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கழுத்து நெரிக்கப்படல் சம்பவம் 

ஒன்றுக்குப் பின்பரன பரரமரிப்பு 

அறிவுறுத்தல்கள்  

Ontario Network of SA/DVTC 

 

“திணறச் நசய்தல்” அல்லது கழுத்து நெரிக்கப்படல் உள்ளடங்கலரன தரக்குதல் 

ஒன்றுக்கரன சிகிச்சசசை வழங்குவதற்கரக உங்கசள இன்று பரர்சவைிட்டிருக்கிறறரம். 

அவசரகரலெிசலச் சிகிச்சசப் பிரிவுக்குச் நசல்வது எப்றபரது அவசிைம் என்பசத 

அறிந்துநகரள்வதற்கு இந்த அறிவுறுத்தல்கள் உங்களுக்கு உதவும். 

 

ெீங்கள் வீட்டுக்குத் திரும்பிச்நசல்லும்றபரது இந்த அறிவுறுத்தல்கசள உங்களுக்கு 

ெரங்கள் வழங்குகின்றறரம். 

 

கழுத்து நெரிக்கப்படல் என்றரல் என்ன? 

கழுத்து நெரிக்கப்படல், கழுத்து மற்றும் மூசளைில் கரைம்/வலி/ெலமின்சமசை 

ஏற்படுத்தலரம். ஒருவரின் கழுத்து நெரிக்கப்படும்றபரது, மூசளக்கரன இரத்த ஓட்டத்சத 

அது பரதிக்கக்கூடும். அது மூசளைின் ஆறரரக்கிைத்சதயும் ஞரபகசக்திசையும் 

பரதிக்கலரம் என்பதுடன் ஏசனை உடல்ரீதிைரன மற்றும் மனெலரீதிைரன 

கரிசசனகசளயும் ஏற்படுத்தலரம். 

 

வீட்டில் கவனிக்கப்படறவண்டிைசவ: 

உங்களின் றெரய்க்குறிகள் தற்றபரது பரரதூரமற்றசவைரக இருப்பதரல், உங்கசள 

ெரங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புகின்றறரம். கழுத்து நெரிக்கப்பட்ட இந்த அனுபவத்தின் 

பின்வரும் அடுத்த 24–72 மணித்திைரலங்களுக்கு, ெீங்கள் ெம்பிக்சக சவத்திருக்கும் 

ஒருவர் உங்களுடன்கூட இருப்பது பரிந்துசரக்கப்படுகின்றது.  
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கண்டல் கரைங்கசள அல்லது அநசளகரிைத்சத ெீங்கள் அவதரனிக்கக்கூடும். முதல் 

இரண்டு ெரட்களுக்கும், இரண்டு முதல் மூன்று மணி றெரத்துக்கு ஒரு முசற 

பனிக்கட்டிசை (ice) 15-20 ெிமிடங்களுக்குப் பைன்படுத்துங்கள். றவதசனசையும் 

வலிசையும் குசறப்பதற்கு அது உதவலரம். 

 

உங்களின் றெரய்க்குறிகள் அடுத்த இரண்டு மணிறெரத்தில் அல்லது சில ெரட்களுக்குள் 

றமரசமசடவதற்கரன சரத்திைம் இருக்கிறது. பின்வருவனவற்றில் ஏதரவது ஒன்சற 

ெீங்கறளர அல்லது உங்களுக்கு ஆதரவுதருபவறரர அவதரனித்தரல், தைவுநசய்து 

உடனடிைரக 911ஐ அசழயுங்கள் அல்லது அருகிலுள்ள அவசரகரலெிசலச் சிகிச்சசப் 

பிரிவுக்குச் நசல்லுங்கள்: 

● சுவரசிப்பதில் இருக்கும் சிரமம் றமரசமசடதல் (படுத்திருக்கும்றபரது சுவரசிப்பதில் 

சிரமம், அசசைரமல் இருக்கும்றபரது மூச்சுத்திணறல், ெிசலத்திருக்கும் புதிை 

இருமல் அல்லது இருமும்றபரது இரத்தம் வரல்) 

● அறிவில்லரமல் றபரதல் அல்லது “மைக்கமசடதல்” 

● உங்களின் குரலில் ஏற்பட்ட மரற்றங்கள் றமரசமசடதல் அல்லது றபச 

முடிைரமலிருத்தல் 

● விழுங்குதலில் உள்ள சிரமம் றமரசமசடதல் அல்லது வீணீர் கட்டுப்பரடின்றி 

வடிதல் 

● உங்களின் நதரண்சட, கழுத்து அல்லது ெரக்கில் வீக்கம் ெிசலத்திருத்தல் அல்லது 

அவற்றில் இருக்கும் வீக்கம் றமரசமசடதல்   

● கழுத்து வலி அதிகரித்திருத்தல், மருந்துச்சீட்டு இல்லரமல் வரங்கக்கூடிை வலி 

ெிவரரணிகசளப் பைன்படுத்தினரலும் அந்த வலி குசறைரதிருத்தல்  

● உடலின் ஏதரவது ஒரு பகுதிைில் பலவீனம், உணர்வின்சம அல்லது கூச்ச 

உணர்வு  

● ெடக்கும் திறனில் மரற்றம் 

● புதிை அல்லது றமரசமரகிக் நகரண்டிருக்கும் தசலவலி 

● புதிை தசலச்சுற்று அல்லது கிறுதி 

● பரர்சவ இழப்பு அல்லது நதரடர்ந்து மங்கலரன பரர்சவ 

● உங்களின் முகத்தில், உங்களின் வரைில் அல்லது உங்களின் கண்ணில் சிறிை 

சிவப்பு அல்லது ஊதர ெிறப் புள்ளிகள் (petechia)  

● வலிப்பு 



Strangulation Discharge Instructions – Tamil Translation 

 

● குழப்பம், மருட்சி, உங்களுக்கு அல்லது மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விசளவிக்கும் 

எண்ணங்கள் புதிதரகத் றதரன்றல் அல்லது அந்த எண்ணங்கள் றமரசமசடதல், 

அல்லது மிக அதிகமரன கசளப்பு/ெித்திசரத் திைக்கம் றபரன்ற விழிப்புெிசலைில் 

ஏற்படும் திடீர் மரற்றங்கள் 

● கண் இசம அல்லது கண் இசமகள் வழசமசைவிடப் பதிவரகக் கரணப்படல் 

● சிறுெீசர அல்லது மலத்சத உங்களரல் கட்டுப்படுத்த முடிைரமலிருத்தல் 

 

ெீங்கள் கர்ப்பமரக இருந்தரல், கழுத்சத நெரிக்கப்பட்டசம பற்றியும் பின்வரும் 

அறிகுறிகள் ஏதரவது இருப்பின் அது பற்றியும் உங்களின் ஆறரரக்கிைப் 

பரரமரிப்பரளருக்கு (உ+ம்.: மருத்துவச்சி, மருத்துவர், ெிபுணத்துவச் நசவிலிைர்) 

உடனடிைரகத் நதரிவியுங்கள்: 

● சிசுவின் இைக்கம் குசறந்திருத்தல் 

● றைரனிைில் நவள்சளபடல் அல்லது இரத்தப்றபரக்கு 

● அடிவைிற்று வலி 

● தசசச்சுருக்கங்கள் / தசசப்பிடிப்பு 

 

இந்த Sexual Assault/Domestic Violence Treatment Centre (பரலிைல் தரக்குதல்/குடும்ப 

வன்முசறக்கரன சிகிச்சச சமைம்) இல் ெீங்கள் நபற்றுக்நகரண்ட பரரமரிப்புத் 

நதரடர்பரக உங்களுக்கு ஏதரவது றகள்விகள் இருந்தரல், தைவுநசய்து எங்கசளத் 

நதரடர்புநகரள்ளுங்கள். 

 

எங்கசள ெீங்கள் அசழக்கக்கூடிை இலக்கம்: 

___________________________________________________ 

                                                   (SA/DVTC நதரசலறபசி இலக்கம்) 

 

எங்களின் முகவரி: ______________________________________________________ 

                                                    (மருத்துவமசனைின் நபைர், முகவரி) 

 


