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ெபா$ உண'வக*றி 
மய/க ம01$ 
 

12 வயதிலி&'தான இைளயவ-க/0கான ஒ& 
2&0கமான ைகேய5 
 
 

ெபா$ உண'வக*றி மய/க ம01$ 
ெபா$ உண'வக*றி மய/க ம01$ எ3றா4, உ5க6ைடய மய/க ம01$ 
நி:ண' உ5கைள நிைனவ=ழ/க? ெசAவத*காக ஒ0 ம01ைத(அ4ல$, சில 
ேநர5களH4 மய/க ம01$ வாIைவ)J பய3பKL$வ$. இ$ ஓ' ஆழமான 
P/கLைதJேபா3ற உண'ைவ உQடா/RS; இத3 ெபா0T, உ5க6ைடய 
அUைவ? சிகி?ைசய=3ேபா$ உ5களா4 எைதIS பா'/கேவா ேகVகேவா 
உணரேவா இயலா$ (அதாவ$, உ5க6/R எ3ன ெசAயJபKகிற$ எ3ப$ 
உ5க6/RL ெதWயா$). 
 
அUைவ? சிகி?ைசகT ம*US சில ம0L$வJ பWேசாதைனகT உTளHVட பல 
ெசய4பாKக6/RJ ெபா$ உண'வக*றி மய/க ம01$ ேதைவJபKகிற$. 
 

உண'வக*றி மய/க ம01$/ 23 
மய/க ம01$ நி:ண'கT எ3பவ'கT, ம/க6/R அUைவ? சிகி?ைச 
ம*US/அ4ல$ பWேசாதைனகT நைடெபUSேபா$ அவ'கைள வசதியாகXS 
பா$காJபாகXS ைவJபத*காக மய/க ம01$கைளJ பய3பKL$வதி4 
சிறJ:J பய=*சி ெப*ற ம0L$வ'கT ஆவ'. 



www.rcoa.ac.uk/childrensinfo  
 

2 

நY5கT ம*US உ5கT ெப*ேறா'/உ5களJ பராமWJபவ' உ5க6ைடய 
நைடZைற/R Z3னா4 ஒ0 மய/க ம01$ நி:ணைர? ச1திJப['கT. 
அவ'கT உ5க6ைடய நலைனJப*றி/ ேகVபா'கT, உ5க6/R மய/க 
ம01$ ம*US வலி நிவாரணS வழ5Rவத*கான ஒ0 திVடLைத உ5க6ட3 
பகி'1$ ெகாTவா'கT. உ5க6/R ஏ$S ேகTவ=கT இ01தா4, அவ'கT 
மகி]?சிIட3 அவ*U/RJ பதி4 அளHJபா'கT. 
 
மய/க ம01$ நி:ண0/R ஆதரX அளH/RS ப=ற ஊழிய' உUJப=ன'கT, 
இைண மய/க ம01$/ _Vடாள'கT, இய/கL $ைறJ பய=*சியாள'கT (சில 
ேநர5களH4 ODP/கT எ3U அைழ/கJபKகிறவ'கT) ம*US அUைவ? 
சிகி?ைச அர5க? ெசவ=லிய'கT. 
 

ஒ56த8 
மய/க ம01$ நி:ண' உ5க6ட`S ம*US உ5கT ெப*ேறா'/உ5கைளJ 
பராமWJபவ0ட3, உ5க6ைடய பராமWJ:/கான ஒ0 திVடLைத நY5கT 
ஏ*U/ ெகாTவத*கான பண=ைய/ ெசAவா'கT. திVடS வ=வாதி/கJபVK 
ஒJ:/ ெகாTளJபKSவைர உ5க6/R எ$XS நட/கா$. நY5கT உ5கT 
வ=0JபLதி*R ஏ*ப எLதைன/ ேகTவ=கைள ேவQKமானாaS ேகVகலாS, 
அத3bலS, நட/கிற அைனLைதIS :W1$ெகாTளலாS, திVடL$/R 
‘ஒJ:த4' (சSமதS) வழ5கலாS. நY5கT வயதானவ' எ3றா4, உ5க6ைடய 
:W1$ெகாTள4 இ3`S ஆழமாக இ0/RS, அதனா4, தY'மானS எKJபதி4 
நY5கT இ3`S ெபWய ஒ0 ப5ைக வகி/க இயaS. 
 
Z3ைவ/கJபKS மய/க ம01$J பராமWJ: உ5க6/R தி0Jதி அளHLத$S, 
நY5கேளா உ5க6ைடய ெப*ேறா'/உ5கைளJ பராமWJபவ' ஓ' ஒJ:த4 
ஆவணLதி4 ைகெயாJபமிKவ Y'கT. நY5கT ஒJ:தைலJப*றி ேமaS 
பcJபத*R எ5க6ைடய இைளயவ'க6/கான இைணய/ ைகேயVைட/ 
காணலாS (www.rcoa.ac.uk/childrensinfo). 
 

உ9க:/2 மய/க ம01$ 
வழ9க5ப<வத*2= தயாராத8 
உ"க$ நல' 

§ மய/க ம01ைதJ ெபUவத*RZ3னா4 நY5கT இய3றவைர நலமாக 
இ0/கேவQKS. மய/க ம01$ வழ5கJபKவதறR Z3னா4 நலமான 
வா]/ைக Zைற மா*ற5கைள? ெசA$ெகாTவ$ நY5கT இ3`S 
வ=ைரவாக/ Rணமாவத*R உ5க6/R உதXS. 
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§ இய3றா4, உ5க6ைடய அUைவ? சிகி?ைச/R ஆU வார5கT Z3பாக, 
ம*றவ'க6ைடய சிகெரV :ைகைய? dவாசி/காம4 இ0/க Zயa5கT, 
ம*US நY5க6S :ைக ப=c/காதY'கT. ஒ0ேவைள, :ைக ப=c/கிற 
ஒ0வ0ட3 நY5கT வசி/கிறY'கT எ3றா4, இ1த ேநரLதி4 ெவளHய=4 
ெச3U :ைக ப=c/RSபc அவைர/ ேகVக Zயa5கT. 

§ Rழ1ைதக6S இைளயவ'க6S 18 வயத ஆRSவைர ம$ 
அ01தேவQடாS எ3U அறிXULதJபKகிற$. உ5க6ைடய பதி3 ப0வ 
ஆQKகளH4 ம$ ம*US ெபாe$ேபா/R ம01$கைளJ பய3பKL$வ$, 
பலவ=தமான நல ம*US சbகJ ப=ர?சைனக6/R வழி வR/கலாS. NHS 
இைணயL தளLதி4 இைதJப*றி ேமaS பcI5கT (http://bit.ly/3mo2QP0). 

§ உ5க6/R நYQட நாT ம0L$வJ ப=ர?சைனகT ஏ$S இ01தா4, அைவ 
ந3R கVKJபKLதJபடாவ=Vடா4, உ5க6ைடய அUைவ? சிகி?ைச/R 
Z3னா4 நY5கT அ4ல$ உ5கT ெப*ேறா'/உ5கைளJ பராமWJபவ' 
உ5க6ைடய GP அ4ல$ சிறJ: வ4aனைரL ெதாட':ெகாQK, 
உ5க6/R மய/க ம01$ வழ5கJபடவ=0/கிற$ எ3U அவ'களHடS 
ெசா4ல ேவQKS. அத3ப=றR, நY5கT ம0L$வமைனய=4 இ0/கிற 
ேநரLதி4 நY5கT இய3ற அளX/RJ பா$காJபாக இ0Jபத*R நY5க6S 
உ5க6ைடய மய/க ம01$ நி:ண0S ேம*ெகாTளேவQcய 
பcநிைலகளJ ப*றி அவ'க6ட3 ேபd5கT. 

§ நY5கT ெதாட'1$ எKL$/ெகாT6S ம01$கைள ம0L$வமைன/R 
உ5க6ட3 ெகாQKவா05கT. 

§ உ5க6ைடய பா$காJ:/காக, நY5கT க0Lதைட மாLதிைர 
எKL$/ெகாTகிறY'களா அ4ல$ ஏேத`S ெபாe$ேபா/R ம01$கைளJ 
பய3பKLதிITள Y'களா எ3U உ5கT மய/க ம01$ நி:ண' 
ெதW1$ெகாTளேவQKS. 

§ இய3றா4, உ5க6/R இ0/க/_cய ஒfவாைமகT, மய/க 
ம01$க6/R எதிராக ஒ0 RறிJப=Vட எதி'வ=ைனைய/ 
ெகாQc01தி0/க/_cய RKSப உUJப=ன'கைளJப*றிய தகவ4கைள/ 
கQடறிI5கT, இவ*ைற நY5கT உ5கT மய/க ம01$ நி:ண0/R? 
ெசா4லலாS. 

§ 12 வய$/R ேம*பVட எ1தJ ெபQg/RS ஒ0 சிUநY' மாதிWையJ 
பWேசாதிL$/ க'JபJ பWேசாதைன நடL$வ$ இய4பான$. இ$ ஏ3 
ெசAயJபKகிற$ எ3பைதJப*றிL ெதW1$ெகாTள, ப=3வ0S 
சி*ேறVைடJ பcI5கT(http://bit.ly/31Qncab). இ$ ச5கடமாகL 
ேதா3றலாS எ3ப$ எ5க6/RL ெதWIS. ஆனா4, ஊழிய'கT 
இய3றவைர தனHயாக இ1தJ பWேசாதைனகைள? ெசAவா'கT. 
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§ :ைக ப=c/RS பழ/கS, RcJ பழ/கS ம*US ேபாைதJ ெபா0Vகைள 
எKL$/ெகாT6த4 ஆகியவ*ைறJப*றி மய/க ம01$ நி:ண' 
உ5களHடS ேகTவ=கைள/ ேகVRSேபா$, தயXெசA$ உ5க6ைடய 
ேந'ைமயான பதி4கைள வழ5R5கT. இ1தJ ப=ர?சைனகைளJப*றி 
வ=வாதிJப$ கcனமாக இ0/கலாS எ3ப$ எ5க6/RL ெதWIS, அதனா4, 
அ1த ேநரLதி4 உ5கT ெப*ேறா'/உ5கைளJ பராமWJபவ' அ0கி4 
இ0/கேவQடாS எ3U நY5கT வ=0Sப=னா4, மய/க ம01$ நி:ண0ட3 
தனHயாகJ ேபசேவQKS எ3U நY5கT ேகVகலாS. 

§ உ5க6ைடய ெசா1த ஒJ:த4 பcவLதி4 ைகெயeLதிKS அளX/R 
உ5க6/R வயதாகிய=0/காவ=Vடா4, உ5கT அUைவ? சிகி?ைச/கான 
ஒJ:த4 வழ5Rவத*R இ1த? ெசய4பாVைடJப*றிIS சாLதியZTள 
எ1தேவா' ஆபLைதJப*றிIS உ5கT ெப*ேறா'/உ5கைளJ பராமWJபவ' 
ேபா$மான அளX ெதW1$ைவLதி0/கேவQKS. 

§ இய3றா4, நY5கT ம0L$வமைன/R வ0வத*RZ3னா4, மய/க 
ம01$க6ட3 உ5க6/R இ0/க/_cய ஒfவாைமகT அ4ல$ மய/க 
ம01$க6ட3 ஒ0 RறிJப=Vட எதி'வ=ைனைய நிக]Lதிய=0/க/_cய 
RKSப உUJப=ன'கைளJப*றிய தகவ4கைள/ கQடறிI5கT, அைத 
உ5கT மய/க ம01$ நி:ணWடS ெசா4வத*காக. 

 

உ"க()* மய)க ம-./ வழ"க2ப4வத6*7' உ89த: 
ம6;< பான"கைள) *ABத: 

§ உ5கT ெசய4Zைறக6/R Z3பாக நY5கT எJேபா$ சாJப=Kவைத 
ம*US பான5கைள/ RcJபைத நிULதேவQKS எ3ப$ப*றி 
ம0L$வமைன உ5க6/RL ெதளHவான அறிXULத4கைள 
வழ5கேவQKS. 

§ இ1த அறிXULத4கைளJ ப=3ப*Uவ$ உ5கT பா$காJ:/R Z/கியS. 
உ5க6/R மய/க ம01$ வழ5RSேபா$ உ5கT வய=*றி4 உணX 
அ4ல$ நிைறயL திரவ5கT இ01தா4, அ$ உ5கT ெதாQைடய=3 
ப=3பRதி/R ேமேலறி வரலாS, ப=3ன' உ5கT hைரய[ர4களH4 
hைழயலாS. இ$ b?dL திணறைல உQடா/கலாS, அ4ல$, உ5கT 
hைரய[ர4க6/RL தYவ=ர? ேசதLைத உQடா/கலாS. ெபா$வாக நY5கT 
Rைற1த அளவ=4 ெதளHவான திரவ5கைள (ெபா$வாகL தQணY' அ4ல$ 
நY'Lத i/வாj) உVெகாTளலாS எ3U ஊ/கJபKLதJபKவ Y'கT, 
உ5க6/R மய/க ம01$ வழ5கJபKS ேநரS ெந05RSவைர இ$ 
பா$காJபான$. 
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ஆைட 

§ ெதாளெதாளJபான, வசதியான, ப=3ன' எளHதி4 $ைவ/க/_cய ஏதாவ$ 
ஓ' ஆைடைய அண=1$ெகாT65கT. 

§ நY5கT ைபஜாமா/கT, ெச0J:கT ம*US/அ4ல$ ஒ0 cெரiஸி5 
அ5கிைய/ ெகாQKவரேவQKமா எ3U ேக65கT. 

§ வ YK தி0S:Sேபா$ மா*றி/ெகாTவத*R ஏதாவ$ ஓ' ஆைடைய/ 
ெகாQKவா05கT. 

§ ம0L$வமைன அ5கி ஒ3ைற அண=1$ெகாT6மாU நY5கT 
ேகVகJபடலாS. 

§ ெபா$வாக, அUைவ? சிகி?ைச அர5கL$/RT ெச4aSேபா$ 
உ5க6ைடய உTளாைடகளH4 ெப0Sபாலானவ*ைற நY5கT 
அண=1தி0/கலாS, இதி4 உ5க6ைடய மா'/க?ைசIS ெபா01$S, 
ஆனா4 அதி4 உேலாக/ கீ]/கSப=கT இ0/க/_டா$. எனH`S, இ$ப*றி 
உ5கT ெசவ=லியWடS ேக65கT. சில ேநர5களH4, அUைவ? 
சிகி?ைசய=3ேபா$ அ4ல$ பWேசாதைனய=3ேபா$ உTளாைடைய 
நY/கேவQcய=0/கலாS. 

§ சில ேநர5களH4, அUைவ? சிகி?ைச ெசAகிற இடLதிலி01$ சிறி$ 
Zcைய அUைவ? சிகி?ைச வ4aன' nவரS ெசA$ நY/கலாS, ஆனா4, 
இ$ நட/RS எ3றா4, ெபா$வாக அவ'கT Z3_Vcேய இைத 
உ5க6/R? ெசா4வா'கT. 

§ உ5கT அUைவ? சிகி?ைச/R Z3னா4, Zழ5கா4 வைரய=லான நYளS 
ெகாQட, மoTத3ைம ெகாQட காaைறகைள அண=ISபc நY5கT 
ேகVK/ெகாTளJபடலாS. இைவ, உ5கT கா4கைள? d*றி ரLதS 
ஓKவத*R உதXகி3றன, அத3bலS இரLத/ கVcகைளL தK/கி3றன. 

 

நைக ம6;< ஒ2பைன 

§ இய3றா4, எ1தெவா0 நைக ம*US அல5கார/ RLத4கைளIS 
தயXெசA$ வ YVc4 வ=VKவ=K5கT. உ5களா4 உ5கT நைகைய நY/க 
இயலா$ எ3றா4, அத*R அ4ல$ உ5கT ேதாa/R? ேசதS ஏ*படாம4 
தKJபத*காக ஒ0 பைசJபVைடயா4 அைத bட இயலேவQKS. 

§ தயXெசA$, ஒJபைன இVK/ெகாTவைதIS நகLதி4 வா'னHj 
இVK/ெகாTவைதIS தவ='L$வ=K5கT. ெசய4Zைறய=3ேபா$ 
உ5கைள/ கQகாண=Jபத*காக ம0L$வமைன ஊழிய'கT இவ*ைற 
நY/கேவQcய=0/கலாS. 
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ேநரBைத2 ேபா)*த: 

§ அc/கc, நY5கT ெநKேநரS காLதி0/கேவQcய=0/RS. 

§ அ1த ேநர5களH4 ெசAவத*R எைதயாவ$ ெகாQKவா05கT 
(எKL$/காVடாக, ஒ0 :LதகS, ஓ' இத] அ4ல$ உ5கT ெமாைப4 
ெதாைலேபசி). உ5கT ெஹVஃேபா3கT ம*US மி3ேன*றிகைளL 
தயXெசA$ நிைனவ=4 ைவLதி05கT. 

§ இ1த/ காLதி0/RS ேநரLதி4 தயXெசA$ :ைக ப=c/கேவQடாS அ4ல$ 
rய=5கS ெம4லேவQடாS, சாJப=Kத4 ம*US பான5கைள அ01$த4 
ெதாட'பான வழிகாVKத4கைள/ கவனமாகJ ப=3ப*U5கT. 

 

மய/க ம01$ எ<=$/ ெகா@வ$  
§ ெபா$வாக, உ5கT மய/க ம01$ நி:ண' அUைவ? சிகி?ைச அர5கL$/R 

அKL$ உTள, மய/க ம01$ வழ5RS அைற எ3U அைழ/கJபKகிற ஓ' 
அைறய=4 உ5க6/R மய/க ம01$ வழ5கL ெதாட5Rவா'. சில 
ேநர5களH4, அUைவ? சிகி?ைச அ4ல$ பWேசாதைன நட/கXTள 
இடLதி4 இ$ நிகழலாS. 

§ ெபா$வாக, உ5கT மய/க ம01$ நி:ண' ஒ0 க3`லா வழியாக? சிறி$ 
ம01ைத உ5க6/R வழ5Rவத3 bலS உ5க6/R மய/க ம01$ 
வழ5கL ெதாட5Rவா' (இ$ப*றிய _Kத4 தகவ4க6/R, கீேழ 
பா05கT). அs'வமாக? சில ேநர5களH4, அவ'கT உ5கைள ஒ0 
வாIைவ Zகர? ெசா4வா'கT, அ1த வாI கிVடLதVட ஃெப4V-cJ 
ேபனா/கைளJேபா3ற மணL$ட3 இ0/RS. சில ேநர5களH4, இவ*றி4 
எைதJ ெபUவ$ எ3U நY5கT ேத'1ெதK/கலாS. 

§ உ5கT க3`லா வழியாக ம01$ வழ5Rவ$தா3 உ5க6/R மய/க 
ம01$ வழ5Rவத*கான மிக வ=ைரவான வழி. நY5கT வாIைவ 
Zக'1தா4, நY5கT நிைனவ=ழ1த$S உ5க6/R ஒ0 க3`லா 
ேபாடJபKS. இத3bலS, உ5கT ெசய4Zைறய=3ேபா$ மய/க ம01$ 
நி:ண' உ5க6/R/ _Kத4 மய/க ம01$, வலிநிவாரண=கT அ4ல$ ப=ற 
ம01$கT ம*US திரவ5கைள வழ5கலாS. எ1த ZைறயானாaS சW, 
நY5கT நிைனவ=ழJபத*RZ3 இலRவாக (RழJபமாக) உண'வ Y'கT. 

§ நY5கT வ=0Sப=னா4, நY5கT நிைனவ=ழ/RSவைர உ5கT 
ெப*ேறா'/உ5கைளJ பராமWJபவ' உ5க6ட3 இ0/க இயலலாS. 
அத3ப=றR, அவ'கT ஒ0 காLதி0J: அைறய=4 அ4ல$ ம0L$வமைன 
பK/ைகLெதாRதிய=4 உ5க6/காக/ காLதி0/கலாS. மா*றாக, மய/க 
ம01$ பண=:WயL ெதாட5RS ேநரLதி4 ஒ0 ெசவ=லிய' உ5க6ட3 
இ0Jபா'. 
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க'Hலா 

§ க3`லா எ3ப$ ஒ0 ெமலிதான, ெநகி]XL த3ைம ெகாQட ப=ளாic/ 
RழாA ஆRS, இ$ நரSப=4 இடJபKகிற$, ெபா$வாக உ5கT ைகய=3 
ப=3பRதிய=4 இ$ இடJபKகிற$. 

§ க3`லாைவ இKSேபா$ ஏேத`S வசதிய=3ைம இ01தா4, அைத/ 
RைறJபத*காக, உ5க6ைடய ைகய=3 ப=3பRதிய=4 ஒ0 
மரL$Jேபாகைவ/RS கிtS அ4ல$ ஒ0 சிறJ:/ RளH' ெதளHJபா3 
வழ5கJபடலாS. 

§ க3`லாைவ உTேள ெசaL$வத*காக ஒ0 ெமலிதான ஊசி 
பய3பKLதJபKகிற$, ப=றR, உடனcயாக அ1த ஊசி அக*றJபKகிற$. 

§ க3`லா அத3 இடLதி4 ைவ/கJபVட$S, உ5கT ம01$கைள 
அத3வழியாக வழ5கலாS, எ1த/ _Kத4 ஊசிக6S ேதைவய=4லாம4. 
சில ேநர5களH4, இ$ சிறிதளX RளHைர, _?சLைத அ4ல$ சிறிய 
வசதிய=3ைமைய உQடா/கலாS. 

§ ெபா$வாக, அUைவ? சிகி?ைச/RJ ப=றR உ5க6/R வலிநிவாரண=கT, 
திரவ5கT அ4ல$ ப=ற ம01$கT ேதைவJபVடா4 அவ*ைற 
வழ5Rவத*காக/ க3`லா அத3 இடLதி4 வ=டJபKகிற$. 

 

மய/க ம01$ வழ9கலிBேபா$ 
§ மய/க ம01$ நி:ண' ஒ0வ' எ4லா ேநர5களHaS உ5க6ட3 இ0Jபா'. 

§ மய/க ம01$ நி:ண0ைடய பண=, உ5கைளJ பா$காJபாக ைவJப$, 
அUைவ? சிகி?ைச நிைறவைடISவைர நY5கT நிைனவ=ழ1$ 
இ0Jபத*காகJ ேபா$மான அளX மய/க ம01$கT ம*US வலி 
நிவாரணLைத வழ5Rத4. 

§ மய/க ம01$ வழ5கa/R நKவ=4 ஒ0வ' வ=ழிLெதeத4 மிகXS 
அs'வமான$, ஏெனனH4, மய/க ம01$ நி:ண' உ5கைள மிக 
ெந0/கமாக/ கQகாண=/கிறா' (உ5கT இரLத அeLதS, இதயL $cJ: 
ம*US b?dவ=ட4 உTபட), உ5க6/R? சWயான அளX மய/க ம01$ 
கிைடJபைத உUதிெசAகிறா'. 
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பDBன' வDழி=ெதழ8 
§ அUைவ? சிகி?ைசகT/பWேசாதைனக6/R ெவfேவU அளX ேநரS 

ஆகிற$, ஆனா4, அUைவ? சிகி?ைச Zc1தXட3 மய/க ம01$ நி:ண' 
உ5க6/R மய/க ம01$கைள அளHJபைத நிULதிவ=Kவா'. இத3bலS, 
dமா' ஐ1$ நிமிட5க6/RJப=றR நY5கT வ=ழிLெதழலாS. 

§ நY5கT அேநகமாக ேநாAமoVெடeS அைறய=4 வ=ழிLெதeவ Y'கT. ஆனா4, 
Zத4 சில நிமிட5கT உ5க6/R நிைனவ=4 இ4லாமலி0/கலாS, 
அ4ல$, உQைமய=4 நY5கT எ5R இ0/கிறY'கT எ3பைத நY5கT 
உணராமலி0/கலாS. அUைவ? சிகி?ைச அர5கLதி3 பய=*சி ெப*ற 
உUJப=ன' ஒ0வ', ெபா$வாக ஒ0 மoV:? ெசவ=லிய', உ5கைள/ 
கவனHL$/ெகாTவா'. 

§ அத3ப=றR நY5கT எJபc உண'கிறY'கT எ3ப$, உ5க6/R? ெசAயJபVட 
ெசய4Zைற ம*US உ5க6/R வழ5கJபVட மய/கம01தி3 வைகையJ 
ெபாULத$. சில ம/க6/RL ெதாQைட வறQK வலி/கலாS, தைல வலி 
இ0/கலாS, உட4 நK5கலாS அ4ல$ சிறி$ உட4 நலS இ4லாத$ேபா4 
உணரலாS. ெபா$வாக, நY5கT உட4 நலS இ4லாத$ேபா4 உண'வைத 
அ4ல$ உ5க6ைடய உட4 நலS சீராக இ4லாமலி0JபைதL 
தKJபத*காக உ5கT மய/க ம01$ நி:ண' உ5க6/R ம01$ 
வழ5Rவா'. சில ேநர5களH4, நY5கT சிறி$ RளHைர அ4ல$ நK/கLைத 
உணரலாS. அJபcயானா4, உ5க6/R வ=ைரவாக/ கதகதJைப 
வழ5Rவத*R? rடா/கJபVட ஒ0 ேபா'ைவ வழ5கJபKS. 

 

வலி)*J சிகிJைச அளMBத: 

§ வலிையL தKL$? சிகி?ைச அளHJப$ Z/கியS. சில ம/க6/R (ம*US 
சில வைக அUைவ? சிகி?ைசக6/R) ம*றவ'கைளவ=ட/ _Kத4 வலி 
நிவாரணS ேதைவJபKS. 

§ வலி ேமாசமாRZ3 அத*R? சிகி?ைச அளHJப$ ஒJப[Vடளவ=4 எளH$. 
அதனா4, நY5கT வசதிய*U உணரL ெதாட5RSேபா$ நY5கT 
உ5க6ைடய மoV:? ெசவ=லிய' அ4ல$ மய/க ம01$ நி:ணWடS உதவ= 
ேகVகேவQKS, அ$ ேமாசமாRSவைர காLதி0/க/_டா$. 
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ம-B/வமைன ப4)ைகB ெதா*தி)* தி-<Oத: 

§ நY5கT Zதலி4 மிகXS கைளJபாக உணரலாS. 

§ உ5க6/R ஏேத`S ப=ர?சைனகT இ01தா4, ப=ற' உ5க6/R 
உதவவத*காக .அைத யாWடமாவ$ ெசா4a5கT. உ5க6/R 
உதவ/_cய ஒ0 ெசவ=லியைர/ கQடறிவத*R நY5கT ஒ0 பvஜைர 
அeLதேவQcய=0/கலாS, அ4ல$, உ5கT ெப*ேறா'/உ5கைளJ 
பராமWJபவைர/ ேகVகேவQcய=0/கலாS. 

§ நY5கT எJேபா$ மoQKS சாJப=டலாS, பான5கைள அ01தலாS எ3ப$, 
உ5க6ைடய ெசய4Zைற ம*US நY5கT உVெகாQKTள 
வலிநிவாரண=களH3 வைகையJ ெபாUL$ அைமIS. உ5கT ெசவ=லிய' 
அ4ல$ மய/க ம01$ நி:ண' இைதJப*றி உ5க6/R அறிXULத 
ZcIS. 

§ நY5கT வ YVK/R? ெச4வ$ பா$காJபாக இ0/RSவைர நY5கT 
ம0L$வமைனய=4 த5Rவ Y'கT. பல ெசய4Zைறக6/R, நY5கT 
வழ/கமாக நல`ட3 இ01தா4 ம*US ெசய4Zைற ேநரcயானதாக 
இ01தா4 நY5கT அேத நாளH4 வ YVK/R? ெச4லலாS. 

 

உண'வக*றி மய/கம01திB ஆப=$க@ 
உண'வக*றி மய/கம01$ வழ5கJபVடப=3 தYவ=ரமான ப=ர?சைனகT 
வ0வ$ மிகXS அs'வS. உண'வக*றி மய/கம01தி3 ஆபL$கைளJப*றி 
நY5கT ப=3வ0S இடLதி4 ேமaS ெதW1$ெகாTளலாS: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets 
 

ஓHட ம*JK இடKசா'1த மய/க ம01$ 
§ சில ேநர5களH4, நY5கT உ5கT அUைவ? சிகி?ைசய=3ேபா$ 

வ=ழிLதி0/கL ேத'1ெதK/கலாS. அ$ சாLதியS எ3றா4, உ5கT 
அUைவ? சிகி?ைச ம0L$வ' ம*US/அ4ல$ மய/க ம01$ நி:ண' 
அைதJப*றி உ5க6ட3 ம*US உ5கT ெப*ேறா'/பராமWJபாள0ட3 
ேபdவா'கT. அ1த? r]நிைலய=4, உ5க6/R ஓWட மய/க ம01$ ஊசி 
ஒ3U ேபாடJபடலாS, இத3bலS உ5கT உடலி3 ஒ0 பRதி 
மரL$JேபாRS, நY5கT அ5R வலிைய உணரமாVw'கT. 

§ நY5கT வ=ழிLதி0/க வ=0Sப/_KS எ3U நY5கT நிைனLதா4, 
உ5க6ைடய Z3மதிJப[VK/ _VடLதி4 நY5கT இைத மய/க ம01$ 
நி:ண0ட3 வ=வாதி/கலாS, அ4ல$, இ5R இைதJப*றி ேமaS 
பc/கலாS: www.rcoa.ac.uk/childrensinfo 
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நO9க@ ேமPK ெதH1$ெகா@ள 
வD0KபDனா8, 
§ நY5க6S உ5கT உண'?சி நY/கிIS ம*US உண'வக*றி 

மய/கம01$ப*றிய வ=ள/கS எ3U அைழ/கJபKS $QKJ ப=ரdர5கT 
RCoA இைணயL தளLதி4 கிைட/கி3றன, உ5கT உTx' 
ம0L$வமைனய=aS இைவ கிைட/கலாS. 

§ நY5கT இ5R ேமaS தகவ4கைளJ ெபறலாS:  
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources 

 
 
 
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$. 
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ந"#க% எ'ன நிைன+கிற"-க% 
எ'பைத எ#க0+12 ெசா67#க% 
இ1த காகிதL$QK ப=ரdரLைத வ=0Lதி ெசAய ஆேலாசைனகைள நா5கT 
வரேவ*கிேறாS. 
 
இ$ப*றி உ5க6/R ஏேத`S க0L$கT இ01தா4, தயXெசA$ அவ*ைற 
இ1த மி3னyச4 ZகவW/R அ`J:5கT: patientinformation@rcoa.ac.uk 
 
மய#க ம%&' நி*ண,கள./ ராய2 க234 
ச'?சி4 ஹXi, 35 ெரV லய3 ச$/கS, லQட3 WC1R 4SG 
020 7092 1500 
 

www.rcoa.ac.uk 
 
!"றா% பதி)*, ஏ)ர- 2021 
 
ெவளHய=டJபVட ேததிய=லி01$ b3U ஆQKக6/RT இ1த $QKJ 
ப=ரdரS மதிJபாAX ெசAயJபKS. 
 
© 2021 மய#க ம%&' நி*ண,க-#கான ராய1 க123 ம456 கிேர8 ப:38ட< ம456 
அய,லா&'# ?ழ&ைத ம%C'வ மய#க ம%&' நி*ண,கE அைமF* 

ேநாயாள&' தகவ+ வள,கைள உ/வா012 ேநா0க'30காக இ5த' 3678ப:ர<ர'ைத8 ப:ரதிெய7'30 
ெகா?ளலா2. இ5த அச+ Cல'ைத தயDெசE3 ேமGேகா? காH7,க?. இ5த 3678ப:ர<ர'திI ஒ/ 
ப1திைய மGெறா/ ெவள&யLHM+ நN,க? பயIப7'த வ:/2ப:னா+, த15த ஒ8Pைக 
அள&0க8படேவ672, ேமR2 சிIன,க?, தர அைடயாள2 மGS2 பMம,க? நN0க8பட ேவ672. 
ேமR2 தகவ+கT01, தயDெசE3 எ,கைள' ெதாடVPெகா?T,க?. 
 
 


