
பாதுகாபபபில் உஙகள் 
பங்க புரிந்து 
ககாள்ளுதல்:
வாடிக்கயாளரகள் 
மற்றும் குடும்பஙகள்

பங்கற்பு மற்றும் 
்ேரத்துகககாள்ளல்  

ஹாலந்து பளூரவபியூ குழந்்தகள்  
மறுவாழ்வு மருத்துவம்ை 
150 ்கஇல்்கார ோ்ல, க�ாராண்�ா,  
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கதா்ல்பேி: 416-425-6220 கட�ணமில்லா இலவே 
அ்ழபபு: 800-363-2440  
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ஹாலந்து பளூரவபியூ குழந்்தகள் 
மறுவாழ்வு மருத்துவம்ை பற்்ி

ஹாலந்து பளூரவபியூ குழந்்தகள் மறுவாழ்வு 
மருத்துவம்ையாைது கு்்பாடுகள் உள்ள 
குழந்்தகளின வாழ்க்கயபி்ை ்மம்படுத்துவதில் 
கவைம் கேலுத்திவரும் கை�ாவபின மாகபரும் 
குழந்்தகள் மறுவாழ்வு மருத்துவம்ையாகும். 

பயனபாடடு ஆராய்சேி, கற்பபித்தல் மற்றும் கற்்ல், 
மற்றும் வாடிக்கயாளர மற்றும் குடும்பம் 
்மயபபடுத்தபபட� பாதுகாபபு ஆகியவற்்ில் 
்ஹாலணட பளூரவபியூ ஒரு உலகளாவபிய த்லவர. 

நாஙகள கபருமூ்ள வாதம், மூ்ளயதிர்சேி உடபட� 
மரபணுோராத மூ்ளககாயம், த்ேநார ்தயவு, 
உ�ல் உறுபபு துணடிககபபட�, கால்-்க வலிபபு, 
ஸ்பைா பபிஃபபி�ா (மூ�பப�ாத முதுகுத்தணடு 
கு்்பாடு), கீல்வாதம், பபிளவுபட� உதடு மாற்றும் 
தா்� பபிர்சே்ை, ஆடடிேம் மற்றும் பபி் உ�ல் 
மற்றும் வளர்சேி கு்்பாடுகள் ்பான் கு்்பாடுள்ள 
குழந்்தகளுககாை ஒரு மாகாண ஆதார மாற்் 
பாதுகாபபு ்ே்வ ்மயம் ஆகும். 

ஊைமுற்் குழந்்தகளுககாை ோத்தியமாை 
உலகத்்த உருவாககுவ்த எமது ்நாககம் ஆகும். 

[1326.17]

எந்த ்ே்வயபி்ையும் 
அல்லது 
பராமரிபபபி்ையும் 
வழஙகும் முன 
நாஙகள இரு வபிதமாை 
வாடிக்கயாளர 
அ்�யாள 
வபிவரஙக்ள 
எப்பாதும் 
்கட்பாம். இந்த 
ந்�மு்் ேரியாை 
வாடிக்கயாளர 
எப்பாதும் ேரியாை 
்ே்வ, கேயல்மு்் 
அல்லது மருந்தி்ை 
ஒவகவாரு மு்்யும் 
கபறுகி்ாரா எனப்த 
உறுதி கேயகி்து.

ஒவகவாரு 
மு்்யும்

எனனு்�ய 
அ்�யாள 
வபிவரம்

கபயர:
பபி்ந்த ்ததி:

கபயர:

பபி்ந்த ்ததி:

கபயர:

பபி்ந்த ்ததி:



உஙகள் பாதுகாப்ப ஹாலந்து 
பளூரவபியூவபின முனனுரி்ம ஆகும்.

நீஙகள், உஙகள் குடும்பம் மற்றும் 
மருத்துவம்ையபில் உள்ள 
அ்ைவருககும் பாதுகாபபாை சூழ்ல 
உருவாகக உதவுவதற்காக இந்த 
உதவபிககு்ிபபுக்ளப பபினபற்்வும்.

்க கழுவுதல்
உஙகள் ்கக்ள சுத்தம் கேயதல் கிருமிகள் மற்றும் 
்நாயத்கதாற்றுகளின பரவ்லக கு்்ககும்.

• நீஙகள் மருத்துவம்ையபிலும் வாடிக்கயாளர 
அ்்ககுள்ளும் நு்ழயும்்பாது, உணவு அருந்துவதற்கு 
முன மற்றும் பபினைர, கழிவ்்யபி்ை பயனபடுத்திய 
பபி்கு மற்றும் இருமல் அல்லது தும்மலுககுப பபி்கு 
சுத்திகரிபபான அல்லது ்ோபபு மற்றும் தணணரீு�ன 
உஙகள் ்கக்ளக கழுவவும்.

• ்க கழுவபிய பபினைர நீஙகள் எ்தயும் கதாடுவதற்கு 
முன உஙகள் ்கக்ள காய அனுமதிககவும்.

• நீஙகள் ்நாயவாயபபடடிருந்தால், நீஙகள் மருத்துவம்ை 
அபபாயபினகமனடடி்ை மறுபதிவு கேயய ்நரலாம் 
எனபதால் மருத்துவம்ை்ய அ்ழககவும்.

• உஙகள் உ�ல்நல பராமரிபபாளரி�ம் அவர சுத்தபபடுத்தி 
உள்ளாரா அல்லது ்கக்ள கழுவபிவபிட�ாரா  
எனப்த ்களுஙகள்.

• உஙகள் வடீடிற்கு வரு்க தரும் மருத்துவரகள்  
தஙகள் ்கக்ள சுத்தம் கேயயும் கபாருடக்ள  
ககாணடு வருவாரகள்.

வபிழுத்ல தடுத்தல்
• நீஙகள் / உஙகள் குழந்்த வபிழும் ஆபத்து இருபபதாக 

உணரந்தால் இது பற்்ி உஙகள் மருத்துவரி�ம் 
கதரிவபியுஙகள் மற்றும் வபிழாமல் தடுபபதற்கு நீஙகள் 
எனை மாதிரியாை உத்திக்ளப பயனபடுத்துவரீகள்.

• நிகழ்்சேியபில் உஙகள் குழந்்தயபி்ை வபிடுவதற்கு 
முனனும் நிகழ்்சேியபிலிருந்து அ்ழத்து்சகேன் பபினனும் 
உஙகள் குழந்்த்ய ்மற்பார்வ கேயயவும்.

• நீஙகள் / உஙகள் குழந்்த உஙகளு்�ய ேிகி்ச்ே 
அமரவுககு கபாருத்தமாை காலணபி அணபிந்துள்ளரீகளா 
எனப்து உறுதி கேயயவும். 

• நீஙகள் / உஙகளு்�ய குழந்்த வபிழுவ்த உஙகள் 
பராமரிபபு வழஙகுநர அ்த கவைிககவபில்்ல எைில், 
அவரகளி�ம் கூ்வும்.

வாடிக்கயாளரகள் 

மற்றும் குடும்ப 

உறுபபபிைரகள் 

மருந்து பபி்ழகள் 

ஏற்படுவ்த தடுகக 

உதவ இயலும்.

வாடிக்கயாளரகளின 
அ்�யாளம் 
முதல் வரு்க்யா அல்லது ஒவகவாரு வரு�த்திலும் 
பல்்வறு மு்் வரு்க புரிந்தாலும், ஒவகவாரு 
வரு்கயபின்பாதும் உஙகள் உ�ல்நலக குழுவபின 
அ்ைத்து உறுபபபிைரகளும் உஙகளு்�ய / உஙகள் 
குழந்்தயு்�ய இரு அ்�யாள வபிவரஙக்ள 
்கடபாரகள். அ்�யாள வபிவரஙகள் பபினவருவைவற்்் 
உள்ள�ககியதாக இருககலாம்: கபயர, பபி்ந்தநாள், 
கதா்ல்பேி எண, வடீடு முகவரி, சுகாதார அட்� எண. 

நீஙகள் / உஙகள் குழந்்த ஒவகவாரு மு்்யும் ேரியாை 
்ே்வயபி்ையும், ேரியாை ேிகி்ச்ேயபி்ை கபறுவ்தயும் 
இது உறுதி கேயகி்து. 

்பசுஙகள் 
ஹாலந்து பளூரவபியூ உஙகள் குழந்்தககு அளிககபபடும் 
சுகாதார பராமரிபபு ்ே்வ பாதுகாபபாக இருபப்த உறுதி 
கேயய க�்மபபடடுள்ளது, உஙகளுககு எ்தனும் கவ்ல 
இருபபபின, தயவுகேயது உஙகள் குழந்்தயபின சுகாதாரப 
பாதுகாபபுக குழுவபின உறுபபபிைரு�ன ்பேவும், அல்லது 
்நாயாளி பாதுகாபபு ்மலாளரி�ம் ்பே ்வணடும்  
எனறு ்கடகவும். 

ஏ்தனும் ்கள்வபிகள் அல்லது 
கவ்லகள் இருபபபின தயவுகேயது 
்நாயாளியபின பாதுகாபபு ்மலாள்ர 

416-425-6220 Ext. 6235  
எனனும் எணணபில்  
கதா�ரபு ககாள்ளவும்
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உபகரண பாதுகாபபு 
• நீஙகள் / உஙகள் குழந்்தயபின உபகரணஙகள் ேரியாக 

்வ்ல கேயகின்தா எனப்த உறுதி கேயயவும்.

• ேரியாை மு்்யபில் உபகரணஙக்ள எவவாறு 
பயனபடுத்த ்வணடும் எனப்தப பற்்ி உஙகள் / 
உஙகள் பபிள்்ளயபின குழுவபி�ம் ்பசுஙகள்.

• உஙகள் / உஙகளு்�ய குழந்்தயபின கபயரு�ன 
ோதைஙக்ள கதளிவாக ்லபபிள் கேயயவும்.

மருந்து பாதுகாபபு 
• அ்ைத்து மருத்துவ படிவஙக்ளயும் துல்லியமாக 

முடிந்தவ்ர வபி்ரவபில் நிரபபபி முடிககவும்.

• அ்ைத்து மருந்துக்ளயும் அவற்்ின அேல் 
ககாள்கலனகளில் மருந்தகத்தின ்லபபிள்களு�ன 
ககாணடு வாருஙகள்.

• மருந்துகள் காலாவதியாகவபில்்ல எனப்த உறுதி 
கேயயவும். 

• திட�த்தின முதல் நாளில், கேவபிலியர ஒருவர மருந்து 
நிரவாகம் பதிவுக்ள நி்்வு கேயவார மற்றும் 
மருந்து கு்ித்த தகவல்கள் ேரியாக உள்ளதா எனப்த 
நீஙகள் ேரிபாரத்துகககாள்ள அ்ிவுறுத்துவார. 

• மருந்துக்ள எடுத்துக ககாள்ள ்த்வயாை 
கபாருடக்ள ககாணடு வரவும். 

• திட� ஊழியரகள், தூகக மருந்து ்பான் ேில 
மருந்துக்ள ஒரு பாதுகாபபாை ்ேமிபபு ககாள்கலைில் 
்ேமித்து ்வத்திருகக ்வணடும்.

*கு்ிபபு: அேல் ககாள்கலைில் இல்லாத மருந்துகள், 
அதற்காை தற்்பா்தய ்லபபிள்கள் இல்லாமல் அல்லது 
காலாவதியாை மருந்துகள் உஙகள் குழந்்தயபின 

இத்திட�த்தில் அவரகளின பஙகளிப்ப தாமதபபடுத்தும்*


