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ேதா$ப&ைட, ேம*ைக 
அ-ல/ ைகய1- 
அ2ைவ4சிகி4ைச 
ெச8/ ெகா$வத*கான 
நர<= மர>=க$ 
இ"த$ %&'(ப*ர,ர-, ேதா0ப1ைட, ேம5ைக அ8ல% ைகய*8 
அ;ைவ= சிகி=ைச@காக நர-B மர(B ெசD% ெகா0ள நிைன@G- 
எவI@Gமான ஒK;. ெபா% உணN=சி நO@கி வ*I-பாதவNகP@G 
அ8ல% அQ(பைடயாக இI@G- உட8நிைலகளRK காரணமாக 
அவNகளRK அ;ைவ= சிகி=ைச ஒI நர-B மர(B Sல- ெசDய(பட 
ேவ&'ெமK; பT"%ைர@க( ப1டவNகP@G இ% Gறி(பாக 
ஆNவமளR@G-. 

அ;ைவ= சிகி=ைச@G ஒI நர-B மர(B ெசD%ெகா&ட 
ேநாயாளRகளRK உதவ*WடK மய@கமI"% நிBணNகளா8 இ"த$ 
%&'( ப*ர,ர- எXத(ப1' உ0ள%. 

நர#$ மர&$க( ப*றி 
!யநர%!& ப()ன+ (ப(ரா-கிய+ ப(ள-ச2) மர&! 

ப"ரா%கிய) ப"ள%ச, எ.ப/ உ1க2 க34தி678 உ1க2 அ%72க:%78 
இைடய") உ2ள நர8?கள@. ெதா7Bபா78. உ1க2 ேதா2பDைட Eத) வ"ர) 
Gன@ வைர - உ1க2 ைக%7 இய%க4ைதI8 உணKைவI8 வழ178 அைன4/ 
நர8?க:8 இதி) உ2ளன. 

ஒN ப"ரா%கிய) ப"ள%ச, மரB? எ.ப/ உ1க2 க34/, க34/BபDைட 
எP8? அ)ல/ அ%72 ப7திகைளR S6றி ஒN ஓVட4/ உணKRசிநW%கிைய 
ஒN ஊசி Yல8 ெகாZBபதா) இ[த நர8?கள@) பயண8 ெச\I8 
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தகவ)கைள4 'தைட' ெச\வ/ (வலி சமி%ைஞக2 உDபட). ஊசி%7B ப"ற7, 
உ1க2 ைக மர4/Bேபா\, கனமாக^8, அைசவ6றதாக^8 ஆகி, நW1க2 எ[த 
வலிையI8 உணரE`யா/, இNBப"a8 உ1க2 ேம6ைக உ1க:%காக 
நகK4தBபZ8 ேபா/ நW1க2 இ.னE8 bட அைசவ/ ம6c8 த2:வ/ 
அ)ல/ இ3Bப/ ேபா.ற உணKைவ உணரலா8.  

ஒN ப"ரா%கிய) ப"ள%ச, மரB? எ.ப/, ேதா2பDைட ம6c8 /அ)ல/ ைக 
மர4/Bேபா78ப` வ`வைம%கBபDZ2ள/. சில deநிைலகள@) ெபா/ 
உணKRசிநW%கி%7B பதிலாக இைதB பய.பZ4தலா8- ெபா/ 
உணKRசிநW%கிய"னா) அதிக ஆப4/ ஏ6பட%b`ய மN4/வ நிைலைமக2 
ெகாgட ேநாயாள@க:%7 இ/ 7றிBபாக சாதகமான/. ஒN நர8? மரBப". கீe 
அcைவR சிகிRைச ெச\/ ெகா2வதி. ம6ெறாN ந.ைம, ெபா/ 
உணKRசிநW%கிகளா) ஏ6பட%b`ய சா4தியமான சில சி%க)கைள4 
தவ"K%கலா8, அதாவ/ உட)நிைல சVய")லாம) இNBப/ அ)ல/ 
ெதாgைட இரண8 இNBப/ ேபா.றைவ (கீe%கgட வைல4தள4திP2ள 
நW1க:8 உ1க2 உணKRசிநW%கிI8 எ.ற எ1க2 /gZB ப"ரSர4ைதB 
பாN1க2: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources). 

நW1க2 வ"N8ப"னா), ப"ரா%கிய) ப"ள%ச, மரB?%காக உDெசP4த)க2 
எZ4/% ெகா2:8 ேபா/ ம6c8/அ)ல/ அcைவR சிகிRைசய". ேபா/, 
உ1க:%7 உணK^ நW%கிக2 ெகாZ%கBபடலா8. இ/ உ1கைள ஆSவாசமாக 
அ)ல/ i%க%கல%கமாக உணர ைவ%கலா8 ஆனா) நW1க2 E6றிP8 
மய%கமைடய மாDjKக2 ம6c8 உ1க2 S6cB?ற1கைளBப6றி 
உ1க:%74 ெதV[திN%கலா8. 

ஒN ப"ரா%கிய) ப"ள%ச, மரB? அcைவR சிகிRைச%7B ப"ற7 24 மண" 
ேநர1க2 வைரய") வலி நிவாரண8 அள@%க E`I8 எ.றாP8, சில 
ப7திகள@) 48 மண" ேநர1க2 வைரய") 7ைற[த அ)ல/ மா6றBபDட 
உணK^ இN%கலா8. இ/ ஒN ெபா/ உணKRசி நW%கிIட. இைண[/ 
ெகாZ%கB படலா8. அதாவ/, அcைவR சிகிRைசய". ேபா/ நW1க2 உணKRசி 
இ)லாம) இN[/ அத67B ப"ற78 உ1க:%7 வலி நிவாரண8 இN%78 
அabல8 இN%கிற/. 

உ1க2 மய%கமN[/ நி?ணK, இN%78 வ"NBப4 ேதK^கைளI8, உ1க:%7 
எ/ சிற[த/ எ.பைதI8 bற E`I8. இ[த சிறB? நர8? மரBைப, அைன4/ 
மய%கமN[/ நி?ணKக:ேம ெச\யE`I8 எ.ப/ தவc எ.பைத 
நிைனவ") ெகா2க.  
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ஒ5 ப(ரா-கிய+ ப(ள-ச2 மர&ப() ந)ைமக7 

■ ப"6பாZ சிற[த வலி நிவாரண8.  

■ வPவான வலி நிவாரண"கள@. 7ைறவான ேதைவ- இைவ உ1கைள உட8? 
சVய")லாம) உணர ைவ4/ மலRசி%கைல ஏ6பZ4த% bZ8. மிக^8 
அVதாக, நW1க2 அைவகைள அதிக நாDக2 எZ4/% ெகாgடா), அவ6றி67 
அ`ைமயா78 ஆப4/ உ2ள/. 

■ ஒN ெபா/ உணKRசிநW%கி அத. அபாய1க2 ம6c8 ப%க வ"ைள^க2 உDபட 
தவ"KBப/. ஒN ெபா/ உணKRசிநW%கிய". ப%கவ"ைள^கள@) உட)நிைல 
சVய")லாைம, ெதாgைடய") இரண8 ம6c8 i%க%கல%க8 
உ2ளட178. 

■ சீ%கிரேம எ3[திN%க E`வ/ ம6c8 நடமாZவ/ ம6c8 
மN4/வமைனைய வ"DZ வ"ைரவ") ெவள@வNவ/. 

ேவ: நர%! மர&!க7 

உ1க2 அcைவRசிகிRைச, ைக அ)ல/ E.ைகய") இN[தா) ேம6ைகய". 
கீேழ உ2ள ஒN நர8?கள@) ைக%7 அNகி) ஒN நர8? மரB? 
ெச\யE`யலா8. உ1க2 மய%கமN[/ நி?ணK உ1க:ட. 
வ"NBப4ேதK^கைள கல[தாேலாசி%க E`I8. 

ஆKஏ-Iேக, ஓVட உணKRசிநW%கி%கான ஒN சிறB? சYக8, ேநாயாள@க:%காக 
ஒN தகவ) காெனாலிைய4 தயாV4திN%கிற/:நர8? மரB?க2: 
ேநாயாள@க:%7 ஒN தகவ) காெனாலி 
www.ra-uk.org/index.php/patient-info-video  

அ"ைவ% சிகி%ைச)* +,- 
ந"#க% ஒ' தி*டமி*ட அ.ைவ1 சிகி1ைச ெச45 
ெகா%வதாக இ'8தா9, அ.ைவ1சிகி1ைச:; சில வார#க% 
அ9ல5 நா*க>:; ?@A ந"#க% ஒ' அ.ைவ1 
சிகி1ைச:; ?8ைதய மதிCபE*F ம'8தகGதிH; அைழ:கC 
படலாJ. இ@ன?J சிறிய அ.ைவ1 சிகி1ைச:;, சில 
ேநர#களO9, ஒ' ெசவPலியQ உ#களOடJ சில ேக%வPகைள: 
ேக*க ஒ' ெதாைலேபசி அைழCைப ஏHபாF ெச4வாQ.  
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தய^ ெச\/ உ1க:ட. ப".வNபைவகைள% ெகாgZ வாN1க2:  

■ த6ேபா/ எZ4/%ெகா2:8 மN[/க:%கான மN4/வV. பV[/ைர 
அ)ல/ உ1க2 மN[/கைள அத. E3ைமயான பா%ேகஜி1கி) எZ4/ 
வர^8 

■ உ1க2 இர4த4ைத ெமலிதா%7வத6காக நW1க2 ஏதாவ/ மN[/கைள 
எZ4/% ெகாgடா), E. மதிBபlZ ெச\I8 73வ"67 இ/ ெதV[திNBப/ 
E%கிய8, ேமP8 அcைவR சிகிRைச%7 E. இ[த மN[/கைள நிc4த 
ேவgZமா எ.பைத கல[தாேலாசி%க^8 

■ ேவc மN4/வமைனகள@) ெச\/ ெகாgட பVேசாதைனக2 ம6c8 
சிகிRைசப6றி உ1கள@ட8 ஏதாவ/ தகவ)க2 இN[தா)  

■ உணKRசிநW%கி எZ4/% ெகாgடதா) உ1க:%ேகா அ)ல/ உ1க2 
7Z8ப4தினN%ேகா ஏதாவ/ ெதா[திர^க2 இN[திN[தா)  

■ சமmப4தி) எZ4த இர4த அ34த அளவ WZக2 ஏதாவ/ இN[தா). 

ஒN மய%கமN[/ நி?ணைர நW1க2 மN[தக4தி) ச[தி%கலா8. 
இ)ைலெயன@), அcைவRசிகிRைசய.c மN4/வமைனய") நW1க2 உ1க2 
மய%கமN[/ நி?ணைர ச[திBபlKக2.  

உ.க( மய0க ம123 நி$ண5ட# ந7.க( ேக9க 
வ;1#ப0<=ய ேக(வ;க( 
1 உDெசP4தைல யாK ெச\வாKக2? 

2 அcைவRசிகிRைசய". ேபா/ நா. எ.ன உணNேவ.? 

3 இ[த மாதிVயான உணKRசிநW%கிைய எZ4/% ெகா2வதா) என%7 ஏேதa8 
7றிBபான ஆப4/%க2 உ2ளதா? 

4 ெபா/ உணKRசிநW%கிய"லிN[/ என%7 ஏேதa8 அதிகமான ஆப4/ 
உ2ளதா?  

5 என%கான சிற[த வ"NBப4ேதK^ எ.ன? 

6 மரB? ேவைல ெச\யாததா) நா. வலிைய உணர ேநK[தா) எ.ன ஆ78? 
இ/ எ4தைன Eைற ஏ6பZகிற/? 

7 ஏ. ேம6ைக எBேபா/ மcப`I8 இய)பாக உணN8? 

8 மரBப". ப". வ"ைள^க2 7றி4/ நா. கவைலBபDடா) எ[த எgைண 
அைழ%க ேவgZ8? 
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எ1க:ைடய 'கDZ%ேகாBபான உட) அைமB?ட. ேம8பDட நலEட. 
வ"ைரவ")' வள1க2 உ1க2 அcைவRசிகிRைச%7 நW1க2 கDZ%ேகாBபாக 
ம6c8 ேம8பDZ தயாராவத67 ேவg`ய தகவ)கைள அள@%78. அதிக 
தகவ)க:%7 எ1க2 இைணயதள4ைத தய^ ெச\/ பாN1க2: 
www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner 
க)nV இைணயதள4தி) இ.னE8 அதிக4 தகவ)/gZB ப"ரSர1கைள 
நW1க2 காணலா8: www.rcoa.ac.uk/patientinfo. இ[த4 /gZB ப"ரSர1க2 
உ1க2 மN4/வமைனய". உணKRசிநW%கி4 /ைற அ)ல/ E.மதிBபlDZ 
மN[தக4தி) bட கிைட%கலா8. 

அ"ைவ% சிகி%ைச நாள," 
உணU மH.J பானJ பHறி ம'G5வமைன உ#க>:;G 
ெதளOவான அறிU.Gத9கைள வழ#க ேவVFJ. இ8த 
அறிUைரக% ?:கியமானைவ. ந"#க% மய:கம'85 
எFG5: ெகா%>Jேபா5, உ#க% வயPHறி9 உணU அ9ல5 
திரவJ இ'8தா9, அ5 உ#க% ெதாVைட:;% மH.J 
XைரயEர9 வைர வ85 உ#க% உயP':; ஆபGைத 
ஏHபFG5J.  

ஊசி எAB30 ெகா(EதG 
நர8? மரB? ெச\/ ெகா2ள வழ%கமாக, நW1க2 அcைவRசிகிRைச அர1கி67 
அNகி) உ2ள ஒN அைற%7 அைழ4/R ெச)லBபZவ WKக2. 

ப"ரா%கிய) ப"ள%ச, மரBப"6கான ஒN ஊசி, உ1க2 க34தி. 
ப%கவாD`ேலா, அ%7ள@ேலா அ)ல/ உ1க2 க34/B பDைட எP8ப"67 
அNகிேலா இN%கலா8. Eழ1ைக அ)ல/ ேம6ைக, மண"%கDZ அ)ல/ 
ைகய"P2ள இதர நர8?க2 மர%க ைவ%கBபடலா8.  

ஊசி%7 E., உ1கைள ஆSவாசBபZ4தி கவைலகைள% 7ைற%க உ1க:%7 
ஒN உணK^நW%கி வழ1கBபடலா8. நW1க2 ஒN ெபா/ உணKRசிநW%கிI8 
ேசK4/ எZ4/% ெகாgடா), இ/ ஊசி%7 E.னேரா அ)ல/ ப".னேரா 
ெகாZ%கBபடலா8. 
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ஊசி ேபாZ8 இட8 S6றிI2ள ேதா) S4த8 ெச\யBபZ8 ேமP8 ஓVட4/ 
உணKRசிநW%கி%கான ஒN சிறிய ஊசி உ1க2 ேதாைல மர4/B ேபாகR ெச\யB 
பய.பZ4தBபZ8- அ/ திS%க:%7 உ2ேள ெச)P8 ேபா/ சிறி/ வலி%78. 
மய%க மN[/ நி?ணK ஒN அ)Dராச^gD இய[திர8 ம6c8/ அ)ல/ 
ைகய") திjKSVB? ஏ6பDZ நர8?கைள கgZப"`%க உத^8 இய[திர4ைதB 
பய.பZ4/வாK. 

ெபN8பாலான ம%க2 இ[த உDெசP4த), ஒN இர4த நாள4தி) காaலாைவ 
உ2ேள ெசP4/வைதவ"ட அதிகமாக வலிBபதி)ைல எ.c உணNகிறாKக2. 
ஒN காaலா ம6c8 ெபா/ உணKRசிநW%கி ப6றிய அதிக வ"வர1க:%7, தய^ 
ெச\/ நW1க:8 உ1க2 உணKRசி நW%கிI8எ.ற எ1க2 /gZBப"ரSர4ைதB 
பாN1க2. இ/ எ1க2 கீe%கgட இைணயதள4தி) இN%கிற/: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources  
உ1க2 ேம6ைக ெவ/ெவ/Bபாக உணர4ெதாட1கி உDbDெசறிவாக இN[/ 
ப".னK இcதியாக கனமாக^8 மர4/BேபாI8 இN%78. உDெசP4த) 
ேவைல ெச\வத67 Sமாராக 20 Eத) 40 நிமிட1க2 வைர ஆ78. உ1க2 
ேம6ைக ம6c8 ேதா2பDைடய". ெவoேவc ப7திகள@) நW1க2 
உணர%b`ய ஊNத) உணK^கைள மய%க மN[/ நி?ணK பVேசாதிBபாK. 
அ[த மரB? ந.றாக ேவைல ெச\கிற/ எ.c மய%க மN[/ நி?ணK திNBதி 
அைடI8 வைர நW1க2 அர17%7 அைழ4/R ெச)லBபட மாDjKக2. 

மரB? E3ைமயாக ேவைல ெச\யவ")ைல எ.றா), உ1க:%7 அதிகமான 
உணKRசி நW%கிI8, bZத) வலி நிவாரண8 அ)ல/ ெபா/ உணKRசி நW%கிI8 
வழ1கBபZ8. 

அIைவKசிகிKைசய;L ேபா3 
நW1க2 வ"N8ப"னா) தவ"ர, அcைவRசிகிRைச ெச\யBபZவைத நW1க2 காண 
E`யாத வைகய") ஒN திைர நிைலநிc4தBபZ8.  

அcைவRசிகிRைசய". ேபா/ தைலேபசிய". Yல8 உ1க2 ெசா[த 
சாதன4தி) இைசைய நW1க2 ேகDக E`I8 - இ/ சா4தியமா எ.c 
ேக:1க2.  

ஒN அcைவ அர17 எ.ப/ பரபரBபான இட8 - ெபா/வாக அர17கள@) ஐ[/ 
Eத) எDZ ேபK வைர இNBபாKக2, ஒoெவாNவN8 உ1கைளB பாK4/% 
ெகா2வதி) த1க2 ப1ைக% ெகாgZ2ளனK. உ1க2 மய%க மN[/ 73வ". 
உcBப"னK அcைவ சிகிRைச E3வ/8 உ1க:ட. இNBபாK, சில 
சமய1கள@) அண"ய". ம6ற உcBப"னKக:8 உ1க:ட. ேபசலா8 ம6c8 
உ1க2 கவன@B?%7 உதவலா8. 
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அதிக பய"6சி ெப6ற Sகாதார நி?ணKகளான மய%க மN[/ /ைணைமயைர 
நW1க2 ச[தி%கலா8. வைல4தள8: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 
எ.ற இைணயதள4தி) அவKகள@. ப17 ம6c8 மய%க மN[/ 73 ப6றிI8 
ேமP8 நW1க2 அறி[/ ெகா2ளலா8  

நW1க2 மய%கமான நிைலய") இN[தா), நW1க2 நிதானமாக^8 
மய%கமாக^8 இNBபlKக2. ேலசான ெநகிழி Eக4திைர Yலமாக உ1க:%7 
ப"ராணவாI வழ1கBபடலா8. அcைவ அர17கள@) நட[த நிைன^க2 
இN[தாP8 bட, அைவக2 ஒD`%ெகாg`N%கலா8. 

அைமதிqDட) ப6றிய bZத) தகவ) அறிய, தய^ ெச\/ அைமதிqDட) 
ப6றி வ"வரமாக எ1க2 வைல4தள4தி) கிைட%78: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation  
நW1க2 ெபா/ உணKRசி நW%கிய". ேபா/, அcைவRசகிRைசையB ப6றி 
உ1க:%7 எ/^8 நிைனவ") ெகா2ள E`யா/. 

அIைவKசகிKைச0M& ப;றM 
மரB? ேவைல ெச\I8 ேநர4தி) உ1க2 ைக மிக^8 கனமாக இN%78, 
ேமP8 உ1க2 தைசக2 மmgZ8 ேவைல ெச\ய4 ெதாட178 வைர ஒN 
காய8பDட ைகைய4 தா178 i%கி Yல8 ஆதV%க ேவgZ8. அ.றாட 
ெசய)கைளR ெச\ய உ1க:%7 யாராவ/ உதவ"4 ேதைவBபடலா8. 

நர8? மரBப". ேபா/ உ1க2 வ"ர)கள@) ஊசி%74த)கைளI8 ம6c8 
ஊசிகைளI8 ெகாgZ அaபவ"%கலா8. இ/ E6றிP8 சாதாரணமான/. 

வ 79=லி12தப= கவனPBதG 
காய8பDட ைகைய4 தா178 i%கி பய.பZ4தினா) உ1க2 ேதா:%7 
ஆதரவாக^8 ம6c8 பா/காBப"6காக^8 இN%78. உ1க2 ைகய") எ1ேக 
காய8 இN%கிற/ எ.பைத நW1க2 அறி[திN%க மாDjKக2, அதனா) இத. 
வ"ைளவாக காயமைடய%bZ8. இ[த உணKவ".ைம ெபா/வாக 48 மண" ேநர8 
வைர நW`%78. 

■ தW அ)ல/ கதிKவ Wசி ேபா.ற ெவBப Yல1கைளR S6றி சிறB? கவன8 
ெசP4/1க2. உ1க2 ேதா2பDைட உணKRசிய6ற நிைலய") 
இN%78ேபா/ நW1க2 உணKRசிையI8 ெவBப4ைதI8 உணர மாDjKக2. 

■ எ[திர1க2 அ)ல/ வ WDZ உபேயாக உபகரண1கைளB பய.பZ4/வைத4 
தவ"K%க^8. உ1க2 ேதா2பDைட எ[த உணK^8 இ)லாதேபா/ காய8 
அதிகமாக இN%க%bZ8. 
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■ மN4/வமைனய". அறி^c4தலி. ப`, மரB? நW178 E.? உ1க2 வலி 
நிவாரண மN[/கைள எZ4/% ெகா2ள4 ெதாட171க2. வலி திjெர.c 
ெதாட178 எ.பதா) இ/ E%கியமான/. 

ேம;% உதவ( 

ப".வNவனவ6றி) நW1க2 அவசர மN4/வ ேசைவகள@. உதவ"ைய நாட 
ேவgZ8: 

■ வ"வV%கBபடாத YRS4 திணறைல நW1க2 உணKகிறWKக2 

■ உ1க2 மா4திைரகளா) கDZBபZ4தBபடாத கZைமயான வலிைய நW1க2 
அaபவ"%கிறWKக2. 

அcைவ சிகிRைச%7 இரgZ நாDக:%7B ப"ற7 அ[த மரB? E3ைமயாக 
சVயாகவ")ைல எ.றா), உ1க2 ெவள@ேய6ற ஆவண1கள@) ெகாZ%கBபDட 
எgைண அைழBபத. Yல8 உ1க2 மய%க மN[/ நி?ணைர4 ெதாடK? 
ெகா2ளலா8.  

ப0க வ;ைளRக(, சி0கGக( ம*I# அபாய.க( 
நவ Wன மய%க மN[/கள@), கZைமயான சி%க)க2 அசாதாரணமான/, ஆனா) 
ஆப4ைத E3ைமயாக தவ"K%க E`யா/. நவ Wன மN[/க2, உபகரண1க2 
ம6c8 பய"6சி ஆகியைவ சமmப4திய ஆgZகள@) மய%க மN[/கைள 
மிக^8 பா/காBபான ெசய)Eைறயாக ஆ%கிI2ளன. 

ெசா6கைளI8 எgகைளI8 எoவாc வ"ள%7கிறாKக2 எ.பதி) ம%க2 
ேவcபZகி.றனK. இ[த அள^ உதவ வழ1கBபZகிற/. 

இ[த ப"Vவ") ெகாZ%கBபDZ2ள அைன4/ ஆப4/கைளI8 தவ"K%க மய%க 
மN[/ நி?ணKக2 மி7[த கவன8 ெசP4/கிறாKக2. இ[த ஆப4/க2 ம6c8 
அவ6ைற4 தவ"KBபத67 எZ%கBபDட E.ெனRசV%ைகக2 7றி4/ உ1க2 
மய%க மN[/ நி?ணK உ1க:%7 bZத) தகவ)கைள வழ1க E`I8. 
இைணயதள4தி) ேநாயாள@ய". தகவ) ப%க1கள@லிN[/ bZத) 
தகவ)கைளI8 நW1க2 காணலா8: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets  

ேதா7ப>ைடய(+ நர%! மர&!களா+ ஏAபB% அபாயDக7 

■ க34தி. ப%க4தி) உDெசP4/த) ேபா/: கரZEரடான 7ர), /ள@ 
கgண"ைம, உ1க2 பாKைவய") ஏ6பZ8 மா6ற1க2 ம6c8 YRS4 
திணற) ஏ6பZ8. இ[த ப%க வ"ைள^க2 ெபா/வானைவ ம6c8 மரB? 
வ"Z8 ேபா/ வ"லகிவ"Z8.  
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■ க34/B பDைட எP8? S6றி உDெசP4/த) Yலமாக: ஒN அVய ஆப4/ 
உ2ள/: Gைரயlரைல பாதிBபத67 1,000 ) 1 %78 7ைறவான/. இ/ 
Gைரயlரலி. ஓரள^ சV^%7 வழிவ7%78 - இ/ நிqேமாேடாரா%, எ.c 
அைழ%கBபZகிற/. மாK?R SவN%78 GைரயlரP%78 இைடய"லான 
இைடெவள@ய") கா6c ெச)கிற/, இ/ Brர) ,ேப, எ.c 
அைழ%கBபZகிற/. சிகிRைச இ/ எoவள^ ெபVய/ எ.பைதB ெபாc4த/ - 
இ/ எ[த அறி7றிகைளI8 ஏ6பZ4தா/ ம6c8 மாK? ?திK கதிK Yல8 
கவன@%கBபடலா8. அ/ ெபVதாக இN%78 ேபா/, உ1க:%7 YRS4 
திணற) ஏ6பDடா), அைத நிKவகி%க உ1க:%7 மாK? வ`கா) (ஒN 
ெநகிழி 7ழா\) ேதைவBபடலா8. இைத உ1க:ட. இ.a8 வ"Vவாக 
கல[தாேலாசி%க உ1க2 மய%க மN[/ நி?ணVட8 ேகDகலா8.  

■ அைன4/ ஊசி தள1க:8: ஒN இர4த நாள4ைத /ைள ெச\வ/ 
ெபா/வான/ - எ[தெவாN இர4தBேபா%ைகI8 நிc4த உ1க2 மய%க 
மN[/ நி?ணK அ[த ப7திய") அ34த8 ெகாZBபாK.  

■ ஒN ெபாN4த8 அ)ல/ ம6ெறாN உய"N%7 ஆப4தான நிகe^ 
இNBபத6கான அVதான ஆப4/ உ2ள/. உ1க2 மய%க மN[/ நி?ணK 
இவ6ைற உடன`யாக நிKவகிBபாK. இ[த மிக அVதான நிகe^கைளB ப6றி 
அவKக2 உ1க:%7 ேமP8 ெசா)ல E`I8. 

நர%! ேசத% 

■ ஒN YRS%7ழா\ ப"ெள%ஸ, ெதா7தியா) ஏ6பZ8 நWgடகால நர8? 
ேசத4தி. ஆப4/ மா6றBபDட அ)ல/ உணK^ அ)ல/ ச%திைய இழ%க 
வழிவ7%78 /)லியமாக அளவ"ட க`னமாக உ2ள/. இ/ 700 %7 1 Eத) 
5,000 ெதா7திகள@) 1 வைர நட%கிற/ எ.c ஆ\^க2 காDZகி.றன - 
அதாவ/ இ/ அசாதாரணமான/ அ)ல/ அVதான/. 

■ ேதா2பDைட கீேழ மரB? இN[தா), நர8? ேசதமைடI8 ம6c8 அத. 
வ"ைள^க:8 7ைறவாக இN%கலா8. 

■ மிக^8 ெபா/வாக, 10 ேநாயாள@கள@) ஒNவK நWgட காலமாக 
உணKவ".ைம அ)ல/ அவKகள@. ேதா2பDைடய") bRச உணK^ 
இNBபைத% கவன@%கிறாKக2. இ[த அறி7றிகள@) 95 சதவ Wத ேநாயாள@கள@) 
ஆc வார1க:%72, 99 சதவ Wத ேநாயாள@கள@) ஒN வNட4தி672 இ[த 
அறி7றிக2 தWK%கBபZ8. 
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■ மய%க மN[/ GDப4ைதB ெபாNDபZ4தாம) எ[தெவாN 
அcைவRசிகிRைச%7 ப".னK நர8? ேசதமைடI8 அபாய8 உ2ள/. இ/ 
அcைவRசிகிRைச, நW1க2 பZ4திN%78 நிைல அ)ல/ ஒN tKன@%ெகD 
பய.பாZ (ேம) ைகய") ஒN இc%கமான கDZ, இ/ ெசய)பாD`. ேபா/ 
இர4தBேபா%7 ஏ6பZவைத4 தZ%கிற/) காரணமாக இN%கலா8. 
அcைவRசிகிRைச தள4ைதR S6றி வ W%க8 அ)ல/ நWVழி^ ேபா.ற E.ேப 
காணBபZ8, மN4/வ நிைல நர8? பாதிB?%7 ப1கள@%க%bZ8. 

நர8? ேசத8 7றி4த bZத) தகவP%7, தய^ெச\/ எ1க2 
/gZBப"ரSர4ைதB பாK%க^8 ?ற நர8? மரB?ட. ெதாடK?ைடய நர8? 
ேசத8, எ1க2 இைணயதள4தி) கிைட%கிற/: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets  

 
இ[த /gZBப"ரSர4தி) உ2ள தகவ)கைள /)லியமாக^8 
?/Bப"4ததாக^8 ைவ4திN%க நா1க2 மிக^8 Eய6சி ெச\கிேறா8, ஆனா) 
இத67 நா1க2 உ4தரவாத8 அள@%க E`யா/. இ[தB ெபா/வான4 தகவ), 
உ1க:%7 இN%க%b`ய அைன4/ ேக2வ"கைளI8 ெகாgZ2ள/ அ)ல/ 
உ1க:%7 E%கியமானைவயாக இN%க%b`ய அைன4ைதI8 ைகயா:8 
எ.c நா1க2 எதிKபாK%கவ")ைல. இ[த /gZBப"ரSர4ைத ஒN 
வழிகாD`யாகB பய.பZ4தி, உ1க2 ேதK^க2, ம6c8 உ1க:%72ள 
ஏேதa8 கவைலக2 ப6றி உ1க2 மN4/வ% 73^ட. நW1க2 
கல[தாேலாசி%க ேவgZ8. இ[த4 /gZB ப"ரSர8 மDZ8 தன@யாக ஒN 
அறி^ைரயாக% கNதBபட% bடா/. இைத எ[த வண"க அ)ல/ ெதாழி) 
ேநா%க4தி678 பய.பZ4/E`யா/. E3ைமயான ெபாNB?4 /றBப"67 
தய^ெச\/ இ1ேக கிள@% ெச\க 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 

அைன4/ ெமாழிெபயKB?க:8 Translators without Borders சEதாய4தா) 
வழ1கBபZகி.றன. ெமாழிBெபயKBைப E`[தவைர /)லியமாக இN%க, 
ெமாழிBெபயKBப". தர8 சVபாK%கBபZகிற/, ஆனா), சில தகவ)கள@) 
தவcக2 ம6c8 தவறான வ"ள%க8 ஏ6பZ8 ஆப4/ உ2ள/. 
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ந"#க% எ'ன நிைன+கிற"-க% எ'பைத 
ெசா34#க% 
இ[த /gZBப"ரSர4ைத ேம8பZ4/வத6கான பV[/ைரகைள நா1க2 
வரேவ6கிேறா8.  

நW1க2 bற வ"N8?8 கN4/க2 ஏேதa8 இN[தா), தய^ெச\/ 
அவKக:%7 மி.னuச) அaB?1க2: patientinformation@rcoa.ac.uk  
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