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மய#க ம%&' 
ெகா*#+,ேபா' 
உ0க1 
2வாச5பாைத 
ம89, 2வாச, 
இ"த$ சி'ேற*+, -த. ப0தி 1வாச4பாைத எ,றா. 
எ,ன ,மய:கம<"= வ.>ன?க@ அைத ஏ, நி?வகி:க 
ேவDEF ம'GF உIகJ:0 மய:கம<"= 
ெகாE:0Fேபா= இைத எLவாG ெசMகிறா?க@ எ,பைத 
வNள:0கிற= . 

அGைவ$ சிகி$ைச:0-, மய:கம<"= வ.>ன?க@ 
உIகJைடய 1வாச4பாைதைய ஏேதQF சாRதியமான 
பNர$சைனகJ:0F ம'GF 1வாசவழி ேமலாDைமVட, 
ெதாட?Wைடய ெபா= ஆபR=:கைளVF எLவாG 
மதி4பNEகிறா?க@ எ,பைதVF இ= வNள:0கிற=. 

இரDடாF ப0தி உIக@ 1வாச4பாைத நி?வாகRதி'0 
YEத. தி*டமிட. ம'GF தயாZ4W ேதைவ4ப*டா. 
எ,ன நட:0F எ,ப= ப'றி இரDடாவ= ப0தி ேம>F 
வNவZ:கிற=. 
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வழ#கமான (வாசவழி 
ேமலா-ைம  

!வாச வழி 

உ"க$ %ைரய)ரைல அைடய கா./ எ1234 
பாைததா7 கா./8பாைத, அ9ல: ;வாச8 
பாைத. ந?"க$ @A;2 கா.ைற 
உ$ளDE234ேபா: கா./ உ"க$ @23, 
வாயG7 வழியாக உ$ேள %ைழகிற:. உ"க$ 
ெதாKைட, லாL72M (3ர9வைள) ம./4 
Oரகியா (@A;23ழாP) வழியாக %ைழQ: 
உ"க$ %ைரய)ரைலA ெச7றைடகிற:. 
உ"க$ உட9 தன23S ேதைவ8ப14 
பGராணவாUைவ இQத2 கா.றிலிWQ: 
எ1S:2ெகா$கிற:. 

அ/ைவA சிகிAைசயG7ேபா:, உ"கைளS 
X"கAெசPய உதYவத.காக மய2க மWQ: 
ெகா12க8ப14ேபா: மய2கமWQ: 
வாU2க$ இQத2 கா./ட7 கல2க8படலா4. 

மய#க ம012 ெகா4#56ேபா2 மய#க ம012 
வ89ன:க; சவாச வழிைய ஏ= 'நி:வகி#க’ ேவ-46 

மய2க மWQ: வ9Zன[க\ைடய ெபா/8] மய2க மWQ: ெகா18ப: 
மO1மி9லா: அ/ைவA சிகிAைச2 காலகOட4 ^Eவ:4 உ"க\ைடய 
நல7 அவ[க\ைடய ெபா/8]. ந?"க$ மய2க மWQதி7 தா2கSதி9 
இW234ேபா: உ"க$ %ைரய)ர9க$ ெதாட[Q: பGராணவாU8 ெப/வைத 
உ/தி ெசPவைதU4 இ: உ$ளட"34 . 

ஒW ெபா:வான மய2க மWQ: அ9ல: ஆழமான மய2கSதி7 ேபா: இ: 
மிகY4 ^2கியமான: . ஏெனனD9 இQத ேநரSதி9 உ"க$ நா23 ம./4 
ெதாKைடையA ;.றிU$ள தைசக$ தள[வதா9 அைவ உ"க$ ;வாச 
வழிைய அைட2க2 b14. இ: நிகழாம9 த18பத.3 சிறQத வழிைய 
மய2க மWQ: வ9Zன[ திOடமி1வா[ . இ: ;வாசவழிைய2 
‘நி[வகிSத9’ எ7/ அைழ2க8ப1கிற:. 
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திற1த (வாசவழி  

 

A ேம# உத& 

B தாைட 

C நா+, 

D நாசி+,ழி  

E ெம1ைமயான அ5ண7 

F உ8 நா+, 

G ,ர#வைள (<வாச=பாைத ) 

ஓரளD த4#கEபFட (வாசEபாைத  

 

A ேம# உத& 

B தாைட 

C நா+, 

D நாசி+,ழி  

E ெம1ைமயான அ5ண7 

F உ8 நா+, 

G 
நா+கான@ காAறி1 ஓDடEைதE 
த&Eத# 
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மய#க ம012 வ89ன:க; (வாசவழிைய எEபI ' 
நி:வகி#கிறா:க; ' 

உ"க\23 ெகா12க8ப14 மிக ^2கியமான வாU , பGராணவாU. மய2க 
மWQ: ெகா18பத.தி.3^7 , ந?"க$ ஒW பGளாMc2 
^க2கவசிSதிலிWQ: அ9ல: உ"க$ நாசிS:ைளகளD9 ெபாWSத8பOட 
ெம7ைமயான பGளாMc2 3ழாPகளDலிWQ: பGராணவாUைவ 
உ$ளDE234பc ேகO12ெகா$ள8படலா4. இத7@ல4 மய2க மWQ: 
ெகா18பத.தி.3^7 உ"க$ %ைரய)ர9க\232 b1த9 பGராணவாU 
கிைட2கிற:. 

மய2க மWQ: வ9Zன[க$ உ"க$ ;வாச வழிைய2 ைகயா$வத.3 
ெவdேவ/ ^ைறக\4 கWவGக\4 அவ[க\23 உதYகி7றன. இைவ 
அவ[களD7 ேத[Yகைள8 ெபா/S:, ெசPய8 ேபா34 ெசய9பாOc7 
வைகைய8 ெபா/S: மா/ப14. ேநாயாளD எ7ற^ைறயG9 உ"க\23A 
ெசPய8படவGW234 அ/ைவA சிகிAைசயG7 வைகைய8 ெபா/S:. 

 வாயG9, ெதாKைட23$ அ9ல: @A;23ழாயG9, ;வாச8பாைதையS 
திறQ:, பGராணவாU ம./4 மய2க வாU2கைள %ைரய)ரZ23 எளDதி9 
வழ"3வத.3 ப9ேவ/ வைகயான 3ழாPக$ உ$ளன. வழ2கமாக 
இQத2 கWவGக$ ந?"க$ X"கியபG7 (அ9ல: ந?"க$ ஆழமாக 
மய"கியபG7) ைவ2க8ப1கி7றன. ஆகேவ அவ.றி7 பய7பா1 அ9ல: 
அைவ %ைழ2க8பOடைத ந?"க$ அறிQதிW2கேவா நிைனவG9 
ைவSதிW2கேவா மாOe[க$. ஒW 3ழாைய உ"க$ OரகியாவG9 
(@A;23ழாP) ைவ8ப: ‘Oரகிய9 இ71ேபஷ7’ என அைழ2க8ப1கிற:. 

மய#க ம012 வ89ன:க; உKக; (வாசவழிைய 
எEபI மதிEபL4கிறா:க; 

உ"க\23 மய2க மWQ: வழ"க8ப1வத.3^7, உ"க$ மய2க மWQ: 
வ9Zன[ அ9ல: அவWைடய 3EவG7 உ/8பGன[ ஒWவ[ உ"களDட4 
பலவGதமான ேக$வGகைள2 ேகOக வGW4]வா[. இத7@ல4 உ"க\23 
மய2க மWQ: ெகா1Sத9, உ"க$ ;வாச வழிைய2 ைகயா\த9, 
ஆகியவ./2கான மிகA சிறQத திOடSைத அவ[க$ உWவா23வா[க$. 
உ"க$ கா./8பாைதைய நி[வகி8பதிZ4 ;வாசி8பதிZ4 ஏேதg4 
சிரம"கைள8 ப.றி ^7] உ"க\23A ெசா9ல8பOcWQதா9, ந?"க$ 
மய2க மWQ: நி]ணW23 ெதLவG2க ேவK14. இத.3^7 உ"க\23 
மய2க மWQ: வழ"க8பOட பதிYக$ இWQதா9அைதU4 அவ[க$ 
பா[8பா[க$. 
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ெதாட[]ைடய மWS:வ நிைலகைள8ப.றி அவ[க$ ேகOடறிவா[க$. 
எ1S:2காOடாக, உ"க$ கESதி9 கீ9வாத4, த18] X2க 
@A;Sதிணற9 அ9ல: அமில எ:23த9 ஆகியவ.ைற8ப.றி2 
ேகOடறிவா[க$  

உ"க\ைடய ijநிைல23 எQத வைக @A; வழி ேமலாKைம ேதைவ 
எ7பைத2 கKடறிய உதYவத.காக உ"க$ மய2க மWQ: வ9Zன[ சில 
பLேசாதைனகைளA ெசPய2b14 எ1S:2காOடாக: 

■ உ"க$ வாைய அகலமாகS திற2க இயZ4 எ7பைத அவ[ 
பLேசாதி8பா[ உ"க\ைடய ெதாKைடயG7 பG7ப3திைய8 
வழ2கமாகA ேசாதி8பா[க$ 

■ அவ[ உ"க\ைடய கீjS தாைடைய ^7ேன நக[SதA ெசா9லலா4 
அ9ல: உ"க$ ேம9 உதOைட2 கc2கA ெசா9லலா4 

■ உ"க$ ;வாச8பாைத அ9ல: கESதி9 ஒW வள[Aசி அ9ல: வ ?2க4 
இWQதா9, ந?"க$ எ1SதிW2க2bcய எQதெவாW மkெயாலி 
(அ9OராசYKO) அ9ல:  
கணGய கதி[8பட அ123 ப38பாPY ( CT MேகைனU4 (அவ[ பா[8பா[. 

■ ஒW சி/ ெநகிjYSத7ைம ெகாKட ேகமராைவ2 ெகாK1 அவ[ 
உ"க$ @2கி7 வழியாகY4 பா[2க2b14. இ: ஒW வலிய.ற 
ெசய9^ைறயா34. 
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MN( வழிகைள# ைகயா;வ2ட= ெதாட:Oைடய 
ஆபQ2க; மRS6 ெபா2 நிகTDக; 

ெசா.க$ ம./4 எKகைள எ8பc8 ]LQ:ெகா$கிறா[க$ எ7ப: 
ம2களDைடேய மா/படலா4. அதி9 உதYவத.காக இQத அளYேகா9 
அளD2க8பO1$ள:. 

 
 
 

மிக$ 
ெபா(வான( 

ெபா(வான( 
ெபா(வான( 

இ,ைல 
அ0தான( மிக அ0தான( 

10 இ" 1 

ஒWவ[ 
உ"க$ 

314பSதி9 

100 இ" 1 

ஒWவ[ 
ெதWY23 

1,000 இ" 1 

ஒWவ[ 
கிராமS:23 

10,000 இ" 1 

ஒW சி/ 
நகரS:23 
ஒWவ[ 

100,000 இ" 1 

ஒW ெபLய 
நகரS:23 
ஒWவ[ 

 

ெதா)ைட வலி  

உ"க$ ெதாKைடயG9 ;வாச8பாைத உபகரண"கைள ைவ8ப: உ"க$ 
அ/ைவ சிகிAைச238 பGற3 ெதாKைட ]K ஏ.படலா4. இ: மிக8 
ெபா:வான:. 

ப. ேசத0 ம230 உ உத5க7 அ.ல9 நா;கி. காய=க7 

@A; வG14 3ழாP ைவ2க8ப14ேபா: அ9ல: ந?2க8ப14ேபா: உ"க$ 
ப.க$, உத1க$ ம./4 நா23 ேசதமா34 ஆபS: உ$ள:. உ"க\ைடய 
ப.க$ உைடய2bcயைவயாக இWQதா9, அவ.றி9 ேம.ெபாWSத9 
ெபாWSத8பOcWQதா9 அ9ல: ைகயாள2 கcனமான ஒW @A; வழிைய 
ந?"க$ ெகாKcWQதா9 இQத நிகjY சாSதிய4 உத1க$ அ9ல: நா2கி9 
சி/ சிராP8]க$ அ9ல: சிறிய பGளYக$ ஏ.ப1வ: ெபா:வானதா34 . 20 
மய2க மWQ: வழ"க9களD9 ;மா[ 1 நபW23 இ: நிகjகிற:. சிறிய 
காய"க$ ெபா:வாக வGைரவG9 3ணமாகிவG14. ெபா:வாக, சிகிAைச 
ேதைவ8ப14 அைனவW234 ப.க$ ேசதமைடவதி9ைல; நலமான 
ப.கைள2 ெகாKடவ[க\23 நடSத8ப14 4,500 மய2க மWQ: 
வழ"க9களD9 1 நபW23 இ: நிகjகிற:. 
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>ழா? ைவ@த. ேதா.வAயைடத. 

இ: ெபா:வாக நிகjவதி9ைல,ஆனா9 உ"க$ @A;2 3ழாயG9 ஓ[ 
எ7ேடாOராசிய9 3ழாைய ைவ8பத.3 மய2க மWQ: வ9Zன[ 
சிரம8படலா4 அ9ல: அவரா9 இயலாம9 ேபாகலா4. இ:, ‘3ழாP 
ைவSத9 ேதா9வGயைடத9' எ7/ அைழ2க8ப1கிற:. இ: நிகjQதா9 
மய2க மWQ: வ9Zன[ உ"கைள எE8பG உ"க$ அ/ைவA 
சிகிAைசையS த$ளD8ேபாட ேவKcயGW2கலா4. 3ழாP ைவSத9 
ேதா9வGயைடதலான:, திOடமிட8பOட அ/ைவA சிகிAைசக\2கான 
2,000 மய2க மWQ: வழ"க9களD9 ;மா[ 1 நபW23 நிகjகிற:. ெநW2கc 
ேநர அ/ைவA சிகிAைசகளD9 இ: இ7g4 ெபா:வாக2 காண8ப1கிற: 
ெநW2கc ேநர மய2க மWQ: வழ"க8ப14 க[8பGணG ேநாயாளDகளD9 இ: 
ேமZ4 b1தலாக2 காண8ப1கிற: அ"3 இ: 300 மய2க மWQ: 
வழ"க9களD9, ;மா[ 1 நபW23 நிகjகிற:.  

தBவAரD சி;க.க7 

அLதான ijநிைலகளD9, ேநாயாளDகளD7 @A; வழிகளD9 உ$ள 
பGரAசைனகளா9 த?வGரA சி2க9க$ ஏ.படலா4.  

வயG.றிZ$ள உ$ளட2க"க$ %ைரய)ரZ23$ %ைழவ: இத.3 ஒW 
காரணமாக இW2கலா4. இ: ‘@A;உ$ழி8] ’ எ7/ அைழ2க8ப1கிற:. 
இQத ஆபSைத2 3ைற8பத.காக, திOடமிட8பOட அ/ைவA சிகிAைச23 
ஆ/ மணG ேநர"க\23 ^7னா9 எைதU4 சா8பGடேவKடா4 எ7/ 
ேநாயாளDகைள2 ேகO12ெகா$வ: வழ2கமாக உ$ள:. சிலW23 
வயG.றி9 உ$ள அமிலSதி7 அளைவ2 3ைற8பத.காக மாSதிைரக\4 
அளD2க8ப1கி7றன. 

மிக அLதாக, பGற த?வGரA சி2க9க$ உKடாகி மரண4, @ைளA ேசத4, 
எதி[பாராதவGதமாகS த?வGர8 பராமL8பG9 அgமதி2க8ப1த9 
ஆகியைவU4 நட2கலா4. 

பGLOட7னD9 2011 ஆ4 ஆK1 நைடெப.ற ஓ[ ஆPவG9 16,000 மய2க 
மWQ: வழ"க9களD9 ;மா[ 1 நபW23S த?வGரA சி2க9க$ நிகjகி7றன 
எ7/ கKடறிய8பO1$ள:. 

  



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo  |     8 

ெபா9 மய;க மEF9 வழ=கலிG ேபா9 எதிIபாராம. 
வAழி@9;ெகா7Jத. 

சில ேநர"களD9, ந?"க$ X"கி2ெகாKcW2க ேவK14 எ7/ 
எதி[பா[2க8ப14ேபா: ந?"க$ நனவா34ேபா: வGழி8]ண[Y 
ஏ.ப1கிற:. இ: அLதான:, 20,000 மய2க மWQ: வழ"க9களD9 ;மா[ 1 
நபW23 இ: நிகjகிற:. 

மய2க மWQ: வழ"கைலS ெதாட"3த9 ம./4 வGழிSெதEத9 ஆகிய 
ேநர"களD9 வGழி8]ண[Y அதிக4 காண8ப1கிற:. உ"க$ @A; 
வழிைய2 ைகயா$வ: கcனமாக இWQதா9 இQத ேநரSதி9 ந?"க$ 
வGழிS:2ெகா$வத.3 இ7g4 b1தலான வாP8] உ$ள:.  

ஆபQ2கைள# 5ைற#க நUKக; எ=ன ெசVயலா6 

ப2க7 

உண[Y ந?2க மWQைத எ18பத.3 ^7பாக உ"க$ ப.க$ ம./4 
ேம.ெபாWSத9 அ9ல: இைண8]க$ ேபா7ற ப9 ேவைலக$ 
பா:கா8பாகY4 ந7றாகY4 உ$ளனவா எ7பைத உ/தி8ப1Sதி2 
ெகா$\"க$ (ேதைவெயனD9 உ"க$ ப9 மWS:வைர8 பாW"க$). இ: 
அைவ ேசதமைடU4 அபாயSைத2 3ைற234 ம./4 ப9 தள[வாக மாறி 
;வாச8பாைதயG9 வGE4 அபாயSைத2 3ைற2கிற:. 

KD! உ7ளMNOைப@ த5Oபத2காக பPQனMயAE@த. ம230 
SG மEF9க7 

உண[Y ந?2க மWQைத எ18பத.3 ^7பாக சா8பG1வ: ம./4 
3c8பைத எ8ேபா: நி/Sத ேவK14 எ7/ உ"க\23 ெகா12க8ப14 
அறிY/Sத9கைள8 பG7ப./"க$. ெபா:வாக சா8பாOc.3 ஆ/ 
மணGேநர^4, தKண?W23 இரK1 மணGேநர^4 ஆ34. ந?"க$ @A; 
உ$ளDE8] ஆபSைத2 3ைற8பத.காக மய2க மWQ: நி]ண[ 
பLQ:ைர234 மWQ:கைள எ1S:2 ெகா$ள ேவK14. 
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த5OT U;க KD!@திணற. 

உ"க\23 X2கSதி9 @A;Sதிணற9 இW23மாயG7 ,இ: உ"கைள 
;வாச8பாைத சிரம"க\23 அதிக ஆபSதி9 ஆjS:4.ேமZ4 உ"க$ 
மய2க மWQைதS ெதாட[Q: உ7னD8பாக கKகாணG2க8பட ேவK14. 
சிறிய மWS:வ நைட^ைறக\232 bட, ந?"க$ இரY ^Eவ:4 
மWS:வமைனயG9 த"க ேநLடலா4. உ"களDட4 ெதாட[ ேந[மைற @A; 
வழி அESத (சி.பG.ஏ.பG) இயQதிர4 இWQதா9, அதைன மWS:வமைன23 
எ1S: வாW"க$. உண[Y ந?2க மWQ: ெசயலிழ234 வைரயG9 ந?"க$ 
அதைன அc2கc பய7ப1Sத ேவKcயGW234. 

தாQ ம230 Sக@தி. SQ 

அட[Sதியான தாc இWQதா9 உ"க$ ;வாச8பாைதைய எளDதி9 கவனD2க 
இயலா: ஏெனனD9 ^க@c உ"க$ ^கSதி9 சLயாக8 ெபாWQதா:. 
உ"க$ தாcையA சவர4 ெசPவ: அ9ல: 3ைறS: ெவO1வ: 
உதவGயாக இW234. உ"க$ மய2க மWQ: நி]ண[ ^EைமயாகA சவர4 
ெசP: ெகா$ளY4 ேகாரலா4. 

ேநாயாளMயAG வAEOப0 

உ"க$ @A; வழி ேமலாKைமயG9 சிரம"க$ இW234 என 
எதி[பா[2க8பOடா9, மய2க மWQ: நி]ண[ ^E வGள2கSைதU4 
வழ"3வ:ட7 உ"க$ @A; வழியG7 ேமலாKைம2கான வGW8ப"க$ 
3றிS:4 உ"க\ட7 ஆேலாசி8பா[. 

‘சிரமமான’ '() வழி ேமலா.ைம 
உKக; MN( வழியL= ேமலா-ைம#5# W4த8 
திFடமிட96 தயாரா5த96 ேதைவEபFடா8 எ=ன 
ஆ56 எ=பைத இ1தE ப5தி வLள#5கிற2.  

எ2 ஒ0 (வாசEபாைத ‘கIனமா#5கிற2' 

உ"க$ @A; வழியG7 ேமலாKைம b1த9 ‘சிரமமாக’ இW234 
எ7பைத2 3றி8பத.3 தனDயாகேவா bOடாகேவா பல காரணGக$ 
உ$ளன. இத7ெபாW$ உண[Y ந?2க மWQ: வழ"3வத.3 ^7]4 
வழ"34ேபா:4 மய2க மWQ: நி]ண[ b1த9 சிற8]2 கWவGகைள 
அ9ல: %Oப"கைள8 பய7ப1S:வா[ எ7பதா34. 
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சில காரணGக$ உ"க$ வாP, தாைட, கESதி7 வcவSைதU4 
நிைலையU4 ெபா/S: அைமயலா4, எ1S:2காOடாக: 

■ உ"க$ வாையS திற8பதி9 சிரம4 

■ ஆ14 ப.க$ 

■ சிறிய கீjS தாைட 

■ ெபLய தாc 

■ உ"க$ @A; வழியG9 காய4 அ9ல: வ ?2க4 (வாP, தாைட, ெதாKைட, 
கES:). 

ம.றைவ மWS:வ நிலைமக$ அ9ல: ^Qைதய மWS:வ 
சிகிAைசUட7 ெதாட[]ைடயதாக இW2கலா4: 

■ உட9 பWம7 

■ த18] X2க @A;Sதிணற9 

■ த?வGர எ:2களD8] அ9ல: வாQதி 

■ கW8ப4  

■ ^ட23 வாத4  

■ @A; வழியG9 கOc அ9ல: வள[Aசி (]./ அ9ல: ]./ இ9லாத:) 

■ உ"க$ தைல அ9ல: கESதி9 கதிLய2க சிகிAைச 

■ ^7] உண[Y ந?2க மWQதினா9 சி2க9 ஏ.பOட வரலா/. 

‘சிரமமான’ MN( வழிைய மய#க ம012 நிOண:க; 
எEபI கவன[#கிறா:க; 

உ"க$ மய2க மWQ: நி]ண[, அவL7 மதி8ப)1 ம./4 ஏேதg4 
பLேசாதைன ^cYகளD7 அc8பைடயG9 உ"க$ @A; வழி 
ேமலாKைம2கான சிறQத ^ைறைய ^cY ெசPவா[. உ"க$ @A; 
வழியG7 ேமலாKைம23 b1த9 தைலய)1க$ ேதைவ என உ"க$ 
மய2க மWQ: நி]ண[ நிைனSதா9, அ/ைவ சிகிAைசயG7 ேபா: 
உ"கைள8 பா:கா8பாக ைவ8பத.32 கிைட234 வGW8ப"க$ 3றிS: 
உ"க\ட7 அவ[ ஆேலாசி8பா[.  
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வLழிQதி0#56ேபா2 அ8ல2 மய#கQதி8 
MN(#5ழலி]; 5ழாையN ெச05த8 

வழ2கSதி.3 மாறாக, 3ழாைய ெசW34 வழ2கமான அm3^ைறைய8 
பய7ப1S:4ேபா: 3றி8பGடSத2க சிரம4 இW23மானா9, 
‘வGழிSதிW234 ேபா:’ (அ9ல: மய2க நிைலயG9) 3ழாையA 
ெசW3வைத மய2க மWQ: நி]ண[ பLQ:ைர2கலா4. இQத ேந[வG9, 
ந?"க$ வGழிSதிW234ேபா: அ9ல: மய2கSதி9 இW234ேபா: உ"க$ 
@A;23ழலிg$ 3ழாP ெசWக8ப1கிற:. இ4^ைறயG9, 3ழாையA 
ெசW3வதி9 சிரம4 ஏ.பOடா9 அ9ல: ேதா9வGயைடQதா9, அவ[ 
அதைன நி/Sதி வGடலா4, உ"களா9 வழ2க4ேபா9 ;வாசி2க ^cU4. 
மய2க மWQ: பய7ப1Sத8பOடா9, உ"க\23 இQதA ெசய9^ைற 
3றிSத நிைனY 3ைறவாக இW2கலா4. 

வGழிSதிW234ேபா: @A;23ழZ23$ 3ழாP ெசW3த9 மய2க மWQ: 
வழ"34 அைறயG9 அ9ல: அ/ைவA சிகிAைச அர"கSதி9 
ெசPய8ப1கிற:. உ"க$ மய2க மWQ: வ9Zன[ உ"கைள8 ப9ேவ/ 
இயQதிர"க\ட7 இைணS: அவ.றி7@ல4 உ"க\ைடய இரSத 
அESத4, இதயSதி7 ெசய9பா1 ம./4 பGராணவாU நிைலகைள2 
கKகாணG8பா[. ேவ/ எQதெவாW மய2க மWQ: வழ"கைலU4ேபா9 
அவ[ ஒW காg9லா-ைவ (மWQ:கைள ஊசியாகA ெசZSத உதY4 ஒW 
ெமலிதான பGளாMc2 3ழாP) உ"க$ ைக அ9ல: ேம9 ைக8ப3தியG9 
ைவ8பா[. ஒW ^க@c அ9ல: உ"க$ நாசிS:ைளக\23$ ஒW 
ெம9லிய பGளாMc2 3ழாP வழியாக உ"க\23 பGராணவாU 
வழ"க8ப14.  

உ"க$ மய2க மWQ: வ9Zன[ ஓLட மய2க மWQைத உ"க$ @23, 
வாP ம./4 ெதாKைட23$ பல ^ைற கவனமாகS ெதளDS: அவ.ைற  
உண[Y இழ2க ெசPவா[. ஓLட மய2க மWQதான: உ"கைள இWமA 
ெசPயலா4, உ"க\ைடய வGE"34 திறைன8 பாதி2கலா4. இ: 
இய9]தா7, ந?"க$ பா:கா8பாக உ$ள ?[களா எ7பைத 
உ/தி8ப1Sதி2ெகா$ள உ"க$ மய2க மWQ: வ9Zன[ உ"கைள2  
கKகாணGS:2ெகாK1W8பா[ . 
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அQத8 ப3தி உண[வGழQத:4 ,மய2க மWQ: வ9Zனர ேகெமராYட7 
இைண2க8பOcW234 ஒW சிறிய ெநகிjYSத7ைம ெகாKட 3ழாைய 
உ"க$ வாP அ9ல: @2கி7 வழியாக அg8]வா[. இ: @A; வG14 
3ழாைய உ"க$ OரசியாY23$ (@A;2 3ழாP) வழிநடSதிAெச9கிற:. 
@A; வG14 3ழாP பா:கா8பாக அத7 இடSதி9 அம[QதYட7, உ"க$ 
மய2க மWQ: வ9Zன[ ெபா: மய2க மWQ: வழ"கைலS 
ெதாட"3வா[, ந?"க$ நிைனவGழ8ப)[க$. 

ேநாயாளD ஒWவW23 வGழிSதிW234 நிைலயG9 Oரசிய9 3ழாP 
ைவSத9 ெசPய8ப1கிற ஒW வ ?cேயா, கcனமான @A; வழி2 கழகSதி7 
(DAS) இைணயS தளSதி9 உ$ள:, அைத ந?"க$ இ"3 காணலா4: 
http://bit.ly/DAS-AFI_video 
உ"க$ அ/ைவA சிகிAைசயG7 ந?ளSைத8 ெபா/S:, ந?"க$ வGழிS: 
எEQதபGற34 உ"க$ வாP ம./4 ெதாKைட இ7g4 சிறி: ேநர4 
உண[Aசிய.றதாக உணர2b14. @A;SதிணறைலS த18பத.காக சில 
மணG ேநர"க\23 ந?"க$ சா8பGடேவா 3c2கேவா ேவKடா4 எ7/ 
அறிY/Sத8படலா4. 

கIனமான MN( வழி எNச^#ைக அFைட 

வW"காலSதி9 உ"க$ @A; வழி 3றி8பGOட ேமலாKைம ேதைவ8ப14 
எ7/ உ"க$ மய2க மWQ: நி]ண[ நிைனSதா9 அ9ல: உ"க$  
;வாச8பாைதைய நி[வகி8பதி9 3றி8பGடSத2க சிரம"க$ ஏ.பOடா9, 
அவ[ வழ2கமாக ' கcனமான @A; வழி எAசL2ைக அOைட' அ9ல: 
உ"க\2கான பcவSைத நிர8]வா[ வW"காலSதி9 ந?"க$ 
மWS:வமைனக\23A ெச9Z4ேபாெத9லா4, இைத உ"க\ட7 
ெகாK1 ெச9லேவK14. இத7@ல4, வW"காலSதி9 உ"கைள2 
கவனDS:2ெகா$\4 மய2க மWQ: வ9Zன[க\23 இதிலிW234 
சிரம"க$ ெதLU4. அவ[க$ உ"க\ைடய அ1Sத மய2க மWQ: 
வழ"கைலA சLயாகS திOடமி1வா[க$. இQதS தகவ9 உ"க$ 
பதிYகளD9 உ$ளதா எ7பைதA சLபா[8பத.3 இQத அOைடைய உ"க$ 
ெபா: மWS:வ[ இட4 காKபG8ப: பயg$ளதாக இW234. 

'கcனமான @A; வழி2 கழக4 'எ7ப:, @A; வழி ேமலாKைமயG9 
3றி8பGOட ஆ[வSைத2 ெகாKட மய2க மWQ: வ9Zன[க\ைடய ஒW 
சிற8] வ9Zன[ 3Eவா34. @A; வழிகைள8ப.றிய b1த9 ேநாயாளDS 
தகவ9 வள"கைள 'கcனமான @A; வழி2 கழக4 'இைணயS தளSதி9 
காணலா4: www.das.uk.com/patient_education 
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இ"த $%&'ப)ர+ர,தி. உ0ள தகவ.கைள $.லியமாக9: ;$'ப),ததாக9: 
ைவ,தி<=க நா?க0 மிக9: @யAசி ெசDகிேறா:, ஆனா. இதAI நா?க0 
உ,தரவாத: அளK=க @Lயா$. இ"த' ெபா$வான, தகவ., உ?கM=I 
இ<=க=NLய அைன,$ ேக0வ)கைளO: ெகா%&0ள$ அ.ல$ உ?கM=I 
@=கியமானைவயாக இ<=க=NLய அைன,ைதO: ைகயாM: எQR நா?க0 
எதிSபாS=கவ).ைல. இ"த $%&'ப)ர+ர,ைத ஒ< வழிகாVLயாக' பயQப&,தி, 
உ?க0 ேதS9க0, மAR: உ?கM=I0ள ஏேதX: கவைலக0 பAறி உ?க0 
ம<,$வ= IY9டQ ந[?க0 கல"தாேலாசி=க ேவ%&:. இ"த, $%&' ப)ர+ர: 
மV&: தனKயாக ஒ< அறி9ைரயாக= க<த'பட= Nடா$. இைத எ"த வண)க அ.ல$ 
ெதாழி. ேநா=க,திAI: பயQப&,$@Lயா$. @Yைமயான ெபா<';, $ற'ப)AI 
தய9ெசD$ இ?ேக கிளK= ெசDக (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 
 

அைன,$ ெமாழிெபயS';கM: Translators without Borders ச@தாய,தா. 
வழ?க'ப&கிQறன. ெமாழி'ெபயS'ைப @L"தவைர $.லியமாக இ<=க, 
ெமாழி'ெபயS'ப)Q தர: ச^பாS=க'ப&கிற$, ஆனா., சில தகவ.களK. தவRக0 
மAR: தவறான வ)ள=க: ஏAப&: ஆப,$ உ0ள$. 

ந"#க% எ'ன நிைன+கிற"-க% எ'. 
எ#க/+01 ெசா56#க% 
இQதA சி.ேறOைட ேம4ப1S:வத.கான ஆேலாசைனகைள நா"க$ 
வரேவ.கிேறா4.  

இ:ப.றி உ"க\23 ஏேதg4 கWS:க$ இWQதா9, தயYெசP: 
அவ.ைற இQத மி7னoச9 ^கவL23 அg8]"க$: 
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