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விடுவிக்கப்படும்ப ோதோன அறிவுறுத்தல்கள்   

பிழைத்துவாழ்பவர்களுக்குப் பல்வவறு வழகயான ஆதரவுகள் கிழைக்கின்றன, எனவவ 

தயவுசெய்து தனித்துவிைப்பட்ைதாக உணரவவண்ைாம். எங்களிைம் உங்கழள அழைத்து வந்த 

அந்த அனுபவங்கள் அதிர்ச்ெிகரமானழவயாக இருக்கக்கூடும். உங்கழள நீங்கவள 

குற்றம்ொட்ைாமல் இருப்பதும், ஒவ்சவாரு அனுபவமும் தனித்தன்ழம வாய்ந்ததாக இருப்பதால், 

வதழவயான வநரத்ழத எடுத்துக்சகாள்வதும், அதிலிருந்து மீட்ெிசபறுவதற்காக உங்களுக்கு 

கிழைக்கும் ஆதாரவளங்கழள அணுகுவதும் முக்கியமாகும். 

இந்தத் தகவல்கள் பின்வருவனவற்ழற வைங்குகின்றன: 

• உங்களின் முதல் ெந்திப்பின்வபாதான மருத்துவ-தையவியல் இழையீடுகளின் சுருக்கம். 

• பின்சதாைர்தல் பராமாிப்புப் பற்றிய தகவல்கள். 

• உங்களின் மீட்ெிக்கு ஆதரவளிக்கும் ஆதாரவளங்கள். 

 

வநாயாளர் பராமாிப்பு:  

நீங்கள் பார்ழவயிைப்பட்ை இைமும் திகதியும்:                                       

_____________________________________                                           ______________ 

(அழமவிைம்)                          (திகதி) 

 

உங்களுக்குச் ெிகிச்ழெயளித்தவர்: __________________________________________________ 

                          (பராமாிப்பு வைங்குநாின் சபயர்) 

 

 

ஆய்வுகூைப் சபறுவபறுகள்: 

□ சுட்டிக் காட்ைப்பைவில்ழை 

□ நிராகாிக்கப்பட்டுள்ளது  

 



Discharge Instructions – Tamil  

Chlamydia ஐப் 

பாிவொதிப்பதற்கான 

ஒற்றிகள் (Swabs): 

வயானிவைி:  ☐ ஆம் 

☐ இல்ழை 

வாய்வைி: ☐ ஆம் ☐ 

இல்ழை 

குதவைி:  ☐ ஆம் ☐ 

இல்ழை 

சகாவனாாியாழவப் 

(Gonorrhea) 
பாிவொதிப்பதற்கான 

ஒற்றிகள்: 

வயானிவைி:  ☐ ஆம் 

☐ இல்ழை 

வாய்வைி: ☐ ஆம் ☐ 

இல்ழை 

குதவைி:  ☐ ஆம் ☐ 

இல்ழை 

வயானிவைிழயப் 

பாிவொதிப்பதற்கான 

வளர்ப்பூைகத்துக்குாிய 

ஒற்றிகள்: 

☐ ஆம் ☐ இல்ழை   

சகாவனாாியா/Chlamydiaஐப் 

பாிவொதிப்பதற்காகச் ெிறுநீர் 

வெகாிக்கப்பட்ைது: 

☐ ஆம் ☐ இல்ழை   

கர்ப்பத்ழதப் 

பாிவொதிப்பதற்காகச் ெிறுநீர் 

வெகாிக்கப்பட்ைது: 

☐ ஆம் ☐ இல்ழை   

 

குருதி மாதிாிகள் (சபாருத்தமான அழனத்ழதயும் சதாிவுசெய்யவும்):  

 ெிபிைசு (Syphilis)        CBC (குருதிக்கைங்களின் எண்ணிக்ழக) 

 Hepatitis C          கிறியற்றீன் 

 மனிதாில் வநாசயதிர்ப்ழபக் குழறக்கும் 

ழவரசு (HIV)  

 ஈரலின் சதாைிற்பாட்ழைப் 

பாிவொதிக்கும் பாிவொதழனகள்  

 Hepatitis B   கர்ப்பப் பாிவொதழன 

வபாழதப்சபாருள்/மதுபானப் பாிவொதழன:       □ ெிறுநீர்        □ குருதி 

பிற:  _______________________________________________________________ 

இன்று செய்த ெிை ஆய்வுகூைப் பாிவொதழனகழளத் திரும்பவும் செய்யவவண்டியிருக்கைாம். 

பின்சதாைரல் ெந்திப்பின்வபாது இது கைந்துழரயாைப்படும். 
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ஊறு/வலி ஆவணப்படுத்தல்: 

□ சுட்டிக்காட்ைப்பைவில்ழை 

□ நிராகாிக்கப்பட்டிருக்கிறது 

 

ஊறு/வலி சதாைர்பாக நீங்கள் இன்று மதிப்பிைப்பட்டிருந்தீர்கள். அழவ: 

□ உங்களின் ஆவராக்கியப் பதிவவட்டில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

□ பைங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அத்துைன் உங்களின் ஆவராக்கியப் பதிவவட்டில் 

அழவ வெமிக்கப்பட்டுள்ளன.   
 

ஊறு/வலிகளை மீளவும் ஆவணப்படுத்துவதற்காக, 2 - 4 நாட்களில் பின்சதாைரல் தாதிழய 

நீங்கள் ெந்திப்பது பாிந்துழரக்கப்படுகிறது.  

 

கர்ப்பமாவழதத் தடுத்தல்:  

□ சுட்டிக்காட்ைப்பைவில்ழை 

□ நிராகாிக்கப்பட்டிருக்கிறது   

அவெரகாைநிழைக் கருத்தழை முழற எதழனயும் நீங்கள் இன்று சபற்றிராவிடில், இரண்டு (2) 

வாரங்களில் கர்ப்பப் பாிவொதழன ஒன்ழற செய்துசகாள்ளல் பாிந்துழரக்கப்படுகிறது. உங்களின் 

அடுத்த மாதவிைாய்க் காைத்ழத நீங்கள் தவறவிட்ைால், கர்ப்பப் பாிவொதழனழய நீங்கள் மீளவும் 

செய்யவவண்டும். 

□ அவெரகாைநிழைக் கருத்தழைழய நீங்கள் இன்று சபற்றிருக்கிறீர்கள் 

 

□ விடுவிக்கப்படும்ப ோதோன திட்ைம் B  ற்றியஅறிவுறுத்தல்கள்  
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திட்ைம் B என்பது எது?  திட்ைம் B (Levonorgestrel) என்பது ஓர் அவெரகாைநிழைக் 

கர்ப்பத்தழை ஆகும்.  உங்களின் மாதவிைாய் வட்ைத்தின் எத்தழனயாம் நாளில் நீங்கள் 

இருக்கிறீர்கள் என்பழதப் சபாறுத்து சூல் சவளிவயற்றத்ழத அது பிற்வபாடுகிறது 

அல்ைது தடுக்கிறது.  

சபாதுவான பக்கவிழளவுகள் ஆவன: குமட்ைல், அடிவயிற்று வநா, கழளப்பாக இருக்கும் 

உணர்வு, தழையிடி, வாந்தி, மற்றும் மாற்றப்பட்ை மாதவிைாய் வட்ைம். திட்ைம் Bஐப் 

பயன்படுத்திய ஒரு ெிை நாட்களில் ொதுவான இரத்தப்வபாக்கு இருக்கைாம். உங்களின் 

அடுத்த மாதவிைாய் எதிர்பார்த்த அவத வநரத்தில் நிகழ்வதற்கு அதிக ொத்தியம் உள்ளது.    

கர்ப்பத்தழை முழற ஒன்ழற நீங்கள் பயன்படுத்தினால், தயவுசெய்து அழத அப்படிவய 

சதாைருங்கள்.  

□ விடுவிக்கப்படும்ப ோதோன Ella அறிவுறுத்தல்கள் 

Ella என்றால் என்ன?  Ella (Ulipristal acetate) என்பது ஓர் அவெரகாைநிழைக் 

கர்ப்பத்தழை ஆகும். இது சூைகத்திலிருந்து முட்ழை ஒன்று சவளிவயறுவழத 

நிறுத்துகிறது அல்ைது பிற்வபாடுகிறது. கருக்கட்டிய முட்ழை கருப்ழபயில் 

ஒட்டிக்சகாள்வழதயும் Ulipristal acetate ெிரமமானதாக்கைாம்.    

 Ella ஐ நீங்கள் உட்சகாண்ை பின்னர், ஓவமான்கள் அடிப்பழையிைான கருத்தழை 

முழறகழளப் (கருத்தழை மாத்திழரகள், ஊெிமருந்துகள், உள்ழவப்புகள், வதாலில் 

ஒட்டும்சபாருள்கள், வயானி வழளயங்கள்) பயன்படுத்தத் துவங்குவதற்கு குழறந்தது 5 

நாட்கள் காத்திருக்க வவண்டும். Ulipristal மற்றும் ஓவமான்கள் அடிப்பழையிைான 

கருத்தழை முழறகள் ஆகிய இரண்ழையும் ஒவர வநரத்தில் பயன்படுத்தும்வபாது அழவ 

இரண்டுவம குழறவான செயல்திறன் சகாண்ைழவயாக இருக்கைாம். ஓவமான்கள் 

அடிப்பழையிைான கருத்தழை முழறகள் செயல்படும்வழரக்கும் தடுப்பு வழகயிைான 

கருத்தழை முழற ஒன்ழற நீங்கள் பயன்படுத்த வவண்டியிருக்கைாம். 

சபாதுவான பக்கவிழளவுகள் ஆவன: தழையிடி, குமட்ைல், தழைச்சுற்று, அடிவயிற்று 

வநா மற்றும் கழளப்பாக இருக்கும் உணர்வு.  
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Hepatitis B தடுப்பு: 

□ சுட்டிக்காட்ைப்பைவில்ழை 

□ நிராகாிக்கப்பட்டிருக்கிறது   

□ சுட்டிக்காட்ைப்பட்டுள்ளது அத்துைன்:  

□ உங்களுக்கு hepatitis B immune globulin (HBIG) வைங்கப்பட்டுள்ளது.  

□ 1வது Hepatitis B தடுப்புமருந்து இன்று உங்களுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

தடுப்புமருந்து பின்சதாைரல் அட்ைவழண:  

2வது தரம் சபறவவண்டிய தடுப்புமருந்ழத 1 மாதத்தில் சபறவவண்டும் 

3வது தரம் சபறவவண்டிய தடுப்புமருந்ழத 6 மாதத்தில் சபறவவண்டும்  

□ வநாய்தடுப்பு உங்களுக்கு இருக்கின்றா என அறிவதற்காக நீங்கள் காத்திருக்க 

விரும்பியதால் Hepatitis B தடுப்புமருந்து இன்று உங்களுக்கு வைங்கப்பைவில்ழை 

தடுப்புமருந்து வதழவயானால் எங்களின் குழுவினழர நீங்கள் சதாைர்புசகாள்வீர்கள். 

□ வநாய்தடுப்ழப நீங்கள் ஏற்கனவவ சபற்றிருப்பதாலும், உங்களின் வநாய்தடுப்பு நிழை 

உங்களுக்குத் சதாியும் என்பதாலும் உங்களுக்கு இன்று Hepatitis B தடுப்புமருந்து 

வைங்கப்பைவில்ழை. 

□ உங்களுக்கு இன்று Hepatitis B தடுப்புமருந்து வைங்கப்பைவில்ழை, அத்துைன் 

வநாய்தடுப்ழப நீங்கள் ஏற்கனவவ சபற்றிருக்கவில்ழை, அந்த 3 ஊெிகழளயும் 

சதாைர்ந்து சபற்றுக்சகாள்வதற்கு உங்களின் ஆவராக்கியப் பராமாிப்பு வைங்குநழர 

நீங்கள் சதாைர்புசகாள்ள வவண்டும்.  
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மனிதாில் வநாய்த்தடுப்ழபக் குழறக்கும் ழவரசுக்கு (HIV) 

சவளிப்படுத்தலுக்குப் பின்பான மருந்து:  

□ சுட்டிக்காட்ைப்பைவில்ழை 

□ சுட்டிக்காட்ைப்பட்டுள்ளது:  

 

□ HIVக்கு சவளிப்படுத்தப்பட்ைழமக்குப் பின்பான முற்பாதுகாப்பு மருந்து 

உங்களுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. கீழுள்ள மருத்துவழர/ெிகிச்ழெயத்ழதக் குறித்த 

நாட்களுக்குள் நீங்கள் ெந்திக்கவவண்டும்.    

______________ ; ____________________________________________.  

                             (நாட்கள்)   (பராமாிப்பாளாின்/ெிகிச்ழெயகத்தின் சபயர்) 

 

மருந்து வைங்கப்பட்டுள்ளது:  

 

_____________________________________________________________________________ 

  (மருந்தின் சபயர்)                     (தைழவ / Dosage)                             (சகாடுக்கப்பட்ை அளவு)  

 

□ HIV க்கு சவளிப்படுத்தப்பட்ைழமக்குப் பின்பான முற்பாதுகாப்பு மருந்து 

உங்களுக்கு வைங்கப்பைவில்ழை, ஏசனனில் அழத நீங்கள் நிராகாித்திருக்கிறீர்கள்.  

 

HIV கவுன்ெலிங் மற்றும் பாிவொதிப்பு:  

 

• பின்சதாைரும் HIV பாிவொதிப்பு 4-6 வாரங்களுக்குப் பின்னர், ஆனால் 4 மாதங்களுக்கு 

முன்னர் செய்வது பாிந்துழரக்கப்படுகிறது.  

• HIV க்கு சவளிப்படுத்தப்பட்ைழமக்குப் பின்பான முற்பாதுகாப்ழப வைங்கும் மருந்துகழள 

நீங்கள் பயன்படுத்தும்வபாது, உைலுறவின்வபாது ஆணுழறகழளப் பயன்படுத்துவது 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 
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• HIV க்கு சவளிப்படுத்தப்பட்ைழமக்குப் பின்பான முற்பாதுகாப்ழப வைங்கும் மருந்துகழள 

நீங்கள் பயன்படுத்தும்வபாது, கர்ப்பமாவழதத் தவிர்க்கவும். உங்களுக்கு ஏதாவது 

காிெழனகள் இருந்தால், தயவுசெய்து உங்களின் ஆவராக்கியப் பராமாிப்பு வைங்குநருைன் 

கைந்துழரயாடுங்கள். 

 

 

 

பாலியல் உறவுக்கூைாகக் கைத்தப்படும் சதாற்றுதல்களுக்கான ெிகிச்ழெ:  

□ சுட்டிக்காட்ைப்பைவில்ழை 

□ நிராகாிக்கப்பட்டிருக்கிறது   

பாலியல் உறவுக்கூைாகக் கைத்தப்படும் சதாற்றுதல்களுக்கான ெிகிச்ழெழய நீங்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ளவில்ழை. 

□ சுட்டிக்காட்ைப்பட்டுள்ளது அத்துைன் 

□ பாலியல் உறவுக்கூைாகக் கைத்தப்படும் சதாற்றுதல்களுக்கான ெிகிச்ழெ 

உங்களுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. கீழுள்ள மருத்துவழர/ெிகிச்ழெயத்ழதக் குறித்த 

நாட்களுக்குள் நீங்கள் ெந்திக்க வவண்டும்.    

______________ ; ____________________________________________.  

                             (நாட்கள்)   (பராமாிப்பாளாின்/ெிகிச்ழெயகத்தின் சபயர்) 

 

மருந்து வைங்கப்பட்டுள்ளது:  

 

_____________________________________________________________________________ 

  (மருந்தின் சபயர்)                   (தைழவ / Dosage)                             (சகாடுக்கப்பட்ை அளவு)  

 

□ நுண்ணுயிர் சகால்லிகழளப் சபறுவதற்கு முதல், பாிவொதழன முடிவுகழள 

அறிவதற்காக நீங்கள் காத்திருக்கத் தீர்மானித்ததால் பாதுகாப்புச் ெிகிச்ழெழய நீங்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ளவில்ழை. 
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பின்சதாைரும் பராமாிப்பு:  
 

□ _________________________________ இல், ___________________________அன்று 

           (பராமாிப்பாளாின்/ெிகிச்ழெயகத்தின் சபயர்)                                 (திகதி)   

 

_______________ மணிக்கு உங்களின் பின்சதாைரும் பராமாிப்புக்கான ெந்திப்பு  

(வநரம்) 

 

ஒன்று ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.                

□ ெந்திப்பு ஒன்ழற ஒழுங்குசெய்வதற்காக அடுத்த ெிை நாட்களுக்குள் பின்சதாைரும் 

தாதி உங்கழள அழைப்பார். 

□ ெந்திப்பு ஒன்ழற ஒழுங்கு செய்வதற்காகத் தயவுசெய்து அழையுங்கள்: 

_______________________       

    (சதாழைவபெி இைக்கம்)  

 

வமைதிக ஆதரவுகள் மற்றும் ஆதாரவளங்கள்: 

 

□_______________________ 

□_______________________ 

□_______________________ 

□_______________________ 

□_______________________ 
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குறிப்புகள்: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

காவல்துழறயினாின் ஈடுபாடு:  

□ காவல்துழறயினர் ெம்பந்தப்பைவில்ழை  

□ காவல்துழறயினர் ெம்பந்தப்பட்டுள்ளனர் 

ெம்பவ இைக்கம்: 

 

காவல்துழற அதிகாாியின் சபயர் / அழையாள அட்ழை இைக்கம்: 
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பாலியல் தாக்குதல் சதாைர்பான ஆதாரத் சதாகுதி (SAEK) வெகாிப்பு:  

□ SAEK வெகாிக்கப்பைவில்ழை  

□ SAEK வெகாிக்கப்பட்ைது: 

 □ SAEK காவல்துழறயினருக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது  

 □ SAEK மருத்துவமழனயில் வெமிக்கப்பட்டிருக்கிறது  

 

மருத்துவமழனயில் SAEK வெமிக்கப்பட்டிருந்தால், ________________ வழரக்கும் அது 

வெமிக்கப்பட்டிருக்கும், அதன்பின்னர் அது அைிக்கப்பைைாம். அதற்குப் பின்னரும் அந்த SAEK 

வெமிக்கப்பட்டிருக்க வவண்டுசமன நீங்கள் விரும்பினால் தயவுசெய்து அந்த மருத்துவமழனழய 

குறிப்பிட்டிருக்கும் அந்தத் திகதிக்கு முன்பாகத் சதாைர்புசகாள்ளவும்.   

 


