COVID - 19 ேநாய் ெதாற்றுடன் மருத்துவ மைனயில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ேநாயாளிக்கானத்
தகவல் .
COVID - 19 ேலசானது முதல் மிகக் கடுைமயான சுகவீனத்ைத உண்டாக்கக் கூடும்.
COVID -19 ேநாய்ெதாற்றுடன் நீங்கள் மருத்துவமைனயில் அனுமதிக்கப்பட்டுளீர்கள். அதன் ெபாருட்டு
உங்கள் சுவாசநிைலைய நாங்கள் கண்காணிக்க இயலும் . நீங்கள் சுவாசிக்க ஏதுவாக ஆக்சிஜனும்,சில
ேநரங்களில் ெவன்டிேலட்டர் ( ெசயற்ைக சுவாசம் அளிக்கும்சிகிச்ைச சிகிச்ைச ) வழங்கப்படும்.
உங்களுக்கு காணப்படும் மற்ற அறிகுறிகள் ெபாறுத்து அதற்கான மருத்துவ ேசைவைய நாங்கள்
வழங்குேவாம்.
உங்களுக்கு எவ்வைகயான சிகிச்ைச அளிக்கப்படும் , ேமலும் எவ்வைகயான ஆதரவு நடவடிக்ைககள்
வழங்கப்படும் என்பைத இந்த துண்டு அறிக்ைக விளக்கும்.
எவ்வைகயான சிகிச்ைச நான் ெபறுேவன் ?
ேநாய்த்ெதாற்ைற குணமாக்க ெசயலில் உள்ள நடவடிக்ைககள் உடன், உங்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய மன
சங்கடத்ைத நாங்கள் கூடிய வைர மட்டு படுத்துகிேறாம் என்பது மிக முக்கியம் .ேநாய் அறிகுறிகைள
ெபாறுத்து வழங்கப்படும் சிகிச்ைசயினால் இது சாத்தியமாகிறது.
•

•
•
•

இயன்றவைரயில் அைமதியாக மற்றும் ஓய்வாகவும் ைவத்திருப்பதன் மூலம் சுவாச தடுமாற்ற
நிைலயில் முன்ேனற்றம் காண ெசய்யலாம், ஆயினும் சுவாச தடுமாற்ற நிைல ேமலும் ேமாசம்

அைடந்தால் அதற்கான மருந்து அளித்து உங்களுக்கு உதவுேவாம். மார்ஃபின் என்ற மருந்து
ெபாதுவாக உபேயாகப்படுத்தப்படும். ெபாதுவாக வலி நிவாரணியாக வழங்கப்பட்ட ேபாதிலும்
சுவாச தடுமாற்றம் இருக்கின்ற நிைலயில் இருந்து ஒருவைர விடுவிக்க மார்ஃபின்
உபேயாகப்படுத்தப்படும்.
மார்ஃபின் சிகிச்ைச இருமலுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.
மனப்பதட்டம் ெபாதுவாக காணப்படும் ; இந்த அறிகுறிகைள குணப்படுத்த உதவும் வைகயில்
ேலாேரஸ்பம் மற்றும் மிடாேசாலம் ஆகிய மருந்துகள் உபேயாகிக்கப்படும் .
ஒரு ேவைள உங்களுக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் ஓய்வற்ற தன்ைம ஏற்படலாம் அதைன
மட்டுப்படுத்த பாராசிட்டமால் அளிக்கப்படும்.

அைனத்து மருந்துகளும் வழக்கமாகவும் மற்றும் ேதைவப்படும் ெபாழுதும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
மருந்ைத உங்களால் விழுங்க இயலாவிடில் ஊசி மூலம் இந்த மருந்துகள் ெசலுத்தப்படும். நரம்பிேலா
அல்லது தைசயிேலா ேதைவையப் ெபாறுத்து ேபாடப்படும்.
COVID - 19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நுைரயீரல் மிகவும் கடுைமயாக பாதிக்கப்பட்டு, அது
இயல்பாக இயங்க முடியாத நிைலக்கு உள்ளாகும். அச்சமயம் உங்கள் நுைரயீரல் சுவாசம் ெபற்று இயங்க
காற்றிைன நுைரயீரலுக்கு உள்ேள ெசலுத்தவும் ெவளிேயற்றவும் ெவன்ட்டிேலட்டர்
உபேயாகப்படுத்தப்படும். உங்கள் நுைரயிரல் இயல்பு நிைலக்குத் திரும்பி இயங்கும் நிைல வரும்
வைரயில் சில நாட்களுக்கு ெவன்டிேலட்டர் உங்களுக்கு உபேயாகப்படுத்தப்படும் .
எனக்கு எவ்வைக சிகிச்ைச என நான் முடிெவடுக்கலாமா?
உங்களுக்கு எது முக்கியம் என மருத்துவர்களுடன் விவாதியுங்கள். எப்ெபாழுது மற்றும் எப்படி சில
ெசயல்பாடுகள் ேமற்ெகாள்ளப் பட ேவண்டும் என உங்களுக்கு அபிப்ராயம் இருக்கலாம். உதாரணமாக
ெவன்ட்டிேலட்டைர எப்ெபாழுது ெகாடுக்க ேவண்டும் அல்லது இதயத்துடிப்பு நின்று விட்டால் அதைன
மீண்டும் இயங்க தூண்டுதல் ேபான்ற முடிவுகள். உங்கள் உடல் நிைல எவ்வாறு உள்ளது என்பேதாடு
ேசர்த்து உங்கள் அபிப்ராயத்ைத மருத்துவர்கள் கவனத்தில் எடுத்துக் ெகாள்வர். அவர்கள் உங்களுக்கு
என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என கருதுகிறீர்கேளா அதைன மருத்துவக் குழுவிடம் ெதரிவிப்பது அவசியம்
ஏெனனில் ஒரு ேவைள நீங்கள் சுகவீனம் அைடந்தால் உங்கள் உடல் நலம் குறித்த கடினமான முடிவுகைள
துரிதமாக எடுக்க ேவண்டி இருக்கும். என்ன ெசய்வது என உங்களுக்கு ெதரியாவிட்டால் ஒரு மருத்துவக்
குழுவின் அங்கத்தினரிடம் ஆேலாசைன ெபறவும்.

எனக்கு முக்கியமானவர்களுடன் நான் எவ்வாறு ெதாடர்பு ெகாள்வது?
மருத்துவமைனக்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும் கடுைமயான தனிைமப் படுத்தப்படுவதற்கான
ெநறிமுைறகள் உள்ளது , அதாவது உங்கைள காண யாைரயும் அனுமதிக்க இயலாது. எவேரனும்
மருத்துவமைனக்கு வந்தால் அவர்கள் சுய பாதுகாப்பு கவச உைட அணிய ேவண்டி வரும் (PPE - முகக்
கவசம் என அறியப்படுவது). ெதாைலேபசி அல்லது வீடிேயா கால்கள் மூலம் நீங்கள் வாய்ப்பு உள்ள
ெபாழுது எல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியமானவர்களுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள வார்டு சிப்பந்தி உதவி
ெசய்வார். இது ேபால தங்களுக்கு தகவல் பரிமாற்ற உதவி புரிவது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறதா
மற்றும் உங்கள் குறித்த முழு தகவலும் குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு நன்கு ெதரிந்திருக்க ேவண்டும் ஆகியன
குறித்து உங்கள் வார்டு சிப்பந்தியிடம் ெதரிவியுங்கள்.
எனக்கு கூடுதல் ஆதரவு கிைடக்குமா?
இது கடினமான ேநரம் என நாங்கள் அறிேவாம். உங்கள் உணர்விைன பகிர நீங்கள் விரும்பக் கூடும்.
தங்களுக்கு கீேழ குறிபிட்டுள்ள ஆதரவு குழுவின் ஏேதனும் ஒன்றில் ஆதரவு நடவடிக்ைககள் கிைடக்குமா
என்பைத அறிய வார்டு சிப்பந்தியில் ஒருவைர அனுகவும்:
மருத்துவ ஆதரவு நடவடிக்ைக உள்ளூர் குழுக்கள் பட்டியல் :
மருத்துவமைன நிர்வாகம் விபரங்கள் ேசர்க்க இடம் விடவும்.

இந்த தகவல் துண்டறிக்ைக டாக்டர். சப்ரினா பஜ்வா ( ஸிஸிலி சான்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்டிடியுட் , கிங்ஸ்
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ஆசிரியர்கள் மற்றும் ேநாயாளி / ேபணுநர் குழுக்கள் ஆகிேயாரிடம் ெபறப்பட்ட விரிவான உள்ளீடுகள்
அடங்கிய ெதாகுப்பிலிருந்து ெதாகுக்கப் ெபற்றது.
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