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ெத@2 ஆசிய 
சTதாய4தி- 
காசேநா0 (QபI) 
2றி4த உ7ைம



காசேநா2 (Aபி) எDறா# எDன?

காசேநா0 எ*ப5 கா@றி- பர?கி*ற பா;WXயாவா- (கிSமிக9) 
வIைளவI;கDப8B ஒS 2ணDப84த;YQய ேநாயா2B. [ேக-வI- 
காசேநாயா- \கவ ]னமைட[B ம;கள^* எ7ணI;ைக அதிகX45 வSகிற5. 
யாS;2 ேவ78மானா`B காசேநா0 ஏ@படலாB எ*றா`B, காசேநா0 
மிக?B ெபா5வாக உ9ள இcதியா, பாகிdதா* ம@AB வNகேதசB ேபா*ற 
நா8க<ட* ெதாடGeைடய ம;க<;2 இcேநா0 அதிகB ஏ@ப8கிற5. 

உIகJK= எLவா- காசேநா2 ஏ<படலா'?

ெதா@ற;YQய காசேநாைய; ெகா7QS;2B ஒSவG இSTB ேபா5 அ-ல5 
5BTB ேபா5, அவG காசேநா0 கிSமிக9 உ9ளடNகிய ந]G4திவைலகைள 
கா@றி- கலc5 அfDeகிறாG. அ;கா@ைற ந]Nக9 \வாசி;2B ேபா5, 
உNக<;2 காசேநா0 ஏ@ப8வத@கான ஆப45 உ9ள5. வழ;கமாக, 
உNக<ைடய ேநாெயதிGDe அைமDe எ4தைகய கிSமிகைள[B அழி45வI8B. 
அதனா- அவ@ைற அழி;க TQயவI-ைல எ*றா`B Yட, ந]Nக9 உடனQயாக 
\கவ ]னB அைடவத@2 சிறிதள? வா0Dேப உ9ள5. அ;கிSமிக9 உNக<ைடய 
உடலி- ெசய-படாம- தNகிவIடலாB, அதனா- ந]Nக9 \கவ ]னமைடய 
மாEWGக9 அ-ல5 உNகளா- ம@றவGக<;2 ேநாைய4 ெதா@ற இயலா5. 
ஆனா- சிலேநரNகள^-, அ;கிSமிக9 உயIG4ெதFc5 உNக<;2 காசேநாைய 
வIைளவI;கலாB. ந]Nக9 அ;கிSமிைய Tத* Tதலாக \வாசி4தD 
பIற2, பல வSடNக<;2D பIற2B Yட இ5 நிகழலாB.

ேநா2 அறி=றிக?

காசேநா0 ெபSBபா`B hைரயiரைலD பாதிDபத@2 
வா0De9ள5 எ*றா`B, அ5 உடலி* எcதD 
ப2திைய[B பாதி;கலாB. எதிGபாG;க;YQய 
ெபா5வான ேநா0 அறி2றிக9:

l  k*A வாரNக<;2 ேமலாக 
ந]Q;கி*ற இSம-

l  உட-எைட இழDe

l கா0lச-

l  இரவI- வIயG4த-

l  அதிகDபQயான ேசாG?

l  பசியI*ைம

யாQK= ேவRSமானாU' காசேநா2 ஏ<படலா' எDறாU', 
&ேகவி# வசிK=' ெத<= ஆசிய9க? தாD அதிக ஆபWதி# 
உ?ளன9, ஏெனDறா#:

l  அவGக9 காசேநா0 மிக?B ெபா5வாக உ9ள உலகி* ஒS ப2தி[ட* 
ெதாடGeகைள; ெகா789ளனG.

l   அவGக9 2ைறவான வSமான45ட* வாழ;Y8B, அதனா- அவGக9 
மிக?B மன உைளlசலாக?B, ஆேரா;கியமான உணைவ உ7mவத@2 
மிக?B சிரமDப8பவGகளாக?B இS;கலாB. காசேநா0 ேபா*ற 
\கவ ]னNகைள எதிG45D ேபாரா8B உடலி* இய@ைகயான 
ேநாெயதிGDe அைமDைப இ5 பலவ ]னDப84தலாB.

l  அவGக9 ம;க9 ெநS;கQ நிைறcத அ-ல5 கா@A வசதி இ-லாத 
2QயISDபI- வாழ;Y8B: அlnoநிைலகள^- காசேநா0 கிSமிக9 
மிக?B எள^தாக பரவலாB.
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வIயG4த-
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நYIக?   எDன 
நடவAKைகைய 
எSKக ேவRS'?

காசேநாயாக இSDபத@2 வா0De9ள ஏேதfB ேநா0 அறி2றிகைள 
ந]Nக9 ெகா7QScதா- அ-ல5 ந]Nக9 காசேநா0 பா;WXயாைவ 
\வாசி45வIEடதாக; கவைலDபEடா-, ந]Nக9 உNக<ைடய 28Bப 

மS45வXடB ெச-ல ேவ78B. ந]Nக9 Y8மான வைர வIைரவாக சிகிlைச 
ெப@றா-, ந]Nக9 அதிக க8ைமயான \கவ ]னB அைடவத@2 அ-ல5 உNக9 

28Bப4தி@2 அ-ல5 ந7பGக<;2 காசேநாைய பரDeவத@கான வா0De மிக?B 
2ைறவாகேவ இS;2B. உNக<;2 தன^DபEட மS45வG யாSB இ-ைல எ*றா- 
அ-ல5 ந]Nக9 ம@ெறாS மS45வXடB ேபச வISBபIனா-, உNக<ைடய உ9pG 

மS45வX* அAைவl சிகிlைசD பணIயாளSட* ேப\Nக9, அ-ல5 உNக9 ப2தியI- 
உ9ள தகவ- ைமயNக9 2றி4த தகவ-கைள; க7டறிவத@2 www.nhs.uk எ*ற 
இைணய4தள4ைதD பாGைவயI8Nக9. ந]Nக9 க8ைமயாக \கவ ]னமைடcதா-, 

உNக<;2 அSகாைமயI- உ9ள வIப45 ம@AB அவசரநிைல (A&E) 
மS45வமைன4 5ைறயI- ந]Nக9 சிகிlைச ெபறலாB. 

\காதாரl ேசைவகைளD பய*ப845வ5 2றி45 ந]Nக9 சில கவைலகைள; ெகா7QS;க;Y8B. 
ஒSேவைள ந]Nக9 இரகசிய;காDe 2றி45 கவைல ெகா7QS;க;Y8B அ-ல5 ந]Nக9 அைத 
க8ைமயானதாக எ845;ெகா9ளாம`B இS;கலாB. NHS ேநாயறித- ம@AB சிகிlைச மிக?B 
இரகசியமான5 எ*பைத ந]Nக9 அறிc5ெகா9வ5 T;கியமா2B. உNக<;2 உத?வத@காேவ 

மS45வGக9 அN2 உ9ளனG, ேம`B ந]Nக9 காசேநா0 2றி45 கவைல ெகா789ள ]Gக9 எ*A 
ந]Nக9 Yறினா-, அவGக9 ந]Nக9 YAவைத அதிக கவன45ட* ேகEபாGக9. ந]Nக9 ஒS ெப7 
மS45வைர[B காண வISBபலாB. அைத ந]Nக9 எcத தய;கTமி*றி ேகEகலாB. உNக<;2 

ஒS உைரDெபயGDபாளG ேதைவெயன^-, ந]Nக9 ஒSவைர; ேகE8D ெபறலாB, அ-ல5 
உNக<;காக உைரDெபயG45; YAவத@2 ந]Nக9 நBeகி*ற யாேரfB ஒSவைர 

உNக<ட* அைழ45l ெச-வத@2B அfமதி ேகEகலாB - அவG ஆசிய 
சTதாய உதவI அைமDபI- இS;2B ஒSவராக இS;கலாB. 

காசேநாயா- பாதி;கDபE89ள ம;க<;2 எ7ண@ற தகவ-க9, உதவI ம@AB 
ஆதர? கிைட;கD ெபAகிற5. உNக<;2 காசேநா0 இS;க;Y8B எ*A ந]Nக9 

கவைலDபEடா-, பXேசாதைன ம@AB சிகிlைச 2றி45 ஆேலாசைன 
அள^;2மாA ேகEக?B. உNக<;2 காசேநா0 உ9ளதாக; க7டறியDபEடா-, 

உNக<ைடய மSc5கைள ந]Nக9 எ845;ெகா9ள உத?வத@2 எ*ன 
ஆதர? கிைட;கDெபAகிற5 எ*A ேகEக?B - ந]Nக9 சிறDபான 
ேசைவையD ெபAவத@2B, மSc5-த8Dபா@ற- உNக<;2 

ஏ@படாம- இSDபத@2B அ-ல5 ந]Nக9 காசேநாைய 
ம@றவGக<;2 பரDபாம- இSDபத@2B இ5 

உ7ைமயI- மிக?B T;கியமா2B.

காசேநாயI* அறி2றிக9 
ெம5வாக4 ேதா*றலாB. 
உNக<;2 அைன45 

ேநா0 அறி2றிக<B இ-லாம- 
இS;கலாB, ேம`B காசேநா0 

அறி2றிக9 அ4தைகய 
பIற \கவ ]னNக<ட* 
ஒ4திS;கலாB.

காசேநா2 
=றிWZ ஏராளமான 

க[SKகைதக? உ?ளன

இ5 2ணDப84த;YQய ஒS ேநா0 எ*ப5 
சிலS;2 ெதXயா5. இைத; 2ணDப84த TQ[B! 

ேம`B காசேநா0 சிகிlைச அைனவS;2B 
இலவசமானதா2B. காசேநா0 எ*ப5 மிக எள^தாக 

ெதா@ற;YQய5 அ-ல5 பரBபைர ேநா0 எ*A ம@றவGக9 
நிைன;கி*றனG. இ5 உ7ைமய-ல. காசேநாைய; 

ெகா7QS;2B ஒSவX* ேகாDைபக9, தE8க9 அ-ல5 
அவைர4 ெதா8வத* kலB இcேநா0 ெதா@றி;ெகா9<B 
எ*A ம@றவGக9 நBeகி*றனG. இ5?B உ7ைமய-ல. 

உ7ைமயI-, யாேரfB ஒSவX* இSமலி- 
அ-ல5 5Bமலி- இS;2B காசேநா0 
கிSமிகைள ந]Nக9 \வாசி4தா- மE8ேம 
உNக<;2 காசேநா0 ெதா@AB. nXய 
ெவள^lசB ம@AB ச*ன-கைள4 
திறc5 ைவDப5 ஆகியவ@றா- 
இைத4 த845 நிA4த TQ[B.

அைன45 
[ேக காசேநா0 
நிகo?கள^- 
39% நிகo?க9 
ல7டன^- 

க7டறியDபE89ளன.


