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ஒ" ெபா& மய)க ம"+& அ-ல& 
உண12சி உ5ளட)க8திலி"+& 
ம:;<வ"> ஒ"வைரA பராமB8த- 

ேநாயாள&க( ெதள&வாக சி.தி/க 01யாம3 ேபாகலா6 
ம786 அவ:கள&; 01ெவ</=6 த;ைம ஒ@ ெபாA 
மய/க ம@.A அ3லA உண:Dசி உ(ளட/கFதி7=G பHற= 
24 மணH ேநர6 வைர பாதி/கGபடலா6. 

இ"த ேநர'தி), அவ,க.: 

■ /ழ"ைதக. அ)ல3 அவ,கள56 பராம:;ப<) உ.ள ப<ற நப,க?@/ 
ெபாB;பாக இC@க@ Dடா3  

■ ஒC வாகனH அ)ல3 ஒC மிதிவIJைய ஓMட@Dடா3 

■ சைம@கேவா அ)ல3 எ"த இய"திரPகைளQH பய6பR'தேவா Dடா3 

■ அவ,க. தாPக. ச:யாக இC;பதாக உண,"தாTH, எ"த U@கியமான 
UJVகைளQH எR@க@Dடா3 

■ சWக ஊடகPக. / ெபா3 ம6றPகள5) இRைகய<Rவைத' தவ<,@கVH 

■ ம3 அC"த@Dடா3. 

 
அவ,க?ைடய சிகிYைச@காக உண,Yசி உ.ளட@கH எR'3@ெகாIட அ)ல3 
ஒC ெசய)Uைற@காக மய@கமC"3 எR'3@ெகாIட உPக?ைடய ஒC 
நIபைர அ)ல3 உறவ<னைர வ ZMJ[/ அைழ'3Y ெச6B பராம:@/HபJ 
நZPக. ேகMR@ ெகா.ள; பMR.ள Z,க. இ"த 3IR;ப<ர\ரH அவ,க. ம]MR 
எ^Hேபா3 எ6ன ெச_யலாH எ6ன ெச_ய@Dடா3 எ6ப3ப[றிய 
ெபா3வான தகவ)கைள உPக?@/ வழP/கிற3. இ3 U6னேர திMடமிட 
உPக?@/ உதVH. 
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நா; எ;ன எதி:பா:/க ேவM<6? 

உணரYசி உ.ளட@க மC"3 அ)ல3 மய@க மC"3 சில ேநாயாள5கைள 
சிறிதளV /ழ;பமைடயY ெச_யலாH ம[BH 
அவ,கள56 சிகிYைச@/; ப<ற/ நிைலதRமாற ைவ@கலாH. U@கியமாக, இ3 
அவ,கள56 UJெவR@/H த6ைமைய பாதி@/H, எனேவ அவ,களா) 
ெதள5வாக சி"தி@க UJயாம) ேபாகலாH. இ3 24 மண< ேநரH வைர 
நZJ@கலாH, எனேவ அR'த நா. வைர. இ"த ேநர'தி) நZPக. அவ,கைள 
கவனமாக கIகாண<@க ேவIRH. அவ,க. மC'3வமைனய<) இC"3 
வ ZMJ[/ வCHேபா3 அவ,க. எ`வாB சமாள5;பா,க. எ6பைத@ கC'தி) 
ெகா.வ3 உதவ<யாக இC@/H. உதாரணமாக, ஒC பR@ைக தைர'தள'தி[/ 
நக,'த;பMடா) சிலC@/ அ3 பயa.ளதாக இC@/H. 

எனA நMப: அ3லA உறவHனைர நா; எGேபாA 
அைழFA/ெகா(ள 01O6? 

அவ,க. ெசய)Uைறய<லிC"3 ந6றாக /ணமைட"த ப<ற/ ம[BH 
அவ,க?ட6 ெச)ல நZ◌ீPக. உட6 இC@/Hேபா3 மMRேம 
மC'3வமைனய<) உ.ள ஊழிய,க. அவ,க. வ ZMJ[/Y ெச)ல 
அaமதி;பா,க.. ஒC ெபா3 மய@க மC"3 அ)ல3 உண,Yசி 
உ.ளட@க'தி[/; ப<ற/ ேநாயாள5க. 24 மண< ேநரH வாகனH ஓMட@Dடா3 
எ6பதா), நZPக. 18 வயதி[/ ேம[பMட ஒC திறைமயான வய3 வ"தவராக 
இC@க ேவIRH, ேமTH அவ,கைள கா, அ)ல3 டா@ஸி WலH வ ZMJ[/ 
அைழ'3Y ெச)ல ேவIRH - ெபா3 ேபா@/வர'3 WலH அ)ல. 

மய@க மC"3, உண,VநZ◌ீ@கி , அ)ல3 அBைவ சிகிYைச@/; ப<ற/ 
/ணமைடய சில ேநாயாள5க. ம[றவ,கைள வ<ட அதிக ேநரH 
எR'3@ெகா.வதா), ஊழிய,க. உPக?@/ மிகYச:யான ெவள5ேயBH 
ேநர'ைத ெசா)ல UJயா3. என5aH, உPக?@/ ஒC ேதாராயமான ேநரH 
அ)ல3 அைழ;பத[காக ஒC ெதாைலேபசி எI வழPக;பRH. உPகைள' 
ெதாட,e ெகா.ள ெசவ<லிய, உPகள3 ெதாைலேபசி எIைணQH 
ெப[B@ெகா.வா,. ேநாயாள5யா) நட@க UJயாவ<Mடா), உPக. 
ேபா@/வர'3 சாதன'தி[/ பா3கா;பாக ெச)ல உதவ ச@கரநா[காலி 
வழPக;பட ேவIRH. 
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நா; எ;ன ெசPய ேவM<6 எ;8 எ;ன&ட6 
ெசா3லGப<மா? 

உPக. நIப, அ)ல3 உறவ<னC@/ /றி;ப<Mட எ^'3;f,வ 
அறிVB'த)கைள மC'3வ,க. வழP/வா,க., இதி) அடPகேவIJய3:  

■ அவ,க. வ ZMJ[/Y ெச)THேபா3 எ6ன எதி,பா,@கலாH  

■ ெசய)Uைற@/; ப<ற/ சா;ப<Rவ3, /J;ப3 ம[BH அவ,கள56 சாதாரண 
மC"3கைள எR'3@ெகா.வ3 ப[றிய அறிVB'த)க. 

■ கவன5@க ேவIJய கவைல எ3VH இC"தா), ம[BH உPக?@/ அ)ல3 
அவ,க?@/ ஏேதaH ேக.வ<க. இC"தா) அ)ல3 அவ,க. ந6றாக 
உணரவ<)ைல எ6றா) மC'3வமைனைய' ெதாட,e ெகா.ள ஒC எI 

■ ெசய)Uைற@/; ப<ற/ அவ,களா) ெச_ய@DJய ம[BH ெச_ய UJயாத 
வ<ஷயPக. 

■ வலி நிவாரண< ேபா6ற அவ,க. எR'3@ெகா.ள@DJய ஏேதaH DRத) 
மC"3க. ப[றிய தகவ)க.  

■ காயPகைள \'தH ெச_த) ம[BH பராம:'த) ப[றிய தகவ)க.. நZPக. 
உPக. நIப, அ)ல3 உறவ<னCட6 இ"த அறிVB'த)கைள; பகி,"3, 
அைவ ப<6ப[ற;பRவைத உBதிெச_ய உதவ ேவIRH.  

எ; நMப: அ3லA உறவHன: வ QR13 எ;ன ெசPய 
ேவM<6? 

இ3 அவ,க. மC'3வமைனய<) ெப[ற ெசய)Uைற ம[BH 
அறிVB'த)கைள; ெபாB'3 இC@கிற3 ெபா3வாக, அவ,க.:  

■ நிைறய ஓ_V எR;ப3 அவ,க. /ணமைடய உதVH 

■ அவ,க. நிைலதRமாறினா), உதவ<ய<6றி நட@க ேவIடாH, ம[BH 
பJ@கMRகைள தவ<,;ப3 ந)ல3. 

■ தPக. வழ@கமான மC"3 ம[BH ஏேதaH DRத) வலி நிவாரண'ைத 
எR'3@ெகா.வ3 ப[றி மC'3வமனய<6 அறிVB'த)கைள கவனமாக; 
ப<6ப[றVH 

■ சா;ப<Rவ3, /J;ப3 ம[BH க^Vவ3 ப[றி அவ,க?@/ வழPக;பMட 
அறிVB'த)கைள; ப<6ப[றVH. 
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அவ:க( எ;ன ெசPய/SடாA? 

அவ,களா) ெதள5வாக சி"தி@க UJயாம) ேபாகலாH ம[BH மய@கமC"3 
அ)ல3 உண,Yசி அட@க'தி[/; ப<ற/ 24 மண<ேநரH வைர அவ,கள56 
UJெவR@/H த6ைம பாதி@க;படலாH. இ"த ேநர'தி), அவ,க.: 

■ /ழ"ைதக. அ)ல3 அவ,கள56 பராம:;ப<) உ.ள ப<ற நப,க?@/ 
ெபாB;e எR'3@ெகா.ள@ Dடா3  

■ ஒC வாகனH அ)ல3 ஒC மிதிவIJைய ஓMட@Dடா3 

■ சைம@கேவா அ)ல3 எ"த இய"திரPகைளQH பய6பR'தேவா Dடா3 

■ ம3 அC"த@Dடா3. 

■ அவ,க. தாPக. ச:யாக இC;பதாக உண,"தாTH, எ"த U@கியமான 
UJVகைளQH எR@க@Dடா3 

■ சWக ஊடகPக./ெபா3 ம6றPகள5) இRைகய<Rவைத' தவ<,@கVH. 
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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'. 
ெசா23#க% 
இ"த' 3IR;ப<ர\ர'ைத ேமHபR'3வத[கான ஆேலாசைனகைள நாPக. 
வரேவ[கிேறாH.  

இ3ப[றி உPக?@/ ஏேதaH கC'3க. இC"தா), தயVெச_3 அவ[ைற 
இ"த மி6னjச) Uகவ:@/ அa;ePக.: patientinformation@rcoa.ac.uk 

மய#க ம%&' நி*ண,கள./ ராய2 க234 
ச,Yசி) ஹVl, 35 ெரM லய6 ச3@கH, லIட6 WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 
இர#டாவ' பதி+,, ப-+ரவ. 2021 

ெவள5ய<ட;பMட ேததிய<லிC"3 W6B ஆIRக?@/. இ"த 3IR; 
ப<ர\ரH மதி;பா_V ெச_ய;பRH. 
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