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ந�ோய் ஆதரவு சிகிச்ச ஏன
நத்வப்படுகி்றது?

ந�ோய் ஆதரவு சிகிச்ச்ய
�ோன எவவோறு தப்றமுடியும்?

உங்கள் அனபுகுரி�ேர் ஒருேருககு உ�பிருககு
ஆபதல� ேபில்ளேபிககும் வநொய் இருப்ப�ொ்க
்கண்்டறி�ப்பட்டொல, அந்� வநொய் �ீேபிரமல்டயும்
வபொது எழும் சிக்க�ொ்ன நில�லம்கல்ள
வம�ொண்லம கசய்� அேருககு நீண்்ட ்கொ�
பரொமரிப்பும் ஆ�ரவும் வ�லேப்படு்கினற்ன.

ஒரு வநொய் ஆ�ரவு சி்கிசலசக்கொ்ன
பரிந்துலரல� உங்கள் மருததுேரொல ேழங்க
முடியும். உங்களுககு அல�து உங்கள்
அனபுககுரி�ேர்்களுககு மி்கவும் கபொருத�மொ்ன
வநொய் ஆ�ரவு சி்கிசலச க�ொ்டர்பொ்ன வசலே்கள்
குறிதது உங்கள் மருததுேரி்டம் அறிவுலரல�ப்
கபறவும்.

வநொய் ஆ�ரவு சி்கிசலச�ொ்னது “ஒடடுகமொத�
நபருககும்” உ்டலரீ�ி�ொ்க, உ்ணர்வு ரீ�ி�ொ்க,
ம்னரீ�ி�ொ்க மறறும் ஆனமீ ்க ரீ�ி�ொ்க பரொமரிப்பு
அ்ளிப்ப�ன மூ�ம் வநொ�ொ்ளி�பின மறறும்
அேர்்களுல்ட� குடும்ப உறுப்பபி்னர்்க்ளின
துனபதல� துல்டதது அேர்்க்ளின ேொழகல்கத
�ரதல� வமம்படுதது்கிறது. வநொய் ஆ�ரவு
சி்கிசலச�ொ்னது சி்கிசலச ்கொ�ம் முழுேதும்
வநொ�ொ்ளிககுப் பரொமரிப்பு அ்ளிக்கிறது.
சிங்கப்பூரில “வநொய் ஆ�ரவு சி்கிசலச” மறறும்
“அந்�ிமக ்கொ�ப் பரொமரிப்பு” ஆ்கி� இரு
கசொறகறொ்டர்்களும் ஒவர மொ�ிரி�ொ்ன அர்த�த�ில
ப�னபடுத�ப்படு்கினற்ன.

ந�ோய் ஆதரவு சிகிச்சயோ்னது
எவவோறு உதவிடககூடும்?
வநொய் ஆ�ரவு சி்கிசலச�ொ்னது பபினேருபலே மூ�ம்
ஆறு�ல�யும், கு்ணப்படுதது�ல�யும் ேழஙகு்கிறது:
• ே�ி மறறும் அறிகுறி்கல்ளக ்கடடுப்படுதது�ல
• நி�ி சொர்ந்� ்க�ந்�ொவ�ொசல்ன
• உ்ணர்வு ரீ�ி�ொ்ன ஆ�ரவு
• துக்கத�ிலும், உ�பிரிழப்பபிலும் ஆ�ரவு
• ்க�ந்�ொவ�ொசல்ன
• பரொமரிப்பு அ்ளிப்பேருக்கொ்ன ப�பிறசி
• வநொ�ொ்ளி�பின பரொமரிப்பு வநொக்கங்கல்ள
அல்டே�ற்கொ்ன உலர�ொ்டல்கல்ள ந்டதது�ல
• சிக்க�ொ்ன முடிவு்கல்ள எடுப்ப�ிலும்,
�ிட்டமிடு��ிலும் குடும்பத�ிற்கொ்ன ேழி்கொடடு�ல
மருததுேர்்கள், �ொ�ி�ர்்கள், சமூ்க வசே்கர்்கள்,
சி்கிசலச�ொ்ளர்்கள், ஆவ�ொச்கர்்கள் மறறும் ப�பிறசி
கபறற �ன்னொர்ே�ர்்கள் ஆ்கிவ�ொர் அ்டங்கி�
பலதுலறககுழு இசவசலே்கல்ள அ்ளிககும்.

ந�ோய் ஆதரவு சிகிச்ச
ததோடர்போ்ன நச்வகள் எவவோறு
மலிவோ்ன கடடைத்தில்
அளிககப்படுகின்ற்ன?

ந�ோய் ஆதரவு சிகிச்சயின
மூலம் யோர் பயன தப்ற
முடியும்?
பபினேரும் உ�பிருககு ஆபதது ேபில்ளேபிககும்
வநொய்்கள் க்கொண்்ட குழந்ல�்கள் மு�ல
ே��ொ்னேர்்கள் ேலர�பி�ொ்ன அல்னதது ே�து
வநொ�ொ்ளி்களும் வநொய் ஆ�ரவு சி்கிசலச மூ�ம்
ப�னகபறமுடியும்:
• முறறி� புறறுவநொய்
• வநொய் முறறி� நில��பில உள்்ள சிறுநீர்கம்,
இ��ம் மறறும் மூல்ள மறறும் நரம்பபி�ல
கச��ிழப்பு உள்்ளிட்ட நொடபட்ட வநொய்்கள்.

ந�ோய் ஆதரவு சிகிச்ச
எஙகு அளிககப்படுகி்றது?
ஒவகேொரு வநொ�ொ்ளி�பின வ�லே்கல்ளயும்
பூர்த�ிகசய்யும் ேபி�த�ில வநொய் ஆ�ரவு
சி்கிசலச ேடடிலும்,
ீ
�ொ�ிலம இல�ங்க்ளிலும்,
அந்�ிமக்கொ� பரொமரிப்பு லம�ங்க்ளிலும், சிறப்பு
மருததுேமல்ன்க்ளிலும், கபொது மறறும் சமூ்க
மருததுேமல்ன்க்ளிலும் அ்ளிக்கப்படு்கிறது.
அ்ளிக்கப்படும் வசலே்க்ளில ேடடுப்பரொமரிப்பு,
ீ
ப்கல வநரப் பொரொமரிப்பு, உள்வநொ�ொ்ளிப் பரொமரிப்பு
மறறும் ஆவ�ொசல்ன வசலே்கள் ஆ்கி�லே
உள்்ள்டஙகு்கினற்ன.

பலவேறு மொ்னி�ங்கள் மறறும் நி�ித �ிட்டங்கள்
மூ�ம் இ�ற்கொ்ன ்கட்ட்ணங்கள் ம�ிேொ்க
நிர்்ண�பிக்கப்படு்கினற்ன.
ப்ணேச�ிச வசொ�ல்ன மூ�ம் அரசு மொ்னி�ம்
அ்ளிக்கப்படு்கிறது. ஒரு நபரின மொ�ொந்�ிர ேடடு
ீ
ேருமொ்னத�ின அடிப்பல்ட�பில மொ்னி�த�ின
அ்ளவு �ீர்மொ்னிக்கப்படு்கிறது. கூடு��ொ்க, வநொய்
ஆ�ரவு சி்கிசலச க�ொ்டர்பொ்ன வசலே்களுககு
கமடிவசலேயும் ப�னபடுத� முடியும்.
��வுகசய்து உங்களுககு
உ்டலந�ப்பரொமரிப்பு
அ்ளிப்பேரி்டம்
அறிவுலரல�ப்
கபறுங்கள்.
ஏவ�னும் நி�ி
சொர்ந்� ்கேல�்கள்
உங்களுககு
இருந்�ொல,
ஒரு சமூ்க
வசே்கரி்டம்
வபசுமொறு
வ்கட்கவும்.

