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அ"ைவ% 
சிகி%ைச)*+ப-ற* 
த01வட ம456 7ல9 
வலி நிவாரண9 
உ"க$ அ&ைவ) சிகி)ைசய-. ேபா23 அத.ப-ற63 
ந8"க$ வலி நிவாரண<2=கான த?@வட மCD2 
ஒ.ைறF ெபற< ேதHDெத@<தாI எ.ன எதிHபாH=கலா3 
எ.ப2பKறி இDத) சிKேற@ வ-ள=6கிற2. இ2 மய=க 
மCD2 நிNணHக$, ேநாயாளOக$ மK&3 ேநாயாளOய-. 
ப-ரதிநிதிகளாI ஒ.&PQ எRதFபSட2. 

த?@வட மCD2 எ.றாI எ.ன? 
த"#வட ம'() எ+ப),-)./ த"#வட/தி1 வ'2 நர25க78. 
அ'கி1 ைவ8க;ப#கிற ஒ' >"ண@ய, ெநகிCD/த+ைமEFள .ழாJ ஆ.2. 
வலி நிவாரண/ைத வழM.வதNகான வலி8.ைற;5 ம'()கைள இத+ 
வழியாக வழMகலா2. 

இ) அQைவ சிகிSைசய@+ ேபா) (ெபா)வாக ஒ' ெபா) மய8க ம'()8. 
U#தலாக), வலிைய8 கV#;ப#/த அQைவ சிகிSைச8.; ப@ற. அ1ல) 
இர"#2 பய+ப#/த;ப#கிற). 

ஓXட ம'() மNQ2 சில ேநரMகளY1 வலி நிவாரண@ ம'()கF 
இZவ@ைடெவளY வ[.ழாJ \ல2 ெச]/த;ப#கி+றன. இ) உMகF -)கி1 
உFள நர25க78. அ'கி1 உFள). இதனா1, நர25S ெசJதிகF 
த#8க;ப#கி+றன. இ) உMக78. வலி நிவாரண/ைத அளY8கிற). 
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வழMக;ப#2 ம'(தி+ அளD மNQ2 வைகைய; ெபாQ/) வலி 
நிவாரண/தி+ அளD ேவQப#கிற). ஓXட மய8க ம'() சிறி) 
உண_வ@+ைமையE2 மNQ2 பலவன̀2 மNQ2 வலி நிவாரண/ைதE2 
ஏNப#/)2. 

வலிைய8 .ைற8.2 ம'()கைள/ த"#வட ம'() வ[.ழாய@+ 
வழியாக/ ெதாட_() வழMக/ த"#வட ம'() வ@ைச8.ழாJ (ப2;) ஒ+Q 
பய+ப#/த;ப#கிற). சில த"#வட ம'() வ@ைச8.ழாJகளY1 ந̀MகF 
அb/த8U[ய ஒ' ெபா/தாc2 இ'8.2, இைத; பய+ப#/தி ந̀Mகேள 
உMக78கான வலி நிவாரண/ைத நி_வகி8கலா2. இ(த வ@ைச8.ழாJகளY1 
பா)கா;5 வர25கF உFளன, இதனா1 ந̀MகF அதிக ம'()கைள 
வழM.வதNகான வாJ;ைப8 .ைற8கலா2. 

வ@ைச8.ழாJ இயM.2 வைர வலி நிவாரண2 ந̀[8.2. அ) 
நிQ/த;ப#2ேபா), சில மண@ேநரMக78.F -b உண_D2 தி'252. 

த?@வட மCDதி. ந.ைமக$ எ.ன? 
உMக7ைடய த"#வட ம'() ந+றாக ேவைல ெசJகிற) எ+றா1, 
உMக7ைடய அQைவS சிகிSைச8.;ப@+ மNற -ைறகைளவ@ட சிற(த வலி 
நிவாரண2 உMக78.8 கிைட8.2. .றி;பாக, ந̀MகF ஆழமாக \Sd 
வ@#2ேபா), இ'-2ேபா), அ1ல) ப#8ைகய@1 நக'2ேபா). 

உMக78. .ைற(த மாNQ வலிைமயான வலி நிவாரண ம'() ேதைவ. 
இத+ ெபா'F உMகF dவாச2 சிற;பாக இ'8.2, .மVட1 மNQ2 வா(தி 
.ைறவாக இ'8க ேவ"#2, ேம]2 ந̀MகF அதிக எSசX8ைகEட+ இ'8க 
வாJ;5Fள). 

அQைவசிகிSைசய@+ ப@ற சி8க1கF .ைற8க;படலா2 எ+பதNகான சில 
சா+QகF உFளன.இதி1 கா1களY1 இர/த8 கV[கF அ1ல) >ைரயeர1 
மNQ2 மா_5 ெதாNQ ஏNப#2 அபாய2 .ைறகிற). த"#வட ம'(ைத; 
பய+ப#/)2ேபா) உMக7ைடய இர/த இழ;52 .ைறயலா2 எ+பதN.2 
சில சா+QகF உFளன, இதனா1, உMக78. இர/தமாNற2 ேதைவ;ப#2 
வாJ;5 .ைறE2. 

நா. த?@வட மCDைதF ெபறாவ-SடாI எ.ன ஆ63? 
இ) உMக7ைடய வ@';ப2. உMக7ைடய மய8க ம'() நி5ண_ 
உMக78./ த"#வட ம'(ைத8 .றி;பாக; பX()ைர8கிறா_களா, அதN. 
எ+ன மாNQ வழிகF இ'8கலா2 எ+பவNைற அவ_ உMக78.S ெசா1வா_. 
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மNற வலி நிவாரண -ைறகளY1 மா_ஃப@+ அ1ல) அ)ேபா+ற ம'()கF 
பய+ ப#/த;ப#கி+றன. இைவ வ]வான வலி நிவாரண ம'()களா.2. 
ஆனா1, .மVட1 மNQ2 மலSசி8க1 உFளYVட ப8க வ@ைளDகF இவNQ8. 
உ"#. சில_ மா_ஃப@+ பய+ப#/)2ேபா) .ழ2ப@;ேபாகிறா_கF. 

இதN. மாNறாக, ஓXட மய8க ம'() வழMக8U[ய ேவQ வழிகF 
இ'8கலா2. எ#/)8காVடாக- ஒ' நர25/ தைட. 

யாH ேவ?@மானாU3 த?@வட மCDைதF ெபறலாமா? 
இ1ைல. சில_ த"#வட ம'(ைத; ெபற இயலா). ேதைவ;பVடா1 உMகF 
மய8க ம'() நி5ண_ இ)பNறி உMக7ட+ ேபdவா_. இ(தS gCநிைலகளY1 
உMக78. த"#வட ம'(ைத; ெபற உMக78. சா/தியமி1லாம1 
இ'8கலா2: 

■ ந̀MகF வா_ஃபX+ ேபா+ற இர/த/ைத ெமலிதா8க8U[ய ம'()கைளS 
எ#/)8ெகாFகிற_̀கF 

■ உMகF இர/த2 -ைறயாக உைறவதி1ைல 

■ ஓXட மய8க ம'()ட+ உMக78. ஒZவாைம உFள) 

■ உMக78. -)ெக]2ப@1 .றி;ப@ட/த8க .ைறபா# உFள) 

■ உMகF -)கி1 ஒ' ேநாJ/ெதாNQ உFள) 

■ ந̀MகF இதN.-+ -)ெக]2ப@1 அQைவS சிகிSைச 
ெசJ)ெகா"#Fள_̀கF உMகF -)கி1 உேலாக;பண@ உFள) 

■ இதN.-+ -)ெக]25 மய8க ம'() அ1ல) த"#வட ம'(ைத; 
ெபQவதி1 உMக78.; ப@ரSசைனகF இ'(தன. 
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த?@வட மCD2 எFபQ வழ"கFப@கிற2? 
த"#வட ம'()8 .ழாைய இZவாQ வழMகலா2: 

■ ந̀MகF -bைமயாக வ@ழி/தி'8.2 ேபா) 

■ மய8க ம'(hVட]ட+ (உMகைள/ hMகSெசJ) இதமாக உணரS 
ெசJE2 ம'()கF). 

உMக78. மிகS சிற(ததாக இ'8கலா2 எ+ப)பNறி உMகF மய8க ம'() 
நி5ண_ உMக7ட+ ேபdவா_. த"#வட ம'() ெபQவதNகான ப[நிைலகF: 

1 ந̀_மMகைள வழM.வதN. உMகF ைகய@1 உFள ஒ' நர2ப@1 ஒ' 
க+cலா (ெசாV#) அைம8க;ப#கிற) 

2 ந̀MகF உVகார அ1ல) ப8கவாV[1 ப#/)8 ெகாF72ப[ 
ேகVக;ப#வ_̀கF. உMகளா1 -[(தவைர உMகF -)ைக வைள/), 
-+ேனா8கி வைள8க ந̀MகF உதDவ_̀கF (-(ைதய ப8க/தி1 உFள 
பட/ைத; பா_8கD2) 

3 மய8க ம'() நி5ண_ உMகF -)ைக நSd/த+ைம ந̀8.2 ம'(தா1 
hJைம ெசJவா_ 

4 ேதாைல மர/);ேபாகSெசJவதN.SேபாகSெசJவதN.S சிறிய ஓXட 
மய8க ம'() ஊசி ஒ+Q வழMக;ப#2 

5 ஒ' ெம1லிய ப@ளாj[8 வ[.ழாைய (.ழாJ) இZவ@ைடெவளYய@1 
ைவ8க ஒ' ஊசி பய+ ப#/த;ப#கிற)  
உMகF -)கி1. ஊசி அகNற;பV#, உMகF -)கி1 வ[.ழாJ மV#ேம 
இ'8.2. 

இ2 எFபQ உணரFப@3? 
ேதாலி1 இட;ப#2 ஓXட மய8க ம'() ஊசி சிறி) வலி8.2. தF7கி+ற 
உண_D இ'8.2, ஆனா1, ெபா)வாக ஊசி மNQ2 வ[.ழாJ 
>ைழ8க;ப#2ேபா) வசதியNற உண_ைவ/தவ@ர ேவQ எ(த உண_D2 
இ'8கா). 

எ;ேபாதாவ), மி+சார அதி_Sசி ேபா+ற ஒ' U_ைமயான உண_D 
உணர;ப#கிற). இ) நட(தா1, அ) உMகF மய8க ம'() நி5ண'8./ 
ெதளYவாக/ ெதXE2. ந̀MகF அைத எM. உண_(த̀_கF எ+Q அவ_ உMகைள8 
ேகVகலா2. 

ஓXட மய8க ம'() வழMக;பVடப@ற. ெவ;ப2 மNQ2 உண_வ@+ைம 
உண_D ப[;ப[யாக உ'வாகிற). சில த"#வட ம'() வைககளY1, உMகF 
கா1கF கனமாக உணர;படலா2 நக_வ) க[னமாக ஆகலா2. 
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ஒV#ெமா/தமாக, ெப'2பாலான ம8கF இ(த உண_Dகைள 
வ@'2ப/தகாததாக, சNQ வ@சி/திரமானதாக8 க')வதி1ைல. த"#வட 
ம'() நிQ/த;ப#2ேபா) உண_D2 அைசD2 இய158./ தி'252. 

ஆப<ைதF NWD2ெகா$XதI 
சி8க1கF உ"டாகிற ஆப/ைத ந+ைமக7ட+ சமநிைல;ப#/திS 
சி(தி8கேவ"#2, வலி நிவாரண/)8கான மாNQ -ைறக7ட+ 
ஒ;ப@டேவ"#2. உMகF மய8க ம'() நி5ண_ உMக78. U#த1 
தகவ1கைள வழM.வேதா# ெதாட_5ைடய அபாயMகைள; 5X()ெகாFளD2 
உதDவா_. 

ம8கF ெசாNகF மNQ2 எ"கைள எZவாQ வ@ள8.கிறா_கF எ+பதி1 
ேவQப#கிறா_கF. இ(த அளDேகா1 உதDவதNகாக வழMக;ப#கிற). 

 

 

மிக$ ெபா(வான( ெபா(வான( 
ெபா(வான( 

இ,ைல 
அ0தான( மிக அ0தான( 

10! 1 நப$ 
ஒ" நப% 
உ'க) 

*+,ப-தி0 

100! 1 நப$ 
ஒ" நப% 

ஒ" ெத"வ30 

1,000! 1 நப$ 
ஒ" நப% 

ஒ" 
கிராம-தி0 

10,000! 1 நப$ 
ஒ" சிறிய 

நகர-தி0 ஒ" 
நப% 

100,000! 1 நப$ 
ஒ" ெப:ய 

நகர-தி0 ஒ" 
நப% 

 

மிகF ெபா2வான ப=க வ-ைளYக$ 
!ைற$த இர(த அ*(த+ 

உMக78./ த"#வட ம'() வழMக;ப#2ேபா) இர/த அb/த2 சNQ8 
.ைறவ) இய15தா+. இைதS சX ெசJய உMகF மய8க ம'() நி5ண_ 
திரவMகைளE2 ம'()கைளE2 பய+ப#/)வா_. 

சி.ந01 கழி4க இயலாமலி9(த: 

சிQந̀_;ைப8.S ெச1]2 நர25கF த"#வட ம'(தா1 பாதி8க;ப#கி+றன. 
சிQந̀ைர வ[/ெத#8க, ஒ' வ[.ழாJ (.ழாJ) சிQந̀_;ைப8.F 
>ைழ8க;ப#கிற). இZவ@ைடெவளYEட+ அ1ல) இ1லாம1 ெபXய அQைவ 
சிகிSைச8.; ப@ற. த"#வட ம'() அ[8க[ ேதைவ;ப#கிற). 
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சில ேநரMகளY1, த"#வட ம'() -ைறய@1 பய+ப#/த;ப#2 வலி 
நிவாரண ம'()கF இ(த; ப8க வ@ைளைவ8 ெகா"#Fளன. ஹிjடமிc8. 
எதிரான ம'()கF இைதS சX ெசJய உதவலா2 அ1ல) த"#வட ம'() 
-ைறய@1 பய+ப#/த;ப#2 ம'(ைத மாNறலா2. 

உட: நலமி@றி உண1த: 

மNற வலி நிவாரண -ைறக7ட+ ஒ;ப@#2ேபா) த"#வட ம'() 
-ைறய@1 இ) .ைறவாகேவ காண;ப#கிற). இ) ேநாJ எதி_;5 
ம'()களா1 உதவலா2. 

ேபாதிய வலி நிவாரண+ இ:ைல 

த"#வட ம'() -ைற உMகF எ1லா வலிையE2 ேபா8கா). இைத 
ேம2ப#/த இய]மா அ1ல) ந̀MகF ேவQ வலி நிவாரண -ைற8. 
மாறேவ"#மா எ+பைத உMகF மய8க ம'() நி5ண_ மNQ2 உMகைள8 
கவனY/)8ெகாF72 வலி நிவாரணS ெசவ@லிய_கF -[D ெசJவா_கF. 

ெபா2வான ப=க வ-ைளYக$ 
தைலவலி 

அQைவS சிகிSைச8.;ப@+ தைலவலி மிகD2 ெபா)வான நிகCDதா+. 
த"#வட ம'() -ைற8.;ப@ற. இ+c2 மிகD2 க#ைமயான, 
ெதாட_Sசியான தைலவலிைய; ெபQவ) சா/தியமா.2. சராசXயாக 
த"#வட ம'(ைத; ெபNற dமா_ lQ ேபX1 ஒ'வ'8. இ) நட8.2. 
த"#வட ம'() -ைறைய அைம8க; பய+ப#/த;பVட ஊசி அ1ல) 
த"#வட ம'()8 வ[.ழாJ -)ெக]2ைபS dNறிEFள ந̀_ம; ைபய@1 
எதி_பாராம1 )ைள உ"டா8கிவ@Vடா1 இ) நட8கிற). ஒ' சிறிய அளD 
திரவ2 ெவளYேயQகிற), தைலவலி ஏNப#கிற). இதனா1 த̀வ@ர/ தைலவலி 
உ"டாகலா2. ந̀MகF அம_வதா1 தைலவலி ேமாசமாகலா2 ப#/த 
நிைலய@லி'(தா1 
 .ைறயலா2. சில ேநரMகளY1 ேபா)மான அளD த"ண_̀ அ'()த1 மNQ2 
வலி நிவாரண/தி+ \ல2 அ(த/ தைலவலி தானாகS ெச+Qவ@#கிற). 
உMகைள; பா_/)8 ெகாF72 ஊழிய_கF மய8க ம'()8 .bைவ எSசX8க 
ேவ"#2, ஏெனனY1 ந̀MகF வ#̀ தி'25-+ இைத அவ_கF மதி;பாJD 
ெசJய ேவ"#2. தைலவலி க#ைமயாக இ'(தா1 அ1ல) அ;ப[ேய 
இ'(தா1, தைலவலி8. .றி;ப@Vட சிகிSைச ேதைவ;படலா2. 
தைலவலியான) ெசவ@/திற+ இழ;5 அ1ல) .ைறவாக8 ேகVட1 அ1ல) 
ெசவ@;5ல+ சிைதDட+ ேச_() இ'8கலா2.  



7 

ேம]2 தகவ1க78., தயD ெசJ) “-)ெக]25 அ1ல) த"#வட 
ஊசி8.; ப@ற. தைலவலி" எ+கிற எMகF சிNேறVைட; ப[EMகF, இைத 
எMகF இைணய/ தள/தி1 காணலா2: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil 

அசாதாரண ப=க வ-ைளYக$ மK&3 சி=கIக$ 
ெமFவான Hவாச+ 

த"#வட ம'() -ைறய@1 பய+ப#/த;ப#கிற சில ம'()கF ெம)வான 
dவாச2 அ1ல) h8க/ைத ஏNப#/)2, இதN. சிகிSைச ேதைவ. 

நர+=I ேசத+: தாJகாலிகமானF 

எ;ேபாதாவ), ஊசி அ1ல) த"#வட8 வ[.ழாJ (.ழாJ) நர25கைளS 
ேசத;ப#/தலா2. இதனா1, உMக7ைடய உடலி+ கீC;ப.திய@1 ஒ' ெபXய 
அ1ல) சிறிய இட/தி1 உண_வ@+ைம அ1ல) அைசவ@+ைம ஏNபடலா2. 
ெப'2பாலான ம8களY1 இ) சில நாVகF, வாரMகF அ1ல) மாதMக78.; 
ப@ற. சXயாகிவ@#2. 

அZHவமான அIல2 மிக அZHவமான சி=கIக$ 
நர+=I ேசத+: நிர$தரமானF 

ஊசி அ1ல) வ[.ழாJ (.ழாயா1) நிர(தர நர25S ேசத2 ஏNப#வ) 
அn_வமான): 

■ -)ெக]25 அ1ல) த"#வட ஊசிைய; ெபNற 23,500 -த1 50,500 
நப_களY1 1 நப'8. நிர(தரS த̀M. ஏNப#கிற) 

■ -)ெக]25 அ1ல) த"#வட ஊசிைய; ெபNற 54,500 -த1 141,500 
நப_களY1 1 நப'8.; ப8கவாத2 அ1ல) மரண2 ஏNப#கிற). 

-)ெக]25 அ1ல) த"#வட ஊசிEட+ ெதாட_5ைடய நர25S ேசத2 
எ+கிற எMக7ைடய சிNேறV[லி'() ந̀MகF இைத;பNறி8 U#த1 
தகவ1கைள; ெபறலா2. இ) எMகF இைணய/ தள/தி1 கிைட8கிற): 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil 

வK!ழாL ேநாL(ெதாJ. 

சில ேநரMகளY1 த"#வட ம'()8 வ[ .ழாையS dNறி ேநாJ/ெதாNQ 
உ"டாகலா2. இ) ஏNபVடா1, அ(த8 வ[ .ழாைய ந̀8க;ப#2. ெதாNQ 
ேதாைல வ@ட ஆழமாக பரDவ) அX). >"oய@_ எதி_;ப@கF 
ேதைவ;படலா2 அ1ல) அXதாக, அவசர -). அQைவ சிகிSைச. ெந'8க[ 
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ேநர -). அQைவS சிகிSைச ேதைவ;படலா2. த"#வட சீC காரணமாக 
நர25 ேசத/ைத -ட8.வ) மிகD2 அXதான). 

பMற சி4க:கN 

வலி;5 (ப@Vj), க#ைமயான dவாசி;பதி1 சிரம2, நிர(தர ப8கவாத2 (ஒ+Q 
அ1ல) அதN. ேமNபVட \V#களY+ பய+பா# இழ;5) அ1ல) இற;5 
மிகD2 அXதானைவ. 

ந8"க$ உ"க$ மய=க மCD2 நிNணWட3 ேகSக 
வ-C3ப=PQய சில ேக$வ-க$ 
■ ந̀MகF ஏ+ என8./ த"#வட ம'() -ைறைய; பX()ைர8கிற_̀கF? 

■ என8./ த"#வட ம'() -ைறைய; ப@+பNQவதா1 வர8U[ய 
ந+ைமகF, த̀ைமகF எ+ென+ன? 

■ இதN. ேவQ எ+ன மாNQ -ைறகF உFளன? 

■ எ+cைடய த"#வட ம'() -ைறைய யா_ ெசJவா_கF? 

■ என8. ஏ)2 .றி;ப@Vட ஆப/)கF உFளதா? 

■ ப@+ன_ நா+ எ;ப[ உண_ேவ+? 

■ த"#வட ம'() -ைறைய; ெபறாவ@Vடா1, ப@+ன_ நா+ எ;ப[ 
உண_ேவ+? 

 

ெபா&FN< 2றFN 
இ<த =>+?ப3ர@ர-தி0 உ)ள தகவ0கைள =0லியமாகD, E=?ப3-ததாகD, ைவ-தி"Fக 
நா'க) மிகD, GயHசி ெசIகிேறா,, ஆனா0 இதH* நா'க) உ-தரவாத, அளNFக GOயா=. 
இ<த? ெபா=வான- தகவ0, உ'கPF* இ"FகFQOய அைன-= ேக)வ3கைளR, 
ெகா>+)ள= அ0ல= உ'கPF* GFகியமானைவயாக இ"FகFQOய அைன-ைதR, 
ைகயாP, எTU நா'க) எதி%பா%Fகவ30ைல. இ<த =>+?ப3ர@ர-ைத ஒ" வழிகாWOயாக? 
பயTப+-தி, உ'க) ேத%Dக), மHU, உ'கPF*)ள ஏேதY, கவைலக) பHறி உ'க) 
ம"-=வF *ZDடT ந\'க) கல<தாேலாசிFக ேவ>+,. இ<த- =>+? ப3ர@ர, மW+, 
தனNயாக ஒ" அறிDைரயாகF க"த?படF Qடா=. இைத எ<த வண3க அ0ல= ெதாழி0 
ேநாFக-திH*, பயTப+-=GOயா=. GZைமயான ெபா"?E- =ற?ப3H* தயDெசI= 
இ'ேக கிளNF ெசIக (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tamil). 

அைன-= ெமாழிெபய%?EகP, Translators without Borders சGதாய-தா0 வழ'க?ப+கிTறன. 
ெமாழி?ெபய%?ைப GO<தவைர =0லியமாக இ"Fக, ெமாழி?ெபய%?ப3T தர, 
ச:பா%Fக?ப+கிற=, ஆனா0, சில தகவ0களN0 தவUக) மHU, தவறான வ3ளFக, ஏHப+, 
ஆப-= உ)ள=. 
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ந"#க% எ'ன நிைன+கிற"-க% எ'பைத 
எ#க0+12 ெசா67#க% 

இ(தS சிNேறVைட ேம2ப#/)வதNகான பX()ைரகைள நாMகF 
வரேவNகிேறா2.  

இ)பNறி உMக78. ஏேதc2 க'/)கF இ'(தா1, தயDெசJ) அவNைற 
இ(த மி+னpச1 -கவX8. அc;5MகF: patientinformation@rcoa.ac.uk 

ராய$ காேல( ஆஃ+ அென/ெத1/2/ 
ச_Sசி1 ஹDj, 35 ெரV லய+ jெகாய_, ல"ட+ WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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