH ெம+லிய ெமSைமயான 
பeளாn?< =ழாைய (ஒH ேகXலா) ஒH நர8)<=% ைவ<க ஒH ஊசி 
பயSப'Uத(ப'கிற-. 

அ2ைவ9 சிகி9ைசயIE ேபா, 

ஒH மய<க மHI- நி)ணO (அ+ல- அவOகளMS ேம2பாOைவயeS கீj 
பணe)ZR8 த=திவா6Iத மய<க மHI- பயe2சியாளO) அ3ைவP சிகிPைச 
.WவதிS ேபா-8 உ#க7டS இH(பாO, ேமL8 உ#க% நிைலைய மிக 
ெநH<கமாக< கBகாணe(பாO, ேதைவயான மய<க மHI-கைள 
ேதைவ<ேக2ப சZ ெச6வாO. ந"#க% வeழிUதிHIதா+ அ+ல- உணOPசி 
உ%ளட<க(ப?HIதா+, மய<க மHI- நி)ணO உ#க7<= 
உ3தியளM(பத2=8 ஓ6ெவ'<க உத_வத2=8 உ#க7டS ேபச.?R8. 

<Aதிேய1ற= 

சில அ3ைவ சிகிPைசகளMS ேபா- அ+ல- அத2=( பeற=, ந"#க% 
கணeசமான அள_ இரUதUைத இழ<கலா8. 

ேதைவ(ப\டா+, ந"#க% இழIத இரUதUைத ஈ' ெச6வத2= 
=Hதிேய2ற8 பயSப'Uத(படலா8. 

=Hதிேய2ற8 ம238 உ%ள ஏேதX8 மா23 வழிகைள( ப2றி ேமL8 
ந"#க%ெதZI- ெகா%ள வeH8பeனா+ தய_ெச6- உ#க% அ3ைவP 
சிகிPைச நி)ணO அ+ல- மய<க மHI- நி)ணZட8 ேக7#க%. ந"#க% 
அதிக தகவ+கைள NHS இைணய தளUதிL8 >ட< காணலா8: 
www.nhs.uk/conditions/blood-transfusion 

அ2ைவ9 சிகி9ைச3< பIற< 

■ அ3ைவP சிகிPைச அர#க8 அHகி+ உ%ள மi\ெடW() அைற<= 
ந"#க% அைழU-P ெச+ல(ப'வ "Oக%. 

■ மi\ெடW8 அைறயe+ ஒH உட+நல ெதாழி+ வ+LனZடமிHI- 
ந"#க% ேநZைடயான கவனM(ைப( ெப3வ "Oக%. அேத அைறயe+ ம2ற 
ேநாயாளMக78 இH(பாOக%. உ#க% இதய -?(), இரUத அWUத8 
ம238 ஆ<ஸிஜS அள_ கவனமாக கBகாணe<க(ப'8. உ#க7<= 
ஒH ப7வe+லாத பeளாn?< .க<கவச8 [ல8 வழ<கமாக 
ஆ<ஸிஜS ெகா'<க(ப'8. உ#க7<= ஒH ெசா\' மHI- 
ெகா'<கலா8 (உ#க% காXலா_டS இைண<க(ப\ட 
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ேநா6rBம#க% ஒழி<க(ப\ட திரவUதிS ஒH ைப, உ#கைள நS= 
ந"ேர2றமாக ைவUதிH<=8). 

■ உ#க7<= வலி அ+ல- ேநா6 இHIதா+, அத2= காலIதவரா- 
சிகிPைசயளM<க(ப'8. 

■ உ#க7<=< =?(பத2= ஏதாவ- வழ#க(படலா8.  

■ மய<க மHIதிலிHI- பா-கா(பாக ந"#க% மiB' வIததாக மi\ெடW() 
அைற ஊழியOக% திH(தி அைடR8ேபா-, ந"#க% மiB'8 வாO'<= 
அைழU-P ெச+ல(ப'வ "Oக%. 

வலி நிவாரணI 

இ'() அ+ல- .ழ#கா+ மா2றிSேபா-, மய<க மHI- உ#க% 
அ3ைவ சிகிPைச<=( பeற=, ெபா-வாக வலிைய< =ைற(பதி+ கவன8 
ெசLU-கிற-, ஆனா+ வலி எSப- மi\ெடW() ெசய+.ைறயeS ஒH 
இய+பான க\ட8. உ#க% அ3ைவP சிகிPைச<=( பeற= வலி 
நிவாரணUதிS ேநா<க8 வலிையU தா#க<>?யதாக மா2றி, உ#கைள 
எWIதிH<க அXமதிU- உ#க% )திய [\'கைள( பயSப'UதU 
ெதாட#க ைவ(ப-8 ஆ=8. வலிைய .2றிLமாக அக23வ- 
சாUதியமி+ைல, ஒH =றி(பe\ட அளவeலான வலி எதிOேநா<க 
ேவB?ய- தாS. 

வலி நிவாரண8 அளM(பத2கான சில வழிக% இ#ேக: 

வ>?@#வதA#, மாBதிைரக<, மாBதிைரக< அDல" திரவ@க< 

இ'() ம238 .ழ#கா+ மா2றி2=( பeற=, வலி நிவாரணUதி2= இ- 
ெபH8பாL8 பயSப'Uத(ப'8 .ைறயா=8. 

உGகைர #ளIைகக< 

இIத ெமW=ேபாSற -க%க% உ#க% பeS வழி(பாைதயe+ (மல<=ட+) 
ைவ<க(ப'கிSறன. அைவ எ(ேபாதாவ- பயSப'Uத(ப'கிSறன. 

நர56 அைட:6 மAJ5 6ற!"#Bத%& வழி 

இைவ அ3ைவ சிகிPைச<=( பeற= பல மணeேநர#க% அ+ல- 
நா\க7<= ஆ2ற+ வா6Iத வலி நிவாரணUைத ெகா'<=8. 

காய5 ஊ&/வD 

இ- அ3ைவP சிகிPைச<=( பeற= சில மணeேநர#க7<= உ#கைள 
வசதியாக இH<=8ப? ெச6R8. 
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உGெசNBதDக< 

நர8)<=% உ\ெசLUத+ ேபா'வதினா+ மிக வeைரவான வeைள_ 
உB'. கா+ அ+ல- பe\ட8 தைசயe+ ெகா'<க(ப'8 உ\ெசLUத+க% 
மிக_8 ெம-வாக ேவைல ெச6கிSறன. மாOஃபeS, ெபத?S அ+ல- 
ேகாvS ேபாSற த"வ "ர வலி நிவாரண மHI-க% ெகா'<க(படலா8. 

சில ேநர#களM+, ஏேதா ெதாIதிர_ இH<கிறெதSபத2=, வலி ஒH 
அறி=றியா=8, எனேவ ந"#க% அைத எ(ேபா-8 உ#க% 
ெசவeலியOகளMட8 )காO ெச6-, அவOகளMS ஆேலாசைனையR8 
உதவeையR8 நாட ேவB'8. 

ப3க வIைள\க$, ெபா,வான நிகa\க$ ம12= 
அபாய"க$ 

நவ "ன மய<க மHI-களM+ க'ைமயான பeரPசிைனக% ெபா-வாக 
இH(பதி+ைல. அபாயUைத .Wவ-மாக அக2ற .?யா-, ஆனா+ 
நவ "ன உபகரண#க%, பயe2சி ம238 மHI-க% மய<க மHI-கைள 
சமiபUதிய ஆB'களM+ மிக_8 பா-கா(பான ெசய+.ைறயாக 
ஆ<கிR%ளன. எ#க% வைலUதளUதி+ கிைட<=8 தனMநபH<கான 
ஆபU-களMS ேமL%ள -B'(பeர]ர#கைள தய_ ெச6- பாH#க%: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets 
மய<க மHI-<= எ'U-<ெகாBட பeற= ஏ2ப'8 மிக_8 ெபா-வான 
நிகj_க%, ெதாBைடயe+ இரண8, ேநா6 நிைல, தாக8, ந'<க8 ம238 
சிரா6() ஆகியவ2ைற உ%ளட<=8. த2காலிக நிைன_ இழ() 
ஏ2படலா8; 60 வய-<= ேம2ப\டவOக7<=<= இ- அதிகமாக( 
ெபா-வான-. 

ப2க7<= ேசத8, நர8)<= ேசத8 உ%ளM\ட அZய அபாய#க% உ%ளன. 
ஒH மHI-<= க'ைமயான ஒEவாைம எதிOவeைன 10,000-+ 1 நபH<= 
ஏ2படலா8 என மதி(பeட(ப\'%ள-. 

ந"#க% உ#க% மய<க மHI- எ'U-<ெகாB'8 உணO_டS இH(ப- 
ேபாSற மிக_8 அZதான ஆபU-8 (20,000-+ 1) இH<கிற-. மய<க 
மHIதிS வeைளவாக ேநர?யாக இற<=8 ஆபU-, 100,000 இ+ 1 நபH<= -
உட+நிைல சZயாக இHIதேபாதிL8- ஏ2படலா8 என 
மதி(பeட(ப\'%ள-. 
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இIத நிகj_கைளR8 அபாய#கைளR8 =ைற<க மய<க மHI- 
நி)ணOக% மிக அதிக அ<கைற எ'U-<ெகா%கிறாOக%. இIத ஆபU-க% 
ம238 அவ2ைறU தவeO(பத2= எ'<க(ப\ட .SெனPசZ<ைகக% 
=றிU- உ#க% மய<க மHI- நி)ணO உ#க7<= >'த+ தகவ+கைள 
வழ#க .?R8. 

மய<க மHI-களM+ ெபா-வான நிகj_க% ம238 அபாய#க% ப2றிய 
ெதா=(ைப எ#க% இைணயதளUதி+ காணலா8: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-at-a-glance-infographics 
வய- ம238 உட+நல< கவைலக% அதிகமாகி வHவதா+, உ#க% 
கா+க% அ+ல- rைரயbரலி+ இரUத< க\?க% அதிகZ<=8 அபாய#க% 
உ%ளன ம238 இதய ேநா6 ம238 ப<கவாத8 ம238 அ3ைவP 
சிகிPைச ேநரUதி+ மரண8 >ட அதிகZ<=8 அபாய#க% உ%ளன. இIத 
அபாய#கைள உ#க% அ3ைவ சிகிPைச நி)ணO, மய<க மHI- நி)ணO 
அ+ல- .S மதி(பb\' =W_டS ந"#க% வeவாதி<க ேவB'8. 
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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$. 

ந"#க% எ'ன நிைன+கிற"-க% எ'பைத0 
ெசா45#க% 
இIதU -B'(பeர]ரUைத ேம8ப'U-வத2கான பZI-ைரகைள நா#க% 
வரேவ2கிேறா8.  

ந"#க% >ற வeH8)8 கHU-க% ஏேதX8 இHIதா+, தய_ெச6- 
அவ2ைற< கீjவH8 மிSனwசL<= அX()#க%: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

மய<க ம>?5 நிDணPகளQ* ராயI கIR- 
சOPசி+ ஹ_n, 35 ெர\ லயS ச-<க8, லBடS WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

ஐ"தா% பதி() ப*(ரவ- 2020 

இIத -B'(பeர]ர8 ெவளMயeட(ப\ட [S3 ஆB'க7<=% 
ம3சீரா6_ ெச6ய(ப'8. 
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