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Receiving a Blood Transfusion –Tamil / தமிழ் 2 பக்கங்களில் 1-ஆம் பக்கம்

இரதத ஏற்றம் செய்துச்கொள்வததப் பற்றிய த்க்வல்்கள:
இரததம் ஏற்றம் செய்துச்கொளள வ்வண்டிய வதத்வ உங்களுககு ஏன் எழககூடும், மறறும் இசெமயததில் நீங்கள 
என்்ன எதிரபொரக்க வ்வண்டும் என்பததப் பற்றி இத த்க்வல் ஏடு ்விளககு்கி்றது. 

இரததம் ஏற்ற வ்வண்டிய வதத்வ எ்னககு ஏன் எழககூடும்?
்கீழ் ்வரும் தருணங்களில் இரததம் ஏற்ற வ்வண்டிய வதத்வ உங்களுககு  எழககூடும்:
> அறுத்வெி்கிசதெயின் வபொது, குழநதத பி்றப்பின் வபொது அல்்லது பொொியசதொரு ்விபததின் ்கொரணமொ்க 

அதியளவு இரததததத நீங்கள இழககும்வபொது
> இரும்புசெதது அல்்லது வ்வறு த்வட்டமின்்களொல் மடடும் குணப்படுதத்விய்லொத இரதத வெொத்க வநொய் 

(இரததசெி்வப்பணுக்களின் வபொதொதம) இருககும்வபொது.
> வபொதுமொ்ன அளவு இரதத ெி்வப்பணுக்கதள உங்கள ெொீரததி்னொல் உறபததி செய்ய இய்லொதவபொது. 

எலும்பு மஜதஜை (bone marrow) பிரசெித்னயின் ்கொரணமொ்க அல்்லது 'ச்கவமொசதரபி' எ்னப்படும் புறறுவநொய்ச 
ெி்கிசதெயின் ்விதளவு்களின் ்கொரணமொ்க இது இருக்க்லொம்.  

இரததம் ஏறறுதல்்களின் ச்வவவ்வறு ்வத்க்கள யொத்வ?
தொ்னததின்மூ்லம் சப்றப்பட்ட இரததம் ச்வவவ்வறு பகுதி்கள்கப் பிொிக்கப்படடு ்விவெ்டமொ்ன தப்கள அல்்லது 
வபொததல்்களில் அத்டக்கபடடு இருப்பில் த்வக்கப்படு்கின்்ற்ன. இநத 3 பிரதொ்னமொ்ன பகுதி்களில் பின் 
்வருபத்வ உளள்டஙகும்:

> திசுக்களுககும், உறுப்புக்களுககும் பிரொண ்வொயுத்வச சுமநது செல்லும் இரதத ெி்வப்பணுக்கள
> இரததக ்கெித்வ நிறுதத உதவும் 'இரதத ்வடடு்கள' (platelets)

> இரதத உத்ற்விறகுத வதத்வப்படும் கூறு்கதளயும் (இத்வ இரததகக ்கெித்வ நிறுதத உதவும்), மறறும் இதர 
புரதங்கள (proteins) மறறும் வநொசயதிரப்பு ்வஸ்துக்கதளயும் (antibodies) ச்கொண்டுளள 'இரததநீர' (plasma).

இரதத ஏற்றம் செய்துச்கொள்வதில் உளள ஆபததுககூறு்கள யொத்வ?
உ்ல்கிவ்லவய மி்கப் பொது்கொப்பொ்ன இரதத ்வழங்கல் முத்ற்களில் ஒன்த்ற அவுஸ்திவரலியொ ச்கொண்டுளளது, 
ஆ்னொலும் அத்னதது மருதது்வ செயல்முத்ற்களிலும் உளளது வபொ்ல இரததம் ஏற்றலில் ஆபதது இல்்லொமல் 
இல்த்ல. 
பின் ்வரு்வ்ன இரததம் ஏற்றலில் உளள மி்கப் சபொது்வொ்ன ஆபதது்களொகும்:

> மிதமொ்ன சுரம் அல்்லது வதொல் ச்கொப்புளங்கள
> திர்வ ்வஸ்து உ்டலில் அதி்கமொ்வதன் ்கொரணமொ்க, கு்றிப்பொ்க ்வயதொ்ன்வர்கள மறறும் இதயப் பிரசெித்ன 

உளள்வர்களுககு, ஏறபடும் சு்வொெச ெிரமங்கள. 

இரததம் ஏறறு்வதொல் ஏறபடும் மி்கக குத்ற்வொ்ன ஆபதது்களில் உளள்டஙகு்வ்ன:

> உங்களுககுப் 'சபொருநதொத' இரததம் ஏற்றப்படு்வது.
> மி்கவும் ்வி்னயமொ்ன எதிர்வித்ன்கள, உதொரணமொ்க, ஒவ்வொதம அல்்லது தீ்விர நுதரயீரல் ்கொயம்.
> வநொய்தசதொறறு்கள ்க்டததப்படு்வது, உதொரணமொ்க, நுண்ணுயிர்கள அல்்லது த்வரஸ் ்கிருமி்கள.

எதிர்வித்ன்கள ஏறபடு்கின்்ற்ன்வொ என்று உன்்னிப்பொய்க ்க்வ்னிக்கவும் உ்ட்னடியொ்கச செயல்ப்டவும் 
பணியொளர்களுககுப் பயிறெியளிக்கப்படு்கி்றது. 

இரதத ஏற்றம் செய்யப்படு்வது எப்படி?
சபொது்வொ்க உங்களது புஜைம் அல்்லது த்கயில் சமன்தமயொ்ன பிளொஸ்டிக குழொய் ஒன்த்றப் பயன்படுததி 
இரததநொளம் ்வழியொ்க இரததம் செொடடு செொட்டொ்க உடசெலுததப்படும். 

ஒவச்வொரு இரததப் சபொதி(unit)தயயும் உடசெலுதத 4 மணி வநரம் ்வதர ஆ்க்லொம், ஆ்னொலும் வதத்வப்பட்டொல் 
இன்னும் ்விர்வொ்கக ச்கொடுக்க்லொம். 

வெொதத்னக்கொ்க மொதிொி இரததம் எடுககும்வபொதும், உங்களுககு இரதத ஏற்றம் செய்யப்படு்வதறகு முன்பொ்கவும் 
உங்களுத்டய அத்டயொளதததப் பற்றிய ்க்றொரொ்ன வெொதத்ன்கதள மருதது்வப் பணியொளர்கள வமறச்கொள்வர. 
உங்களுத்டய அத்டயொளப் படத்டதய அணிநதுச்கொள்வதும், வ்கடகும்வபொது உங்களுத்டய முழுப் 
சபயதரயும் பி்றநத தி்கதிதயயும் செொல்்ல வ்வண்டியதும் முக்கியம். த்வ்றொ்ன இரததம் (இன்ச்னொரு்வருககுக 
ச்கொடுப்பதற்கொ்க உளள இரததம்) உங்களுககுத தரப்படு்வததத தடுக்கவ்வ இப்படிச செய்யப்படு்கி்றது. 
பணியொளர்கள உங்களது அத்டயொளததித்னச வெொதிககும்வபொது பிரசெித்ன ஏதும் இருநதொல் அதத 
ச்வளிப்பத்டயொ்கத சதொி்வியுங்கள. உங்கதளப் பற்றிய ்விபரங்கள (எழுததுக்கள உளள்டங்க) 100 ெதவீதம் 
ெொியொயொ்க இருப்பதத உறுதிப்படுததுங்கள.



Receiving a Blood Transfusion –Tamil / தமிழ் 2 பக்கங்களில் 2-ஆம் பக்கம்

இரதத ஏற்றம் செய்யப்படும்வபொது எ்னககு எப்படியிருககும்?
இரதத ஏற்றம் செய்யப்படும்வபொது சபரும்பொன்தமவயொருககு ்விததியொெமொ்ன  உணரவு்கள இருக்கொது. 
ெி்லருககு மிதமொ்ன சுரம், குளிர அல்்லது  ச்கொப்புளங்கள ஏறப்டககூடும். சபொது்வொ்க, மிதமொ்ன எதிர்வித்ன 
அல்்லது ஒவ்வொதம இ்வற்றிறகுக ்கொரணமொகும். மருநது்கள மூ்லமொ்க (சுரதததக குத்றக்க), அல்்லது 
இரததததத இன்னும் சமது்வொ்கக ச்கொடுப்பதன் மூ்லமொ்க இதறகுச ெி்கிசதெயளிக்க்லொம். 

இரதத ஏற்றததின்வபொது பிரசெித்ன்கள ஏதும் ஏறபடு்கின்்ற்ன்வொ என்று பணியொளர்கள உங்கதள 
உன்்னிப்பொ்கக ்கண்்கொணிப்பர. அவ்வப்வபொது த்வ்றொமல் உங்களுத்டய நொடிததுடிப்பு, இரதத அழுததம் 
மறறும் உ்டலின் இயல்ச்வப்பநித்ல ஆ்கிய்வறத்றச வெொதிப்பதத இது கு்றிககும். இரதத ஏற்றததின் வபொது 
உங்களுககுச ெி்றிதளவ்வ சு்கமில்்லொமல் இருப்பது வபொல் இருநதொலும், தயக்கமின்்றி வநரடியொ்க அதத தொதிககுத 
சதொியப்படுததி்வி்ட வ்வண்டியது முக்கியம்.

இரதத ஏற்றம் வ்வண்்டொம் என்று என்்னொல் மறுக்க இயலுமொ?
ெி்கிசதெ எடுததுகச்கொள்வது உங்களது ்விருப்பம். வ்வண்்டொம் என்று மறுககும் உொிதம உங்களுககுளளது, 
ஆ்னொல் அப்படிச செய்்வதறகு முன்பு இதன் பின்்விதளவு்கதள நீங்கள முற்றிலும் ்விளங்கிகச்கொளள வ்வண்டும். 
இரதத ஏற்றம் வ்வண்்டொம் என்று நீங்கள செொல்்வதறகுக ்கொரணம் ஏதுமிருநதொல், தயவு செய்து உங்கள 
மருதது்வருககு அததத சதொி்வியுங்கள. 

உங்கள மருதது்வொி்டம் நீங்கள வ்கட்க வ்வண்டியது
 இரதத ஏற்றம் எ்னககு ஏன் வதத்வப்படு்கி்றது?
 என்னுத்டய ்வி்டயதததப் சபொறுதத்வதர எ்னககுளள ஆதொயங்கள மறறும் ஆபததுககூறு்கள யொத்வ?
 வ்வச்றநத ்விருப்பதசதொிவு்களொ்வது உளள்ன்வொ?
 உங்களுககுப் புொியொத ்வி்டயங்கள, நீங்கள ்க்வத்லப்படும் ்வி்டயங்கள அல்்லது ்விளக்கிச செொல்்லப்ப்ட 

வ்வண்டும் என்று நீங்கள ்விரும்பும் ்வி்டயங்கள.
திட்டமி்டப்பட்ட அறுத்வெி்கிசதெ ஒன்த்ற நீங்கள வமறச்கொண்டீர்களொ்னொல்:

 இரதத ஏற்றம் செய்துச்கொளள வ்வண்டிய எ்னது வதத்வதயக குத்றககும் ்விதததில் நொன் செய்யககூடிய 
ஏதும் உளளதொ?

 இரதத வெொத்க அல்்லது இரும்புசெததுக குத்றவு எ்னககு ஏறப்ட ஆரம்பிததிருக்கி்றதொ, மறறும் இதத 
எவ்வொறு ெொி செய்ய இயலும்? 

 இநத அறுத்வெி்கிசதெயின் வபொது நொன் இழககும் இரதததததச வெ்கொிதது அததத திரும்பத தர இயலுமொ?

உங்கள மருதது்வொி்டம் நீங்கள செொல்்ல வ்வண்டியத்வ
 இரதத ஏற்றம் வ்வண்்டொம் என்று நீங்கள மறுப்பதறகு உங்களி்டமிருககும் ்கொரணம் ஏதும் 
 ்க்டநத ்கொ்லததில் இரதத ஏற்றம் செய்துச்கொளளும்வபொது ஏறபடடிருநத எதிர்வித்ன அல்்லது பிரசெித்ன ஏதும் 
 இரதத ஏற்றம் செய்துச்கொள்வதற்கொ்ன ்விவெ்ட வதத்வ்கள ஏதும்
 இரததப்வபொகத்க அதி்கொிக்கக கூடிய ‘இரதத சமலிதொக்கி’ (blood thinners) மருநது்கள எததயும் நீங்கள 

எடுததுகச்கொண்டிருநதொல் (‘ஆஸ்ப்ொின்’ (aspirin), ‘்வொரபொொின்’ (warfarin), ‘கவளொபிவ்டொகசரல்’ (clopidogrel), 
‘அபிக்ஸபொன்’ (apixaban), ‘்டபி்கொடரன்’ (dabigatran), ‘ொி்வரொக்ஸபொன்’ (rivaroxaban) வபொன்்ற மருநது்கள). 
நீங்கள அறுத்வெி்கிசதெ வமறச்கொண்்டொல், அறுத்வச்கிசதெககு முன்பொ்க இநத மருநது்கதள நிறுதத 
வ்வண்டுமொ என்றும், எப்வபொது நிறுதத வ்வண்டும் என்றும் உங்கள மருதது்வதரக வ்களுங்கள. தயவு செய்து 
நித்ன்வில் ச்கொளளுங்கள, உங்களுத்டய பொது்கொப்தப முன்்னிடடு, இநத முடித்வ உங்களது மருதது்வரதொன் 
எடுக்க வ்வண்டும், ஏச்ன்னில் இ்வறத்ற நிறுதது்வதொல் ்கித்டககும் ப்லன்்கதள ்வி்ட ஆபதது அதிமொ்க 
இருக்கககூடும்.   

 வ்வச்றநத மருநது்கதளயொ்வது (மூலித்க மருநது்கள உடப்ட), மறறும் வநரடியொ்க ்வொங்கககூடிய மருநது்கள 
(மருநதுச ெீடடு இல்்லொமல்) எததயொ்வது நீங்கள எடுததுகச்கொண்டிருநதொல் - ஏச்ன்னில் இ்வற்றில் ெி்ல 
இரததததத சமலிதொககுபத்வயொ்க இருக்கககூடும்.

இரதத ஏற்றம் செய்துச்கொள்வததப் பற்றி வ்வச்றநதக ்க்வத்லயும் எ்னககு 
இருநதொல் என்்ன செய்்வது?
வ்வச்றநதக ்கொிெ்னங்களொ்வது உங்களுககு இருநதொல், அத்வ எவ்வளவுதொன் ெி்றியத்வ என்று நீங்கள 
நித்னததொலும், நீங்கள உங்களுத்டய மருதது்வர, தொதி அல்்லது மருதது்வசெியு்டன் வபெ வ்வண்டும். 

வம்லதி்கத த்க்வல்்களுககு:
உங்களுககு இதணய ்வெதி இருநது இரதத ஏற்றம் கு்றிதது நீங்கள 
வமலும் சதொிநதுச்கொளள ்விரும்பி்னொல், www.mytransfusion.com.au 
எனும் ்வத்லததளம் உங்களுககுப் பய்னளிப்பதொ்க இருக்கககூடும்.
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*SA Health Safety and Quality Community Advisory Group (SQCAG).
நு்கரவ்வொர மறறும் ெமூ்கததி்னருக்கொ்க இநத ஆ்வணம் ஆ்கஸ்டடு 2016-இல் 
SQCAG*-யி்னொல் மீளபொரத்வயி்டப்படடு ஆவமொதிக்கப்படடுளளது. வநொயொளி்களுக்கொ்ன ்வி்டயங்கள ்கித்டககுமி்டம்:

www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue
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