Tamil: Welcome to PCH ED

‘பெர்த் குழந்தைகள் மருத்துவமதை’-யின் அவசர சிகிச்தசப் ெிரிவு உங்களது
வரதவ ஏற்கிறது
உங்களுடைய பிள்டைக்குத் தேடைப்படும் கைனிப்பிடன அைிப்பேற்காகதை நாங்கள் இருக்கித ாம்.
மருத்துை அைசர நிடை அல்ைது மன-நை அைசர நிடைகைில் இருக்கும் 15 ையேிற்குக் கீழ்ப்பட்ை குழந்டேகளுக்கு நாங்கள் பராமாிப்பு
அைிக்கித ாம். ஆஸ்ேிதரலியப் பிரடசகள் அல்ைது ஆஸ்ேிதரலிய ைேிைாைர்களுக்கு இது இைைசம்.

‘பபர்த் குழந்டேகள் மருத்துைமடன’டய ‘PCH’ என்றும் அடழப்பர். அைசர சிகிச்டசப் பிாிடை ‘ED’ என்றும் பசால்ைர்.
பமரழிபெயர்த்துதரப்ெரளர் சசதவ
நாங்கள் தபசுைது உங்களுக்கு ைிைங்கைில்டை என் ாதைா, எம்முைன் தபச உங்களுக்கு உேைி
தேடைப்பட்ைாதைா பமாழிபபயர்த்துடரப்பாைர் ஒருைர் தைண்டுபமனக் தகளுங்கள். இந்ே தசடை இைைசம்.

கரத்ைிருப்பு சேரங்கள்
தநாய்ைாய்ப்பட்டிருக்கும் பை குழந்டேகள் இங்கு காத்துக்பகாண்டிருக்கும் நிடையில், ‘அைசர சிகிச்டசப் பிாி’ைில் பணியாற்றுபைர்கள்
அேிக தைடையாக இருக்கக்கூடும். மிகவும் சுகவீனமாக இருக்கும் குழந்டேகள் முேலில் கைனிக்கப்படுைார்கள். நீங்கள் ஆம்புைன்ஸ்
ைாகனம் மூைமாக ைந்ோல், நீங்கள் கைனிக்கப்படும் தநரங்களும், காத்ேிருப்பு தநரங்களும் அதே ைாிடசப்படிதய இருக்கும்.
உங்களுடைய பிள்டைக்கு சிகிச்டச அைிக்கப்படுைேற்கு முன்பாக நீங்கள் இங்கிருந்து பசல்ைதைண்டும் என்று ைிரும்பினால்,
ேயவு பசய்து எமக்குத் போிைியுங்கள்.

‘அவசர சிகிச்தசப் ெிரி’வில் என்ை ேடக்கும்
‘ட்தரயரஜ்’
மருத்துைர் ஒருைருடைய கைனிப்பு உங்களுடைய குழந்டேக்கு எவ்ைைவு ைிடரைாகத் தேடைப்படுகி து என்படேத்
ேீர்மானிக்க ‘ட்டரயாஜ்’ எனும் பசயல்முட

பணியாைர்களுக்கு உேவுகி து. அைர்கள் உங்களுடைய பிள்டைடயப்

பாிதசாேிப்பார்கள், மற்றும் உங்கைிைம் சிை தகள்ைிகள் தகட்பார்கள்.
உங்கதள ஒருவர் ெரர்க்கும் வதர கரத்ைிருங்கள்
பசைிலி அல்ைது மருத்துைர் ஒருைர் உங்களுடைய பிள்டைடயப் பார்க்கக் காத்ேிருப்பேற்காக நீங்கள் ‘அைசர
சிகிச்டசப் பிாி’ைிற்குள் பசல்வீர்கள். நீங்கள் காத்துக்பகாண்டிருக்கும் தைடையில் எழுத்ேர் ஒருைர் உங்கைிைம்
சிை தகள்ைிகள் தகட்பார்.
பசவிலி அல்லது மருத்துவர் ஒருவர் உங்கதளப் ெரர்ப்ெரர்
பிரச்சிடன என்ன என்று ைிைங்கிக்பகாள்ைேற்காக அைர் உங்கடைக் தகள்ைிகள் தகட்பார், மற்றும் குழந்டேடயப்
பாிதசாேிப்பார்.
உங்களுதடய பசவிலி அல்லது மருத்துவருடன் செசுங்கள்
பிரச்சிடன என்ன என்படேயும், உங்களுடைய குழந்டேக்குத் தேடைப்படுைது என்ன என்படேயும் மருத்துைர் அல்ைது
பசைிலி உங்களுக்கு ைிைக்கிச் பசால்ைார். எவ்பைாரு தைடையிலும் நீங்கள் தகள்ைிகள் தகட்கைாம்.
ெரிசசரைதைகள் மற்றும் சிகிச்தச
பிரச்சிடன என்ன என்படேத் போிந்துபகாள்ை உங்களுடைய பிள்டைக்கு இரத்ே தசாேடன, எக்ஸ்-தர, அல்ைது
மற் சிை தசாேடனகள் தேடைப்பைைாம். ED -யில் இதுக்கும் பபாழுது அைர்களுக்கு சிகிச்டசயும்
அைிக்கப்பட்க்கூடும். அபடிப்பட்ை தநரத்ேில் நீங்கள் காத்ேிருக்க தைண்டியிருக்கைாம்.

ைிரும்ெிச் பசல்ல, அல்லது சமலைிக சிகிச்தசதயப் பெற இங்சகசய கரத்ைிருங்கள்
உங்களுடைய பிள்டையின் நிடை இன்னும் தமாசமடையாமல் இருப்படே உறுேிப்படுத்துைேற்காக, அல்ைது
உங்களுடைய பிள்டைக்கு சிகிச்டச பைனைிக்கி ோ என்று பார்ப்பேற்காக உங்களுடைய மருத்துைர் உங்களுடைய
பிள்டைடய அைோனிக்கதைண்டியிருக்கைாம். நீங்கள் இந்ே இைத்டே ைிட்டுச் பசல்ைேற்கு முன்பாக, உங்களுக்கான
அ ிவுறுத்ேல்கள் ஏதும் இருந்ோல் அைற்ட நீங்கள் பபறுவீர்கள். இன்னும் அேிக கைனிப்டபப் பபறுைேற்காக
உங்களுடைய பிள்டைக்கு இங்கு ேங்கதைண்டிய தேடை இருந்ோல், மருத்துைமடனயிலுள்ை இன்பனாரு அட க்கு
அைர் மாற் ப்படுைார்.

உங்களுதடய சுகரைரரப் ெரரமரிப்பு அணியிைதரச் சந்ைியுங்கள்: உங்களுதடய ெிள்தளதயக்
கவைித்துக்பகரள்ள உைவும் ெலர் இருக்கிறரர்கள்

உங்களுதடய ெிள்தள வலியில் இருக்கிறது எை ேீங்கள் ேிதைத்ைரல்
ேயவு பசய்து பசைிலி ஒருைருைன் தபசுங்கள் – அைர் உங்களுடைய பிள்டைடய மேிப்பீடு பசய்து ேகுந்ே ைலி நிைாரணத்ேிற்கான
ஏற்பாட்டிடனச் பசய்ைார்.

கவதலப்ெட்டுக்பகரண்டிருக்கிறீர்களர? அது என்ைபவன்று ேரங்கள் பைரிந்துபகரள்ள சவண்டும்

உங்கள் குழந்டேயின் நிடை இன்னும்
தமாசமடைந்துபகாண்டிருந்ோதைா,
குழந்டே நைந்துபகாள்ளும் ைிேம்
ைழடமக்கு மா ானோக இருந்ோதைா,
அடே எமக்கு உைனடியாகத்
போிைியுங்கள். உங்களுடைய
குழந்டேடயப் பற் ி மிகவும் நன் ாக அ ிந்ேைர் நீங்கதை. நீங்கள் பசால்ைடே நாங்கள் பசைிமடுத்துக்
தகட்தபாம்.

நீங்கள் தபசும் ஆங்கிைம் குட ைாக இருந்ோல், ‘Emergency Waiting Room’ என்று பசால்லுங்கள்,
அல்ைது உங்களுடைய அட யின் இைக்கத்டே மட்டும் பசான்னால் கூைப் தபாதும்.
வீட்டிற்குச் பசல்லல்
வீட்டிற்குச் பசல்ை உங்களுடைய பிள்டை ேயாராக இருக்கும் பபாழுது, உங்களுடைய பிள்டைடயக் கைனித்துக்பகாள்ைேற்காக
நீங்கள் என்ன பசய்யதைண்டும் என்படேப் பற் ிய சிை ேகைல்கடை மருத்துைதரா, பசைிலிதயா உங்களுக்குக் பகாடுப்பார்கள்.
உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தகள்ைிகள் எடேயும் எம்டமக் தகளுங்கள். உங்களுடைய உள்ளூர்ப் பகுேியில் இருக்கும் மருத்துைருக்கான
கடிேம் ஒன்ட யும் நாங்கள் உங்களுக்குக் பகாடுக்கக் கூடும்.

ேீங்கள் வீட்டிற்குச் பசன்ற ெிறகு
உங்களுடைய மருத்துைர் உங்களுக்குக் பகாடுத்ேிருக்கும் அ ிவுறுத்ேல்கள் எடேயும் பின்பற்றுங்கள். உங்களுடைய பிள்டையின்
நிடையில் முன்தனற் ம் இல்டை என்று நீங்கள் கைடைப்பட்டுக்பகாண்டிருந்ோல், நீங்கள்:


உள்ளூர்ப் பகுேியில் இருக்கும் உங்களுடைய மருத்துைாிைம் நீங்கள் பசல்ைைாம்;



1800 022 222 எனும் இைக்கத்ேில் ‘பெல்த் டைபரக்ட்’-ஐ அடழக்கைாம்; அல்ைது



‘ஜீ.பீ’ அைசர கைனிப்பு சிகிச்டசயகம்’ (GP Urgent Care Clinic) ஒன் ிற்குச் பசல்ைைாம்.

நீங்கள் இருப்பது ஒரு அைசர நிடை என் ால், ஆம்புைன்ஸ் ைாகனம் ஒன் ிற்காக ‘மூன்று பூஜ்ய(000)’த்ேிடன அடழயுங்கள்,
அல்ைது அைசர சிகிடசப் பிாிைிற்குத் ேிரும்பிைாருங்கள்.
PCH -யில் ேீங்கள் இருக்கும் சேரத்தைப் ெற்றி சமலும் பைரிந்துபகரள்ளுங்கள்
பின் ைருைனைற்ட ப் பற் ித் போிந்துபகாள்ை pch.health.wa.gov.au எனும் எமது ைடைத்ேைத்ேிற்குச் பசல்லுங்கள், அல்ைது பணியாைர்
அல்ைது சுயைிருப்புத் போண்ைர் ஒருைடரக் தகளுங்கள்:


ைாகன நிறுத்ேம் (‘ைிடரவு இ க்கம்’ (‘quick drop’) பகுேியிலிருந்து உங்களுடைய ைாகனத்டே ைாகனத்ோிப்பிைம் ஒன் ிற்கு நகர்த்ே ம ந்துைிைாேீர்கள்)




கழிைட கள், நீங்கள் அணுகக்கூடிய மற் ைசேிகள், குழந்டேப் பராமாிப்பு ைசேிகள் மற்றும் குழந்டேகளுக்கு
உடுப்பு மாற்றும் தமடசகள்
உணவுப் பபாருட்கள் மற்றும் பானங்கள்



பின்னூட்ைல்கள், பாராட்டுகள் மற்றும் முட ப்பாடுகள்



இைைச Wi-Fi இண்ட்பைர்பநட் ைசேி (HEALTH-Guest பநட்பைார்க், கைவுச்பசால் எதுவும் தேடையில்டை)

பபாறுப்புத்து ப்பு: இந்ே பைைியீடு பபாதுைான கல்ைிய ிவு மற்றும் ேகைல் தநாக்கங்களுக்கானோகும். தேடைப்படும் எவ்பைாரு
மருத்துை அ ிவுடரக்காகவும் ேகுேிபபற் சுகாோரப் பராமாிப்புத் போழிைர் ஒருைருைன் போைர்புபகாள்ளுங்கள். © பிரசுாிடம –
பைஸ்ைர்ன் ஆஸ்ேிதரலிய மாநிை ‘குழந்டேகள் மற்றும் இைம்-பிராயத்ேினர் சுகாோர தசடை’. சுட்டு இைக்கம் 1416 © பிரசுாிடம CAHS 2021.

