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இச்சிற்ேற ஸ்காட்லாந்தில் உடல்நலப் பராமாிப்ைப எவ்வா அ குவ
என்ப குறித்த தகவல்கைள அளிக்கின்ற . உங்க ைடய க ட ெசயல் ைற
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
க்கும் ேவைளயிம் அதற்கு அப்பா ம் நீங்கள் உடல்நலப் பராமாிப்ைப
ெப வ குறித்த உங்க ைடய ேகள்விக க்கு இ பதிலளிக்கிற .
என்னால் ஸ்காட்லாந்தில் உடல்நலப் பராமாிப்ைபப் ெபற
மா?
• ஆம், ெப ம்பாலான உடல்நலப் பராமாிப் ேதசிய சுகாதாரச் ேசைவயால் (NHS) ஸ்காட்லாந்தில்
அளிக்கப்ப கிற . ஸ்காட்லாந்தில் வசிக்கிற ஒவ்ெவா வ க்கும் NHS உடல்நலப் பராமாிப்பிற்கான
உாிைம ஒ குறிப்பிட்ட நிைல வைரக்கும் கிைடக்கும்.
• நீங்கள் ஒ
க டம் ேகா பவராகேவா அல்ல ஒ அகதியாகேவா இ ந்தால், இச்ேசைவகளில்
பல உங்க க்கு இலவசமாகக் கிைடக்கும்.
நான்:
ஆரம்பகாலத்தில் தங்கைவக்கப்ப ம் ேபா எவ்வா உடல்நலப் பராமாிப்ைபப் ெப வ (நீங்கள்
வழக்கமாக 2 – 4 வாரங்கள் இங்கு தங்கு ர்கள்)?
• உங்க க்கு ஏதாவ அவசரமான ம த் வ கவனிப் ேதைவயி ந்தால், நீங்கள் எம ஸ்காட்லாந்
ெதாடக்கப்பயிற்சிச் ேசைவ (SIS) அ வலகத்திைன திங்கள் தல் ெவள்ளி வைர காைல 9.30க்கு
ம த் வ ைழ ேநரத்தின்ேபா ெதாடர் ெகாள்ள ம்.
• ஆரம்பகாலத் தங்குத ன் ேபா , ஃெபர்னேபங்க் ம த் வ ைமயத்தி ள்ள ம த் வர்களில் ஒ வாிடம்
தற்கா கமாகப் பதி ெசய்யப்ப
ர்கள். இ 194 Fernbank Street, Springburn, Glasgow, G22 6BD
என்ற கவாியில் உள்ள .
• ம த் வ டனான உங்க ைடய நியமனசந்திப்ைப நீங்கள் எம ஸ்காட்லாந் ெதாடக்கப்பயிற்சிச்
ேசைவ (SIS) அ வலகம் வாயிலாக திங்கள் தல் ெவள்ளி வைர காைல 9.30க்கு ம த் வ ைழ
ேநரத்தின்ேபா ெசய் ெகாள்ள ம்.
நீண்ட காலத் தங்குத க்காக (பர தல் எனப்ப வ ) இடம்ெபயர்ந்த பிறகு, நான் எவ்வா உடல்நலப்
பராமாிப்ைப அ குவ ?
• நீங்கள் உள் ர் ம த் வர் ஒ வாிடம் ஒப்பைடக்கப்ப
ர்கள்
• உங்க ைடய ம த் வர் பதி அட்ைட நீங்கள் திய கவாிக்கு வந் ேசர்ந்த 48 மணி
ேநரத்திற்குள்ளாக அ ப்பி ைவக்கப்ப ம். உங்க க்கு இந்த அட்ைட வந் ேசரவில்ைல என்றால்,
நீங்கள் உங்க க்கு தங்குமிடம் அளிப்பவ டன் ெதாடர் ெகாள்ளேவண் ம்.

• உங்க ைடய ம த் வர் பதி அட்ைடயான உங்க ைடய திய ம த் வாின் ெபயர்,
கவாி மற் ம் ெதாடர் எண்ைண உங்க க்குத் ெதாிவிக்கிற .
• நீங்கள் உங்க ைடய ம த் வர் பதி அட்ைடையப் ெபற் விட்டீர்கள் என்றால், பதி
ெசய்வைத
க்கும் ெபா ட் நீங்கள் உங்கள ெபா ப் ம த் வாின் அ வலகத்திற்கு
(அ ைவசிகிச்ைச) ெசல்வ மிக ம் க்கியமாகும். நீங்கள் பதிவிைன
த்தால்தான்
உடல்நல ேசைவகைள உங்களால் அ க
ம்.

நான்:
அகதி நிைல அல்ல தங்குவதற்கான வி ப் வழங்கப்பட்டால் எவ்வா உடல்நலப் பராமாிப்ைப
அ குவ ?
• அகதிகள் நிைல அல்ல தங்குவதற்கான வி ப்ைப நீங்கள் ெப வதில் ெவற்றி ெபற்றால்,
ஸ்காட்லாந்தி ம் மற் ம் .ேக
வதி ம் இலவச உடல்நலப் பராமாிப்பிைன நீங்கள்
ெதாடர்ந் அ கலாம். நீங்கள் மற்ெறா பகுதிக்கு இடம்ெபயர்ந் ெசல்ல
வி ம்பினாெலாழிய, உங்கள தற்ேபாைதய ம த் வாிடம் ெதாடர்ந்
பதிவாகியி ப்பீர்கள். நீங்கள் ேவெறா பகுதிக்கு இடம்ெபயர்ந்தால், அங்குள்ள உள் ர்
ம த் வாிடம் அவர்கள அ வலகத்தில் (அ ைவசிகிச்ைச) நீங்கள் பதி ெசய் ெகாள்ள
ம்.
எனக்கு அகதி நிைல அல்ல தங்குதற்கான வி ப் வழங்கப்படாவிட்டால் நான் எவ்வா
உடல்நலப்பா காப்ைப அ குவ ?
• உங்கள
க டக் ேகாாிக்ைகக்கான எதிர்மைற
விற்கு எதிராக நீங்கள் ேமல் ைறயீ
ெசய்கிறீர்கள் என்றால்,
ஒன் ெசய்யப்ப ம் வைர நீங்கள் இலவச உடல்நலப்
பராமாிப்பிைன ெதாடர்ந் ெபறலாம்.
• உங்கள
க டத்திற்கான ேகாாிக்ைக ம க்கப்பட்
ந் , அத் டன் அம்
விற்கு
எதிரான எந்த ேமல் ைறயீ க ம் ேதால்வியைடந்தி ந் நீங்கள் .ேக-வில் இன்ன ம்
தங்கியி ந்தால், நீங்கள் ஸ்காட்லாந்தில் இ க்கும் ேவைளயில் NHS யிடமி ந் உடல்நலப்
பராமாிப்ைப உங்களால் இன்ன ம் ெபற
ம்.
அவசர காலத்தில் உடல்நலப் பராமாிப்ைப அ குவ எப்ப ?
• நீங்கேளா அல்ல கு ம்ப உ ப்பினர் ஒ வேரா க ைமயாக ேநாய்வாய்ப்பட்
ந்தால்
அல்ல ேமாசமாக காயமைடந்தி ந்தால், நீங்கள் உங்க ைடய உள் ர்
ம த் வமைனயின் விபத் மற் ம் அவசரசிகிச்ைசப் பிாி க்கு (A&E) வரேவண் ம்.
விபத் மற் ம் அவசரகாலம் ஒன்றின் ேபா உங்கைள அைழத் ச் ெசல்ல ஒ
அவசரஊர்தி ேதைவப்பட்டால், நீங்கள் 999 ைய அைழக்க ேவண் ம். 999 என்ப உடன
உதவிக்காக அவசரகாலச் ேசைவக டன் ெதாடர் ெகாள்ள அ மதிக்கும் ஒ
அதிகார ர்வமான அவசரகாலத் ெதாைலேபசி எண்ணாகும். இ அவசரகாலத்தின் ேபா
மட் ேம உபேயாகப்ப த்த ேவண் ய ஒன்றாகும்.
• ம த் வமைனயில் விபத் மற் ம் அவசரசிகிச்ைசப் பிாி (A&E) 24 மணி ேநர ம்
வாரத்தின் 7 நாட்க ம் ெசயல்ப கிற .
• ம த் வமைனயில் விபத் மற் ம் அவசரசிகிச்ைசப் பிாி க்கு வர சந்திப் நியமனம்
எ
ம் ேதைவயில்ைல, ஆனால் டாக்டர் அல்ல ெசவி யால் நீங்கள் கவனிக்கப்பட
சிறி ேநரக் காத்தி ப் ேதைவப்படலாம்.
நான் ம த் வர் ஒ வ டன் பதி ெசய் ெகாள்ளவில்ைல என்றால் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?
நீங்கள் ம த் வர் ஒ வாிடம் பதி ெசய் ெகாள்ளவில்ைல என்றால், உங்க க்கு தங்குமிடம்
அளித்தவைர அல்ல ஏதாவ உள் ர் அகதிகள் நி வனத்ைத நீங்கள் ெதாடர்
ெகாள்ளேவண் ம். அவர்கள் ஆேலாசைன வழங்குவர். ேம ம் உங்கள் பகுதியில் எப்ப பதி
ெசய்வ என்ப குறித் ம் உங்க க்கு அறி
த் வர்.

NHS ஆல் வழங்கப்ப ம் ேசைவ ஒன்றில் உங்க
ேவண் ம்?
நீங்கள் இவற்ைற நிைனவில் ெகாள்ள ேவண் ய


க்கு மகிழ்ச்சியில்ைல எனில், நான் என்ன ெசய்ய

மிக ம்

க்கியமாகும்:

நீங்கள் NHS உடல்நலப் பராமாிப்ைபப் ெப ம் ேவைளயில் மற்ற நபர்கள்
நடத்தப்ப வைதப் ேபான்ேற நீங்க ம் மாியாைத ட ம், கண்ணியத் ட
நடத்தப்பட ேவண் ம்.

ம் சாிசமமாக



உங்க ைடய NHS நியமன சந்திப் க க்காக நீங்கள் ஒ உைரெபயர்ப்பாளைரக் ேகட் ப்
ெப வதற்கு உங்க க்கு உாிைம ள்ள . உங்க க்கான உைரெபயர்ப்பாளர் ஆணாகேவா
அல்ல ெபண்ணாகேவா இ க்க ேவண் ம் என் நீங்கள் வி ம்பினால், அவ்வாேற
நீங்கள் ேகட் ப் ெபறலாம். உங்க ைடய நியமன சந்திப் க்காக நியமிக்கப்ப ம்
உைரெபயர்ப்பாளர் குறித் உங்க க்கு மகிழ்ச்சியில்ைல எனில், நீங்கள் உடன யாக NHS
ஊழியர் ஒ வாிடம் ெதாிவிக்க ேவண் ம். உதாரணமாக, நீங்கள் தனிப்பட்ட ைறயில்
அந்த உைரெபயர்ப்பாளைர அறிந்தி ந் , உங்க ைடய தனிப்பட்ட தகவல்கைள
அவர்களிடம் ெவளியி வதற்கு உங்க க்கு தயக்கமி ந்தால் அல்ல உங்க ைடய
குறிப்பான வட்டார ெமாழிைய நீங்கள் ாிந் ெகாள் ம் அள க்கு அந்த
உைரெபயர்ப்பாள க்கு ேபசத் ெதாியவில்ைல மற் ம் அவரால் ாிந் ெகாள்ள
யவில்ைல எனில், அ குறித் நீங்கள் NHS ஊழியர் ஒ வாிடம் ெதாிவிக்க ேவண் ம்.



உங்க க்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள ம த் வ க்கு (ஜிபி) பதிலாக ேவெறா ம த் வைர அந்த
அ வலகத்தில் (அ ைவசிகிச்ைச) ஒ க்குமா ேகட்பதற்கு உங்க க்கு உாிைம ள்ள .
உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் ஒ ெபண்ணாக இ ந் , நீங்கள் ஒ ெபண் ம த் வைர அல்ல
ஒ ெபண் ம த் வச் சிகிச்ைசயாளைரக் காண வி ம்பினால், அவ்வாேற நீங்கள் ேகட் ப்
ெபறலாம். சாத்தியமான இடத்தில் உங்க ைடய ேவண் ேகாள் நிைறேவற்றித் தரப்ப ம்.

NHS ஆல் வழங்கப்ப ம் ேசைவ ஒன் டன் நீங்கள் மகிழ்ச்சிெகாள்ளவில்ைல எனில் அல்ல
NHS-க்காக பணி ாி ம் யாேர ம் ஒ வரால் வழங்கப்ப ம் ேமாசமான அல்ல பற்றாத
ேசைவைய நீங்கள் ெபற் ள்ளீர்கள் என நீங்கள் நம்பினால், கார் ஒன்ைறச் ெசய்வதற்கு
உங்க க்கு உாிைம ள்ள . கார் ஒன்ைறச் ெசய்வ உங்க ைடய கு வர நிைலைமையேயா
அல்ல உங்களின் க டக் ேகாரைலேயா பாதிக்கா .
கார் ஒன்ைறச் ெசய்வ குறித் ேம ம் அதிகத் தகவல்க க்கு, உங்களின் உள் ர் ஆேலாசைன
ேசைவைய ெதாடர் ெகாள்ள ம் அல்ல NHS கார்கள் ைறைய 0141 201 4500 என்ற
எண்ணில் அைழக்க ம் அல்ல complaints@ggc.scot.nhs.uk என்ற கவாிக்கு மின்னஞ்சல்
ெசய்ய ம். கார் ஒன்ைற அளிப்ப ெதாடர்பான ேம ம் அதிக தகவல்கைளத் தாங்கிய இளம் நீல
நிற ‘க த் கள், கவைலகள் மற் ம் கார்கள்’ சுவெராட் கள் அைனத் NHS வளாகங்களி ம்
காட்சிப்ப த்தப்பட் ள்ளன.

