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இன் ஒரு முயற்சி

உங்களுக்கும் உங்கள் மருத்துவர் அல்லது 
பிற சு்காதாரப் பராமரிப்பு வழஙகுநருக்கும் 
பிரச்னைனயத் தீர்மாைிக்்க ச்ாதனை்கள் உதவும். 
மருந்து்கள் மறறும் நனைமுனற்கள் சபான்ற 
்சி்கசிசன்்கள் அதனைக் குணமாக்்க உதவு்லாம்

ச்ாதனை அல்லது ்சி்கசிசன்யால பக்்க 
வினைவு்கள் ஏறபடுமா? துல்லசியமறற முடிவு்கள் 
்கசினைப்பதற்காை வாய்ப்பு்கள் என்ை? இது சம்லதசி்க 
ச்ாதனை, சம்லதசி்க ்சி்கசிசன்்கள் அல்லது சவறு 
நனைமுனறக்கு வழசிவகுக்குமா?

்சி்கசிசன்க்கு பதசி்லா்க ப்லைைிக்கும் மாறறு வழசி்கள் 
உள்ைைவா எைக் ச்களுங்கள். ஆசராக்்கசியமாை 
உணவு்கனை உணபது அல்லது அதசி்க உைறபயிற்சி 
ச்ய்வது சபான்ற வாழக்ன்க முனற மாறறங்கள் 
பாது்காப்பாை மறறும் பயனுள்ை வழசி்கைா்க 
அனமய்லாம். 

நீங்கள் உைைடியா்கச ச்ாதனை, ்சி்கசிசன் அல்லது 
நனைமுனற ஒன்னறப் சபறவிலன்ல என்றால, 
உங்கள் நசின்ல சமா்மாகுமா – அல்லது சதறுமா 
என்று ச்களுங்கள்.

நீங்கள் ச்்லவிடுவது உங்கள் பணமா்க, 
உணர்ச்சியா்க அல்லது உங்கள் சநரமா்க 
இருக்்க்லாம். ்மூ்கத்தசிறகுச ஒரு ச்்லவு 
ஏறபடும்சபாது, அசச்்லவு நசியாயமாைதா அல்லது 
ம்லசிவாைசதார் மாறறடீு உள்ைதா?

எைக்கு உணனமயிச்லசய எைக்கு உணனமயிச்லசய 
இந்த ச்ாதனை, ்சி்கசிசன் இந்த ச்ாதனை, ்சி்கசிசன் 

அல்லது நனைமுனற அல்லது நனைமுனற 
சதனவயா? சதனவயா? 

ஆபத்துக்்கள் எனவ?ஆபத்துக்்கள் எனவ?

எைினமயாை, எைினமயாை, 
பாது்காப்பாை வழசி்கள் பாது்காப்பாை வழசி்கள் 

உள்ைைவா?உள்ைைவா?

நான் எதுவும் நான் எதுவும் 
ச்ய்யாவிடைால ச்ய்யாவிடைால 
என்ை நைக்கும்?என்ை நைக்கும்?

என்சைன்ைஎன்சைன்ை
ச்்லவு்கள்?ச்்லவு்கள்?

சமலும் த்கவலுக்குப் 
பார்னவயிைவும்  

choosingwisely.org.au

உனரயாை்லசில 
்க்லந்துச்காள்ளுங்கள் 
@ChooseWiselyAU

நு்கர்சவார் அறசிக்ன்க்கள் மூ்லம் உருவாக்்கப்படை உள்ைைக்்கத்தசின் தழுவல. ABIM 

அறக்்கடைனையின் உரிமத்தசின் அடிப்பனையில

Choosing Wisely Australia® என்பது சதனவயறற ச்ாதனை்கள், ச்ி்கசிசன்்கள் மறறும் நனைமுனற்கள் 
பறறசிய முக்்கசியமாை உனரயாைல்கனைத் சதாைங்க மருத்துவர்்கள், நு்கர்சவார் மறறும் சு்காதாரப் 
பஙகுதாரர்்களுக்கு உதவும் ஒரு முயற ச்ியாகும். உயர்தர பராமரிப்பில ்கவைம் ச்லுத்துவதன் 
மூ்லம், Choosing Wisely Australia ஆஸதசிசர்லசியாவின் மருத்துவக் ்கலலூரி்கள், ்ங்கங்கள் மறறும் 
்கழ்கங்கைால வழசிநைத்தப்படு்கசிறது, சமலும் NPS MedicineWise அதறகு வ்தசிச்ய்்கசிறது. 

உருவாக்்கத்தசின் சபாது துல்லசியமாை த்கவன்ல வழஙகுவதறகு நசியாயமாை ்கவைிப்பு எடுக்்கப்படு்கசிறது. 
இந்தத் த்கவல மருத்துவ ஆச்லா்னைக்கு மாறறா்கக்ச்காள்ைப்பைவிலன்ல, சமலும் மருத்துவ நசின்லனய 
நசிர்வ்கசிப்பதறகு அல்லது ்கணைறசிவதறகு முறறுமுழுதா்க இத்த்கவன்ல நம்பியிருக்்கக்்க்லா்காது. இந்தத் 
த்கவன்லச ்ார்ந்தசிருப்பதால அல்லது பயன்படுத்துவதால ஏறபடும் இழப்பு, ச்தம் அல்லது ்காயம் 
ஆ்கசியவறறுக்்காை அனைத்துப் சபாறுப்னபயும்(அ்லட ச்ியம் உடபை) Choosing Wisely Australia®  துறக்்கசின்றது. 
மழுனமயாை சபாறுப்புத்துறத்தன்ல choosingwisely.org.au. வன்லத்தைத்தசில வா ச்ியுங்கள்.   

ச்கள்வி்கள்ச்கள்வி்கள்
ஏசதனும் ச்ாதனை, ்சி்கசிசன் அல்லது நனைமுனற ஒன்னறப் ஏசதனும் ச்ாதனை, ்சி்கசிசன் அல்லது நனைமுனற ஒன்னறப் 
சபறுவதறகு முன் உங்கள் மருத்துவரிைம் அல்லது மறனறய சபறுவதறகு முன் உங்கள் மருத்துவரிைம் அல்லது மறனறய 
சு்காதாரப் பராமரிப்பு வழஙகுைரிைம் ச்கட்கப்பைசவணடியனவசு்காதாரப் பராமரிப்பு வழஙகுைரிைம் ச்கட்கப்பைசவணடியனவ
்சி்ல ச்ாதனை, ்சி்கசிசன் மறறும் நனைமுனற மசி்கச்சிறசிய அைவு 
நன்னமனயசய தரும். அத்துைன் ்சி்ல ்ந்தர்ப்பங்கைில, அனவ 
தீங்கசினைக்்கக்கூடும். 
5 ச்கள்வி்கனைப் பயன்படுத்துவதன் மூ்லம், இறுதசியில ்ரியாை அைவு 
பராமரிப்பு –  மசி்க அதசி்கமறறது மறறும் மசி்கக் குனறவாைது அல்லாத 
பராமரிப்பு, ்கசினைக்்கசிறாதா எை உறுதசிப்படுத்தசிக்ச்காள்ளுங்கள் 
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https://www.choosingwisely.org.au
https://twitter.com/ChooseWiselyAU
https://www.choosingwisely.org.au/terms-of-use

