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உ"க$ க% 
அ'ைவ 
சிகி,ைச-கான 
தல உண3,சி ந5-கி 
தல உண%&சி ந*+கிக-ட/ உ0க-+1 க2 அ4ைவ 
சிகி&ைச ெச89+ ெகா;-< ேபா9 எ/ென/ன 
எதி%பா%+கலா< எ/4 இBத& 92CD பEரGர< வEள+1<. 
இ9 மய+கமKB9 மKL9வ%க;, ேநாயாளMக; மN4< 
ேநாயாளMயE/ பEரதிநிதிகளாO ஒ/4QR எSதDபTட9.  

க2 அ4ைவ சிகி&ைச+கான தல உண%&சி ந*+கி 

தல உண%&சி ந*+கி எ.ப0 உ1க2 வலி உண%ைவ நி5607 ஒ9 வைக ம9;0 
ஆ=7. க> அ5ைவ சிகி&ைச+=, இ0 க" ெசா&'க( மA57/அBல0 ஊசி 
Cல7 வழ1கEபடலா7. தல உண%&சி ந*+கிைய ந*1க2 ெபAற பKற=, ந*1க2 
இ.L7 வKழி6தி9EபM%க2, உ1கN+= எ.ன நட+கிற0 எ.பைத 
அறி;தி9EபM%க2. அ5ைவ சிகி&ைசயK. ேபா0 ந*1க2 எ;த வலிைய 
உணர+Rடா0 எ.பேத இத. ேநா+க7. 
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தல உண%&சி ந*+கிய./ ந/ைமக2 எ/ன? 
ஒ9 தல உண%&சி ந*+கி ெபா0வாக க> அ5ைவ சிகி&ைசயK. ேபா0 உ1க2 
வலி உண%ைவ6 தSEபதிB ந.றாக ேவைல ெசTகிற0. ேமU7: 

■ அ5ைவ சிகி&ைச+=E பKற=, பல மணK ேநர7 உ1கN+= வலி நிவாரண7 
அளW+கிற0 

■ ெபா0வாக ஒ9 ெபா0 உண%&சி ந*+கிைய+ காXYU7 =ைறவான 
அபாய1க2 மA57 ப+க வKைளZகைள+ ெகா>S2ள0, =றிEபாக ந*1க2 
வயதானவ% எனWB 

■ அ5ைவ சிகி&ைச+=E பK. வKைரவான ம[Xசிைய வழ1=கிற0, ெபா0வாக 
ஒேர நாளWB ந*1க2 வ *XYA=& ெசBலலா7 

■ உ1க2 வழ+கமான ம9;0களWB ெப97பாலானவAைற ெதாட%;0 எS+க 
உ1கைள அLமதி+கிற0 

■ ெபா0 உண%&சி ந*+கிைய வKட இ.L7 \த;திரமாக சாEபKடZ7 =Y+கZ7 
உ1கைள அLமதி+கிற0 - இ0 =றி60 ம960வமைன ஊழிய%க2 
அறிZ560வா%க2. 

நா/ ஒ7 ெபா: உண%&சி ந*+கிைய வ.7<=கிேற/; நா/ 
ேத%@ெதA+க BCDமா? 
■ ஆ7. உ1கN+காக திXடமிடEபXடைத ந*1க2 ^_;0ெகா>S 

ஏA5+ெகா2N7 வைர உ1கN+= எ0Z7 நட+கா0. 

■ ெபா0 உண%&சி ந*+கிைய ந*1க2 வK97பKனாB, இைத உ1க2 மய+க ம9;0 
நி^ண% அBல0 அ5ைவ சிகி&ைச நி^ண_ட7 உடேன ஆேலாசி+க 
ேவ>S7. ஒ9 ெபா0 உண%&சி ந*+கி அறிZ56தEபடாமB இ9EபதA= 
ம960வ காரண7 இ9+கலா7. ெபா0 உண%&சி ந*+கிகளW. கீb அ5ைவ 
சிகி&ைச+கான கா6தி9E^ பXYயBக2 ந*>டதாக இ9EபதாB, உ1க2 
அ5ைவசிகி&ைச+காக ந*1க2 அதிக ேநர7 கா6தி9+க ேவ>YயK9+=7. 
சில ம960வமைனக2 ெபா0 உண%&சி ந*+கிகளW. கீb அ5ைவ சிகி&ைச 
வழ1க cYயாமB ேபாகலா7. 

தல உண%&சி ந*+கி எEவாF வழHகIபAகிற:? 
தல மய+க ம9;0களWB இர>S வைகக2 உ2ளன: 

■ சில அ5ைவ சிகி&ைசக2 க>ைண உண%வAறத.ைமயாக மாA57 க> 
ெசாXSகளாB ேமAெகா2ளEபடலா7. ஊசி எ0Z7 ேதைவயKBைல. உ1க2 
அ5ைவ சிகி&ைச வைக+= இ0 சா6தியமா எ.பைத உ1க2 அ5ைவ 
சிகி&ைச நி^ண% உ1கN+=& ெசாBUவா% 
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■ பல அ5ைவ சிகி&ைசகN+= தல மய+க ஊசி ேதைவEபSகிற0. இதிB 
க>ைண அைச+காமB ைவ6தி9+க ேவ>Yய அ5ைவ சிகி&ைசக2 
அட1=7 - எS60+காXடாக ெரXYனாவKB ெசTd7 அ5ைவ சிகி&ைசக2. 
க>ணK. ேமAபரEைப உண%வAறதா+க cதலிB ெசாXSக2 
ெகாS+கEபSகி.றன. பK.ன% க>e+= அ9கிB ஊசி ேபாடEபSகிற0 
(ஆனாB க> ேகாள6திA=2 அ.5). 

தல மய+க ம7@: ஊசி வலிமிK@ததா? 
இ0 நப9+= நப% மா5பS7. cY;தவைர வசதியாக மாAற க>ணK. 
ேமAபரEைப உண%&சியAறதா+=7 க> ெசாXSக2 cதலிB 
பய.பS6தEபSகி.றன. மிக f>ணKய ஊசி பய.பS6தEபSகிற0, ேமU7 
=60தB அBல0 அg6த7 ேபா.ற உண%Z இ9+கலா7, இ0 ெபா0வாக ஒ9 
நிமிட6திA=7 =ைறவாகேவ ந*Y+=7. 

கL அFைவ சிகி&ைச ெசN: ெகா2O< அைனவ7+K< தல 
மய+க ம7@: ெகாA+க BCDமா? 
இ"ைல. தல மய(க ம*+ைத, பய.ப/0தி உ3க4 அ6ைவ சிகி9ைசைய, 
பா;கா,பாக9 ெச=;ெகா4வத>?, உ3களா" பA.வ*வனவ>ைற9 ெச=ய இயல 
ேவE/F: 

■ 45- 60 நிமிட1க2 கிைடயாகE பS6தB 

■ எளWய வழிகாXSதBகைளE பK.பA5தB. 

பK.வ9வன இ9EபK. தல மய+க ம9;0 ெபா0வாக 
ப_;0ைர+கEபSவதிBைல: 

■ தல மய+க ம9;0கN+= ஒhவாைம இ9Eபைத அறி;தாB 

■ கிைடயாகE பS+க இயலாவKXடாB 

■ அைசயாமB இ9Eப0 கYன7 அBல0 சா6தியமAற0 
எனWB,எS60+காXடாக பா%கி.ச. ேநாT 

■ எ.ன நட+கிற0 எ.பைத நிைனவKB ெகா2வ0 கYன7 எனWB, 
எS60+காXடாக மிதமான ஞாபக மறதி 

■ கXSEபS6த cYயாத இ9மB 

■ கSைமயான ெசவKE^ல. சி+கBக2 

■ ெசாBலEபSவைதE ^_;0 ெகா2வதிB சிரம7 

■ கSைமயான கிளாjXேராேபாபKயா. 
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இவ>றி" ஏேதHF உ3கI(? ெபா*+தினா", உ3கI(கான வா=,Jக4 ?றி0; 
உ3க4 அ6ைவ சிகி9ைச நிJணM உ3க4 மய(க ம*+; நிJண*ட. வAவாதி,பாM, 
ஆனா" ெபா; மய(க ம*+; பPசீலி(க,ப/F. 

தல மய+க ம7@ைத வழHKவ: யா%? 
மய(க ம*+; நிJணMக4 ம>6F கE அ6ைவ சிகி9ைச நிJணMக4 இ*வ*(?F தல 
மய(க ம*+; வழ3க பயA>சி ெப>றவMக4 ஆவM. 

தல மய+க ம7@:களQR இ7@: ஏேதU< சி+கRக2 உ2ளதா? 
பல நப%கN+= க> அ5ைவ சிகி&ைச+கான தல மய+க ம9;0க2 
பா0காEபானைவ. சில ேநர1களWB ஊசி க>ைண& \Aறிd2ள ஒ9 சிறிய 
இர6த நாள6ைத ேசதEபS60வதாB சிராTE^ அBல0 க> வ *+க7 
உ9வாகலா7. இ0 ெபா0வாக த*வKரமான0 அBல, ஆனாB ஒ9 வார7 அBல0 
அதA= ேமலாக இ9+க+RS7. இர6த6ைத ெமலிதா+=7 ஆjபK_. அBல0 
பKற ம9;0கைள உXெகா>டாB இ0 மிகZ7 ெபா0வாக ஏAபSகிற0. 

அ_தாக, ஊசி ேபாXட பK. இர6த7 வ9வ0 க>ைண& \Aறிd2ள ப=திகளWB 
பKர&சிைனகைள ஏAபS6தலா7. அ5ைவ& சிகி&ைசைய இ.ெனா9 
நாைள+=6 த2ளWEேபாட ேவ>Sமா எ.பைத உ1க2 அ5ைவ&சிகி&ைச 
ம960வ% cYZ ெசTயவா%. 

த,வ.ர0 சி1க2க( 

உ1க2 பா%ைவ, இர6த நாள1க2 அBல0 க> தைச பாதிEபKனாB உ1க2 
க>e+= =றிEபKட6த+க ேசத7 ஏAபS7 ஆப60, 5,000 இB 1 அBல0 
அதA=7 அ_தான0 (எனேவ சிகி&ைசயளW+கEபXட ஒhெவா9 5,000 
ேநாயாளWகளWB 1 மXSேம பாதி+கEபSகிறா%). அ_தாக உ1க2 இதய7 அBல0 
\வாச6திB கSைமயான வKைளZக2 ஏAபட+RS7. இ;த சி+கBகைளE பAறி 
உ1க2 மய+கம9;0 நி^ண% அBல0 க> அ5ைவ&சிகி&ைச ம960வராB 
RSதB வKவர1க2 ெகாS+க cYd7. 

அ"ைவ%சிகி%ைச)* +,- 
ந*0க; திTடமிTட அ4ைவ சிகி&ைசைய ேமNெகா2டாO, 
உ0க; அ4ைவ சிகி&ைச மN4< மUTெடSDV+ 
காலLதிN1 உ0கைளL தயா%பCLதி+ ெகா;வதN1 ந*0க; 
நிைறய ெச8யலா<. 

■ தி97பKய பK.ன% வ *XYB உ1க2 ம[XெடgEபKA= c.RXYேய 
திXடமிSவ0 சிற;த0, ேமU7 உ1க2 ந>ப%க2 மA57 =S7ப6தின% 
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உ1கN+= எhவா5 சிற;த cைறயKB உதவ cYd7 எ.பைத 
அவ%கN+=6 ெத_யEபS601க2. ந*1க2 எ.ன சாEபKட ேவ>S7 எ.ப0 
பAறிd7 உ1கNைடய ம[XபKைன இல=வா+=வதA= வ *XYேலேய ஏதாவ0 
மாAற1கைள& ெசTய6 ேவ>Sமா என& சி;திd1க2. 

■ ந*1க2 ெபா0 மய+க ம9;0 அBல0 உண%Zந*+கி எS60+ ெகா>ட அேத 
நாளWேலேய வ *S தி97பKனாB, உ1கைள வ *XYA= கா_B அBல0 வாடைக 
வ>YயKB RXY ெச.5 உ1கNட. 24 மணKேநர7 Rட இ9EபதA= ஒ9 
ெபா5Eபான வய0வ;தவைர ந*1க2 ஏAபாS ெசT0ெகா2ளேவ>S7. 
ெபா0 உண%&சி ந*+கி அBல0 மய+க ம9;0 எS60+ெகா>ட ஒ9வைர 
கவனWEபவ%கN+கான வKவர1கைள எ1க2 0>SEபKர\ர7 ெபா0 உண%&சி 
ந*+கி அBல0 மய+க ம9;0 எS60+ெகா>ட ஒ9வைர கவனW6தB 
எ.பதிB பா%+கலா7: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation 

■ க>^ைர அ5ைவ சிகி&ைச+=6 தயா% ெசTவ0 =றி6த தகவU+=,க>^ைர 
அ5ைவ சிகி&ைச+=6 தயாராதB, =றி6த எ1க2 0>SEபKர\ர6ைதE 
பா91க2 இ0 எ1க2 இைணயதள6திB கிைட+கிற0: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/cataract 

அ4ைவ&சிகி&ைச+1 X/னாலான மதிDபYC மKBதக< 

அ5ைவ&சிகி&ைச+கான ேததி திXடமிடEபXடபK., ஒ9 உடBநலE 
ப_ேசாதைன ேதைவEபSகிற0. உ1க2 உடBநல7 பAறிய ஒ9 சிறிய 
வKனாEபXYயB உ1கN+= அLEபEபடலா7 அBல0 உ1கைள ஒ9 
அ5ைவ&சிகி&ைச+= c.னாலான மதிEபMXS ம9;தக6திA=E ேபாக& 
ெசாBலலா7. ெபா0வாக ஆேலாசைனயளWEபதAகாக உ2ள ஒ9 ம960வ_. 
உதவKdட., ெசவKலிய%க2 அ5ைவ&சிகி&ைச+= c.னாலான மதிEபMXS 
ம9;தக6ைத நட60கிறா%க2. 

உ1க2 ெபா0 உடBநிைல, ம9;0க2 ஒhவாைம மA57 உ1க2 
ெசயBபாSநிைலக2 பAறிய வK_வான ேக2வKகைள அவ%க2 ேகXபா%க2. 
உ1கN+= ஏதாவ0 ம960வேசாதைனக2 ேதைவEபXடாB, அைவ இ;த 
ம9;தக6திB ஏAபாS ெசTயEபS7. 
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அவ%க2 உ1க2 வ *XS kbநிைலையE பAறிd7 உ1களWட7 ேகXS 
அ5ைவ&சிகி&ைச+=E பKற= உ1கN+=6 ேதைவயான ஆதரZ இ9Eபைத 
உ5தி ெசT0 ெகா2வா%க2. அ5ைவ&சிகி&ைச+=E பK. வ *XYB எhவா5 
சமாளWEபM%க2 எ.பைதd7 மA57 உ1கைளE பா%60+ ெகா2ளZ7 
க>களWB ெசாXS ம9;0 ேபாடZ7 யாராவ0 உ1கNட. த1கcYdமா 
எ.பைதd7 திXடமிSவ0 c+கிய7. =றிEபாக உ1க2 மAைறய க>ணKB 
பா%ைவ+=ைறவாக இ9;தாB இ0 c+கிய7. அ5ைவ&சிகி&ைச+=E பK. 
ந*1க2 \லபமாக நடமாட வசதியாக இ9+க மர&சாமா.கைள ந*1க2 நக%6த 
வK97பலா7. 

உ0க; வழ+கமான மKB9க; 

அ5ைவ&சிகி&ைச+= c.னாலான மதிEபMXS ம9;தக ஊழிய%க2 ந*1க2 
எS60+ ெகா>S வ97 ம9;0கைளE பதிZ ெசTவா%க2. தயZ ெசT0 
ம9;0களW. ஒ9 பXYயைலேயா அBல0 ம9;0கைளேயா அதLைடய 
ெபXYகNட. எS60 வரZ7. இ0 ந*1க2 எS60+ெகா2N7 ப_;0ைர 
ேதைவEபடாத ம9;0க2 அBல0 Cலிைக ம9;0கN7 உ2ளட+க 
ேவ>S7. 

ெபா0வாக அ5ைவ&சிகி&ைச+= c. வழ+க7ேபாB எBலா ம9;0கைளd7 
எS60+ெகா2ளலா7. எனWL7, சில ம9;0க2 அBல0 மா6திைரக2 
அ5ைவ&சிகி&ைச அ.ேறா அBல0 சில நாXகN+= c.ேபா நி56தEபட 
ேவ>S7. எைத எS60+ெகா2ள ேவ>S7 எைத நி56த ேவ>S7 எ.ப0 
பAறி உ1கN+= அறிZைரக2 வழ1கEபS7. இ;த அறிZைரக2 
c+கியமானைவ ேமU7 அைவ கவனமாகE பK.பAறEபட ேவ>S7. 

ந*1க2 +ளாபKேடா+ெரB, _வேரா+ஸப., வா%ஃேப_. அBல0 பKற 
‘இர6த6ைத-ந*%+=7’ ம9;0க2 எS60+ெகா>டாB அைவ =றி6த 
உ1கN+=+ =றிEபKXட அறிZைரக2 ேதைவEபடலா7. இ;த ம9;0கைள 
நி560வதாB அபாய1க2 ஏAபடலா7 அதனாB ந*1க2 உ1க2 
ம960வ9ட. இ;த அபாய1கைளEபAறி கல;தாேலாசி+க ேவ>S7. 
க>^ைர அ5ைவ&சிகி&ைச+= இ;த ம9;0கைள ந*1க2 நி56த 
ேவ>YயK9+கா0. 
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அ"ைவ% சிகி%ைச நாள," 
உண[ மN4< பான0கைள நி4Lதேவ2Cமா 
அDபRயானாO எDேபா9 எ/ப9 பNறி ந*0க; ெதளMவான 
அறி[ைரக; ெபறேவ2C<. 

=றிEபான அறிZைரக2 இ9;தாேல தவKர, ந*1க2 உ1க2 வழ+கமான 
ம9;0கைள எS60+ெகா2ள ேவ>S7. அ5ைவ&சிகி&ைச+= c. உணZ 
மA57 பான1க2 எS60+ெகா2வைதபAறி உ1கN+=+ ெகாS+கEபXட 
அறிZைரகைளE பK.பAற ேவ>S7. ேதைவயான மா6திைரகைள 
எS60+ெகா2N7 ேபா0 த>ண*% =Y+கலா7. 

அ5ைவ&சிகி&ைசய.5 உ1கN+= இ9மB அBல0 கSைமயான தSம. 
இ9;தாB,ஆேலாசைன+காக ம960வமைன வா%ைட6 ெதாைலேபசியKB 
அைழ+கேவ>S7. உ1க2 அ5ைவ&சிகி&ைசைய த2ளWEேபாட 
ேவ>YயK9+கலா7. 

தயZெசT0 உ1க2 அைன60 ம9;0க2,மா6திைரக2 மA57 
உ2ளWgEபா.கைள உ1கNட. எS60வா91க2, ம960வ%க2 மA57 
ெசவKலிய%க2 அைவகைள ச_பா%+க cYd7. 

உ0க; அ4ைவ&சிகி&ைச மKL9வைர சBதிDப9 

ந*1க2 உ1கNைடய க> அ5ைவ&சிகி&ைச ம960வராB பா%+கEபSவ *%க2 
(க> ம960வ%). எ;த+ க>ணKB அ5ைவசிகி&ைச ெசTயEபட இ9+கிற0 
எ.பைதE ப_ேசாதி60, அ5ைவ சிகி&ைச பAறி உ1கNட. ஆேலாசிEபா%க2. 
ஒE^தB பYவ6திB ைகெயg6திSமா5 ேகXகEபSவ *%க2, ேமU7 
அ5ைவசிகி&ைச ெசTயேவ>Yய க>e+= அ9கிB அைடயாளமிSவா%க2. 

உ0க; மய+க மKB9 மKL9வைர& சBதிLதO 

உ1க2 க> அ5ைவ சிகி&ைச ம960வ9ட. மய+க ம9;0 ம960வ97 
இ9;தாB, ந*1க2 அவ%க2 இ9வைரd7 ச;திEபM%க2 ேமU7 மய+க ம9;0 
பAறிய உ1க2 ேக2வKகN+= அவ%க2 பதிலளWEபா%க2. 

உய% பயKAசிE ெபAற \காதார பராம_Eபாள%களான மய+க ம9;0 
நி^ண%களW. உதவKயாள%கைளd7 ந*1க2 ச;தி+கலா7. ந*1க2, கீbவ97 
எ1க2 வைலதள6திB மய+கம9;0+ =g மA57 அவ%க2 ப1= பAறி 
ேமU7 பY+கலா7: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 
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உ0க; மய+க மKB9 நிVண% அOல9 அ4ைவ சிகி&ைச 
நிVண\ட< ந*0க; ேகTக வEK<V< ேக;வEக; 

■ என0 மய+க ம9;ைத யா% த9வா%க2? 

■ இ;த வைக மய+க ம9;ைத ந*1க2 அY+கY பய.பS6தியK9+கிற*%களா? 

■ நா. தல மய+க ம9;0 எS60+ெகா2ள ேவ>Sமா? 

■ இ;த வைக மய+க ம9;0களW. அபாய1க2 எ.ன? 

■ என+= ஏேதL7 தனWEபXட அபாய1க2 உ2ளதா? 

■ அத. பKற= நா. எEபY உண%ேவ.? 

நா/ ஓ8வாக உணர ஏேத_< எCL9+ ெகா;ளலாமா? 

உ1க2 மய+க ம9;0 நி^ண97 அ5ைவ சிகி&ைச அைறயKB உ2ள பKற 
ஊழிய%கN7 மன உ5தியளWEபதிB மA57 ஓTவாக உணர& ெசTவதA= 
உதZவதிB மிகZ7 பயKAசிெபAறவ%களாக இ9Eபா%க2. சில ேநர1களWB 
o+க ம9;0க2 ெகாS+கEபடலா7. இ9EபKL7,ந*1க2 o1கிய பK. 
திpெர.5 எg;0 வKழி60 நக%;0வKXடாேலா அBல0 உ1க2 \வாச7 
=ைற;0வKXடாேலா அ5ைவ சிகி&ைசயK. ேபா0 அைவ சி+கBகைள 
ஏAபS6த+RS7. உ1க2 கவைலகைள உ1க2 மய+க ம9;0 நி^ண% அBல0 
அ5ைவ சிகி&ைச நி^ண_ட7 வKவாதி+கZ7. உ1கN+= கிைட+=7 
வK9Eப1கைள அவ%க2 உ1கNட. வKவாதி+க cYd7. 

அைமதிqXடB பAறிய RSதB தகவB அறிய, எ1க2 அைமதிqXடB 
வKள+க7 0>SE பKர\ர6ைதE பா91க2 இ0 எ1க2 வைல6தள6திB 
கிைட+=7: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation 

அCL9 எ/ன நட+1<? 

■ ந*1க2 ஒ9 ம960வமைன அ1கி ேபாSமா5 ேகXகEபடலா7. சில 
ம960வமைனக2 ெசா;த ஆைடகைள அணKய அLமதி+கி.றன. கg60 
தள%வான வசதியான ஆைடகைள ந*1க2 அணKய ேவ>S7. 

■ சில அ5ைவசிகி&ைசகN+=, உ1க2 க>ணK. வKழிEபட6ைத 
இல=வா+=வதAகாக (அைத ெப_தா+=வதA=) வா%YB உ2ள ெசவKலிய% 
க>ெசாXSகைள வழ1=வா%. உ1க2 பா%ைவ சிறி0 ேநர6திB சA5 
ம1கலாகிவKS7. 

■ ந*1க2 அ5ைவ சிகி&ைச அைற+=& ெசBவதA= c.^ கழிEபைறையE 
பய.பS60வ0 வKேவகமானதா=7, இதனாB ந*1க2 இ.L7 வசதியாக 
பS60+ெகா2ள cYd7. 



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo  | 9 

■ ஒ9 ெசவKலிய% Yராலி, ச+கர நாAகாலி Cல7 அ5ைவ சிகி&ைச அைற+= 
உ1கைள+ RXY& ெசBவா% அBல0 ந*1க2 வK97பKனாB, ந*1க2 நட;0 
ெசBலலா7. 

உ1க2 அைடயாள6ைத மA57 எ.ன அ5ைவ சிகி&ைச ெசT0 ெகா2கிற*%க2 
எ.பைத உ5திEபS6த அ5ைவ சிகி&ைச அைற ஊழிய%க2 உ1களWட7 சில 
ேக2வKகைள+ ேகXபா%க2. எ;த+ க>ணKB அ5ைவ சிகி&ைச ெசTயEபட 
இ9+கிற0 எ.5 ம[>S7 உ1களWட7 ேகXS உ1க2 ஒE^தB பYவ6திB 
அைத& ச_பா%Eபா%க2. 

மய+கமKB9 அைறயEO 

நக97 வ>YயKB ந*1க2 வசதியாக ைவ+கEபSவ *%க2. உ1க2 c0= மA57 
இSE^E ப=திB சிரம6ைத+ =ைற+க ெப97பாU7 தைலயைண உ1க2 
cழ1காBகளW. கீb ைவ+கEபSகிற0. 

உ1க2 மய+க ம9;0 நி^ண% பK.வ9னவAைற+ க>காணKEபதAகான 
உபகரண1கைளE ெபா96தலா7: 

■ உ4க( இதய7: உ1க2 மா%பKB jY+க%க2 (எல+Xேரா கா%Yேயாகிரா7 
அBல0 ஈ.சி.ஜி) 

■ உ4க( இர8த அ:8த7: உ1க2 ைகயKB ஒ9 இர6த அg6த \A5 
ைவ+கEபடலா7. இ0 அ5ைவ சிகி&ைசயK. ேபா0 ஒhெவா9 5 cதB 15 
நிமிட1கN+= உ1க2 இர6த அg6த6ைத அளவKS7. இ0 உ1க2 ைகயKB 
இ5+க உண%ைவ6 த97 

■ உ4க( இர8த8தி2 உ(ள ஆ1ஸிஜ? நிைல: உ1க2 வKரலிB ஒ9 கிளWE 
மாXடEபS7 (0YE^ ஆ+சிம[Xட%). 

உ1க2 ^ஜ7 அBல0 ைகயK. பK.^ற6திB ஒ9 நர7^+=2 ஒ9 ெமBலிய 
ெம.ைமயான பKளாjY+ =ழாைய (ஒ9 ேகLலா) ைவ+க ஒ9 ஊசி 
பய.பS6தEபSகிற0. இ0 பKசி. ெகா>S ஒXடEபSகிற0. இ0 உ1கN+=6 
ேதைவயான ம9;0கைள மய+க ம9;0 ம960வ% வழ1=வதAகா=7. 

உ1க2 ெபய%, பKற;த ேததி மA57 ந*1க2 ெசT0 ெகா2N7 அ5ைவ 
சிகி&ைசைய உ5திEபS6த மய+க ம9;0 =g ம[>S7 ச_பா%+=7. 

உ1க2 க>ைண உண%வKழ+க& ெசTய மய+க ம9;0 நி^ண% அBல0 க> 
அ5ைவ சிகி&ைச நி^ண% க> ெசாXSக2 மA57 / அBல0 ஊசி ேபாSவா%. 

  



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo  | 10 

மய+க மKB9 எCLதO 

தல மய+க ம7@: ஊசி காய< ஏVபAW:மா? 
இ0 நப9+= நப% மா5பS7. =6தB, அg6த7 அBல0 வலி இ9+கலா7, இ0 
ெபா0வாக ஒ9 நிமிட6திA=7 =ைறவாகேவ ந*Y+=7. 

தல மய+க ம7@: ெகாA+கIபXட ப.றK எ/ன நட+K<? 
க>ணK. ேமAபரEைப6 ெதாSவைதd7 ேசதEபS60வைதd7 தS+க 
அ5ைவ சிகி&ைச ெசTயEபS7 க> CY ைவ+கEபS7. மய+க ம9;0 
சமமாகE பரZவதAகாக ஊழிய%க2 உ1க2 க>e+= மசாt ெசTயலா7, 
அg6த6ைதE பய.பS6தலா7 அBல0 CYய க> ம[0 ஒ9 சிறிய எைடைய 
ைவ+கலா7. 

மய+க ம7@: ேவைல ெசNகிற: எ/ப: நா/ அறி@: ெகா2வ: 
எIபC? 
உ1க2 மய+க ம9;0 நி^ண% அBல0 க> அ5ைவ சிகி&ைச நி^ண% உ1க2 
க> உண%&சியA5 உ2ள0 எ.பைத உ5திEபS6தி+ ெகா2வா%. மய+க 
ம9;தி. வKைளZகைள மதிEபKSவதAகாக, ந*1க2 ெவhேவ5 திைசகளWB 
பா%+=7பY ேகXகEபடலா7. மய+க ம9;0 ந.= ேவைல ெசTகிற0 எ.5 
அவ%க2 த*%மானW6தபKற=, அவ%க2 உ1கைள அ5ைவ& சிகி&ைச 
அர1க60+= அைழ60&ெசBவா%க2. 

அFைவ& சிகி&ைச அரHகWதிR எ/ன நட+K<? 
■ இதய7 மA57 நாY6 0YE^ க>காணKEபா.க2 ம[>S7 இைண+கEபS7. 

■ ந*1க2 வசதியாகE பS6தி9+கிற*%களா எ.பைத& ெசவKலிய% ச_பா%Eபா%. 

■ அ5ைவ& சிகி&ைச ெசTd7 =g உ1கNைடய தகவBகைளd7, 
அைன60+ க9வKகN7 ச_யாக உ2ளனவா எ.பைதd7 
உ5திEபS60வதAகாக இ.ெனா9cைற ச_பா%Eபா%க2. 

■ அ5ைவ& சிகி&ைசcgவ07 உ1க2 ைகையE பKY60+ெகா>Y9Eபதாக 
ஓ% ஊழிய% Rற+RS7. 

■ உ1க2 க>ைண& \Aறிd2ள ப=திைய6 oTைமயாக ைவEபதAகாக, 
உ1க2 cக6தி.ம[0 ஒ9 ெதாA5 ந*+கEபXட அ5ைவ& சிகி&ைச6 தா2 
ஒ9 Rடார7ேபாB ைவ+கEபS7. அ;த6 தாளWB ஒ9 0ைள இ9+=7, அத. 
வழியாக அ5ைவ& சிகி&ைச ம960வ% அ5ைவ சிகி&ைச ெசTவா%. 

■ அ5ைவ& சிகி&ைச6 தாN+=+ கீேழ ஒ9 =ழாT ைவ+கEபடலா7, அ0 
உ1க2 வாT மA57 C+ைக& \Aறி6 oய காA5/ஆ+ஸிஜைன வழ1=7. 
இ0 அ5ைவ& சிகி&ைசயK.ேபா0 ந*1க2 வசதியாக உண%வதA= உதZ7. 
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உ1க2 க>ைண& \Aறிd2ள ப=தி ஒ9 =ளW% ந*%ம6தாB 
oTைமEபS6தEபS7. அ5ைவ& சிகி&ைசயK.ேபா0, உ1க2 க>ைண 
ஈரமாக ைவ6தி9+க6 த>ண*% பய.பS6தEபS7. இ;த6 த>ண*% உ1க2 
cக6தி. ப+க6திB ெசாXடாமB பா%60+ெகா2வதA=+ கவன7 
எS60+ெகா2ளEபS7. ஆனாB, சில ேநர1களWB, அைத6 தவK%Eப0 கYன7. 

அFைவ& சிகி&ைசய./ேபா: நா/ ேபசலாமா? 
அCைவ0 சிகி0ைச மE8FவG உ4க( க"ண.2 அCைவ0 சிகி0ைச 
ெசIJ7ேபாF ேபசாம2 இEMபேத ந2லF, அ5ைவ சிகி&ைச ம960வ% 
உ1களWட7 ேக2வK ேகXகாத வைரயKB. உ1க2 cக6ைத அைசEப0 அ5ைவ& 
சிகி&ைசையE பாதி+கலா7. ந*1க2 ஏதாவ0 ெசாBல வK97பKனாB, உ1க2 
ைகைய அைசEப0 சிற;த0. அEேபா0, க> அ5ைவ& சிகி&ைச ம960வ% 
அ5ைவ& சிகி&ைச ெசTவைத நி56திவKSவா%, அத.பKற= ந*1க2 ேபசலா7. 

என+K எ/ன ேகXK<? 
அ5ைவ& சிகி&ைசயK.ேபா0, அர1க+ =gவKன_ட7 அ5ைவ& சிகி&ைச 
ம960வ% ேப\வ0 உ1கN+=+ ேகX=7. அர1க6திB உ2ள க9வKக2 பல 
ஒலிகைள எgEபலா7. இதய+ க>காணKEபா. ‘பME' ஒலி எgEபலா7. சில 
இய;திர1க2 ெப> =ரலிB அhவEேபா0 ெசTதிகைளE பY+=7. இ0 
அைமE^களWB ஏAபXS2ள மாAற1கைளEபAறி அ5ைவ& சிகி&ைச 
ம960வ9+=6 ெத_வKEபதAகா=7. ந*1க2 ஏதாவ0 ெசTயேவ>S7 எ.5 
அ5ைவ& சிகி&ைச ம960வ% வK97பKனாB, எS60+காXடாக, ந*1க2 உ1க2 
cகவாT+கXைடைய& சிறி0 o+கேவ>S7 எ.றாB, அவ% உ1கைளE 
ெபய% ெசாBலி அைழEபா%. உ1க2 ெபய% அைழ+கEபடவKBைல எ.றாB, 
ந*1க2 பதிB அளW+கேவ>YயதிBைல. 

நா/ எைதேயU< பா%Iேபனா? 
ெபா0வாக, ந*1க2 பKரகாசமான ஒளWகைளE பா%+க இயU7, ேமU7, அ5ைவ& 
சிகி&ைசயK.ேபா0 ந*1க2 சில அைசZகைள+ காணலா7. இ0 நப9+= நப% 
மா5பS7. ந*1க2 ெதளWவாக எைதd7 காண இயலா0, வKஷய1க2 
ம1கலாக6 ேதா.றலா7. 

ேவF எ/ன நட+K<? 
உ1க2 க>e+=2 ெசBU7 fe+கமான க9வKகைளE பய.பS6தி 
அ5ைவ& சிகி&ைச ம960வ% அ5ைவ& சிகி&ைச ெசTவா%, உ1க2 க> 
அத. இயBபான நிைலயKலி9;0 ந*+கEபடா0. 
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அFைவ& சிகி&ைசய./ேபா: நா/ வலிைய உண%ேவனா? 
அ5ைவ& சிகி&ைச வBUன% பணKயாAறி+ெகா>Y9+கிறா% எ.ப0 
உ1கN+=6 ெத_d7, ெபா0வாக, சி5 ெதாSைக மA57 அg6த6ைத ந*1க2 
உண%வ *%க2. ஆனாB, உ1கN+= எ;த வலி உண%Z7 இ9+க+Rடா0. 
ந,4க( வசதியNC அ2லF வலிைய உணGOதா2, ந,4க( உடேன உ4க( 
அCைவ0 சிகி0ைச வ2RனE1S8 ெதTவ.1கேவ"'7. இத?Uல7, 
ேதைவMப&டா2, அவG உ4கV1S1 W'த2 தல மய1க மEOைத 
அளXMபாG. 

நா/ கL சிமிXடலாமா? 
எ;த+ க>ணKB அ5ைவ& சிகி&ைச ெசTயEபSகிறேதா, அ;த+ க>ணK. 
இைம திற;ேத இ9+=7பY ஒ9 சிறிய +ளWE ெபா96தEபSகிற0. இத. 
ெபா92, ந*1க2 உ1கNைடய மAற க>ைண& சிமிXடலா7. ந*1க2 உ1க2 
cக6ைத அைச+காதவைரயKB, க> சிமிXSவதாB பKர&சைன இBைல. 

ஒ7ேவைள நா/ ெநளQய, இ7ம, எ/ ெதாLைடைய+ கைண+க 
அRல: எ/ [+ைக& ெசா\ய வ.7<ப.னாR? 
ந*1க2 ஓTவான cைறயKB இய.ற வைர அைசயாமB பS6தி9+க 
ேவ>S7. =றிEபKட+RYய எ;த அைசைவd7 ெசTd7 c. (இ9cதB, 
ெசா_தB அBல0 உ1க2 நிைலைய& ச_ெசTய ெநளWதB உ2பட) ந*1க2 
உ1கNைடய ைகைய அைச60, அ5ைவ& சிகி&ைச ம960வ9+= 
அைதEபAறி எ&ச_+கேவ>S7. அEேபா0, அ5ைவ& சிகி&ைச வBUன% 
அ5ைவ& சிகி&ைச ெசTவைத நி560வா%, ந*1க2 பா0காEபாக நகரலா7. 

அFைவ& சிகி&ைசய./ேபா: நா/ ]Hகிவ.XடாR? 
அ5ைவ& சிகி&ைசயK.ேபா0 ந*1க2 வKழி6தி9Eப0 c+கிய7, ஏெனனWB, 
o+க6திலி9;0 வKழி60 எg7ேபா0 ஏAபS7 திp% அைசZ, உ1க2 
க>ைண& ேசதEபS60கிற ஆப60 உ2ள0. ந*1க2 வKழி6தி9+கிற*%களா, 
வசதியாக உண%கிற*%களா எ.5 அ5ைவ& சிகி&ைச வBUன% அhவEேபா0 
ேகXபா%. ந*1க2 =றிEபKட+RYய வைகயKB அைசயாமB இ9+கேவ>Yய 
ேநர1க2 ஏ07 இ9;தாB, அைதEபAறிd7 அவ% உ1கN+=& ெசாBலி 
எ&ச_Eபா%. 

எ/னாR சிFந*ைர அட+க இயலா:. ஒ7ேவைள, நா/ 
கழிIபைற+K& ெசRலேவLCய.7@தாR? 
அர1க60+= அைழ60வரEபSவதA=& சA5 c.பாக cgைமயாக& 
சி5ந*ைர ெவளWேயAறி உ1கNைடய சி5ந*%E ைபைய+ காலியா+=வ0 
c+கிய7. ஒ9ேவைள, உ1களாB சி5ந*ைர+ கXSEபS6த இயலவKBைல, 
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கழிEபைற+=& ெசBலேவ>S7 எ.ற o>SதB உ1கN+= உ>டாகிற0 
எ.றாB, தயZெசT0, அைத+ =gZ+=6 ெத_வKd1க2. உ1கN+= 
உதZவதA=6 ேதைவயான பYநிைலகைள அவ%க2 எSEபா%க2. 

அFைவ&சிகி&ைச நைடெபVF+ெகாLC7+K<ேபா:, பாதிய.R 
நா/ வலிைய உணர+^Aமா? 
ஆ7. சில சிகி&ைச cைறகளW.ேபா0, உண%&சி ந*+கியK. தா+க7 =ைறய6 
ெதாட1கலா7. எ;த ேநர6திலாவ0 ந*1க2 வசதியK.ைம அBல0 வலிைய 
உண%;தாB, அைத அ5ைவ& சிகி&ைச வBUன9+=6 ெத_வKd1க2. 

அFைவ& சிகி&ைச எEவள_ ேநர< நைடெபF<? 
ெப97பாலான ெசயBcைறக2 அைர மணK ேநர6திலி9;0 ஒ9 மணK 
ேநர7வைர நைடெப5கி.றன. சில ெசயBcைறகN+= இர>S மணK 
ேநர7வைர ஆகலா7. உ1கNைடய அ5ைவ& சிகி&ைச உ6ேதசமாக எhவளZ 
ேநர7 நைடெப57 எ.பைதEபAறி அ5ைவ& சிகி&ைச ம960வ% உ1களWட7 
ெத_வKEபா%. 

அFைவ& சிகி&ைசய./ேபா: நா/ எ/Uைடய கா: ேகXK< 
க7வ.ைய அண.யலாமா? 
அ5ைவ சிகி&ைச ெசTயEபS7 க>ணK. அேத ப+க6திB உ2ள கா0 ேகX=7 
க9வKைய ந*+=வ0 ஒ9 வழ+கமான ெசயBcைறயா=7. ஏெனனWB, 
கவனமாக இ9;தாB Rட, கா0+=2 ந*% fைழயலா7, அதனாB, கா0 ேகX=7 
க9வK தவறாக& ெசயBபXS இைர&சB எgEப6 ெதாட1கலா7. அ5ைவ& 
சிகி&ைச நைடெபறாத ப+க6திB ந*1க2 உ1கNைடய கா0 ேகX=7 க9வKைய 
அணKயலா7. 

அ"ைவ% சிகி%ைச)*1 ப3ற* 
ஒK ெசவEலிய% ஒK ச+கர நாNகாலியEO உ0கைள 
மU2C< வா%C+1 அைழL9&ெசOவா%. இர2C XதO 
`/4 மணE ேநர0க-+1, சில ேநர0களMO அைதவEட+ 
QCதலாக உ0க; க2 ெதாட%B9 மரL9D ேபா8 
இK+1<. 

ந*1க2 o1=7ேபா0 க>ைண6 ேதT+காமB தSEபதAகாகZ7 உ1க2 
க>ைணE பா0காEபதAகாகZ7 அS6த நா2வைர உ1க2 க> ஒ9 



 www.rcoa.ac.uk/patientinfo  | 14 

பXைடயாB CடEபXY9+கலா7. க> பXைட ந*+கEபS7ேபா0, ந*1க2 பல 
மணK ேநர1கN+= இரXைடE பா%ைவைய உணரலா7. 

நா/ எIேபா: சாIப.ட, KC+கW ெதாடHகலா<? 
ந*1க2 வா%S+=6 தி97பKய07 சாEபKSவதA=7 =YEபதA=7 தயாராகலா7. 

நா/ எIேபா: வ *XA+K& ெசRலலா<? 
ந*1க2 ந.= உண97 ேபா0, ஏேதL7 சாEபKXSவKXp%க2, =Y60வKXp%க2 
எ.றாB, ந*1க2 வ *XS+=& ெசBலலா7. 

உ1கN+= உண%Z இழE^ ம9;0 அளW+கEபXY9;தாB, ெபா5E^2ள 
வய0வ;தவ% ஒ9வ% கா_B அBல0 வாடைக+ கா_B உ1கைள வ *XS+= 
அைழ60&ெசBலேவ>S7. 24 மணK ேநர60+= ந*1க2 =ழ;ைதகைள+ 
கவனW60+ெகா2ள+Rடா0, கீg2ள 0>SEபKர\ர6திB உ2ள அறிZைரையE 
பK.பAறேவ>S7. 

ெபா0 உண%&சி ந*+கி அBல0 மய+க ம9;0 எS60+ெகா>ட ஒ9வைர 
கவனWEபவ%கN+கான வKவர1கைள எ1க2 0>SEபKர\ர7 ெபா0 உண%&சி 
ந*+கி அBல0 மய+க ம9;0 எS60+ெகா>ட ஒ9வைர கவனW6தB எ.பதிB 
பா%+கலா7 இ0 எ1க2 இைணய6தள6திB கிைட+கிற0: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation 
ந*1க2 உXெகா2ளேவ>Yய ம9;0க2 எைவேயL7 இ9;தாB, அைதEபAறி 
வா%YB உ2ள ெசவKலிய% உ1கN+=& ெசாBவா%; உ1கN+= எg60 
வYவKலான வழிகாXSதBகைளd7 வழ1=வா%. அ5ைவ& சிகி&ைசைய6 
ெதாட%;0, வ *+க6ைத+ (அழAசி) =ைறEபதA=7 ேநாT6ெதாAைற6 தS+க 
உதZவதA=7 க> ெசாXS ம9;0க2 பய.பS6தEபடலா7. ந*1க2 ஒ9 
ப_ேசாதைன+காக ம[>S7 ம9;தக60+= வரேவ>S7 எ.றாB, உ1கN+= 
அைதEபAறி& ெசாBலEபS7. 

நா/ வலிய.R இ7Iேபனா? 
உண%&சி ந*+கியK. ஆAறB ந*1=7ேபா0, அ5ைவ& சிகி&ைசயK. வலிைய 
ந*1க2 சிறிதளZ உணரலா7. அ;த ேநர6திB பாரசிXடமாB ேபா.ற ஒ9 
வலிநிவாரணKக2 ேதைவEபடலா7. 

ந*1க2 த*வKர வலிைய எதி%ெகா>டாB, உ1க2 ஆவண1களWB 
அளW+கEபXS2ள எ>ைண6 தயZெசT0 ெதாட%^ெகா2N1க2. ஏெனனWB, 
இ0 இயBபான0 இBைல, இ0 ஒ9 பKர&சைனைய& \XY+கா>பK+கலா7. 
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நா/ ஏ:< சிறI=+ கவன< எAW:+ெகா2ளேவLAமா? 
■ உ1க2 க>கைள6 ேதT+காத*%க2. 

■ உ1க2 க>ணKB ஏ07 வKழாமB பா%60+ெகா2N1க2 உ1க2 க>கைளE 
பா0கா60+ெகா2N1க2 (=றிEபாக காA5 பலமாக வ *\7 வானWைலயKB). 

■ உ1கைள+ ம960வ+ =gவK. அறிZைரEபY, மிகZ7 கனமான 
ெபா9Xகைள6 o+=தB, கSைமயான உடAபயKAசி, ந*&சB ஆகியவAைற 
ஒ9 வார கால60+=& ெசTயேவ>டா7. 

■ உ1க2 பா%ைவ இ.L7 ேமாசமாகிற0 அBல0 உ1க2 க> மிகZ7 
வலி+கிற0 எ.றாB, ந*1க2 உடேன ம960வமைனைய6 ெதாட%^ெகா>S 
அறிZைர ெபறேவ>S7. 

■ ந*1க2 கா.டா+X ெல.ஸj அணKகிறவ% எ.றாB, இ0பAறி உ1க2 
ம960வ_ட7 ஆேலாசி+=7 வைர அவAைற அணKயேவ>டா7. 
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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$. 

ந56க7 எ,ன நிைன)கிற5:க7 எ," 
எ6க;)*% ெசா=>6க7 
இ;த6 0>SEபKர\ர6ைத ேம7பS60வதAகான ஆேலாசைனகைள நா1க2 
வரேவAகிேறா7.  

இ0பAறி உ1கN+= ஏேதL7 க960க2 இ9;தாB, தயZெசT0 அவAைற 
இ;த மி.னvசB cகவ_+= அLE^1க2: patientinformation@rcoa.ac.uk 
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