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ஒ" ெபா& உண)*சிந./கி 
அ2ல& உண)*சி 
உ4ளட/க7 ெச8& 
ெகா9ட ஒ"வைர= 
பராம?=ப& 
சிகி$ைச&காக உண*$சி உ+ளட&க. ெச01ெகா2ட அ4ல1 ஒ7 ெபா1 
உண*9ந;&கிய=> கீ@ ஒ7 ெசய4Aைற ெச01 ெகா2ட எ>Dைடய ஒ7 
உறவ=ன* அ4ல1 ந2பைர வ ;HI&J அைழL1$ ெச4M.பN நா> 
ேகHI&ெகா+ளP பHI+ேள>.  

நா# எ#ன எதி(பா(*க ேவ./0? 
உண*$சி உ+ளட&க ம7R1 அ4ல1, உண*$சிந;&கி, சில ேநாயாளSகT&J 
அவ*களS> சிகி$ைச&JP ப=றJ சUV JழPபLைதX. நிைலயUற 
த>ைமையX. ஏUபIL1.. A&கியமாக, அ1 அவ*களS> ANெவI&J. 
த>ைமையP பாதி&J. அதனா4 அவ*களா4 ெதளSவாக சிRதி&க 
ANயாம4 ேபாகலா.. அதனா4 இ1 அILத நா+ வைர, 24 மண= ேநர[க+ 
வைர ந;N&கலா.. தய9 ெச01 இRத சமயLதி4 அவ*கைள கவனSL1& 
ெகா+T[க+. 

என1 ந.ப( அ3ல1 உறவ7னைர நா# எ:ேபா1 
அைழ<1* ெகா>ள @AB0? 
ம7L1வமைனய=4 உ+ள ஊழிய*க+, அவ*க+ ம]Hெட^Rத ப=றJ 
அவ*கTட> ெச4ல ந;[கT. இ7&J.ேபா1 மHIேம அவ*கைள 
வ ;HNUJ$ ெச4ல அDமதிPபா*க+. ந;[க+ 18 வய1&J ேமUபHடவராக 
இ7&க ேவ2I., ேமM. அவ*கைள கா* அ4ல1 டா&ஸி `ல. 
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வ ;HNUJ அைழL1$ ெச4ல ேவ2I. - ெபா1 ேபா&JவரLதி4 ேபாவ1 
உசிதம4ல. 

சில ேநாயாளSக+ உண*$சி உ+ளட&க. அ4ல1 அVைவ$ 
சிகி$ைசலி7R1 ம]Hெடழ, மUறவ*கைள வ=ட அதிக ேநர. எIPபதா4, 
அவ*களா4 சaயான ேநரLைத ெசா4ல ANயா1.   

நா# எ#ன ெசDய ேவ./ெம#G எ#னHட0 
ெசா3ல:ப/மா? 
டா&ட*க+ த[க+ ெசய4Aைற&JP ப=றJ எ>ன ெச0ய ேவ2I., 
மUV. அவ*க+ bIதலான ம7R1க+ எI&க ேவ2Iமா எ>பைத 
எ^L1Pc*வமாக அறி9VL1வா*க+.  

தய9ெச01, இRத அறி9VLத4கைள உ[க+ உறவ=ன* அ4ல1 
ந2ப7ட> பNL1, அவ*க+ அைத$ ெச0வைத உVதிPபILதி& 
ெகா+T[க+.  

ந;[க+ அ4ல1 அவ*க+, வ ;HNUJ வRத ப=றJ அவ*களS> சிகி$ைச 
JறிL1 ஏேதD. கவைலக+ இ7Rதா4 ெதாட*d ெகா+ள ஒ7 
ெதாைலேபசி எ2 இ7&J.. 

எ#Jைடய ந.ப# அ3ல1 உறவ7ன( வ KLA3 எ#ன 
ெசDய ேவ./0? 
அவ*க+ ஜா&கிரைதயாக ம]Hெட^வதி4 உத9வதUகாக, அவ*க+, 
ஓ0ெவI&க ேவ2I.. 

அவ*க+ நிைலயUற நிைலய=4 இ7Rதா4, அவ*கT&J ேதைவPபHடா4 
அவ*க+ உ[கTட> நட&க ேவ2I., மUV. ANRதா4 
பN&கHIகைளL தவ=*&க ேவ2I.. 

அவ*கTைடய ம7L1வ* ேவ2டா. எ>V ெசா>னாேல தவ=ர, அவ*க+ 
அவ*கTைடய வழ&கமான ம7R1கைள எIL1& ெகா+ள ேவ2I.. 

அவ(க> எ#ன ெசDய* Mடா1? 
ஒ7 ஊண*$சிந;&கி எIL1&ெகா2ட ப=றJ அ4ல1 ஒ7 உண*$சி 
உ+ளட&க ம7R1 ெகாI&கPபHட ப=றJ, 24 மண= ேநர. வைர அவ*க+ 
ெதளSவாக சிRதி&க ANயாம4 ேபாகலா.. இRத காலகHடLதி4 அவ*க+ 
ப=>வ7பைவகைள ெச0ய&bடா1: 
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■ JழRைதக+ அ4ல1 ப=ற நப*கைள அவ*களS> பராமaPப=4 
ைவL1&ெகா+ள&bடா1 

■ ஒ7 வாகனLைதேயா அ4ல1 ஒ7 ைச&கிைளேயா ஓHட&bடா1 

■ சைம&கேவா அ4ல1 எRத ஒ7 இயRதிரLைதP பய>பILதேவா bடா1 

■ அவ*களS> உட4நிைல சaயாக இ7&கிற1 எ>V அவ*க+ 
உண*RதாM. bட, எRத ஒ7 A&கிய AN9கைளX. எI&க&bடா1 

■ ச`க ஊடக[களS4 எைதX. ெவளSய=ட&bடா1 

■ ம1 JN&க&bடா1. 

 
 

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$. 
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ந"#க% எ'ன நிைன+கிற"-க% 
எ'. எ#கள0ட2 ெசா67#க% 
இRத 12IPப=ரhரLைத ேம.பIL1வதUகான பaR1ைரகைள நா[க+ 
வரேவUகிேறா..  

ந;[க+ bற வ=7.d. க7L1&க+ ஏேதD. இ7Rதா4, அைவகைள 
ப=>வ7. மி>னiசM&J அDPd[க+  patientinformation@rcoa.ac.uk  

மய#க ம%&' நி*ண,கள./ ராய2 க234 (Royal College of 
Anaesthetists) 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

!த# பதி&' 2018 

இRதL 12IPப=ரhர., ப=ரha&கPபHட ேததிய=லி7R1 `>V 
ஆ2IகT&J+ மVபaசீலைன ெச0யPபI.. 

© 2018 Royal College of Anaesthetists 
ேநாயாள& தகவ* ெபா-.க/ தயா01பத2காக, இ4த5 6781ப9ர;ர< நக* எ8>க1படலா<. 
தயAெசC6, இ4த உ7ைம Gல5ைத ேம2ேகா/ கா.8Hக/. இ4த 6781ப9ர;ர5திJ ஒ- 
பLதிைய நMHக/ ம2ெறா- ெவள&யO.P* பயJப85த வ9-<ப9னா*, ெபா-5தமான ஒ1Rத* 
வழHக1பட ேவ78< ம2T< ேலாேகா>க/, ப9ரா7PH ம2T< படHக/ அக2ற1பட ேவ78<. 
இJனV< அதிக தகவW>L எHகXடJ ெதாடYR ெகா/ளA<. 

 

 


