
பாதுகாபபபில்  
உஙகள் பங்க 
புரிந்து ககாள்ளுதல்:
வாடிக்கயாளரகள் 

மற்றும் குடும்பஙகள்

குழந்்த மமம்பாட்டு திட்்டம்

ஹாலந்து பளூரவபியூ குழந்்தகள்  
மறுவாழ்வு மருத்துவம்ை 
150 மகஇல்மகார சா்ல, க்டாராணம்டா, ஒண்டாரிமயா M4G 1R8
கதா்லமபசி: 416-425-6220 கட்்டணமில்லா இலவச  

அ்ழபபு: 800-363-2440  
கதா்லநகல்: 416-425-6591 | மினைஞசல்: info@hollandbloorview.ca

www.hollandbloorview.ca

ஹாலந்து பளூரவபியூ குழந்்தகள் 
மறுவாழ்வு மருத்துவம்ை பற்்ி
ஹாலந்து பளூரவபியூ குழந்்தகள் மறுவாழ்வு 
மருத்துவம்ையாைது கு்்பாடுகள் உள்ள 
குழந்்தகளின வாழ்க்கயபி்ை மமம்படுத்துவதில் 
கவைம் கசலுத்திவரும் கை்டாவபின மாகபரும் 
குழந்்தகள் மறுவாழ்வு மருத்துவம்ையாகும். 

பயனபாட்டு ஆராய்சசி, கற்பபித்தல் மற்றும் கற்்ல், 
மற்றும் வாடிக்கயாளர மற்றும் குடும்பம் 
்மயபபடுத்தபபட்்ட பாதுகாபபு ஆகியவற்்ில் 
மஹாலணட் பளூரவபியூ ஒரு உலகளாவபிய த்லவர. 

நாஙகள கபருமூ்ள வாதம், மூ்ளயதிர்சசி உட்பட்்ட 
மரபணுசாராத மூ்ளககாயம், த்சநார மதயவு, 
உ்டல் உறுபபு துணடிககபபட்்ட, கால்-்க வலிபபு, 
ஸ்பைா பபிஃபபி்டா (மூ்டபப்டாத முதுகுத்தணடு 
கு்்பாடு), கீல்வாதம், பபிளவுபட்்ட உதடு மாற்றும் 
தா்்ட பபிர்சச்ை, ஆட்டிசம் மற்றும் பபி் உ்டல் 
மற்றும் வளர்சசி கு்்பாடுகள் மபான் கு்்பாடுள்ள 
குழந்்தகளுககாை ஒரு மாகாண ஆதார மாற்் 
பாதுகாபபு மச்வ ்மயம் ஆகும். 

ஊைமுற்் குழந்்தகளுககாை சாத்தியமாை 
உலகத்்த உருவாககுவமத எமது மநாககம் ஆகும். 

[1326.17]

எந்த மச்வயபி்ையும் 
அல்லது 
பராமரிபபபி்ையும் 
வழஙகும் முன 
நாஙகள இரு வபிதமாை 
வாடிக்கயாளர 
அ்்டயாள 
வபிவரஙக்ள 
எபமபாதும் 
மகட்மபாம். இந்த 
ந்்டமு்் சரியாை 
வாடிக்கயாளர 
எபமபாதும் சரியாை 
மச்வ, கசயல்மு்் 
அல்லது மருந்தி்ை 
ஒவகவாரு மு்்யும் 
கபறுகி்ாரா எனப்த 
உறுதி கசயகி்து.

ஒவகவாரு 
மு்்யும்

எனனு்்டய 
அ்்டயாள  
வபிவரம்

கபயர:
பபி்ந்த மததி:
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மருந்து பாதுகாபபு 
உஙகளு்்டய மருந்து பாதுகாபமப ஹாலந்து 
பளூரவபியூவபின முனனுரி்ம ஆகும். மருந்து 
எடுத்துகககாள்வதில் ஏற்படும் பபி்ழக்ள தடுகக இந்தக 
கு்ிபபுக்ளப பபினபற்்வும்.

• ஒவகவாரு வரு்கயபினமபாதும் உஙகள் / உஙகளு்்டய 
குழந்்தயபின எதிர மருந்துகள் மற்றும் மூலி்க 
்வத்தியம் உட்ப்ட தற்மபா்தய மருந்தின புதுபபபித்த 
பட்டிய்லக ககாணடு வாருஙகள்

• மருத்துவம்ைககு வரும் ஒவகவாரு 
வரு்கயபினமபாதும் மருந்து சமரசம் (மமடி்சமகஷன 
ரீகனசிலிமயஷன) முடிககபபடுகின்து. உஙகளு்்டய 
குழந்்த எடுத்துக ககாணடிருககும் மருந்துகள் 
பற்்ி உஙகள் ஆமராககிய பராமரிபபு குழுவபிற்கு 
கதரிவபிபபதற்கு மருந்து சமரசம் (கமடிமகஷன 
ரீகனசிலிமயஷன) ஒரு சி்ந்த வழியாகும். 

• மருந்துகள் பற்்ியும் ஏன அ்வகள் உஙகளுககு 
/ உஙகள் குழந்்தககு பரிந்து்ரககபபட்்டக 
ககாணடிருககின்து எனபது பற்்ிய மகள்வபிக்ளயும் 
மகளுஙகள்.

• ஹாலந்து பளூரவபியூ அ்ைத்து மருந்துக்ளயும்  
ஒமர மருந்தகத்திலிருந்து வாஙகி பயனபடுத்துமாறு  
                பரிந்து்ரககி்து. இது உஙகள்  
                   சமுதாய மருந்தாளர அ்ைத்து  
                     பரிந்து்ரபபுக்ளப பற்்ியும்  
                     அ்ிந்திருபப்த உறுதிகசயகி்து.

உஙகள் பாதுகாபமப  
ஹாலந்து பளூரவபியூவபின 
முனனுரி்ம ஆகும்.

நீஙகள், உஙகள் குடும்பம் மற்றும் 
மருத்துவம்ையபில் உள்ள 
அ்ைவருககும் பாதுகாபபாை 
சூழ்ல உருவாகக உதவுவதற்காக 
இந்த உதவபிககு்ிபபுக்ளப 
பபினபற்்வும்.

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

• நீஙகள் மருத்துவம்ையபிலும் வாடிக்கயாளர 
அ்்ககுள்ளும் நு்ழயும்மபாது, உணவு அருந்துவதற்கு 
முன மற்றும் பபினைர, கழிவ்்யபி்ை பயனபடுத்திய 
பபி்கு மற்றும் இருமல் அல்லது தும்மலுககுப பபி்கு 
சுத்திகரிபபான அல்லது மசாபபு மற்றும் தணணரீு்டன 
உஙகள் ்கக்ளக கழுவவும்.

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

• நீஙகள் மநாயவாயபபட்டிருந்தால், நீஙகள் 
மருத்துவம்ை அபபாயபினகமனட்டி்ை மறுபதிவு 
கசயய மநரலாம் எனபதால் மருத்துவம்ை்ய 
அ்ழககவும். 

• உஙகள் உ்டல்நல பராமரிபபாளரி்டம் அவர சுத்தபபடுத்தி 
உள்ளாரா அல்லது ்கக்ள கழுவபிவபிட்்டாரா எனப்த 
மகளுஙகள்.

வபிழுத்ல தடுத்தல்
• நீஙகள் / உஙகள் குழந்்த வபிழும் ஆபத்து இருபபதாக 

உணரந்தால் உஙகள் மருத்துவரி்டம் கதரிவபியுஙகள். 
உஙகள் முதல் அமரவுககு முன வபிழாமல் தடுகக 
உஙகளின உத்திகள் எனை எனப்தப பற்்ி 
வபிவாதிககவும்.

• காத்திருககும் அ்்கள் மற்றும் மருத்துவ அ்்களில் 
உஙகள் குழந்்த்ய மமற்பார்வ கசயயவும்.

• நீஙகள் / உஙகள் குழந்்த உஙகளு்்டய சிகி்ச்ச 
அமரவுககு கபாருத்தமாை காலணபி அணபிந்துள்ளரீகளா 
எனப்த உறுதி கசயயவும். 

• பாதுகாபபற்் நி்ல்மகள் மற்றும் எந்தகவாரு 
சம்பவஙக்ளயும் ஊழியரகளுககு கதரிவபிககவும்.

வாடிக்கயாளரகள் மற்றும் 
குடும்ப உறுபபபிைரகள் மருந்து 
பபி்ழகள் ஏற்படுவ்த தடுகக 
உதவ இயலும்.

வாடிக்கயாளரகளின 
அ்்டயாளம் 
முதல் வரு்கமயா அல்லது ஒவகவாரு வரு்டத்திலும் 
பல்மவறு மு்் வரு்க புரிந்தாலும், ஒவகவாரு 
வரு்கயபினமபாதும் உஙகள் உ்டல்நலக குழுவபின 
அ்ைத்து உறுபபபிைரகளும் உஙகளு்்டய / உஙகள் 
குழந்்தயு்்டய இரு அ்்டயாள வபிவரஙக்ள 
மகட்பாரகள். அ்்டயாள வபிவரஙகள் பபினவருவைவற்்் 
உள்ள்டககியதாக இருககலாம்: கபயர, பபி்ந்தநாள், 
கதா்லமபசி எண, வடீ்டு முகவரி, சுகாதார அட்்்ட எண.

நீஙகள் / உஙகள் குழந்்த ஒவகவாரு மு்்யும் சரியாை 
மச்வயபி்ையும், சரியாை சிகி்ச்சயபி்ை கபறுவ்தயும் 
இது உறுதி கசயகி்து. 

மபசுஙகள் 
ஹாலந்து பளூரவபியூ உஙகள் குழந்்தககு அளிககபபடும் 
சுகாதார பராமரிபபு மச்வ பாதுகாபபாக இருபப்த  
உறுதி கசயய க்ட்மபபட்டுள்ளது, உஙகளுககு எமதனும் 
கவ்ல இருபபபின, தயவுகசயது உஙகள் குழந்்தயபின 
சுகாதாரப பாதுகாபபுக குழுவபின உறுபபபிைரு்டன மபசவும், 
அல்லது மநாயாளி பாதுகாபபு மமலாளரி்டம் மபச 
மவணடும் எனறு மகட்கவும். 

ஏமதனும் மகள்வபிகள் அல்லது 
கவ்லகள் இருபபபின தயவுகசயது 
மநாயாளியபின பாதுகாபபு 
மமலாள்ர 416-425-6220  
Ext. 6235 எனனும் எணணபில் 
கதா்டரபு ககாள்ளவும்
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