
 
 

 
  

எனககுள்ள 
‘சு்கா்ாரப் பராமரிப்பு 
குறித் உரிறம்கள’ 
(My Healthcare Rights) 

அறிவுத்திறன் குறறபாடு 
உள்ளவர்களுக்கான ஒரு வழி்காட்டி 

(A guide for people with cognitive impairment      ) 



  

     

 

 

 

 

 
 

‘ஆஸ்திரேலிய சுகா்ாேப் போமேிப்பு உேிமமகள் 
சாசன’(Australian Charter of Healthcare Rights)த்தில் சுருககமாகக 
காணபபிககப்பட்டுள்்ளம்ப் ரபால, சுகா்ாேப் போமேிப்மபப் 
பபறும் காலத்தில் பாதுகாப்பாக இருப்ப்ற்கும், ஆ்ேவு்வபி 
அ்ளிககப்படுவ்ற்குமான உேிமம அறிவுத்திறன் குமறபாடு 
உள்்ளவரகளுககு இருககதிறது. 

அனைத்து வனைப்பட்ட சுைாதாரப ்பராமரிபபு 
சூழலைளிலும் இருப்பவரைளுக்கு 
உளள உரினமைள யானவ என்பனத 

‘ஆஸ்திரரலிய சு்கா்ாரப் பராமரிப்பு 
உரிறம்கள சாசனம்’ (Australian  Charter  of  
Healthcare  Rights) வி்ளககு்கதிறது. 

சுைாதாரப ்பராமரிபன்பப ப்பற்றுவரும் 
ைாலத்ததில, நீஙைளளா, நீஙைள ்பராமரித்து 
வரும் ஒருவளரா எனைபவலலாம் 
எததிர்பாரக்ைலாம் என்பனத இநத ‘சாசைம்’ 
விளக்ைதிச் பசாலைதிறது. 

அறிவுத்திறன் குமறபாடு உள்்ளவரகள், போமேிப்பா்ளரகள், 

குடும்பத்தினர மற்றும் ஆ்ேவு்வபி அ்ளிப்பவரகள் 

ஆகதிரயாருககான்ாகும் இந் வழிகாட்டி. மருத்துவமனை 

அல்லது மற்ற சுகாதாரப் பராமரிப்பு சூழலகளில நீஙகள் இருக்கும் 

கா்லத்ததில உஙகனளப் பாதுகாப்பாகவும், ஆதரவுதவிகனள 

நீஙகள் பபறும் நதின்லயிலும் னவத்ததிருப்பனதப் பற்றறிய மம்லததிகத் 

தகவலகனள அளிப்பது இநதத் தகவல ஏட்டின் மநாக்கமாகும். 

‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 2 



  

 
  

 
   

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

‘அறிவுத்ததிறன குனற்பாடு’ 
எனறால எனை? 
‘மற்திர�ாய்’ (dementia), ‘சித்பபிேமம’ (delirium), ‘பபிறப்பபிற்குப் 
பபிறகு ஏற்படும் மூம்ளச் ரச்ாேம்’ (acquired brain injury), 
‘பககவா்ம்’ (stroke) அல்லது ‘அறிவுசார இயலாமம’ (intellectual 
disability) ஆகதிய �திமலக்ளின் காேணமாக எந் வய்திலும் 
ஒருவர அறிவுத்திறன் குமறபாட்டுடன் வாழககூடும். 

மற்திர�ாமயப் ரபால, அறிவுத்திறன் குமறபாடு என்பது 
�திேந்ேமான்ாக இருககலாம், அல்லது சித்பபிேமமமயப் 
ரபால ்ற்காலிக அனுபவமாக இருககலாம். 

ஞாபக சக்ததி, உணர்சசறி-மவகஙகள், சறிநததித்தல அல்லது 
பதாடரபாடலபகாள்ளல மபான்்றவற்றறில அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாடு 
உள்ளவரகளுக்கு சறிரமஙகள் இருக்க்லாம். அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாட்டில 
பவவமவறு வனககள் உள்ளை, மறறும் ஒவபவாருவருக்கும் இதைால 
ஏறபடும் அனுபவம் பவவமவ்றாைதாக இருக்கும். 

ம்றததிமநானய உள்ளடக்கதிய, தறசமயம் உள்ள அ்றறிவுததி்றன் 
குன்றபாடு ஒன்றுடன் வாழ்நதுவரும் ஒருவருக்கு அவர 
மருத்துவமனையில இருக்கும் கா்லத்ததில சறித்தபிரனம 
ஏறபடுவதறகாை சாத்ததியம் அததிகம் இருக்கதி்றது. 

‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 3 



  

  
 

 
 

    
   

 
 

  

 
 

 
  

   
 

 
  

நான பதரிநதுபைாளள 
ளவண்டிய வி்டயஙைள எனை? 
அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாடு உள்ளவரகளுக்கு உயரதர 
சுகாதாரப் பராமரிப்னப அளித்து அவரகனளப் பாதுகாப்பாக 
னவததிருக்கமவண்டிய மதனவப்பாடு சுகாதாரப் பராமரிப்பு 
மசனவகனள வழஙகும் சூழலகளில உள்ளவரகளுக்கு இருக்கதி்றது. 

தீஙகுகளிலிருநது மக்கனளப் பாதுகாக்கவும், சுகாதாரப் பராமரிப்பின் 
தரத்ததினை மமம்படுத்துவதறகுமாை எட்டு ‘மதசறிய சுகாதார மசனவப் 
பாதுகாப்பு மறறும் தர நதிரணயஙகள்’ (National Safety and Quality 
Health Service Standards) ஏறபடுத்தப்பட்டுள்ளை. மநாயாளிகளுக்காை 
பராமரிப்பின் தர அளவினை இநதத் ‘தர நதிரணயஙகள்’ 
தீரமாைிக்கதின்்றை, மறறும் சுகாரதார பராமரிப்பு சூழலகளில இனவ 
கட்டாயமாக நனடமுன்றப்படுத்தப்பட்டிருக்க மவண்டும். 

சுகா்ாேப் போமேிப்பு சூழல்க்ளில் அறிவுத்திறன் குமறபாடு 
உள்்ளவரகம்ளப் பாதுகாப்பாகவும், ஆ்ேவு்வபிகள் அ்ளிககப்படும் 
�திமலயபிலும் மவத்திருப்ப்ற்காக இமணவாய்ப் பணியாற்றும் 
பவவரவறு குழுவபினரகள் இருககதிறாரகள். அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாடு 
உள்ள நபர, பராமரிப்பாளரகள், குடும்ப அஙகத்தவரகள் மறறும் சுகாதாரப் 
பராமரிப்புப் பணியாளரகள் ஆகதிமயார இததில உள்ளடஙகுவர. 

பமாழிபபயரததுமேப்பா்ளரகள் மற்றும் 
பமாழிபபயரப்பு ரசமவகம்ளப் பபறும் 
உரினம உஙகளுக்கு இருக்கதி்றது. இந் 
ரசமவகள் உஙகளுககுத ர்மவயா என்பனத 
சுகாதாரப் பராமரிப்புப் பணியாளரகள் 

பதரிநதுபகாள்ளமவண்டியது மிக முக்கதியம். 

‘பமாழிபபயரப்பு மறறும் பமாழிபபயரத்துனரப்பு மசனவகள்’ 
நாளுக்கு 24 மணி மநரமும், வாரம் 7 நாட்களும் கதினடக்கும்: 131 
450-ஐ அனழயுஙகள். 
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எனைால எனை 
பசயய முடியும்? 
சித்பிரறமறய உள்ளடக்கதிய 
அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ளவர்கள 

பின்வரும் விடயஙகனள உஙகளுனடய மருத்துவரகள், பசவிலியரகள் 
மறறும் இதர சுகாதாரப் பராமரிப்புப் பணியாளரகளுக்குத் 
பதரிவிப்பதறகாை உரினம உஙகளுக்கு இருக்கதி்றது: 

■	 எவபவாரு சமயத்ததிலும் நீஙகள் வழனமயாக இருப்பனதப் 
மபான்்ற உணரவு உஙகளுக்கு இல்லாமல இருநதால, அனத 

■	 உஙகளுக்குத் மதனவப்படும் உதவி என்ை என்பனத 
■	 உஙகளுக்கு முக்கதியமாை விடயஙகள் எனவ என்பனத 
■	 சறிகதி்சனசகனளப் பற்றறிய உஙகளுனடய விருப்பத்பதரிவுகனள 
■	 உஙகளுக்காை ‘முன்கூட்டிய பராமரிப்புத் ததிட்ட’(advance care 

planning)த்னதப் பற்றறி 
■	 நீஙகள் உட்பகாண்டுவரும் எவபவாரு மருநதுகனளப் பற்றறியும். 

அ்றறிவாரநத சம்மதத்னத அளிக்க உஙகளால இயலுமாகும் வனகயில, 
உஙகளுனடய நதின்லனயப் பற்றறியும், மசாதனைகள் மறறும் 
சறிகதி்சனசகளிைால கதினடக்கவல்ல ப்லன்கள் மறறும் இவற்றறிைால 
ஏறபடக்கூடிய ஆபத்துகள் ஆகதியவறன்றப் பற்றறியுமாை பதளிவாை 
தகவலகனளப் பபறும் உரினம உஙகளுக்கு இருக்கதி்றது. 

முடிவுகனள மமறபகாள்ளும் பசயலபாட்டில பஙமகறகவும், இததில 
ஆதரவுதவி அளிக்கப்படுவதறகுமாை உரினம உஙகளுக்கு 
இருக்கதி்றது. உஙகளால சறிகதி்சனசக்கு்ச சம்மததிக்க இய்லவிலன்ல 
என்்றால, அவசர-நதின்லகள் தவிரநத மற்ற மவனளகளில, உஙகளுனடய 
‘பததி்லாள்’ (substitute) அல்லது சட்டரீததியாை முடிபவடுப்பாளரிடமிருநது 
மசனவப் பணியாளரகள் சம்மதம் பப்றமவண்டியது கட்டாயமாகும். 

நீஙகள் விரும்புகதிறீரகள் என்்றால, உஙகளுனடய பராமரிப்பாளர, 
குடும்ப அஙகத்தவர ஒருவர அல்லது ஆதரவுதவியாளர ஒருவர 
ஈடுபாடு பகாள்ளமவண்டும் என்று மகட்கும் உரினம உஙகளுக்கு 
இருக்கதி்றது. 

பாதுகாப்பாை, அனமததியாை மறறும் மததிப்பு-மரியானத மிக்க 
சூழலில நடத்தப்படுவதறகாை உரினம உஙகளுக்கு இருக்கதி்றது. 

உஙகனளப் பராமரித்துவரும் மபாது எதுவும் தவ்றாக நடநதுவிட்டால, 
அனதப் பற்றறித் பதரிவிக்கப்படுவதறகாை உரினம உஙகளுக்கு 
இருக்கதி்றது. 

‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 5 



  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

குடும்ப அங்கத்வர்களுககும், 
பராமரிப்பா்ளர்களுககுமானது 
ஒரு குடும்ப அஙகத்தவர அல்லது பராமரிப்பாளர என்்ற முன்றயில, 
சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளிக்கப்படும் சூழலகளில நீஙகள் 
பராமரித்துவரும் நபருக்கு ஆதரவுதவி அளிக்கப்படுவனதயும் அவர 
பாதுகாப்பாக இருக்கதி்றார என்்ற உணரவு அவருக்கு ஏறபடுவனதயும் 
உறுததிப்படுத்துவததில உதவ பாதுகாப்பாை மறறும் உயரதரமாை 
பராமரிப்பிறகு நீஙகள் பஙகளிப்பு பசயய்லாம் நீஙகள் பராமரித்துவரும் 
நபருனடய மதனவகள் மறறும் விருப்பஙகனள உஙகளுனடய ஈடுபாடு 
அனைத்துமவனளகளிலும் பிரததிபலிக்க மவண்டும். 

பின்வருவைவற்றறிறகாை பபாறுப்பு உஙகளுக்கு இருக்கதி்றது: 

■	 நீஙகள் பராமரித்து வரும் நபர மருத்துவமனையில 
அனுமததிக்கப்படும்மபாது, அல்லது அஙகு அவர 
தஙகதியிருக்கும்மபாது எப்மபாதாவது அவர வழனமயாக 
இருப்பனதப் மபா்ல இலன்ல என்்றால, சுகாதாரப் பராமரிப்புப் 
பணியாளரகளுக்கு அனதத் பதரிவியுஙகள். 

■	 பராமரிக்கப்படும் நபருனடய அன்்றாட அலுவல வழனம, 
எப்படிப்பட்ட ஒத்தானச அவருக்கு உதவியாக இருக்கும், மறறும் 
நீஙகள் இல்லாதமபாது அவனர எப்படி ஆசுவாசப்படுத்த்லாம் 
என்பைவறன்ற சுகாதாரப் பராமரிப்புப் பணியாளரகளுக்கு 
விளக்கதி்ச பசாலலுஙகள். 

■	 பரிநதுனரக்கப்பட்ட மறறும் பரிநதுனரக்கப்படாத மருநதுகள் 
மறறும் அவற்றறின் அளவுகள் அனைத்ததிைது நடப்பு-நாள்-
வனரக்குமாை பட்டியல ஒன்ன்ற மருத்துவமனைக்குக் 
பகாடுஙகள், மறறும் அனைத்து மருநதுகனளயும் 
மருத்துவமனைக்குக் பகாண்டுவாருஙகள். 

‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 6 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

குடும்பத்தினரும், பராமரிப்பா்ளர்களும் 
உ்வுவ்ற்கா்க என்ன சசயய இயலும்? 

நீஙகள் பராமரித்துவரும் நபர 
வழனமயாக இருப்பனதப் 
மபா்ல நடநதுபகாள்ளவிலன்ல 
என்்றால, சுகாதாரப் பராமரிப்புப் 
பணியாளருடன் ரபசுஙகள் 

கதிழனம, ததிகததி மறறும் 
சூழ்நதின்ல என்ை 
என்பைவறன்ற உஙகளுனடய 
அன்பிறகு உரியவருக்கு 
�திமனவூட்டுஙகள் 

கண்-கண்ணாடிகள், பசவிமடுப்பு 
சாதைஙகள், நகர உதவும் 
சாதைஙகள் மறறும் பசயறனகப் 
பறகள் ஆகதியவறன்ற அருகதில 
மவத்திருஙகள் 

இன்ன்றய-நாள்-
வனரக்குமாை மருநதுகள் 
அனைத்னதயும் உஙகளுடன் 
பகாணடுவாருஙகள் 

குடும்பத்ததிைர, நண்பரகள் 
மறறும் பரி்சசயமாை 
விடயஙகனளப் பற்றறிப் 
ரபசுஙகள் 

See sources.
‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 7 



  

  

 

 
  

 

 

 
 

 

அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாடு உள்ளவரகள் சுகாதாரப் பராமரிப்னபப் 
பபறறுவரும் கா்லத்ததில முடிவுகனள மமறபகாள்ள அவரகளுக்கு 
ஆதரவுதவியளிக்க மவண்டும் என்பது ஒரு முக்கதியமாை 
விடயமாகும். 

■	 முடிவுகனள மமறபகாள்ளும் ததி்றன் உள்ள ஒருவருக்கு அவரது 
பசாநத வாழ்க்னகனய பற்றறிய சுயாதீைமாை முடிவுகனள 
மமறபகாள்வதறகாை உரினம இருக்கதி்றது. 

■	 தாமாகமவ முடிவுகனள மமறபகாள்ள ஒருவரால இய்லவிலன்ல 
என்்றால, குடும்பத்னத்ச மசரநத பராமரிப்பாளர அல்லது நண்பர 
மபான்்ற அவர பதரிவு பசயயும் ஆதரவுதவியாளர ஒருவருனடய 
உதவினயப் பபறுவதறகாை உரினம அவருக்கு இருக்கதி்றது 
– இது ஆதரவுதவிமயாடு கூடிய முடிவு-மமறபகாள்ளல என்று 
அனழக்கப்படுகதி்றது. 

■	 முடிவுகனள மமறபகாள்ள இய்லாத நதின்ல ஒருவருக்கு ஏறபட்டால 
அல்லது அநத நதின்ல அவருக்கு ஏறபடும்மபாது, மவப்றாரு 
நபர யாரும் நதியமிக்கப்பட்டிருக்காவிட்டால, அவரால அல்லது 
‘மன்்றம்’ (tribunal) ஒன்்றறிைால முன்கூட்டிமய இன்பைாரு 
நபர நதியமிக்கப்பட்லாம், அல்லது மாநதி்ல மறறும் எலன்லப் 
பிரமதச சட்டஙகளின் கீழ் இன்பைாரு நபர முடிபவடுப்பதறகாக 
ஒதுக்கப்பட்லாம் – ‘ப்திலாள் மூல முடிபவடுப்பு’ 
(substitute decision-making) என்று இது பசால்லப்படுகதி்றது. 

இயலுமாை தருணஙகளில, சறிகதி்சனசனயப் பற்றறிய 
க்லநதுனரயாடலகளிலும், பதாடரநது அளிக்கப்படும் பராமரிப்னபப் 
பற்றறிய முடிவுகளிலும் பஙகுபறறுவதறகாை சம்மதத்ததினை 
நீஙகள் பராமரித்துவரும் நபரிடமிருநது நீஙகள் பப்ற மவண்டும். 
இப்படிப்பட்டக் க்லநதுனரயாடலகளில நீஙகள் பராமரித்துவரும் 
நபனர இயன்்ற அளவிறகு ஈடுபாடு பகாள்ளுமாறு பசயயுஙகள். 

‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 8 



  

  

 

 
 

 

      
  

 
 

 

 
  

  

நான எனை எததிர்பாரக்ைலாம்? 

சு்கா்ாரப் பராமரிப்புப் 
பணியா்ளர்க்ளிடமிருந்து 

அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாடு உள்ளவரகளுக்குப் பாதுகாப்பாை, 
மததிப்பு-மரியானத மிக்க மறறும் உயரதர பராமரிப்பினை வழஙக 
மவண்டிய மதனவப்பாடு அனைத்து சுகாதாரப் பராமரிப்புப் 
பணியாளரகளுக்கும் இருக்கதி்றது. மதனவப்படும் மநரஙகளில 
பமாழிபபயரத்துனரப்பாளர அல்லது பமாழிபபயரப்பாளர 
மசனவகனள அளிக்கமவண்டிய மதனவயும் இததில உள்ளடஙகும். 

ஒருவருக்கு அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாடு எப்மபாது ஏறபடுகதி்றது 
என்பனத உணரநது, குன்றபாடு உள்ள நபருடனும், அவரது 
பராமரிப்பாளரகள் மறறும் குடும்பத்ததிைருடனும் பாதுகாப்பாை, 
அனமததியாை மறறும் மததிப்பு-மரியானத மிக்க விதத்ததில 
இனணவாயப் பணியாற்ற மவண்டும் என்்ற மதனவப்பாடு அனைத்து 
சுகாதாரப் பராமரிப்பு அனமப்புகளுக்கும் உள்ளது. 

‘மதசறிய சுகாதார மசனவகள் பாதுகாப்பு மறறும் தர 
நதிரணயஙக’(National Safety and Quality Health Service Standards)-
ளின் ஒரு பகுததியாக, அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாட்டு்ச மசாதனைகனள 
மமறபகாள்ள மவண்டிய மதனவப்பாடும், மநாயாளி ஒருவரது 
அ்றறிநதுணர ததி்றைில ஏறபடும் மாற்றஙகளுக்காை பததில 
நடவடிக்னககனள மமறபகாள்ள மவண்டிய மதனவப்பாடும் 
அனைத்து சுகாதாரப் பராமரிப்பு அனமப்புகளுக்கும் உள்ளை. 
சறித்தபிரனமக்கு ஆளாகும் ஆபத்ததில உள்ளவரகனள அனடயாளம் 
கண்டு, தீஙகதினைக் குன்றநதபட்சமாக ஆக்குவதறகாை 
நடவடிக்னககனள மமறபகாள்ள மவண்டிய மதனவப்பாடு ‘தர-நதின்ல 
5: விரிவாை பராமரிப்புத் தரம்’ (Standard 5: Comprehensive Care 
Standard) -இன் கீழ் சுகாதாரப் பணியாளரகளுக்கு இருக்கதி்றது. 

‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 9 



  

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 

  
   

 
 

 
 

  
 

 

ததிட்டமிட்ட்படி வி்டயஙைள 
ந்டக்ைவிலனல எனறால 
எனை பசயவது? 
பின்னூட்டல்கள மறறும் முறறப்பாடு்கள  
குறித் சசயலமுறற்கள 
மருத்துவமனைகள் உள்ளடஙக, சுகாதாரப் பராமரிப்பு அனமப்புகள் 
உஙகளுனடய பின்னூட்டலுக்கு முக்கதியத்துவம் அளிக்கதின்்றை. 
எநத பசயலகனள அனமப்புகள் சறி்றப்பாக்ச பசயகதின்்றை, மறறும் 
மசனவகனள மமம்படுத்ததிக்பகாள்ளமவண்டிய மதனவ அவரகளுக்கு 
எஙகு இருக்கக்கூடும் என்பனத அனமப்புகள் பதரிநதுபகாள்ள 
இது அவரகளுக்கு உதவுகதி்றது. உஙகளுக்கு அளிக்கப்படும் 
பராமரிப்னபப் பற்றறிய அல்லது நீஙகள் பராமரித்துவரும் நபனரப் 
பற்றறிய முன்றப்பாடு ஒன்று உஙகளுக்கு இருநதால, சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு அனமப்புடன் அனத மநரடியாகத் தீரத்துக்பகாள்ள முயறசறி 
பசயயுஙகள். அனமப்பிைர உஙகளுக்கு மறுபமாழி அளிக்காவிட்டால, 
அல்லது நீஙகள் பபறும் மறுபமாழியில உஙகளுக்கு மகதிழ்்சசறி 
இலன்லபயன்்றால, உஙகளுனடய மாநதி்லத்ததின் சுகாதார 
முன்றப்பாடுகள் ஆனணயத்துடன் நீஙகள் பதாடரபுபகாள்ள்லாம். 

ததிட்டமிட்டவாறு விடயஙகள் நடக்கவிலன்ல என்்றால, 
‘ஒ்ளிவு-மமறவபில்லா பவ்ளிப்படுத்ல்’ (Open Disclosure) எனும் 
பசயலமுன்ற ஒன்று இருக்கதி்றது. பராமரிப்பின் மபாது மநாயாளிக்குத் 
தீஙகு ஏறபடுத்ததிய நதிகழ்வுகள் என்ை என்பனதப் பற்றறி சுகாதாரப் 
பராமரிப்பினை அளிக்கும் அனமப்பு மறறும் கு்றறிப்பிட்ட நபர, அவரது 
குடும்பத்ததிைர, பராமரிப்பாளரகள் மறறும் இதர ஆதரவுதவி நபரகள் 
ஆகதிமயாருடன் நடத்தப்படும் க்லநதுனரயாடம்ல இநத ‘ஒளிவு-
மன்றவில்லா பவளிப்படுத்தல’ என்பதாகும். ‘ஒளிவு-மன்றவில்லா 
பவளிப்படுத்தல’-ஐப் பற்றறி மமலும் பதரிநதுபகாள்ள அடுத்தப் 
பக்கத்ததிலுள்ள மம்லததிகத் தகவலகனளப் பாருஙகள். 

‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 10 



  

 

 
    

 
  

 

 
  

 
   

  
   

 
  

  
 

         
 

 
         

  
   

 
 

ளமலததிைத் தைவலைனள 
நான எஙகு ைா ண லாம்? 
பயனுள்ள வறைத்ைங்கள 
■	 ‘ஆஸததிமரலிய சுகாதாரப் பராமரிப்பு உரினமகள் சாசைம்’ 

(Australian Charter of Healthcare Rights): safetyandquality.gov.au/ 
australian-charter-healthcare-rights 

■	 மசனவ நுகரமவாருக்காை ‘ஒளிவு-மன்றவில்லா பவளிப்படுத்தல’ 
(Open Disclosure) -ஐப் பற்றறிய தகவலகள்: safetyandquality.gov.au/ 
our-work/clinical-governance/open-disclosure/implementing-open-
disclosure-framework/open-disclosure-resources-consumers 

■	 ‘பாதுகாப்பாை சுகாதாரப் பராமரிப்’பிறகாை தன்லயாய மயாசனைக் 
கு்றறிப்புகள்: safetyandquality.gov.au/publications-and-resources/ 
resource-library/top-tips-safe-health-care 

■	 ‘அ்றறிவுத்ததி்றன் குன்றபாடு உள்ளவரகனளப் பராமரித்தல’: 
cognitivecare.gov.au 

■	 ‘(ம்றததிமநாய) டிபமன்்ஷியா ஆஸததிமரலியா’: உதவியினணப்பு – 
1800 100 500 -ததிஙகள் முதல பவள்ளி வனர கான்ல 8.00 மணியில 
இருநது மான்ல 8.00 மணி வனர. வன்லத்த்லம்: dementia.org.au 

■	 ‘முன்கூட்டிய பராமரிப்புத் ததிட்டம் – ஆஸததிமரலிய உதவியனமப்பு’ 
(Advance Care Planning Australia): advancecareplanning.org.au/#/ 

■	 ‘அ்றறிவுத்ததி்றன் வீழ்்சசறி – ஒத்துனழப்பு உதவி னமயம்’ 
(Cognitive Decline Partnership Centre): cdpc.sydney.edu.au/research/ 
planning-decision-making-and-risk 

■	 ‘சறித்தபிரனம - ஆஸததிமரலிய உதவியனமப்பு’ 
(Australian Delirium Association): delirium.org.au 

■	 ‘மூனளக் காயஙகள் -ஆஸததிமரலிய உதவியனமப்பு’ (Brain Injury Australia): 
1800 272 461: braininjuryaustralia.org.au 

மூைவ்ளங்கள 
1. Sinclair C, Field S, Williams K, Blake M, Bucks RS, Auret K, Clayton J, Kurrle 
S. ‘முடிபவடுப்பில உதவி: ம்றததிமநாயுடன் வாழ்பவரகள், அவரகளது 
குடும்பத்ததிைர மறறும் பராமரிப்பாளரகளுக்காை வழிகாட்டி – ஸிட்ைி’ 
(Supporting decision-making: A guide for people living with dementia, family members 
and carers Sydney) CDPC; 2018. 
2. Dementia Australia -விலிருநது தழுவப்பட்டது 

ஏறபுககூறறு 
Dementia Australia அனமப்புடனும், ம்றததிமநாயுடன் வாழ்நதுவருபவரகள் 
மறறும் பராமரிப்பாளரகள் ஆகதிமயாருடைாை ஒத்துனழப்புடனும் இநத 
மூ்லவளம் உருவாக்கப்பட்டது. 

‘அறிவுத்திறன் குறறபாடு உள்ள சேறை நுகரசைாருககான ைழிகாட்டி’ | 11 
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உபரயா்கப்படககூடிய வி்ளக்கங்கள: 

பபாது மறறும் தைியார மருத்துவமனைகள், பகல-மவனள 
சறிகதி்சனசயகஙகள், பவளி-மநாயாளர மசனவகள், புைரவாழ்வு 
மறறும் பல மருத்துவமனைகள் மறறும் இநத சுகாதாரப் பராமரிப்பு 
சூழலகளில உள்-நுனழயும் கா்லஙகள் மறறும் அவற்றறிலிருநது 
பவளிமயறும் கா்லஙகள் ஆகதியை ‘சுகாதாரப் போமேிப்பு சூழல்கள்’ 
(Healthcare environments) எனும் பதத்ததில உள்ளடஙகும். 

மூனளனயப் பாததிக்கும் மகாளாறுகளால ஏறபடுத்தப்படும் 
மநாய்றறிகு்றறிகளின் பதாகுததி ஒன்று ‘மற்திர�ாய்’ (Dementia) 
எைப்படுகதி்றது. இது கு்றறிப்பிட்ட மநாய ஒன்று அல்ல. ஒருவரது 
சறிநததிக்கும் ததி்றன், நடத்னத-முன்றகள் மறறும் அன்்றாட 
அலுவலகனள்ச பசயவதறகாை அவரது ததி்றன் ஆகதியவறன்ற 
ம்றததிமநாய பாததிக்கக்கூடும். ஒருவருனடய வழனமயாை சமூக 
மறறும் உணரவுபூரவ வாழ்க்னக அல்லது மவன்லக் கா்லம் 
ஆகதியவற்றறில இனடயூறு ஏறபடுத்தும் அளவிறகு மூனளயின் 
இயக்கம் பாததிக்கப்படுகதி்றது. 

சித்ப்பபிேமம என்பது ஒரு தறகாலிக நதின்லயாகும். இநத 
நதின்லயில இருக்கும் ஒருவர குழப்பமனடநதும், இருக்கும் 
இடம் பற்றறி குழப்பம் அனடநதும் , ஒரு விடயத்ததின் மீது 
கவைம் பசலுத்த இய்லாமலும் இருக்க்லாம். சறித்தப்பிரனமக்கு 
சறிகதி்சனசயளிக்காவிட்டால அதைால பாரதூரமாை வினளவுகள் 
ஏறபட்லாம், ஆைாலும் இதறகாை காரணஙகள் கண்ட்றறியப்பட்டு 
அவற்றறிறகு்ச சறிகதி்சனசயளிக்கப்பட்டால, அனதக் குணப்படுத்த்லாம். 
மருநதுகள், மநாயத்பதாறறு, நீர்சசத்துக்-குன்றவு அல்லது 
ம்ல்சசறிக்கல ஆகதியவற்றறின் காரணமாக சறித்தப்பிரனம ஏறபட்லாம். 

ளமலததிைத் தைவலைளுக்கு 
safetyandquality.gov.au/your-rights எனும் 

வனலத்தலப ்பக்ைத்ததிற்குச் பசலலுஙைள. 

safetyandquality.gov.au/your-rights
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