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உ"க$ மய'க 
ம()* 
ெப-ய அ/ைவ 
சிகி4ைச'5 
தி#டமிட&ப#ட அதிக சா,- அ.ல0 
த1வ3ர சிகி5ைச78& ப3ற8 

இ"த $%&'ப)ர+ர, ஒ. ெப0ய அ3ைவ சிகி9ைசைய 
எதி;ெகா=ள இ.?@, எவ.?@,, அவ;க= அ3ைவ 
சிகி9ைச?@' ப)ற@ அதிக சா;B ப)0C அDல$ தFவ)ர சிகி9ைச 
ப)0வ)D தGக ேவ%Iய).?@, எJ3 அறிவ)?க 
பKடவ;கM?@. 
 இ$ ேநாயாளOக= மQ3, ேநாயாளOகளOJ ப)ரதிநிதிகளOJ 
உதவ)SடJ மய?க ம."$ நிBண;களாD எUத'பKட$. 
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அறி$க& 
இ"த ைகேய()* அ,ைவ சிகி0ைச12 34 எ4ன நட129, ப*ேவ, மய1க 
ம<"= ம>,9 வலி நிவாரண வழிவைககD ம>,9 அதிக சாEF அ*ல= தGவHர 
சிகி0ைச ஆகியவ>றி* இ<"= நGKகD 2ணமைடL9ேபா= எ4ன 
எதிEபாE1கலா9 எ4ப= ப>றிய தகவ*கD உDளன. 

மய)க ம*+, எ.றா0 எ.ன? 
ஒ" மய%க ம"'( வலி ம>,9 வH<9பOதகாத Fல4 உணEPகைள 
உணEவைத நி,O=கிற=. அைத பல வழிகளQ* ெகாS1க 3)L9 ம>,9 அ= 
எTேபா=9 உKகைள மய1கமா1க ேவU)ய அவசியமி*ைல. 

ப*ேவ, வைகயான மய1க ம<"=கD உDளன, அைவ ெகாS1கTபS9 
3ைறையT ெபா,O=: 

■ உ*ள,-. மய%க ம"'( உKகD உடலி4 ஒ< சிறிய ப2திைய 
உணE0சிய>, ேபாக0 ெசWL9 ஊசி ம<"=கைள உDளட1கிய=. நGKகD 
வHழிTFட4 இ<TபYEகD ஆனா* வலியHலி<"= வHSபSவ GEகD 

■ ப0ரா'திய மய%க ம"'( (3=ெகZ9F அ*ல= தUSவட9) உடலி4 
ெப[ய அ*ல= ஆழமான ப2திைய உணE0சிய>, ேபாக0 ெசWL9 ஊசி 
ம<"=கைள உDளட1கிய=. நGKகD வHழிTFட4 இ<TபYEகD அ*ல= சில 
தணHTFகைளT ெப,வ GEகD, ஆனா* வலியHலி<"= வHSபSகிறGEகD 
இ<TபH\9 நGKகD அ]Oத9 அ*ல= இ]129 உணEPகைளT ெப,வ GEகD  
 

■ ெபா( மய%க ம"'( க-.6ப.7த6ப-ட மய%க நிைலைய அள=%கிற(. 
இ( சில அAைவC சிகிCைசக* மDAE ெசயFGைறகH%I 
இJறியைமயாத(. ந,Kக* மய%கமாக இ"6பLMக* மDAE எ'த 
உணMPE உKகH%I இ"%கா(. 

■ மய%க ம<"^(ட* ஒ< ‘உற1க9 - ேபா4ற’ நிைலைய1 ெகாS1கிற= 
ம>,9 இ= ெபா=வாக ஒ< இடOதி* அ*ல= ஒ< பரவலான இடOதி* 
உணEPநG1க நிைலயH4 ேபா= ெகாS1கTபSகிற=. மய1க ம<"^(ட*, 
சிறிதளP மய1க9 அ*ல= ஆ_"த மய1கமாகP9 இ<1கலா9 ம>,9 
உKக`12 மய1க ம<"^(டZ12T பHற2 அைனO=9 அ*ல= ெகாaச9 
ஞாபக9 இ<1கலா9 அ*ல= எ=Pேம ஞாபக9 இ*லாமZ9 ேபாகலா9. 

அைமதிc(ட* ப>றிய dSத* தகவ* அறிய, எKகD அைமதிc(ட* 
வHள1க9 =UST பHரeரOைதT பா<KகD இ= எKகD வைலOதளOதி* 
கிைட129: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation 
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மய#க ம%&' நி*ண,க- 
மய1க ம<"= நிFணEகD சிறTF பயH>சி ெப>ற ம<O=வEகD, அவEகD: 

■ உKக`ைடய அ,ைவ சிகி0ைச12 ஏ>ற பல வைகயான உணEPநG1க 
ம<"=கD ப>றி உKக`ட4 கல"தாேலாசிTபாEகD. ேதEP ெசWவத>கான 
வாWTFகD இ<"தா*, நGKகD ேதEP ெசWய அவEகD உதPவாEகD 

■ மய1க ம<"தி* உDள அபாயKகைளTப>றி உKக`ட4 
கல"=ைரயாSவாEகD 

■ உKகD மய1க ம<"= ம>,9 வலிைய பH4னE க(SபSOத உKக`ட4 ஒ< 
தி(டOதி>2 ஒTF1ெகாDவாEகD 

■ உKகD மய1க ம<"ைத1 ெகாSO= ம>,9 உKகD நல\12 உKகD 
அ,ைவ0சிகி0ைசயH4 3] ேநரOதிZ9 அத>2 பH4னE ேநாW மg(F 
அைறயHZ9 ெபா,TபாளQ ஆவாEகD. 

உயE பயH>சி ெப>ற eகாதார பராம[TபாளEகளான மய1க ம<"= நிFணEகளQ4 
உதவHயாளEகைளL9 நGKகD ச"தி1கலா9. நGKகD, கீ_வ<9 எKகD 
வைலதளOதி* மய1கம<"=1 2] ம>,9 அவEகD பK2 ப>றி ேமZ9 
ப)1கலா9: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

அ"ைவ சிகி(ைச)* +,- 
ந"#க% தி(டமி(ட அ,ைவ சிகி0ைச ெச23ெகா%ள6 
ேபானா:, அ,ைவ சிகி0ைச;< => ந"#க% நிைறய தயாA 
ெச2யேவBCய3 இE;<F. 
 
■ நGKகD FைகபH)TபவராயH4, அ,ைவ சிகி0ைச12T பல வாரKக`12 34 

அைத வH(SவHSவ=, நGKகD மய1கம<"= எSO=1 ெகாD`9 ேபா=9 
ம>,9 அ,ைவ சிகி0ைச12T பHற29, eவாசT பHர0சிைனகளQ4 ஆபOைத1 
2ைற129. 

■ உKக`12 உட* எைட அதிகமாக இ<"தா*, உKகD எைடைய1 2ைறTப=, 
ஒ< மய1க ம<"= எSO= ெகாDவதா* ஏ>பS9 பல அபாயKகைள1 
2ைறO= ேமZ9 உKகD மg(ெட]TைபL9 ேம9பSO=9. சில வைகயான 
அ,ைவ சிகி0ைச12 3"ைதய வாரKகளQ* நGKகD ஒ< 2றிTபH(ட உணP 
க(STபா(ைட ேம>ெகாDள ேவU)ய= இ<129. 
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■ உKக`12 தளEவான ப>கD அ*ல= கிiடKகD இ<"தா*, உKகD ப* 
ம<O=வ[4 சிகி0ைச மய1க ம<"தி4 ேபா= உKகD ப>கD ேசதமைடL9 
அபாயOைத1 2ைற1கலா9. 

■ உKக`12 நGUட காலமாக நG[ழிP, ஆj=மா, k0e12ழாW அழ>சி, 
ைதராWS பHர0சிைனகD, அ*ல= இ<தயT பHர0சிைனகD அ*ல= உயE 
இரOத அ]Oத9 ேபா4ற ம<O=வT பHர0சிைனகD இ<"தா* அதைன 
அ,ைவ0 சிகி0ைச12 34 3)"தவைர க(STபSO=வத>2 உKகD 
ெபா= ம<O=வ<ட4 நGKகD கல"= ஆேலாசி1க ேவUS9. 

■ அ,ைவ சிகி0ைச12 3"திய சில வாரKக`12 உKகD ெசய>பாSகைள 
அதிக[Tப= உKகD இ<தய இய1க9 ம>,9 உட>க(S நிைலகைள 
ேம9பSOத உதP9. இ= அ,ைவ சிகி0ைசயHலி<"= நGKகD மg(ெட]வதி* 
ஒ< ெப[ய வHOதியாசOதிைன ஏ>பSO=ெமன ஆWPகD கா(Sகி4றன. 

■ வ G()ேலேய உKகD மg(F12 34d()ேய தி(டமிSவ= ந*ல=, உKகD 
நUபEகD ம>,9 2S9பOதினE உKக`12 எTப) சிற"த 3ைறயH* உதவ 
3)L9 எ4பைத ெத[யTபSO=KகD. உKகD மg(ைப எளQதா1க நGKகD 
வ G()* ஏேத\9 மா>றKகD ெசWய ேவUSமா எ4, சி"திLKகD. 

■ உKகD அ,ைவ சிகி0ைச12 34 நGKகD காOதி<1க ேவU)யH<129 
எ4பதா*, அ,ைவ சிகி0ைசயH4 நாளQ* நGKகD எTப) ேநரOைத கட1க 
வH<9FகிறGEகD எ4, சி"தி1க ேவU)ய= அவசிய9. இத_கD, FதிEகD 
அ*ல= ெசவHTெபாறி் kல9 இைசைய1 ேக(ப= அைனO=9 
ஆeவாசTபSOத உதP9. 

எKகD வHைரவH* ஆேரா1கியமாக மgUSவர உதP9 2] உKகD 
ெசய*பா()>2 சிறTபாக தயாEபSOதP9 ேதைவயான தகவ*கைள 
வழK2வாEகD. ேமZ9 தகவZ12 எKகD வைலOதளOைதT பாE1கP9: 
www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner 

அ"ைவ(சிகி(ைச)* +,னாலான 
மதி3ப56 ம789வக:  
(+, மதி3ப5;6 ம789வமைன) 
உKகD அ,ைவ சிகி0ைச12 சில வாரKக`12 34F நGKகD ஒ< அ,ைவ 
சிகி0ைச12 3"ைதய மதிTபY(S ம<O=வமைன12 வ<9ப) 
ேக(கTபSவ GEகD. உKக`12 ஆதரவாக ஒ< 2S9ப உ,TபHனE அ*ல= 
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நUபைர உட4 அைழO= வ<வ= பய\Dளதாக இ<129. தயPெசW= உட4 
ெகாUSவா<KகD:  

■ த>ேபாைதய ம<"= சீ(S அ*ல= உKகளQ4 ம<"=கைள அைவகைள 
வாKகிய க(Sட4 எSO= வர ேவUS9 

■ ம>ற ம<O=வமைனகளQ* வழKகTப(ட சிகி0ைச ம>,9 எS1கTப(ட 
ப[ேசாதைனகD ப>றிய உKகளQட3Dள தகவ* 

■ உKக`1ேகா உKகD 2S9ப உ,TபHனEக`1ேகா மய1க ம<"= ெதாடEபாக 
ஏ=9 ஒmவாைமகD அ*ல= பHர0சைனகD இ<"தி<"தா*, அைதTப>றிய 
தகவ*கD 

■ சமgபOதிய இரOத அ]Oத அளவ GSகD எைவேய\9. 

ஒ< ெசவHலியE உKக`ைடய நல4 ம>,9 ெசய* நிைலகைளTப>றி 
வH[வான ேகDவHகைள உKகளQட9 ேக(பாE. 

■ இரOதT ப[ேசாதைனகD, ஓE ஈசிஜி (இதயO =)TFO தட9 அறித*) ம>,9 
சில ேநரKகளQ* பHற ப[ேசாதைனகD ெசWயTபடலா9 அ*ல= 
ேகாரTபடலா9. நGKகD ஓE உட>பயH>சி வU)யH* CPET (இ<தய qைரயYர* 
உட>பயH>சி0 ேசாதைன) ெசWயேவUS9 எ4, ேக(கTபடலா9, 
இத4kல9, உKகD இதய39 qைரயYர*க`9 ஓWP ேநரOதிZ9 
உட>பயH>சியH4ேபா=9 எmவளP ந4றாக இயK2கி4றன எ4பைத 
அவEகD காUபாEகD. அ,ைவ சிகி0ைச ம>,9 2ணமாதைல உKகD உட* 
எ"த அளP120 சமாளQ129 எ4பைத ஊகி1க உதPவத>2 இ= 
பய4பSOதTபடலா9. இ=, அ,ைவ சிகி0ைச உKக`12 எ"த அளP 
ஆபOதான= எ4பைதL9, நGKகD ICU அ*ல= HDU* 2ணமாகேவUSமா 
எ4பைதL9 தGEமானQ1க ம<O=வEக`12 உதP9. 

■ மய1க ம<"= ம>,9 உKக`121 2றிTபாக இ<1க1d)ய 
ஆபO=கைளTப>றி மய1க ம<"= நிFணE ஒ<வE உKகளQட9 ேபசலா9. 
அTப) யா<9 உKகளQட9 ேபசாவH(டா*, நGKகD மய1க ம<"= நிFணE 
ஒ<வ<ட4 ேபச வH<9பHனா*, இத>2 ஏ>பாS ெசWயேவUS9 எ4, 
நGKகD ேக(கேவUS9. 

■ உKக`12 ேவ, ம<O=வ நிைலகD இ<"தா* (எSO=1கா(டாக, நG[ழிP, 
ஆj=மா, உயE இரOத அ]Oத9 அ*ல= வலிTF), ம<O=வக ஊழியE 
அவ>ைறTப>றி உKகளQட9 ேக(பாE. அவ>ைற ேம9பSOத இயZ9 
எ4றா*, பHற சிறTF வ*ZனEகD அ*ல= உKகD ெசா"த GPஐ0 
ச"தி1கேவUS9 எ4, உKகளQட9 ேக(கTபடலா9. சில ேநரKகளQ*, 
உKகD சிகி0ைசயH* மா>றKகD ேதைவTபடலா9. சில ேநரKகளQ*, உKகD 
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உட*நல9 ேம9பS9வைர அ,ைவ0 சிகி0ைசையO 
தDளQTேபாடேவU)யH<1கலா9. 

■ அ,ைவ சிகி0ைச12 34F, அ,ைவ சிகி0ைசயH4ேபா=, அ,ைவ 
சிகி0ைச12T பHற2 எ4ன நட129 எ4ப= ப>றி ெசவHலியE சில 
தகவ*கைள அளQTபாEகD. ேகDவHகD ேக(ப=, எ"தெவா< 
கவைலகைளL9 வHவாதிTப= ஆகியவ>,12 இ= ஒ< ந*ல ேநர9. 

■ உKகD அ,ைவ0 சிகி0ைச12 34 எTேபா= சாTபHSவைத ம>,9 
2)Tபைத நி,OதேவUS9 எ4ப= ப>றி உKக`12O ெதளQவான உதவH1 
2றிTFகD வழKகTபS9. இ"த அறிPைரைய நGKகD பH4ப>,வ= 31கிய9. 
உKக`12 மய1க ம<"= அளQ1கTபS9ேபா= உKகD வயH>றி* உணP 
அ*ல= திரவ9 ஏ=9 இ<"தா*, அ= உKகD ெதாUைட12 வ"= உKகD 
qைரயYர*களQ* qைழயலா9. 

■ நGKகD எSO=1ெகாDள1d)ய எ"தெவா< ம<"=கைளTப>றிL9, உKகD 
அ,ைவ சிகி0ைச நாDவைர நGKகD அவ>ைறO ெதாடE"= 
எSO=1ெகாDளேவUSமா எ4பைதTப>றிL9dட உKக`120 
ெசா*லTபS9. 

 

ஆப0'கைள3ப4றி6 சி&தி0த9 
உKக`12 இ"த அ,ைவ0 சிகி0ைசயH4kல9 வர1d)ய ஆபO=கD, 
கிைட1க1d)ய பல4கD எ4, தாKகD நிைனTபவ>ைறTப>றிய 
தகவ*கைள உKகD அ,ைவ சிகி0ைச வ*ZனE, மய1க ம<"= நிFணரா* 
வழKக இயZ9. அ,ைவ சிகி0ைச ெசW=ெகாDளாவH(டா* அ*ல= ேவ, 
மா>, சிகி0ைசகளா* வர1d)ய ஆபO=கைளL9 அவEகளா* உKக`120 
ெசா*ல இயZ9. சில s_நிைலகளQ*, ஓE அ,ைவ சிகி0ைச மிக ஆபOதான= 
எ4,9, அ= ெவ>றியைடய வாWTFகD இ*ைல எ4,9 உKகD 
ம<O=வEகD ப["=ைர1கலா9. 

ஒ<வE எmவளP ஆபO=கைள எதிEெகாDளO தயாராக இ<1கிறாE எ4ப= 
ஒmெவா<வ<129 மா,9. உKகD ம<O=வEகD ஆபO=கைள உKக`12 
வHள12வாEகD, ஆனா*, அத4பHற2, அ,ைவ சிகி0ைச ெசW=ெகாDவதா 
எ4, நGKகDதா4 தGEமானQ1க இயZ9. உKக`12O தி(டமிடTப(SDளைத 
நGKகD F["=ெகாUS ஏ>,1ெகாD`9வைர எ=P9 நட1கா=. நGKகD 
அ,ைவ சிகி0ைச ெசW=ெகாDள வH<9பாவH(டா*, அைத ம,129 உ[ைம 
உKக`12 உUS. 
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அ"ைவ சிகி(ைச நாள," 
சா6பGHத:, <CIத: மJ,F உ#க% மEL3க% அ:ல3 
மாIதிைரகைள எHI3;ெகா%Pதைல6பJறி உ#கP;< 
வழ#க6ப(ட அறிR,Iத:கைள ந"#க% கவனமாக6 
பG>பJறேவBHF. 

உ3க4 மய)க ம*+, ம*5,வைர9 ச+தி5த0 
அ,ைவ சிகி0ைச1234 உKகD மய1க ம<"= நிFணE உKகைள0 ச"திTபாE. 
மய1க ம<"= நிFணE எ4பவE, உணEவக>றி மய1க ம<"தி*, வலி12 
சிகி0ைச அளQTபதி*, ICU* உDள ேநாயாளQகைள1 கவனQO=1ெகாDவதி* 
சிறTF வ*ZனE பயH>சி ெப>ற ஒ< ம<O=வE ஆவாE. அவE இவ>ைற0 
ெசWயலா9: 

■ உKகD நலOைதTப>றி உKகளQட9 மgUS9 ேக(கலா9, 34 மதிTபY(S 
ம<"தகOதி* பதிPெசWயTப(ட தகவ*கைளO ெதளQPபSOதலா9 அ*ல= 
உ,திTபSOதலா9 

■ உKகD ப[ேசாதைன 3)Pகைள ஆராயலா9 

■ உKகD இதயO =)TF, k0eவHடைல1 கவனQ1கலா9 

■ உKகD க]O=, தாைட, வாW ம>,9 ப>கைளT பாE1கலா9. 

மய1க ம<"= நிFணE உKகளQட9 உKகD மய1க ம<"ைதTப>றிL9, அ,ைவ 
சிகி0ைசயH4ேபா= உKகைள1 கவனQO=1ெகாDள உதவO ேதைவTபட1d)ய 
எ"தெவா< dSத* ெசய*3ைறகைளTப>றிL9 ேபeவாE, வலி நிவாரண 
3ைறகைள வHவாதிTபாE. அவரா* உKகD ேகDவHக`12T பதி* அளQ1க 
இயZ9, உKக`12 இ<1க1d)ய எ"தெவா< கவைலகைளL9 வHவாதி1க 
இயZ9. 

ந:;க- உ;க- மய#க ம%&' நி*ண=ட? ேகAக 
வC%?ப#DEய சில ேக-வCக- 
■ எ4\ைடய மய1க ம<"ைத யாE த<வாEகD? 

■ நGKகD எ"த வலி நிவாரணOைதT ப["=ைரTபYEகD? 

■ இ"த வைக வலி நிவாரணO=12 ஏ=9 மா>,கD உUடா? 

■ இ"த வைக மய1க ம<"தி4 ஆபO=கD எ4ன? 

■ என12 ஏ=9 2றிTபH(ட ஆபO=கD உUடா? 
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■ பH4னE நா4 எTப) உணEேவ4? 

■ நா4 எmவளP நாD HDU அ*ல= ICU* தK2ேவ4? 

■ HDU அ*ல= ICU* என12 எ"த சிறTF வ*Zன[4 சிகி0ைசகD 
ேதைவTபS9? 

 

அ<ைவ சிகி9ைச)=5 தயாராத0 
■ நGKகD ஓE அ,ைவ சிகி0ைச அரKக ெநSaச(ைட12 

மாறி1ெகாDளேவUS9 எ4, ேக(S1ெகாDளTபSவ GEகD, உKக`ைடய 
e<1க1 காZைறக`12 அளP எS1கTபடலா9. இவ>ைற அணHவதா*, 
உKகD கா*களQ* இரOத1 க()கD உUடாகாம* தS1கலா9. 

■ உKக`12 ேமZ9 இரOதT ப[ேசாதைனகD ெசWயTபடலா9. 

■ ஊழியE உ,TபHனE ஒ<வE ஒ< ச[பாETFT ப()யைல நிைறPெசWவாE, 
உKகைள அ,ைவ சிகி0ைச அரKகO=12 அைழO=0ெச*வாE. நGKகD 
அ,ைவ சிகி0ைச அரKகO=12 நட"= ெச*வ GEகD, அ*ல=, ஒ< ச1கர 
நா>காலி அ*ல= தD` வU)ையT பய4பSO=வ GEகD. 

■ நGKகD கUணா), கா= ேக(க உதP9 க<வHகD அ*ல= ெசய>ைகT ப* 
ஆகியவ>ைற அணH"தி<"தா*, அ,ைவ சிகி0ைச அரKகO=12D 
ெச*Z9ேபா= நGKகD அவ>ைற அணH"தி<1கலா9. ஆனா*, மய1க ம<"= 
வழKகைலO ெதாடK2வத>234 நGKகD அவ>ைற 
அக>றேவU)யH<129, அTேபா=தா4 அைவ ேசதமாகாம* அ*ல= 
ெவளQேய>றTபடாம* இ<129. 

அ<ைவ சிகி9ைச5 ,ைற (“அ<ைவ சிகி9ைச 
அர3க&”) 
நGKகD அ,ைவ சிகி0ைச அரKகT ப2தி12 வ<9ேபா=, ஊழியE உ,TபHனEகD 
உKகD அைடயாளOைதL9, உKக`120 ெசWயTபடவH<1கிற அ,ைவ 
சிகி0ைசையL9, உKக`12 இ<1க1d)ய எ"தெவா< ஒmவாைமையL9 
உ,திTபSO=வாEகD. உKக`12 ஏேத\9 ேகDவHகD அ*ல= கவைலகD 
இ<"தா*, நGKகD ஓE ஊழியE உ,TபHன[ட9 அைத0 ெசா*லேவUS9. 

■ உKகD மய1க ம<"= வ*ZனE, மய1க ம<"= வ*Zன<12 உதP9 நலT 
பராம[TF வ*ZனEகD ம>,9 அ,ைவ சிகி0ைச அரKக0 ெசவHலியEகD 
உKகைள1 கவனQO=1ெகாDவாEகD. பயH>சி ெப,9 மய1க ம<"= 
வ*ZனEக`9 ம<O=வ மாணவEக`9dட அK2 இ<1கலா9. 
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■ உKகD இதயO =)TF, இரOத அ]Oத9 ம>,9 ஆ1சிஜ4 அளPகைளO 
ெதாடE"= கUகாணH1க இய"திரKகD இைண1கTபSகி4றன. உKகD 
ெநaசி* உDள ஒ(S9 ப(ைடகD உKகைள இதய1 கUகாணHTபா\ட4 
இைண129, உKகD வHர* அ*ல= கா= மடலி* உDள ஒ< சி, பH)Tபா4 
உKகD ரOதOதி* ஆ1சிஜ4 அளைவ அள1கT பய4பSOதTபSகிற=. 

■ மய1க ம<"= வ*ZனE க4\லா (ெம*லிய பHளாj)1 2ழாW) ஒ4ைற 
உKகD ைக அ*ல= 34 ைகயH4 பH4ப1கOதி* உDள ஒ< நர9பH* 
qைழTபத>2 ஓE ஊசிையT பய4பSO=வாE. அ,ைவ0 சிகி0ைசயH4ேபா= 
உKக`12 ம<"=கD ம>,9 திரவKகைள (ஒ< ‘ெசா(S') வழKக இ= 
பய4பSOதTபSகிற=. 

■ அ,ைவ0 சிகி0ைசயH4 வைகைய, உKகD ெபா=நலOைதT ெபா,O=, 
மணH1க()* உDள ஒ< தமனQயH* மய1க ம<"= வ*ZனE இ4ெனா< 
க4\லாைவ qைழ1கலா9. இைத இ4\9 வசதியா12வத>காக, ேதாலி* 
ஓ[ட மய1க ம<"= பய4பSOதTபS9. இ"த1 க4\லா தமனQ1 ேகாS 
எ4, அைழ1கTபSகிற=. இ=, உKகD இரOத அ]OதOைதO ெதாடE"= 
அள1க அ\மதி1கிற=, அ,ைவ0 சிகி0ைசயH4ேபா= dSத* இரOதT 
ப[ேசாதைனக`129 இைதT பய4பSOதலா9. 

■ உKக`12 3=ெகZ9F மய1க ம<"= அ*ல= வலி நிவாரணO=1கான 
ஒ< தUSவட ம<"= அளQ1கTபSகிற= எ4றா*, ெபா=வாக ெபா= மய1க 
ம<"= வழKகZ12 34பாக இ= ெசWயTபS9. 

அைனO=O தயா[TFக`9 நிைறவைட"தபHற2, மய1க ம<"= வ*ZனE 
நGKகD k0eவHSவத>2 ஒ< 3கk)யH4 வழியாக ஆ1சிஜைன அளQTபாE, 
அேத ேநர9, உKகD க4\லா-வH* மய1க ம<"=கைள ெம=வாக 
வழK2வாE. இ"த ேநரO=12TபHற2, அ,ைவ சிகி0ைச நிைறவைடL9வைர 
உKக`12 ேவ, எ=P9 ெத[யா=. 

உKக`12 மய1க ம<"= வழKகTப(டபHற2, சில அ,ைவ0 சிகி0ைசகளQ* 
உKக`12 இைவL9 வழKகTபடலா9: 

■ உKகD வாW வழியாக k0e12ழாயH* ஒ< k0eவHS9 2ழாW 
ைவ1கTபடலா9 

■ உKகD க]Oதி*, ேதாDப(ைட எZ9F121 கீ_ அ*ல= அைரTt()* 
இ4\9 ெப[ய ஒ< க4\லா அைம1கTபடலா9. இ=, ைமய நர9F சாE"த 
அ]Oத1 ேகாS எ4, அைழ1கTபSகிற=. இ=, அ,ைவ0 
சிகி0ைசயH4ேபா=9 அத4பHற29 திரவKகைள வழKக, அ]OதKகைள 
அள1க ம>,9/அ*ல= உKகD இரOத அ]OதOைத1 க(STபSO=வத>2 
ம<"=கைள வழKகT பய4பSOதTபSகிற= 
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■ k12 அ*ல= வாW வழியாக உணP12ழாW12D ஓE ஊெடாலி 
ஆராWவா4 qைழ1கTபடலா9. மய1க ம<"= வ*ZனE உKக`12 
எmவளP திரவ9 வழK2வ= எ4, மதிTபHSவத>29, உKகD இதய0 
ெசய*பா(ைட1 கUகாணHTபத>29 இ= உதPகிற= 

■ k12 வழியாக உKகD வயH>றி* ஒ< 2ழாW qைழ1கTபடலா9, இ= 
அ,ைவ0 சிகி0ைசயH4ேபா=9 அத4பHற29 உKகD வயH>ைற1 காலியாக 
ைவ1கிற= 

■ உKகD சி,நGETைபயH* ஒ< 2ழாW (ஒ< வ)2ழா) qைழ1கTபடலா9, இ= 
சி,நGETைபைய1 காலியாக ைவ1கிற=. அ,ைவ சிகி0ைசயH4ேபா=9 
அத4பHற29 உKகD சி,நGரகKகD உ<வா129 சி,நG[4 அளைவ 
அளவHடP9 இ= பய4பSOதTபSகிற=. 

இர5த மா?ற& 
அைனO= மிகT ெப[ய அ,ைவ0 சிகி0ைசகளQ4ேபா=9 இரOத மா>ற9 ஒ< 
சாOதியமா29. மிகP9 ேதைவTப(டா*தா4 இரOத9 வழKகTபSகிற=. 
நGKகD இரOத மா>றOைதT ெபற வH<9பவH*ைல எ4றா*, உKகD அ,ைவ 
சிகி0ைச நா`12 மிக 34பாகேவ நGKகD இைத உKகD ம<O=வEக`ட4 
வHவாதி1கேவUS9. 

உKகD மய1க ம<"= வ*Zனைர 34d()ேய ேக(பத4kல9 இரOத 
மா>றOைதTப>றிL9, அத>2 இ<1க1d)ய மா>,கைளTப>றிL9 நGKகD 
ேமZ9 ெத["=ெகாDளலா9. அ*ல=, நGKகD NHS இரOத0 ேசைவகD 
இைணயO தளOைத1 காணலா9: 
www.nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion 

வலி நிவாரண& 
ந*ல வலி நிவாரண9 31கியமான=. இ= உKகைள இ4\9 ந4றாக 
உணர0ெசWகிற=, நGKகD இ4\9 வHைரவாக1 2ணமாக உதPகிற=, சில 
சி1க*களQ4 சாOதியKகைளL9 இ= 2ைற1கலா9: 

■ உKகD அ,ைவ0 சிகி0ைச12T பHற2 நGKகD ஆழமாக k0e வH(S ந42 
இ<ம இயZகிற= எ4றா*, உKக`12 ஒ< ெநaeO ெதா>, உUடாக 
வாWTFகD 2ைறP. 

■ உKகளா* உKகD கா*கைள நகEOதி நட1க இயZகிற= எ4றா*, 
கா*களQ* அ*ல= ேவ, இடKகளQ* இரOத1 க()கD (ஆழமான நர9F 
இரOத உைறP அ*ல= DVT) வ<வத>2 வாWTFகD 2ைறP. 
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மாOதிைர அ*ல= திரவ வ)வH* வழ1கமான வலி நிவாரண ம<"= வாW 
வழியாக அ*ல= உKகD க4\லா-P12D வழKகTபS9. பH4வ<9 வலி 
நிவாரண வ)வKகளQ* ஒ4, அ*ல= பல உKக`12 வழKகTபடலா9, இைத 
உKகD மய1க ம<"= வ*ZனE உKக`ட4 வHவாதிTபாE. 

ஒ% தHIவட ம%&' 
உKகD மய1க ம<"= வ*ZனE, உKகD 3=கி* உDள எZ9Fக`12 
நSவH* ஒ< q(பமான பHளாj)1 2ழாைய qைழTபத>2 ஓE ஊசிையT 
பய4பSO=கிறாE. ெபா=வாக, நGKகD ^K2வத>234 இ= 
ெசWயTபSகிற=. அ,ைவ சிகி0ைசயH4ேபா=9, அத4பHற2 சில நா(க`129 
இ"த1 2ழாW வழியாக ஓ[ட மய1க ம<"= வழKகTபSகிற=. தUSவட 
ம<"= பய4பSOதTபS9ேபா= உKகD ெநae, வயH, ம>,9 கா*கD 
மரO=Tேபான=ேபா* நGKகD உணரலா9, உKகD கா*களQ* வழ1கமான 
வலிைமைய நGKகD உணராமலி<1கலா9. தUSவட9 மய1க ம<"= ேவைல 
ெசWL9 ேபா= இ= எதிEபாE1கTபSகிற= ம>,9 பHரா"திய மய1க ம<"= 
ேதW"=வHS9 ேபா= இய*F நிைல12 தி<9F9. 

J'K0தHE4கான மய#கம%&' 
இSTF 3த* கா*வHர*கD வைர உDள நர9Fகைள மரO=Tேபாக0 ெசWய 
உKகD கீ_ 3=கி* உDள எZ9Fக`12 இைடயH* ைவ1கTபS9 ஊசி kல9 
பHரா"திய மய1க ம<"= ெசZOதTபSகிற=. உணEவH4ைம ெபா=வாக 
இரUS 3த* நா42 மணH ேநர9 வைர நG)129. நGUட ேநர9 ெசய*பS9 
வலி நிவாரண ம<"=9 ெசZOதTபடலா9, இ= 12 மணHேநர9 அ*ல= அத>2 
ேம* நG)129. 

தUSவட9 ம>,9 3=ெகZ9FகளQ4 ப1க வHைளPகD ம>,9 சி1க*கD 
ப>றிய dSத* தகவZ12, எKகD இைணயதளOதி* உDள தகவைலT 
பாE1கP9: www.rcoa.ac.uk/patientinfo ம>,9 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets 

ேநாயாளNயா9 கAI3பI0த3பI? வலி நிவாரணC (PCA) 
இ= வலி நிவாரணOதி4 ஒ< வ)வமா29, அைத நGKகேள 
க(STபSO=கிறGEகD. மாEபH4 (அ*ல= அ=ேபா4ற) ஊசி ெகாUட ஒ< 
கா>றா) உKகD கா\லாPட4 இைண1கTபS9. கா>றா)ைய0 
ெசய*பSO=9 ெபாOதா\ட4 d)ய ைகேபசி உKக`12 வழKகTபS9. 
நGKகD ெபாOதாைன அ]Oதினா*, ஒ< சிறிய அளP ெகாS1கTபS9. 
த>ெசயலாக அதிகமாக வ<வைதO தS1க கா>றா) பா=காTF அைமTFகைள1 
ெகாUSDள=. 
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காய? வEKழாQக- 
ஒ4, அ*ல= அத>2 ேம>ப(ட சிறிய பHளாj)1 2ழாWகD kல9 உKகD 
காயOைத0 e>றிLDள ப2தியH* பHரா"திய மய1க ம<"= ெசZOதTபSகிற=. 
காயOைத0 e>றி உணE0சிய>ற ப2திைய உ<வா12வேத இத4 ேநா1க9. 
அ,ைவ சிகி0ைசயH4 ேபா= அ,ைவ சிகி0ைச நிFணE அ*ல= மய1க ம<"= 
நிFணE இ"த 2ழாWகைள ைவ1கிறாE. அைவ ெதாடE"= பHரா"திய மய1க 
ம<"ைத வழK29 கா>றா) உட4 இைண1கTப(SDளன. உKகD அ,ைவ 
சிகி0ைச12T பHற2 காய9 வ)2ழாWகD பல நா(க`12 இ<129. 

சில<12, அ,ைவ சிகி0ைச12T பHற2 வலி நிவாரணOதி4 தி(டமி(ட 
வ)வOைத மா>ற ேவU)யH<129. 

■ சில<12 ம>றவEகைள வHட அதிக வலி நிவாரண9 ேதைவTபSகிற= 
அ*ல= வலி நிவாரணH வHOதியாசமாக ேவைல ெசWகிற= . கவைல உணEP 
ம1கD உண<9 வலிைய அதிக[129. 

■ உKக`12 வலி இ<"தா*, உKக`12 ப["=ைர1கTபS9 வலி 
நிவாரணOதி4 அளைவ அதிக[1கலா9, அ)1க) ெகாS1கலா9 அ*ல= 
ெவmேவ, கலைவகளQ* ெகாS1கலா9. 

■ எTேபாதாவ=, வலி எ4ப= எ*லா9 ச[யாகவH*ைல எ4பத>கான 
எ0ச[1ைக அறி2றியா29, எனேவ உKக`12 வலி இ<"தா* உKகைளT 
பாEO=1 ெகாU)<129 ஊழியEகளQட9 ெசா*ல ேவUS9. 

அ"ைவ( சிகி(ைச)*3 ப>ற* 
ெபEFபாலான ம;க% அ,ைவ சிகி0ைச;<6 பGற< மS(T 
ப<தியG: எULதிE6பாAக%. ஒE மS(T ெசவGலியA எ:லா 
ேநர#களWXF உ#கPட> இE6பாA. சிலA ேநராக த"வGர 
சிகி0ைச பGYR;< ெச:லலாF. 

அவEகD: 

■ உKகD இரOத அ]Oத9, பHராணவாL 
அளP ம>,9 =)TF வHகித9 ஆகியவ>ைற1 கUகாணH1கP9 

■ k1கி4 உDேள ைவ1கTப(SDள 3கk) அ*ல= ெம4ைமயான 
பHளாj)1 3ைனகD kல9 பHராணவாLைவ உKக`12 வழK2வாEகD.  

■ உKகD வலியH4 அளைவ மதிTபYS ெசW=, ேதைவTப(டா* ேமZ9 வலி 
நிவாரண9 அளQ1கP9 
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■ நGKகD உட*நிைல ச[யH*லாம* இ<"தா* ேநாW எதிETF ம<"=கைள 
ெகாS1கP9 
 

■ உKக`12 2ளQ[னா* உKகைள ெவTபk(S9 ேபாEைவயா* 
ேபாEOதிவHSவாEகD.  

■ நGKகD வHழிOதி<129 ேபா= உKகD ப>கD, ெசவHTFல4 க<வHகD ம>,9 
கUணா)கைளO தி<TபH1ெகாSTபாEகD. 

வலி நிவாரணOதி>காக நGKகD தUSவட9 வலி நிவாரண ம<"= 
எSOதி<"தா*, அ= எmவளP பய\Dளதாக இ<129 எ4பைத மg(F 
ெசவHலியE ச[பாETபாE. உKக`12 சKகடமாக இ<"தா*, உKகD 
தUSவட9வலி நிவாரண மய1க ம<"= நிFணE இmவHைடெவளQைய 
ச[ெசWயலா9 அ*ல= dSத* வலி நிவாரண9 அளQ1கலா9. 

தCவDர அ0ல, உயE சாEF சிகி9ைச (ICU அ0ல, HDU) 
நGKகD வHழிOதி<"= ெசௗக[யமாக இ<129ேபா=, நGKகD மg(FT 
ப2தியHலி<"= தGவHர அ*ல= உயE சாEF சிகி0ைச12 மா>றTபSவ GEகD, அK2 
நGKகD dSத* ெந<1கமான கUகாணHTF ம>,9 ேதைவTப(டா* சிறTF 
சிகி0ைசையT ெப,வ GEகD. 

எTேபாதாவ=, அ,ைவ சிகி0ைச 3)"த சில மணHேநரKக`12T பHற2 
அ*ல= உKகD நிைல சீரா29 வைர மய1க ம<"ைதO ெதாடர ேவU)ய= 
அவசிய9. உKக`12 இ"த வைகயான கவனQTF ேதைவTப(டா*, உKகD 
அ,ைவ சிகி0ைச12T பHற2 உKகD மய1க ம<"= நிFணE உKகைள ேநராக 
தGவHர சிகி0ைச பH[P12 அைழO=0 ெச*வாE. மய1கம<"= ெதாட<9 ம>,9 
உKகD eவாசOைத க(STபSOத ஒ< ெவ4)ேல(டE (eவாச இய"திர9) 
பய4பSOதTபS9. உKகD நிைல அ\மதி129 ேபா=, தGவHர சிகி0ைச 2] 
உKகைள நGKகேள eவாசி1க அ\மதி129 ேமZ9 நGKகD ப)Tப)யாக 
எ]"தி<TபYEகD. 

அதிக சாEF ம>,9 தGவHர சிகி0ைசயH* நிFணO=வ9 ெப>ற ம<O=வEகD, 
ெசவHலியEகD, இய43ைற ம<O=வEகD ம>,9 உணவHய* நிFணEகளா* 
நGKகD கவனQ1கTபSவ GEகD. உKகD மg(F ந4றாக ெதாடEகிற= எ4பைத 
உ,திTபSOத அவEகD உKகD அ,ைவ சிகி0ைச 2]Pட4 ெந<1கமாக 
ேவைல ெசWவாEகD. உKகD மg(F ெதாடEவதா*, நGKகD அதிக சாEF ம>,9 
தGவHர சிகி0ைச12 மா>றTபடலா9. 

உKகளால நியமி1கTப(ட ெசவHலியE இ<1கலா9 அ*ல= இரUS 
ேநாயாளQகைள1 கவனQ129 ஒ< ெசவHலியE இ<1கலா9. அவEகD நGKகD 
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வசதியாக இ<Tபைத உ,தி ெசW=, ேநாைய1 க(STபSOதP9 இரOத1 
க()கைளO தS1கP9 ப["=ைர1கTப(ட ம<"=கைள1 ெகாSTபாEகD. 
நGKகD வ G()* எSO=1ெகாU)<129 சில ம<"=கD நி,OதTபடலா9 
அ*ல= மா>றTபடலா9. ஆர9பOதி*, உKகD நர9FகளQ* திரவKகைள 
வழKக உKக`12 ஒ< ெசா(S ம<"= ேதைவTபS9, ஆனா* உKகD 
ெசவHலியE உKகளா* 3)"தPட4 2)1கP9 சாTபHடP9 ஊ12வHTபாE, இ= 
உKகD மg(F12 உதPகிற=. 

அதிக சாEF ம>,9 தGவHர சிகி0ைசயH* உKகD இதயO =)TF, இரOத அ]Oத9, 
eவாச9 ம>,9 சி,நGரக ெசய*பாS ஆகியைவ உ4னQTபாக1 
கUகாணH1கTபS9. உKகD 34ேன>றOைத ச[பாE1க அ*ல= ஏேத\9 
சி1க*கைள1 கUடறிய நGKகD இரOத ப[ேசாதைனகD, ஊSகதிE அ*ல= 
ஊடறித* ெசWயலா9. உKகD மg(F 34ேன,9 ேபா=, உKக`12 
2ைறவான கUகாணHTF ேதைவTபS9, ேமZ9 உKகளQ4 சில ெசா(SகD, 
2ழாWகD ம>,9 கUகாணHTF இய"திர9 அக>றTபS9. 

ெசவHலியEகD ம>,ம இய43ைற ம<O=வEகD உKக`12 வழ1கமான 
eவாசT பயH>சிகைள1 க>பHTபாEகD தGவHர சிகி0ைச பH[வH* அ*ல= உயE 
சாEF பH[வH* உKகD ேநர9 3]வ=9 நGKகD ஆழமாக eவாசிTப= ம>,9 
இ<ம* திற9பட ெசWவ= மிகP9 31கிய9. இ= மாEF ெதா>, ஏ>படாம* 
இ<1க உதP9. 

இய43ைற ம<O=வEகD பS1ைகயH* இ<"= எ]"தி<1கP9, வHைரவH* 
நகரP9 உதPவாEகD. இ= உKகD eவாசT பயH>சிக`12 உதP9. உKகD 
தைச வலிைமைய பராம[1கP9, கா*களQ* eழ>சிைய ேம9பSOதP9, 
உKகD ந*வா_ைவ ேம9பSOதP9 நகEO=த* ம>,9 நைடபயH>சி மிகP9 
31கிய9. 

தGவHர சிகி0ைச பH[வH* அ*ல= உயE சாEF பH[வH* இ<129ேபா= நGKகD 
பாEைவயாளEகைள1 ெகாU)<1க 3)L9. பாEைவயHS9 ேநரKகD ம>,9 
அ\மதி1கTப(ட பாEைவயாளEகளQ4 எUணH1ைக 2றிO= உKகD 
ெசவHலியE உKக`12 ஆேலாசைன வழKக 3)L9. மிகP9 
ேநாWவாWTப(ட ம>ற ேநாயாளQகD இ<129 ப2தியH* நGKகD 
கவனQ1கTபடலா9. இ= சி, 2ழ"ைதக`120 ெச*வத>2 ஏ>றதாக 
இ<1கா=, அதிக ெசய*பாSகD இ<"தா*, த>காலிகமாக வ<ைகைய1 
க(STபSOத ேவU)ய அவசிய9 ஏ>படலா9. 
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ம*5,வமைன Gட5,)=5 தி*&F 
நGKகD பா=காTபாக 2ணமைட"= வ<கிறGEகD எ4, உKகைளT பாEO=1 
ெகாU)<129 2] தி<Tதி அைட"தா*, நGKகD அ,ைவ சிகி0ைச பH[P12O 
தி<9Fவ GEகD. 

தGவHர சிகி0ைச பH[வH* அ*ல= உயE சாEF பH[வH* நGKகD ெசலவHS9 
ேநரOதி4 நGள9, நGKகD எ"த வைகயான அ,ைவ சிகி0ைச ெசWதGEகD, 
ஏேத\9 சி1க*கD ம>,9 உKக`12 ஏேத\9 உட*நலT பHர0சைனகD 
இ<1கலா9 எ4பைதT ெபா,Oத=. 

அபாயAகB எ,ன? 
ம1கD வாEOைதகD ம>,9 எUகைள எmவா, வHள12கிறாEகD எ4பதி* 
ேவ,பSகிறாEகD. இ"த அளPேகா* உதPவத>காக வழKகTபSகிற=. 

அ"ைவ சிகி(ைச 

உKகD அ,ைவ சிகி0ைசயH4 அபாயKகD நGKகD ெசWL9 அ,ைவ 
சிகி0ைசயH4 வைக, உKகD ெபா=வான உட>பயH>சி ம>,9 உKக`12 
இ<129 பHற உட*நலT பHர0சைனகைளT ெபா,Oத=. இ"த அபாயKகைளT 
ப>றி சி"திTப= உKக`12 சில கவைலகைள ஏ>பSOதலா9, ஆனா* அ,ைவ 
சிகி0ைச இ*லாததா* ஏ>பS9 வHைளPக`ட4 ஒTபHSவ= 31கிய9. 
உKகD தனQTப(ட s_நிைலையT ெபா,O=, இ"த அபாயKகைள ஒTபH(ST 
பாE1க உKகD அ,ைவ சிகி0ைச நிFண<9 மய1க ம<"= நிFண<9 
உKக`12 உதவ 3)L9. 

மய#க ம%&' 
மய1க ம<"=ட4 ெதாடEFைடய சில சி1க*கD அ*ல= நிக_PகD உDளன. 
இவ>றி* சில ெபா=வாக நிக_கி4றன, ஆனா* ெபா=வாக சிறியைவ அ*ல= 
2,கிய கால9. கSைமயான சி1க*கD ஏ>பSகி4றன, ஆனா* இைவ 
அ)1க) நிகழாதைவ அ*ல= அ[தானைவ. 

■ ெபா=வான நிக_PகளQ* பH4வ<வன அடK29: உட*நலK24றிய நிைல 
ம>,9 வா"தி, ெதாUைட FU, நS1க9, அ[TF, ெசா(S தளKகளQ* வலி, 
மாEF ெதா>, ம>,9 த>காலிக 2ழTப9. 

■ அ[தான சி1க*கD பH4வ<மா,: மய1க ம<"தி4 3)வH* eவாசிTபதி* 
சிரம9, ப>க`12 ேசத9, ஏ>கனேவ இ<129 ம<O=வ பHர0சைனகD 
ேமாசமைடத* ம>,9 மய1க ம<"தி4 ேபா= வHழிTFணEP. 
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■ அ[தான ம>,9 மிகP9 அ[தான சி1க*கD பH4வ<மா,: கUக`12 
ேசத9, ம<"=க`12 கSைமயான ஒmவாைம ம>,9 நர9F ேசத9. மய1க 
ம<"= kல9 ேநர)யாக ஏ>பS9 மரண9 மிகP9 அ[தான=, ேமZ9 UK 
இ* 100,000 மய1க ம<"=களQ* 1 ேப<12 ஏ>பS9 என 
மதிTபHடTப(SDள=. 

ேமJ& தகவ0 
ப()யலிடTப(ட நிைலயான இடEக`ட4 ஒTபHS9ேபா= உKக`12 
ஏேத\9 2றிTபH(ட ஆபO=கD இ<"தா* உKகD மய1க ம<"= நிFணE 
உKக`ட4 வHவாதி1க 3)L9. 

மய1க ம<"தி4 தனQTப(ட அபாயKகD ம>,9 ெபா=வான நிக_PகD ம>,9 
அபாயKகளQ4 e<1க9 ப>றிய dSத* வHவரKக`12, எKகD 
இைணயதளOதி* உDள தகவைலT 
பாE1கP9:www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets 

 

GKத0 தகவ0 ஆதார3க4 
dSத* தகவ*கைள அளQ129 =UST பHரeரKகைள நGKகD க*v[ 
இைணயO தளOதி* காணலாம. www.rcoa.ac.uk/patientinfo. =UST பHரeரKகD 
உKகD ம<O=வமைனயH* உDள மய1க ம<"=T பH[P அ*ல= 34 
மதிTபY(S சிகி0ைசயகOதி* கிைட1கலா9. 

தGவHர சிகி0ைச சKக9 ேநாயாளQகD ம>,9 தGவHர சிகி0ைசயH* 
கவனQTபவEக`12 பய\Dள ஆதாரKகைள1 ெகாUSDள=: 
www.members.ics.ac.uk/ICS/patients-and-relatives.aspx 
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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$. 

 

நDAகB எ,ன நிைன)கிறDEகB 
எ,பைத ெசாGHAகB 
இ"தO =USTபHரeரOைத ேம9பSO=வத>கான ஆேலாசைனகைள நாKகD 
வரேவ>கிேறா9.  

இ=ப>றி உKக`12 ஏேத\9 க<O=கD இ<"தா*, தயPெசW= அவ>ைற 
இ"த மி4னaச* 3கவ[12 அ\TFKகD: patientinformation@rcoa.ac.uk 

மய%க ம"'( நிQணMகள=J ராயF கFRS 
சE0சி* ஹPj, 35 ெர( லய4 ச=1க9, லUட4 WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
இர#டாவ' பதி+,, ப-+ரவ. 2020 

ெவளQயHடTப(ட ேததியHலி<"= k4, ஆUSக`12D இ"த =UST 
பHரeர9 மதிTபாWP ெசWயTபS9. 
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