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ஹாலந்து பளூரவபியூ குழந்்தகள் 
மறுவாழ்வு மருத்துவம்ன பற்்ி

ஹாலந்து பளூரவபியூ குழந்்தகள் மறுவாழ்வு 
மருத்துவம்னயானது கு்்பாடுகள் உள்ள 
குழந்்தகளின வாழ்க்கயபி்ன கமம்படுத்துவதில் 
கவனம் கசலுத்திவரும் கனடாவபின மாகபரும் 
குழந்்தகள் மறுவாழ்வு மருத்துவம்னயாகும். 

பயனபாடடு ஆராய்சசி, கற்பபித்தல் மற்றும் கற்்ல், 
மற்றும் வாடிக்கயாளர மற்றும் குடும்பம் 
்மயபபடுத்தபபடட பாதுகாபபு ஆகியவற்்ில் 
கஹாலணட பளூரவபியூ ஒரு உலகளாவபிய த்லவர. 

நாஙகள கபருமூ்ள வாதம், மூ்ளயதிர்சசி உடபடட 
மரபணுசாராத மூ்ளககாயம், த்சநார கதயவு, 
உடல் உறுபபு துணடிககபபடட, கால்-்க வலிபபு, 
ஸ்பனா பபிஃபபிடா (மூடபபடாத முதுகுத்தணடு 
கு்்பாடு), கீல்வாதம், பபிளவுபடட உதடு மாற்றும் 
தா்ட பபிர்சச்ன, ஆடடிசம் மற்றும் பபி் உடல் 
மற்றும் வளர்சசி கு்்பாடுகள் கபான் கு்்பாடுள்ள 
குழந்்தகளுககான ஒரு மாகாண ஆதார மாற்் 
பாதுகாபபு கச்வ ்மயம் ஆகும். 

ஊனமுற்் குழந்்தகளுககான சாத்தியமான 
உலகத்்த உருவாககுவகத எமது கநாககம் ஆகும். 
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எந்த கச்வயபி்னயும் 
அல்லது 
பராமரிபபபி்னயும் 
வழஙகும் முன 
நாஙகள இரு வபிதமான 
வாடிக்கயாளர 
அ்டயாள வபிவரஙக்ள 
எபகபாதும் ககடகபாம். 
இந்த ந்டமு்் 
சரியான வாடிக்கயாளர 
எபகபாதும் சரியான 
கச்வ, கசயல்மு்் 
அல்லது மருந்தி்ன 
ஒவகவாரு மு்்யும் 
கபறுகி்ாரா எனப்த 
உறுதி கசயகி்து.

ஒவகவாரு 
மு்்யும்

எனனு்டய 
அ்டயாள 
வபிவரம்
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எலும்பு ஆகராககியம்
உடல் ரீதியாக இயலா்ம ககாணட குழந்்தகள் மற்றும் 
இ்ளஞரகளுககு ஆஸடிகயாபபினியா எனனும் கநாய ஆபத்து 
இருககககூடும். ஆஸடிகயாபபினியா எனபது கு்்ந்த எலும்பு தாது 
அடரத்தி ஏற்படுத்தும் ஒரு நி்ல ஆகும். இது உஙகள் பபிள்்ளயபின 
மறுவாழ்வு காலத்தில் காயம் ஏற்படும் ஆபத்்த அதிகரிககககூடும். 

உஙகள் கவனிபபுக குழு, ஆஸடிகயாபபினியா பபிர்சச்னயபி்ன 
நாஙகள் எவவாறு கவனித்துக ககாள்கிக்ாம் எனப்த வபிளககும் 
மற்றும ஆஸடிகயாபபினியா கநாய வருவ்த தடுபபது மற்றும் 
அதற்குரிய சிகி்ச்சககான கஹல்த் கனடாவபின (ஆகராககியம் 
கனடாவபின) ஊடட்சசத்து வழிகாடடி்ய உஙகளுககு வழஙகுகி்து.

உஙகள் சுகாதாரக குழுவபிடம் ககள்வபிக்ளக ககடகவும், எலும்பு 
ஆகராககியத்்தப பற்்ி வபிவாதிககவும் ஹாலந்து பளூரவபியூவபில் 
நாஙகள் உஙக்ள ஊககுவபிககிக்ாம்.

மருந்து பாதுகாபபு 
உஙகளு்டய மருந்து பாதுகாபகப ஹாலந்து பளூரவபியூவபின 
முனனுரி்ம ஆகும். மருந்து எடுத்துகககாள்வதில் ஏற்படும் 
பபி்ழக்ள தடுகக இந்தக கு்ிபபுக்ளப பபினபற்்வும்.

•  எல்லா மருந்்தப பற்்ிய பபினவரும் தகவலுடன இன்்ய 
கததி வ்ர ்வத்திருககவும்:
» அ்னத்து மருந்துகளின கபயரகள். இது எதிர மருந்துகள் 

மற்றும் மூலி்க ்வத்தியம் உடபட அ்னத்்தயும் 
உள்ளடககியதாக இருககும்.

» ஒவகவாரு மருந்தி்னயும் எவவளவு எடுகக கவணடும்.
» ஒவகவாரு மருந்தி்னயும் அந்நாளில் எடுத்துகககாள்ள 

கவணடிய கநரம்.
» எவவாறு ஒவகவாரு மருந்்தயும் எடுத்துகககாள்வது 

(அளிககபபடடுள்ள மருந்து மாத்தி்ரயா, 
கடடுகபாடுவதற்கானதா அல்லது திரவ மருந்தா 
எனப்தயும்) மற்றும் மருந்து சாபபபிடும் மு்் (இது 
வபிழுஙகபபடுகி்தா அல்லது ஜி-குழாய அல்லது எனஜி-
குழாய மூலம் கசலுத்தபபடுகின்தா).

•  ஒவகவாரு மு்்யும் நீஙகள் மருத்துவம்னககு 
வரும்கபாது உஙகள் மருந்து பாடடில்க்ளக ககாணடு 
வாருஙகள்.

•  நீஙகள் வடீடில் எடுத்துகககாணடிருககும் மருந்துகள் பற்்ி 
உஙகள் மருத்துவர, கசவபிலியர அல்லது மருந்தாளரிடம் 
கபசுஙகள்.

•  மருந்துகள் பற்்ிய ககள்வபிக்ள ககளுஙகள் மற்றும் 
ஏன அ்வகள் உஙகளுககு / உஙகள் குழந்்தககு 
பரிந்து்ரககபபடடுள்ளது எனப்தயும் ககடகவும்.

•  ஹாலந்து பளூரவபியூ அ்னத்து மருந்துக்ளயும் 
ஒகர மருந்தகத்திலிருந்து வாஙகி பயனபடுத்துமாறு 
பரிந்து்ரககி்து. ஏன?

•  பயனபடுத்தபபடாத மருந்துக்ள பாதுகாபபான மு்்யபில் 
அகற்றுவதற்கு மருந்தகத்தில் மீணடும் ஒபப்டககவும். 

•  மருந்துகளின பகக வபி்ளவுக்ளப பற்்ி அ்ிந்து 
்வத்திருககவும்.

•  மருந்துக்ள குழந்்தகளுககு பாதுகாபபான அதனு்டய 
அசல் கதாகுபபபில் ்வத்திருககவும்.

•  குறுககீடுகளினால் மருந்து பபி்ழகள் ஏற்படலாம். மிகவும் 
அவசரமான கத்வ இல்லாதபடசத்தில் தயவுகசயது 
ஆரஞசு நி் பட்ட அஙகிக்ள அணபிந்துள்ள 
கசவபிலியரக்ள கதாந்தரவு கசயய கவணடாம்.

உஙகள் பாதுகாபகப ஹாலந்து 
பளூரவபியூவபின முனனுரி்ம ஆகும்.

நீஙகள், உஙகள் குடும்பம் மற்றும் 
மருத்துவம்னயபில் உள்ள 
அ்னவருககும் பாதுகாபபான சூழ்ல 
உருவாகக உதவுவதற்காக இந்த 
உதவபிககு்ிபபுக்ளப பபினபற்்வும்.

்க கழுவுதல்
உஙகள் ்கக்ள சுத்தம் கசயதல் கிருமிகள் மற்றும் 
கநாயத்கதாற்றுகளின பரவ்லக கு்்ககும்.

• நீஙகள் மருத்துவம்னயபிலும் வாடிக்கயாளர 
அ்்ககுள்ளும் நு்ழயும்கபாது, உணவு அருந்துவதற்கு 
முன மற்றும் பபினனர, கழிவ்்யபி்ன பயனபடுத்திய 
பபி்கு மற்றும் இருமல் அல்லது தும்மலுககுப பபி்கு 
சுத்திகரிபபான அல்லது கசாபபு மற்றும் தணணரீுடன 
உஙகள் ்கக்ள கழுவவும்.

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

பபி் கதாற்றுக்ள தடுபபதற்கான உதவபிககு்ிபபுகள்: 

• நீஙகள் அல்லது உஙகளு்டய பார்வயாளரகள் 
கநாயவாயபபடடிருந்தால், நீஙகள் பார்வயபிடாதீரகள்.

• ஒரு குடும்ப உறுபபபினர கநாயவாயபபடடிருககும்கபாது 
உஙகள் குழந்்த வார இறுதி நாடகளில் வடீடிற்கு 
கசல்வதாக இருந்தால், கசவபிலியருடன கபசவும் மற்றும் 
கதாற்்ி்ன தவரககும் கபாருடடு உஙகள் குழந்்த்ய 
வடீடுககு அ்ழத்து கசல்லாமல் இருகக முயலவும்.  
இது உஙகள் குழந்்த்ய பாதுகாபபாக 
்வத்திருபபகதாடு மடடுமல்லாமல் மற்் 
வாடிக்கயாளரக்ளயும் பாதுகாககும்.

வபிழுத்ல தடுத்தல்
ஹாலந்து பளூரவபியூவபில் நீஙகள் வபிழுவ்த தடுகக  
உதவ இயலும்.

1. நீஙகள் வபிழுவதன ஆபத்து நி்லயபி்ன  
அ்ிந்து ககாள்ளவும்.

2. அ்னத்து படுக்க தணடவாளஙகளும் சரியாக 
உள்ளன எனப்த உறுதி கசயயவும்.

3. இடமாற்்ஙகள் பற்்ி உஙகள் 
சிகி்ச்சயாளரிடம் கபசுஙகள்.

4. பா்த கதளிவாக இருபப்த 
உறுதிபபடுத்தவும்.

5. சரியான பாதணபிக்ள அணபியுஙகள்.

6. நீஙகள் எபகபாது கசல்கி்ரீகள் 
எனப்த உஙகள் கசவபிலியருககு 
கதரியபபடுத்துஙகள்.

7. குறுஞகசயதி அனுபபபிவபிடடு நடகககவணடாம்.

வாடிக்கயாளரகள் மற்றும் குடும்ப 
உறுபபபினரகள் மருந்து பபி்ழகள் 
ஏற்படுவ்த தடுகக உதவ இயலும்.

வாடிக்கயாளரகளின 
அ்டயாளம் 
ஒவகவாரு வரு்கயபினகபாதும் எஙகள் உடல்நலக குழுவபின 
அ்னத்து உறுபபபினரகளும் எந்த கச்வயபி்னயும் அல்லது 
பராமரிபபபி்னயும் வழஙகும் முன உஙகளு்டய / உஙகள் 
குழந்்தயு்டய இரு அ்டயாள வபிவரஙக்ள ககடபாரகள். இது 
ஒவகவாருமு்்யும் அ்னத்து மருந்துகளின நிரவாகத்்தயும் 
உள்ளடககியது இது ஒவகவாரு மு்்யும் சரியான 
வாடிக்கயாளர சரியான கச்வயபி்னயும், சரியான சிகி்ச்ச 
மு்்யபி்னயும் மருந்துக்ளயும் கபறுவ்த உறுதி கசயகி்து. 

• உள்கநாயாளி பபினவரும் இரணடு வ்க அ்டயாள 
வபிவரஙக்ள வழஙக முடியும்: கபயர, பபி்ந்த கததி, 
சுகாதார அட்ட எண, ்கபபட்டயபில் உள்ள 
மருத்துவம்ன எண. பாதுகாபபு காரணஙகளுககாக 
அ்டயாள பட்ட்ய நீகக கவணடாம்.

கபசுஙகள் ஆகராககிய 
பராமரிபபு பாதுகாப்ப 
உருவாககுதல்  
ஹாலந்து பளூரவபியூ உஙகள் குழந்்தககு அளிககபபடும் சுகாதார 
பராமரிபபு கச்வ பாதுகாபபாக இருபப்த உறுதி கசயய 
கட்மபபடடுள்ளது, உஙகளுககு எகதனும் கவ்ல இருபபபின, 
தயவுகசயது உஙகள் குழந்்தயபின சுகாதாரப பாதுகாபபுக 
குழுவபின உறுபபபினருடன கபசவும், அல்லது கநாயாளி பாதுகாபபு 
கமலாளரிடம் கபச கவணடும் எனறு ககடகவும். 

ஏகதனும் ககள்வபிகள் அல்லது கவ்லகள் 

இருபபபின தயவுகசயது கநாயாளியபின 

பாதுகாபபு கமலாள்ர 416-425-6220 
Ext. 6235 எனனும் எணணபில் கதாடரபு 

ககாள்ளவும்

இ�த ஆவண�

வ
ா�

�
ை

க
ய
ாள

� & ���ப�தினரா� ம�ஆ

�
�
 ெ

ச�
ய
�ப

�
ட
�


