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உ னடியோன ெருத்துவ கவனிப்பிற்கு
‘000’ (மூன்று பூஜ்யம்)-ஐ அமையுங்கள் அல்லது
உங்களுக்கு ெிக அண்மெயிலுள்ே அவசர சிகிச்மசப்
பிோிவிற்குச் ரசல்லுங்கள்.

ரெோைிரபயர்ப்பு ெற்றும் ரெோைிரபயர்த்துமரப்பு
தயவுரசய்து 131 450 எனும் இலக்கத்திமன அமைத்து
1800 360 000 எனும் இலக்கம் டவண்டுரெனக் டகளுங்கள்.
இது ஒரு இலவச டசமவ.

டபச்சுத் திறன் ெற்றும் ரசவித்திறன் இைந்டதோர்
‘டநஷனல் ோிடல சர்வீஸ்’ மூலெோக TTY அமைப்புகமே

டநோவு-தணிப்புப் பரோெோிப்பு
அறிவுமர டசமவ
(Palliative Care Advice Service)

நோங்கள் ஏற்கிடறோம் - உதவி டெமச: 1800 555 660

உங்களும ய பின்னூட் ல்கமே
எம்மு ன் பகிர்ந்துரகோள்ளுங்கள்
உங்களும ய பின்னூட் ல்கள் எெக்கு
இன்றியமெயோதமவ
ெின்னஞ்சல் - advice@pcas.org.au
ரதோமலடபசி - 1800 360 000

www.pcas.org.au

1800 360 000

கோமல 7 ெணி முதல் இரவு 10 ெணி வமர, வோரம் 7 நோட்கள்

விக்ட ோோிய அரசோங்கத்தின் உதவியு ன் ‘ரோயல் ரெல்பர்ன்
ெருத்துவெமன’யினோல் ந த்தப்படும் ‘டநோவு-தணிப்புப் பரோெோிப்பு
அறிவுமர டசமவ’ (Palliative Care Advice Service) எனும் திட் த்திற்கு
‘சுகோதோரத் திமணக்கேம்’ நிதியுதவியேிக்கிறது.

உங்களுக்குக் கிம க்கக்கூடிய வடிவுருவில் இந்த
ரவேியீட்டிமனப் ரபற 1800 360 000 எனும்
இலக்கத்திமன அமையுங்கள், டதமவப்படின் ‘டநஷனல்
ோிடல சர்வீஸ்’-ஐப் போவித்து 13 36 77 எனும் இலக்கத்திமன
அமையுங்கள், அல்லது <advice@pcas.org.au> எனும்
விலோசத்திற்கு ெின்னஞ்சல் ரசய்யுங்கள்
‘விக்ட ோோிய அரசோங்கம்’, 1 ட்ரரஷோி ப்டேஸ், ரெல்பர்ன் -இனோல்
அதிகோரம் அேிக்கப்பட்டு இது ரவேியி ப்படுகிறது.
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1800 360 000

கோமல 7 ெணி முதல் இரவு 10 ெணி வமர, வோரம் 7 நோட்கள்

விக்ட ோோிய ெோநிலம்
எங்கும் இருக்கும்
ஒவ்ரவோருவருக்குெோனது

வோழ்க்மகமய ெட்டுப்படுத்தும் டநோய்களு ன் வோழ்ந்துவருபவர்கள் ெற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தினரது
வோழ்க்மகத் தரத்திமன டெம்படுத்துவடத ‘டநோவு-தணிப்புப் பரோெோிப்’(palliative care)பின் டநோக்கம்.

இந்த ‘அறிவுமர டசமவ’யோனது விக்ட ோோிய ெோநிலத்தில் வோழும் ஒவ்ரவோருவருக்குெோனதோகும்.

வோழ்க்மகமய ெட்டுப்படுத்தும் டநோயு ன்
வோழ்ந்துவருகிறீர்கேோ?
வோழ்க்மகமய ெட்டுப்படுத்தும் டநோயு ன்
வோழ்ந்துவரும் ஒருவரும ய பரோெோிப்போேரோ,
குடும்ப அங்கத்தவரோ, நண்பரோ அல்லது
அயலவரோ நீங்கள்?
பின்வருவன டபோன்ற டகள்விகேில் எம்ெோல்
உங்களுக்கு உதவ இயலும்:

வோழ்க்மகமய ெட்டுப்படுத்தும் டநோயு ன்
வோழ்ந்துவரும் ஒருவரும ய ெருத்துவரோ,
ரசவிலியோ அல்லது ெற்ற சுகோதோரப்
பரோெோிப்பு டசமவ வைங்குநரோ நீங்கள்?
எெது சிறப்புத்துவ டநோவு-தணிப்பு ரசவிலி அல்லது
ெருத்துவரோல் பின்வருவனவற்மறப் டபோன்ற
வி யங்கேில் உங்களுக்கு உதவ இயலும்:
டநோயறிகுறிகமேக் கட்டுப்படுத்துதல்
ெருந்து போிந்துமரத்தல்

நோன் ஆதரவுதவியோக இருந்துவரும் நபருக்கு டநோவுதணிப்புப் பரோெோிப்பினோல் எவ்வோறு உதவ இயலும்?

வோய் வைியோய் உட்ரகோள்ளும் ெருந்துகமே
ஊசி மூலெோய் ஏற்றும் ெருந்துகேோக ெோற்றுதல்

ஒரு பரோெோிப்போேரோகப் பணியோற்றுவது குறித்த
தகவல்கமே நோன் எங்கு கோணலோம்?

சருெத்திற்குக் கீைோகத் ரதோ ர்ந்து
உட்ரசலுத்தப்படும் திரவங்கள்

தகுந்த டநோவு-தணிப்புப் பரோெோிப்பு டசமவ
ஒன்மறக கண் றிவது எப்படி?

ஊசி ஏற்றல்கள் (syringe drivers)
முடிவுகள்-டெற்ரகோள்ேல் ெற்றும் பரோெோிப்பு
குறித்த முன்கூட்டிய திட் ெி ல்.

என்னும ய வலி, குெட் ல் ெற்றும் மூச்ரசடுக்க
இயலோமெமயத் தணிக்க நோன் என்ன ரசய்யலோம்?
நோன் எமதப் பற்றிரயல்லோம் டயோசித்துத் திட் ெி
டவண்டும்?
டநோவு-தணிப்புப் பரோெோிப்மபப் பற்றி என்னும ய
சுகோதோரப் பரோெோிப்பு டசமவ வைங்குநரு ன் நோன்
எவ்வோறு டபசுவது?

1800 360 000

கோமல 7 ெணி முதல் இரவு 10 ெணி வமர, வோரம் ஏழு நோட்கள்

போிந்துமரகமே அேிக்கடவோ, ெருத்துவப்
பதிவுகமேப் போர்க்கடவோ, உள்ளூர்ப்பகுதி சுகோதோர
டசமவ வைங்குநர்கேல் அேிக்கப்படும்
பரோெோிப்பிமன ெோற்றடவோ எம்ெோல் இயலோது.

இலவசெோனது ெற்றும்
அந்தரங்கெோனது

www.pcas.org.au

