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நீங்கள் மருத்துவமனையில் தங்கியிருக்கும் 
ப�ோது உங்கனைப் �ோது்கோப்�ோ்க 
னவத்திருக்்க  8 எைிய நடவடிக்ன்க்கள்.8

3 பநோய்த் ததோற்றனைத் 
தடுத்தல் 

* ்கழிப்�ன்றக்குச் தெல்ை முன்பும் தென்்ற �ின்பும், எல்ைோ உணவிறகு 
முன்பும் உங்களுனடய ன்க்கனைக் ்கழுவித் துப்புரவு தெய்யுங்கள்.  

* உங்களுடன் ததோடர்பு த்கோள்வதறகு முன்பு எங்களுனடய ஊழியர்்கள் 
தங்களுனடய ன்க்கனைக் ்கழுவியிருக்்கி்றோர்்கைோ என்று ப்கட்கத்  
தயங்க பவணடோம்.  

* உங்களுக்கு வயிறறுப்ப�ோக்கு அல்ைது வோநதி இருநதோல் தெோல்லுங்கள். 

உடல்நைத்னதப் ப�ணுவதற்கோை  உோினம உங்களுக்கு உள்ைது
*  மோியோனதக்குோிய   *  �திைைிக்்கக்கூடிய   *  �ோது்கோப்�ோை

2 உங்களுனடய மருநது்கள்
* உங்களுக்கு ஒவவோனம இருநதோல் அல்ைது உங்களுனடய மருநது  

என்ை பநோக்்கத்திற்கோ்க என்று  உங்களுக்குப் புோியவில்னை என்்றோல் 
எங்கைிடம் கூறுங்கள்.

* உங்களுக்கு ஏபதனும் ்கவனை்கள் இருநதோல் உங்களுனடய மருத்துவருடன், 
தெவிலியருடன் அல்ைது மருநது தயோோிப்�ோைருடன் ப�சுங்கள்.

* நி்கழக்கூடிய �க்்க வினைவு்கள் �ற்றிக் ப்களுங்கள்.

* உங்களுனடய மருநது மோ்றிைோல், எ.்கோ. அதன் வடிவம், நி்றம், மோ்றிைோல் 
அதற்கோை ்கோரணங்கனைப் �ற்றி உங்களுனடய சு்கோதோரக் குழுவுடன் 
ப�சுங்கள். 

 

1 உங்கனைப் �ற்றி
* உங்களுனடய தைிப்�டட த்கவல்்கள் ஏபதனும் தவ்றோ்க  

இருநதோல் எங்கைிடம் கூறுங்கள் (அனடயோைப் �டனட, மு்கவோி,  
த�ோது மருத்துவர் அல்ைது தநருக்்கமோை உ்றவிைர்).

* உங்களுக்கு ஏபதனும் ஒவவோனம்கள் இருநதோல் எங்களுக்குச்  
தெோல்லுங்கள், நோங்கள் உங்களுக்கு ெிவப்பு அனடயோைப் �டனட த்கோடுப்ப�ோம். 
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6 அழுத்தப் புண்கள்
* �டுக்ன்கயில் கூட-  உங்கைோல் முடிநதோல், அனெயக்கூடியதோ்க னவக்்க 

முயறெி தெய்யுங்கள். உங்களுக்குச் ெங்கடமோை உணர்வு இருநதோல் 
எங்கனை அனழயுங்கள்.

* நினைனய மோற்ற உங்களுக்கு உதவுவதில் நோங்கள் 
ம்கிழ்ச்ெியனட்கிப்றோம், பமலும் ஆதரவுக்்கோ்க ஒரு ெி்றப்பு தமத்னத 
அல்ைது தமல்ைனண வழங்க முடியும். 

8 மருத்துவமனைனய விடடு 
தவைிபயறுதல்

நீங்கள் தவைிபயறுவதறகு முன்பு, �ின்வருவைவறன்ற நீங்கள் உறுதிப்�டுத்திக் 
த்கோள்ளுங்கள்:
* உங்களுனடய விடுவிப்புக் ்கடிதத்னதப் த�ற்றிருப்�து
* உங்களுனடய மருநது / மருநதுச் ெீடனட னவத்திருப்�து, அத்துடன் அது 

�ற்றி உங்களுக்கு விைக்்கப்�டடுள்ைது
* உங்களுக்கு ஏபதனும் ப்கள்வி்கள் அல்ைது ்கவனை்கள் இருநதோல் யோனரத் 

ததோடர்பு த்கோள்ை பவணடும் என்று அ்றிநதிருப்�து
* உங்களுனடய அடுத்த ெநதிப்பு எப்ப�ோது என்று ததோிநதிருப்�து.

Used with permission of Guy’s St Thomas NHS Foundation.

7 ஏபதனும் ்கவனை்கள் 
உள்ைதோ?

* உங்களுக்கு உதவ நோங்கள் இஙகு உள்பைோம் - உங்களுனடய  
ெி்கிச்னெனயப் �ற்றி உங்களுக்கு ஏபதனும் ்கவனை்கள் அல்ைது  
அக்்கன்ற்கள் இருநதோல் எங்களுடன் ப�சுங்கள்.

* உங்களுனடய ெி்கிச்னெயின் ப�ோதும் அதறகுப் �ி்றகும், பநோில், ்கோ்கிதத்தில் அல்ைது 
நி்கழ்நினையில் நீங்கள் �ின்னூடடத்னத வழங்க முடியும்.

* அ்றிவுறுத்தப்�டடோல் உங்களுனடய மருத்துவமனை ்கோலுன்ற்கனை அணியுங்கள்.

* உங்கைோல் முடிநதவனர அடிக்்கடி ந்கர முயறெி தெய்யுங்கள்.

* எைிய ்கோல் மறறும் ்கணுக்்கோல் �யிறெி்கள் தெய்ய முயறெி தெய்யுங்கள்.
* �ோிநதுனரக்்கப்�டட�டி திரவங்கனைக் குடியுங்கள். 
* உங்களுனடய மருத்துவோின் ஆபைோெனையின் �டி இரத்தத்னத தமலிதோக்கும் 

மோத்தினர்கள் அல்ைது ஊெி மருநது்கனை எடுத்துக் த்கோள்ளுங்கள். 

5 இரத்த உன்ற்கடடி்கனைத் 
தடுத்தல்

4 விழுதனைத் தடுத்தல்
* நோடோவிைோல் ்கடடப்�டட அல்ைது த�ோருத்தமோைஅைவுனடய 

்கோைணி்கனை அல்ைது ரப்�ர் அடிப்�ோ்கம் த்கோணட தெருப்பு்கனை 
அணியுங்கள்.

* அ்றிவுறுத்தப்�டட�டி உங்களுனடய நனடத் துனணக் ்கருவி / 
்கனைப் �யன்�டுத்தவும். 

* உங்களுக்கு உதவி பதனவப்�டடோல், எங்களுனடய அன்பு 
தெலுத்து்கி்ற ஊழியர்்கைில் ஒருவோிடம் ப்களுங்கள்.  


