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ஹகாலந்து ப்ளூரவவியூ குழந்ள்தகள் 
மறுவகாழ்வு மருததுவமளன ்பற்ி

ஹகாலந்து ப்ளூரவவியூ குழந்ள்தகள் மறுவகாழ்வு 
மருததுவமளன�கானது குள்்பகாடுகள் உள்ை 
குழந்ள்தகைின வகாழ்களக�விளன கமம்படுததுவ்தில் 
கவனம டசலுத்திவரும கன�காவவின மகாட்பரும 
குழந்ள்தகள் மறுவகாழ்வு மருததுவமளன�காகும. 

்ப�ன்பகாட்டு ஆரகாய்சசி, கற்பவித்தல் மறறும கற்ல், 
மறறும வகாடிகளக�காைர மறறும குடும்பம 
ளம�ப்்படுத்தப்்பட்� ்பகாதுககாப்பு ஆகி�வற்ில் 
கஹகாலணட் ப்ளூரவவியூ ஒரு உலகைகாவவி� ்தளலவர. 

நகாஙகை ட்பருமூளை வகா்தம, மூளை�்திர்சசி உட்்பட்� 
மர்பணுசகாரகா்த மூளைகககா�ம, ்தளசநகார க்தயவு, 
உ�ல் உறுப்பு துணடிககப்்பட்�, ககால்-ளக வலிப்பு, 
ஸள்பனகா ்பவிஃ்பவி�கா (மூ�ப்்ப�கா்த முதுகுத்தணடு 
குள்்பகாடு), கீல்வகா்தம, ்பவிைவு்பட்� உ்தடு மகாறறும 
்தகாள� ்பவிர்சசளன, ஆட்டிசம மறறும ்பவி் உ�ல் 
மறறும வைர்சசி குள்்பகாடுகள் க்பகான் குள்்பகாடுள்ை 
குழந்ள்தகளுகககான ஒரு மகாககாண ஆ்தகார மகாற் 
்பகாதுககாப்பு கசளவ ளம�ம ஆகும. 

ஊனமுற் குழந்ள்தகளுகககான சகாத்தி�மகான 
உலகதள்த உருவகாககுவக்த எமது கநகாககம ஆகும.

[1331.17]

டவைிக�ற்த்தில் எனன 
ந�ககி்து?
வடீ்டிறகு்ச டசல்வ்தறகு முனனர குடும்பஙகளு�ன 
வவிவகா்திககப்்படுகின் சில ட்பகாதுவகான வவிஷ�ஙகள் இஙகக:

• எவவகாறு மறறும எப்ட்பகாழுது மருந்துகள் டககாடுகக 
கவணடும: உஙகள் குழந்ள்தககு மருந்துகளை 
எவவகாறு டககாடுகக கவணடும என்பள்த உஙகள் 
குழந்ள்த�வின ்பரகாமரிப்பு குழு உஙகளுககும உஙகள் 
குடும்பத்தினருககும வவிைககும.

• கல்வவி: மருந்துகள் கு்ிதது உஙகள் ககள்வவிகளுககு 
உஙகள் குழந்ள்த�வின ்பரகாமரிப்பு குழு ்ப்திலைிதது  
உ்தவ முடியும.

• மருந்து ்பகாதுககாப்பு: வடீ்டுககு்ச டசல்வ்தறகு முன  
நி்தி மூலஙகள் ம்திப்்பகாயவு டசய�ப்்படுகின்ன.

• ்தகவல் ஒப்்பள�ப்பு: ஒப்்பள�ககப்்பட்� ஆவணஙகள் 
உஙகள் குழந்ள்த மருததுவமளனள� வவிட்டு 
டவைிக�றுமக்பகாது உஙகள் குழந்ள்த�வின சமூக 
குழுவுககு அனுப்்பவி ளவககப்்படுகின்து.  இ்தன 
ட்தகா�ர்சசி�கான சந்்திப்்பவிறககான க்த்திகள் மறறும 
கநரஙகளை நீஙகள் அ்ிந்துள்ைரீகள் என்பள்த 
உறு்திடசயது டககாள்ைவும.

ஹகாலந்து ப்ளூரவவியூவவில் 

இருந்து உஙகள் குழந்ள்த 

டவைிக�ற்ப்்பட்� ்பவி்கு, 

உஙகள் குழந்ள்த�வின குடும்ப 

மருததுவரகால் அல்லது சி்ப்பு 

மருததுவரகால் உஙகள் குழந்ள்த�வின 

முனகனற்ம மீணடும ம்திப்்பபீடு 

டசய�ப்்பட்� ்பவி்கு மருந்துகள் 

்பரிந்துளரககப்்படும. 

மருததுவமளன�விலிருந்து டசன் ஒரு மகா்தத்திறகுள் 

உஙகள் குடும்ப மருததுவர அல்லது குழந்ள்த 

மருததுவளர ட்தகா�ரபு டககாள்ைமகாறு நகாஙகள் 

உஙகளை வலியுறுததுகினக்காம.
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உஙகள் குழு உஙகளுகககாக 
இஙகு உள்ைது மறறும 
உஙகள் குடும்பதது�ன 
இளணந்து சமூகத்தின 
மகாற்த்திறககாக ்பணவிபுரியும.



மருந்துகளுகககான ்ப�னுள்ை 
ஆ்தகாரஙகள் 

நீஙகள்  
எஙகளு�ன  
்தஙகி�்பவி்கு
எட்பௌட் கிட்ஸ டஹல்த என்பது  
கநகாயுற் குழந்ள்தகளுகககாக  
உ�ல்நிளல மறறும மருந்துகள்  
்பற்ி� ்தகவலு�ன மருததுவமளன�கால் வழஙகப்்பட்� 
ஒரு ஆனளலன சகா்தனமகாகும. www.aboutkidshealth.ca 

கசப்ஃ கமடிகககஷன யூஸ என்பது மருந்துகள் 
்ப�ன்படுததும முள் மறறும உ�னடி ட்தரிவவிககும வச்தி 
க்பகான் கருவவிகளை அைிககும கன�காவவின ்பகாதுககாப்்பகான 
மருந்துகள் ்ப�விறசி நிறுவனத்தகால் வழஙகப்்பட்� ஒரு 
ஆனளலன சகா்தனமகாகும. https://safemedicationuse.ca/

ஒண�காரிக�கா மருந்துகைின மகததுவத ்திட்�ஙகள் 
என்பது ஒண�காரிக�கா சுககா்தகாரததுள் அளம்சசகத்தகால் 
வழஙகப்்பட்� மருந்து நி்தி ஆ்தகாரஙகள் ஆகும.
www.health.gov.on.ca/en/public/programs/drugs 

ட�லிடஹல்த ஒண�காரிக�கா – ்ப்திவுடசய�ப்்பட்� 
டசவவிலி�ரகைி�மிருந்து மருததுவப் ்பரிந்துளரகள்,  
ஒரு நகாைின 24 மணவி கநரமும, வகாரத்தின 7 நகாட்களும. 
(1-866-767-0000) 

அ்ிகவ சி்ப்்பகான மருந்து (கநகாகலட்ஜ் இஸ ்தி 
ட்பஸட் டமடிசன) உஙகள் மருந்து ்ப்திவுகளைப் ்பற்ி 
்தகவல்களுககு ட்பகாறுப்க்பறறு உஙகளுககு உ்தவும ஒரு 
இலவச மறறும ரகசி� MyMedRec டமகாள்பல் ்ப�ன்பகாடு 
அல்லது ்தனிப்்பட்� மருந்து புத்தகத்திளன வழஙகுகி்து.
www.knowledgeisthebestmedicine.org

ஹகாலந்து ப்ளூரவவியூ-வவில் 
நீஙகள் ்தஙகி�விருககுமக்பகாது

• உஙகள் குழந்ள்த�வின மருந்்தகாைரு�ன க்பசுஙகள் -  
அவரகள் உஙகளுககு கீழுள்ைளவகள் 
க்பகான் ஆ்தகாரஙகளை வழஙகலகாம:

» மருந்து மறறும ்பகக வவிளைவு ்தகவல் 

» மருந்து நகாள்ககாட்டிகள் 

» மருந்து ்பகாதுககாப்பு வவிருப்்பஙகள் 

• உஙகள் குழந்ள்தககு ஒரு மருந்்தின மூலம ்பகக 
வவிளைவு ஏற்பட்டுள்ை்தகாக நீஙகள் சந்க்தகித்தகால், 
உஙகள் மருததுவர, டசவவிலி�ர அல்லது மருந்்தகாைரி�ம 
்பககவவிளைவவின ்தனளமள� ்பற்ியும மறறும எப்க்பகாது 
அது துவஙகி�து என்பள்தயும ட்தரிவு்படுத்தவும.

• மருந்துகள் எவவகாறு வழஙகப்்படுகின்ன, அ்தகாவது, 
உணவைித்தல் குழகாய மூலமகாகவகா அல்லது ஊசி 
மூலம, நிரவகிககப்்படுகின்னவகா க்பகான்வறள் 
உஙகள் குழந்ள்த�வின குழு வவிவகா்திககும.

• அன்கா� வகாழ்வவில் மருததுவ கமலகாணளமககு 
உஙகள் ்தினசரி வழிகைில் மருந்துகளை 
எவவகாறு ்திட்�மிடுவது என்பள்தயும மறறும 
எவவகாறு குடும்ப உறுப்்பவினரகளையும மறறும 
்பரகாமரிப்்பகாைரகைி�ம ஈடு்படுததுவது க்பகான்வறள் 
்பற்ி வவிவகா்திப்்ப்தன மூலம ்த�கார டசயயுஙகள்.

கு்ிப்புகள்

மருந்துகளை நிரவகிப்்ப்தறககான 
உ்தவவிககு்ிப்புகள்

மருந்துகளை 
கணககாணவித்தல்
உஙகள் மருந்்தகாைரி�ம மருந்துகளை 
கணககாணவிப்்ப்தறககான உ்தவவிககு்ிப்புகளை 
ககளுஙகள். நீஙகள் மருந்து முள்களைக 
கணககாணவிகக உ்தவும ஒரு மருந்து 
நகாள்ககாட்டி�விளன அவரகைகால் வழஙக 
இ�லும. மகாத்திளர ட்பகா்திகள் மறறும ட்பகா்திமருந்துகள் 
(வலப்பு்ம உள்ை ்ப�தள்தக ககாணவும) மருந்துகளை 
நிரவகிகக உ்தவும. சிலர மருந்துகளை எந்்த கநரத்திறகு 
டககாடுகக கவணடும என்பள்த நிளனவு்படுத்த ள�மரகளை 
(கநர நிளனவூட்டி) ்ப�ன்படுததுகின்னர.

்திரவ மருந்துகளை 
நிரவகித்தல்
்திரவ மருந்துகளை வழஙக ஒரு 
வகாயவழி ஊசி�விளன (சிரிஞ்ச) 
்ப�ன்படுத்தவும – அளவகள் மருந்து 
குப்்பவி அல்லது கரணடிகளை வவி� 
மிகவும துல்லி�மகானளவ�காகவும 
்ப�ன்படுத்த எைிளம�காகவும இருககும. டவவகவறு 
டச்ிவுகை டககாண� மருந்துகள் இருககலகாம என்ப்தகால், 
மருந்துகைின வரீி�ம மறறும அ்தன அைவு ஆகி�வறள் 
சரி்பகாரப்்பது மிகவும முககி�மகாகும. மருந்துகள் எவவைவு 
மறறும எப்க்பகாது டககாடுககப்்ப� கவணடும என்பதும 
முககி�மகானது.

உஙகள் ்திரவ மருந்துகைின ககாலகாவ்தி க்த்திள�யும 
கசமிப்்ப்தறககான நி்பந்்தளன வழிமுள்களையும உஙகள் 
மருந்்தகாைரி�ம ககளுஙகள்.

மருந்துகைின 
சுளவ�விளன 
மள்த்தல்
்பழ்சசகாறு அல்லது ஐஸ கிரீம 
க்பகான்வற்ில் கலந்து அைித்தல் 
க்பகானறு மருந்துகைின சுளவ�விளன கமம்படுத்த ்பல 
வழிகள் உள்ைன, சில மருந்துகளை ்திரவமகாக அல்லது 
ஒரு மகாத்திளர டநகாறுககி�விளன ்ப�ன்படுத்தி டநகாறுககி 
அ்தளன உணவுககுள் தூவவி வவி�லகாம. எனினும, அளனதது 
மருந்துகளையும மகாற் முடி�காது - மு்தலில் உஙகள் 
மருந்்தகாைரி�ம இள்தப்்பற்ி ககட்டு அ்ிந்துடககாள்ைவும. 

என சமூக மருந்்தகம
மருந்துகள், மூலிளககள் மறறும குள்நிள்வுககூறுகள் 
்பற்ி நம்பகமகான ஆ்தகாரஙகள் மறறும வழிககாட்டு்தளல 
குழு மருந்்தகாைரகைகால் வழஙக முடியும.

கள� ட்ப�ர

முகவரி

ட்தகாளலக்பசி  ட்தகாளலநகல்

மருந்துகள் ்பற்ி� 
உஙகள் புரி்தளல 

வலுப்்படுததுவ்தறகு இந்்த 
ஆ்தகாரஙகள் உஙகளுககு 

உ்தவவி�காக இருககலகாம அனகால் 
இளவகள் உஙகள் குழந்ள்த�வின 

்பரகாமரிப்பு குழுவவின நிபுணததுவதள்த 
்ப்திலீடு டசய� முடி�காது. 
உஙகளுககு கு்ிப்்பவிட்� 
சந்க்தகஙகள் இருந்்தகால் 
்த�வுடசயது அவரகளை 
ட்தகா�ரபுடககாள்ைவும.


