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© சுகாதாரம் மற்றும் நல்ாழ்வுத் திணைககளம், ததற்கு ஆஸ்திரரலியா 
அரசாஙகம். அணைத்து உரிணமகளும் பாதுகாககபபட்டண். ஏபரல 2020. 
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நிதியளிககபபட்டது.

நான் உதவியை எங்கு  
கண்டறிைலாம்?

ஒரு அவசர சூழ்நிலையிை், அலழயுங்கள்:

மருத்து் அ்சர ஊரதி (ஆம்புலன்ஸ்): 000

கா்லதுணை: 000

கா்லதுணை (அ்சரமற்ை உதவி): 131 444

ஆலைோசலை, தகவை், அை்ைது உதவிக்கு அலழயுங்கள்:

தபணகளின் சுகாதார ரசண் 8444 0700

‘வீடடு ்ன்முணை’ ரசண்கள் 1800 737 732

Yarrow Place  
(கற்பழிபபு & பாலியல தாககுதல ரசண்)

8226 8787

Nunkuwarrin Yunti  
(பழஙகுடியிைர ஆரராககியம்)

8406 1600

'தமன்ஸ்ணலன் ஆஸ்திரரலியா' 
(Mensline Australia) 1300 789 978

'ணலஃபணலன்' (Lifeline) 13 11 14

TIS  
(ததாணலரபசி தமாழிதபயரந்துணரபபாளர ரசண்)

131 450

மை நல ்ணகபபடுத்தல  
(Mental Health Triage)

13 14 65

உங்கள் பிள்லளக்கு / இலளலயோருக்கு ஆதரவு அை்ைது 
உதவி லதலவப்பட்டோை் அலழயுங்கள்:

தபருநகர இணளஞர ஆரராககியம் 8255 3477

குழந்ணத & பதின்ம ்யதிைர  
மைநல ரசண்

1300 222 647

சிைாரகள் உதவி இணைபபு  1800 55 1800

சுகாதார சேயவ 
என்ை ந்டந்தது என்பது பற்றி ஒரு சுகாதார நிபுைரி்டம் ரபசு்தன் 
மூலம் நீஙகள் உதவிணயப தபைலாம். அ்ரகளால உஙகள் காயஙகணள 
சரிபாரகக முடியும், மற்றும் நீஙகள் பாதுகாபபாக இருகக உஙகளுககு 
உத் முடியும்.

காவல்துயற 
என்ை ந்டந்தது என்பது குறித்து கா்லதுணையு்டன் ரபசு்தன் மூலம் 
நீஙகள் உதவிணயப தபைலாம். கழுத்ணத தநரிபபது ஒரு தாககுதல 
ஆகும், மற்றும் இது சட்டத்திற்கு எதிராைது. கா்லதுணையிைரால ஒரு 
அறிகணகணய உரு்ாகக முடியும், மற்றும் நீஙகள் பாதுகாபபாக இருகக 
உஙகளுககு உத் முடியும்.

கலாே்ோர ரீதிைாக ப�ாருத்தமானது:
இந்த ரசண்களில பல, அணைத்துக கலாசசார பின்ைணியிலிருந்தும் 
்ரும் ஆணகள் மற்றும் தபணகளுககு கிண்டககின்ைை.

உங்கள் போதுகோப்பு எங்களுக்கு முக்கியம். 
நீங்கள் எங்களிடம் கூறும் தகவை்கள், 

உங்கலளத் தோக்கிய நபருட ேை ோ அை்ைது அவர் 
ததோடர்புபட்ட (அவரது குடும்பத்திைர் அை்ைது 

நண்பர்கலளப் லபோை) எவருடனுலமோ  
பகிரப்பட மோட்டோது.

அந்தரங்கம்



வை்முலை அை்ைது துஷ்பிரலயோகத்லத அனுபவித்த 
பைர், கழுத்து தநரிவுக்கு உள்ளோகியிருக்கிை ோர்கள். 

கழுத்லத தநரிப்பது, மை்தை ோரு நபலர கோயப்படுத்தவும் 
கட்டுப்படுத்தவும் ஒரு தபோதுவோை வழியோகும். இது 

மிகவும் ஆபத்தோைதும் கூட. அத்துடை், இது எதிர்கோைத்திை் 
நிகழவிருக்கும் தீங்கிை்கோை எச்சரிக்லக அைிகுைியோகும்.

கழுத்து 
தநரிக்கப்படுவது 

மிகவும் ஆபத்தோைது. 
உங்கள் அைிகுைிகலளச் 

சரிபோர்ப்பதை்கு உதவும் வலகயிை், 
உங்களோை் முடிந்தோை் சிை 

நோட்கள் நீங்கள் நம்பும் ஒருவருடை் 
இருங்கள். இந்த லகலயட்டிை் 

பிை்புைத்திை் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 
லசலவகளிடமிருந்து  

ஆலைோச ல ை லயப்் தபறுங்கள். 
அத்துடை், லதலவப்பட்டோை் 

மருத்துவ உதவிலய 
நோடுங்கள்.

உங்கள் 
கழுத்திை் எந்த 

அலடயோளங்களும் 
இை்லைதயை்ை ோை், 

நீங்கள் பரவோயிை்லை எை்று 
நிலைக்கைோம். ஆனாை், நீங்கள் 

உணரோத பட்சத்திை், கடுலமயோை 
கோயங்கள் லதோலிை் கீழ் 
ஏை்படக்கூடும். மருத்துவ 
உதவிலய உடைடியோகப் 

தபறுவது மிகவும் 
முக்கியம்.

உங்கள் கழுத்து பநரிக்க�்�ட்டிருக்கிறதா? 
நீஙகள் ஒரு்ரி்டமிருந்து ்ன்முணை அலலது துஷ்பிரரயாகத்ணத 
அனுபவித்திருந்தால, உஙகள் கழுத்து தநரிககபபடடிருககலாம்,  
அலலது கழுத்து தநரிககபபடும் அபாயத்தில நீஙகள் இருககலாம்.   
• கழுத்து தநரிககபபடுத்தல என்பது மிகவும் அசசத்ணத 

ஏற்படுத்தககூடியது.
• அனுமதியின்றி கழுத்ணத தநரிபபது என்பது, ததற்கு 

ஆஸ்திரரலியாவில ஒரு குற்ைம் ஆகும். 
கழுத்து தநரிககபபடுத்தலின் அபாயத்ணதயும், இது ததா்டரபில எவ்ாைாை 
உதவிணய தபை முடியும் என்பது பற்றியும் நீஙகள் புரிந்துதகாள்ள உதவும் 
தக்லகணள, இந்தக ணகரயடு ்ழஙகுகிைது.

கழுத்து பநரிக்க�்�டுதல் என்ற ால்் என்ன?
• கழுத்து தநரிககபபடுதல என்ைால, உஙகள் கழுத்துககு எதிராக 

அழுத்தம் தசலுத்தபபடு்து ஆகும். இது, உஙகள் சு்ாசத்ணத 
நிறுத்தககூடும்.  

• இது, உஙகள் மூணளககுச தசலலும் மற்றும் மூணளயிலிருந்து 
த்ளிரயறும், பிராை்ாயு (ஆகசிஜன்) மற்றும் இரத்தத்ணத 
நிறுத்தககூடும் அலலது குணைககககூடும். 

• சில ரநரஙகளில, மககள் இணத “மூசசுத் திைைத் திருகுதல” என்று 
அணழககிைாரகள்.

• கழுத்ணத தநரித்தல என்பது, த்வர்று ்ழிகளில நிகழலாம்  – 
உஙகள் கழுத்தில ஒரு ணக அலலது ணககணள ண்பபதன் மூலம்; 
அலலது, உஙகள் கழுத்ணதச சுற்றி கயிறு ரபான்ை ஒன்ணைப 
பயன்படுத்து்தன் மூலம். உஙகள் கழுத்துககு எதிராக அலலது, 
உஙகள் ்ாய் மற்றும் மூககின் மீது ஏதா்து ஒன்ணை ண்த்துத் 
திணித்தாலும் இது நிகழலாம். 

கழுத்யத பநரி�்�து ஆ�த்தானதா?
ஆம். கழுத்ணத தநரித்தல, உயிர ஆபத்ணத விணளவிககும் ஒரு தாககுதல 
ஆகும். நீஙகள் கழுத்து தநரிபபிற்கு உள்ளாகியிருந்தால,  பின்்ருபண் 
பற்றி உஙகளுககுத் ததரியுமா:

• உணதபபது அலலது குத்து்து ரபான்ை பிை ்ணகயாை உ்டல ரீதியாை 
்ன்முணைகணள வி்டவும் இது மிகவும் ஆபத்தாைது.

• உஙகள் துணை்ர/துணைவி, அலலது உஙகள் முன்ைாள் துணை்ர/
துணைவி மூலம் உஙகள் கழுத்து தநரிககபபடடிருந்தால, 
எதிரகாலத்தில நீஙகள் பலத்த காயமண்டயும் அலலது தகாலலபபடும் 
அபாயத்தில இருககிறீரகள்.

• உஙகள் மூணளககுப ரபாதுமாை பிராை்ாயு (ஆகசிஜன்) 
கிண்டககாதரபாது, மூணளத் தாககஙகள் ஏற்ப்டலாம், குறுகிய  
ரநரமாக இருந்தால கூ்ட.

• கழுத்து தநரிககபபட்டதன் பின், சில மணித்தியாலஙகள், நாடகள், 
அலலது ்ாரஙகளில கூ்ட இந்தத் தாககஙகள் ரமாசமண்டயககூடும்.

• நீஙகள் எவ்ளவு த்டண் கழுத்து தநரிககபபடுகிறீரகரளா - 
அவ்ளவிற்கு அது மிகவும் ஆபத்தாைது.

• நீஙகள் கரபபமாக இருந்தால, கழுத்து தநரிககபபடு்து உஙகள் 
கரபபத்திற்கு தீஙகு விணளவிககும்.

எனது கழுத்து பநரிக்க�்�ட்டால், எனக்கு 
என்ன சநரிடும்?
தபரும்பாலாை  நபரகள், கழுத்து தநரிககபபடு்தில இருந்து உயிர 
பிணழபபாரகள். ஆைால, ததா்டரந்து உஙகளுககு உ்டலநலப பிரசசிணைகள் 
இருககககூடும். பின்்ருமாறு இருந்தால, எவ்ளவு விணர்ாக முடியுரமா 
அவ்ளவு விணரவில மருத்து் உதவிணயப தபறு்து முககியம்:
• நீஙகள் கரபபமாக இருககிறீரகள்
• உஙகளுககு சு்ாசிபபதில அலலது விழுஙகு்தில சிககல உள்ளது
• உஙகள் கழுத்து தநரிபடும்ரபாது, நீஙகள் சுயநிணைண் 

இழந்துவிடடீரகள் (மயஙகிவிடடீரகள்)
• உஙகளுககு சி்ந்த, அலலது இரத்தச சி்பபுக கணகள் உள்ளை
• ரபசு்தில உஙகளுககு சிககலகள் உள்ளை, அலலது உஙகள் குரல 

மாறிவிட்டது
• நீஙகள் இருமுகிறீரகள், அலலது உஙகள் ததாணண்ட அலலது கழுத்தில 

்லி / வீககம் உள்ளது
• நீஙகள் ்ாந்தி எடுககிறீரகள், அலலது ்ாந்திதயடுககர்ணடும் 

என்பது ரபால உைரகிறீரகள்
• நீஙகள், மயககம் ்ரு்து ரபால, தணல சுற்று்தாக உைரகிறீரகள், 

உஙகள் காதுகளில இணரசசல ஒலி ரகடகிைது, அலலது உஙகளுககு 
தணல்லி இருபபதாக உைரகிறீரகள்

• உஙகள் சிந்தணையில மாற்ைஙகள் உள்ளை (நிணை்ாற்ைல இழபபு, 
குழபபம், கலககம், அலலது அணமதியின்ணம)

• உஙகள் உ்டல அலலது முகத்தின் ஒரு பககத்தில, நீஙகள் பலவீைமாக, 
உைரசசி இலலாமல அலலது ததாய்வு அண்டந்ததாக உைரகிறீரகள்.

நான் என்ன பேை்ை சவண்டும்?
• உஙகளுககு ஆரலாசணை ்ழஙகககூடிய ஒரு்ரி்டம் ரபசுஙகள். 

இந்தக ணகரயடடின் பின்புைத்தில ததாணலரபசி எணகள் உள்ளை. 
• நீஙகள் கரபபமாக இருந்தால, ஒரு மருத்து்ர அலலது நிபுைர 

ரசண்ககுச தசலலுஙகள்.
• ஏரதனும் அறிகுறிகள் இருந்தால, ஒரு மருத்து்ர அலலது நிபுைர 

ரசண்ககுச தசலலுஙகள். உஙகள் கழுத்து தநரிககபபட்டணத  
அ்ரகளி்டம் தசாலலுஙகள். அபரபாதுதான், உஙகளுககு எவ்ாறு 
சிைபபாக உதவு்து என்பது பற்றி அ்ரகளுககுத் ததரியும்.

• உஙகளால முடிந்தால நீஙகள் நம்பும் ஒரு்ரு்டன் இருஙகள்.

நான் ஒரு மருத்துவயர�் �ார்க்கும்ச�ாது 
என்ன நடக்கும்?
இது, ந்டந்த சம்ப்ம், உஙகள் கழுத்து தநரிககபபட்டதால உரு்ாை 
காயஙகள், மற்றும் எவ்ளவு காலத்திற்கு முன்பு இது ந்டந்தது 
என்பணதப தபாறுத்தது. உஙகளுககு சிைபபு பரிரசாதணைகள் 
தசய்யபப்டர்ணடியிருககலாம், அலலது நீஙகள் பின்்ரும் சிைபபு 
மருத்து்ரகணளப பாரககலாம்:
• கழுத்திற்காை ்ரிரயாட்ட்ழிகணித்த குறுககுத்டடு ்ணரபு  

(சி.டி ஸ்ரகன் CT)/இரத்தநாளப பாய்வு ்ணரபு (ஆஞ்சிரயாகிராம் 
-angiogram) – இந்த ரசாதணையாைது, இரத்த நாளஙகள், உஙகள் 
மூணள, மற்றும் உஙகள் தணல மற்றும் கழுத்தின் எலும்புகணளச 
சரிபாரககிைது. 

• காந்த அதிரவு அணல ்ணரபு (எம்.ஆர.ஐ MRI) – இந்த ரசாதணை, 
உஙகள் கழுத்து மற்றும் மூணளயில உள்ள தமன்ணமயாை திசுககணள 
(தணசகள், நரம்புகள் மற்றும் இரத்த நாளஙகள் ரபான்ைண்) 
பாரககிைது.

• காது, மூககு, ததாணண்ட (இ.என்.டி ENT) நிபுைர – இந்த மருத்து்ர, 
உஙகள் ததாணண்ட மற்றும் சு்ாசபபாணதணய பரிரசாதிபபார. 

• பிரச் மருத்து் நிபுைர (ஒபஸ்த்டடரிஷன் obstetrician) – நீஙகள் 
கரபபமாக இருந்தால, இந்த மருத்து்ர உஙகள் கரபபத்ணதப 
பரிரசாதிபபார.

நீஙகள் கா்லதுணையிைரின் ஆதரண் விரும்பிைால, அதற்குப 
பயன்படுத்தககூடிய எந்தத்ாரு காயத்ணதயும், உஙகள் 

தபாது மருத்து்ர (ஜி.பி), அ்சர சிகிசணசப பிரிவு 
மருத்து்ர, நிபுைர அலலது பிை சுகாதார 

ரசண், ஆ்ைபபடுத்தலாம். இது, உஙகள் 
உ்டலநலம் மற்றும் நல்ாழ்ண் ஆதரிகக 

உதவியாக இருககும்.


