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சுருக்கம்
1.1 அறிமுகம்
1. ஜூதல 2016-இல், இங்கிலாந்து குழந்ததகள் மற்றும் வயதுவந்தவர்களுக்கான
பிறவி இதய ந ாய்க் நகாளாறுகளின் (CHD) நேதவகளின் எதிர்காலம்
சதாடர்பான திட்டங்களின் சதாகுப்தப NHS சவளியிட்டது. தற்நபாதும்
எதிர்காலத்திலும், ாடு முழுவதும் உள்ள CHD ந ாயாளிகளுக்கான
ேிகிச்தேயின் உறுதியான தரத்தத உறுதி சேய்வதற்காக ாங்கள் எடுக்கத்
திட்டமிட்டுள்ள டவடிக்தககள் அவற்றில் விவாிக்கப்பட்டுள்ளன.

2. CHD நேதவகதள வழங்குகின்ற ஒவ்சவாரு மருத்துவமதனயிலும் உறுதியான
நதேிய நேதவத் தரங்கதளச் சேயல்படுத்துவதன் மூலம் இததச் சேய்வதற்கு
ாங்கள் திட்டமிட்டுள்நளாம். ந ாயறிதல் முதல் ேிகிச்தே வதரயிலும், மற்றும்
வீட்டிலிருந்தபடிநய கவனிப்தபப் சபறுதல் மற்றும் வாழ்க்தக முழுவதற்குமான
கவனிப்பு ஆகியவற்றுக்கான ஒட்டுசமாத்த ந ாயாளி வழிமுதறதய இந்த
தரங்கள் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. எங்களது திட்டங்கள் சேயல்படுத்தப்பட்டால்
அவற்றின் விதளவாக, ேில மருத்துவமதனகளில் கூடுதலான CHD அறுதவ
ேிகிச்தேகளும் சேருகு வடிகுழாய் தடமுதறகளும் நமற்சகாள்ளப்படும், அநத
ந ரத்தில் ேம்பந்தப்பட்ட தரங்கதளப் பூர்த்தி சேய்யாத மற்றதவ இந்த நவதல
சேய்வதத ிறுத்திக்சகாள்ளும்.

3. அதாவது, ாங்கள் சேயல்பாட்தட ிறுத்துவதற்குத் திட்டமிட்டுள்ள ஒரு
மருத்துவமதனயில் அறுதவ ேிகிச்தே மற்றும் / அல்லது இதடயீட்டு சேருகு
வடிகுழாய் தடமுதறகதள தற்ேமயம் சபறுவதற்குச் ோத்தியமுள்ள
ந ாயாளிகள் எதிர்காலத்தில் நவசறாரு மருத்துவமதனயில் அறுதவ ேிகிச்தே
மற்றும் / அல்லது இதடயீட்டு சேருகு வடிகுழாய் தடமுதறகதளப்
சபறுவதற்கு ோத்தியமுள்ளது. ேில ந ாயாளிகள் அறுதவ ேிகிச்தே /
இதடயீட்டு சேருகு வடிகுழாய் தடமுதறகளுக்காகவும், மற்றும் அறுதவ
ேிகிச்தேக்கு முந்ததய மற்றும் பிந்ததய ஒரு வருதகக்கு கூடுதலான
சதாதலவுக்கு பயணிக்க நவண்டியிருக்கலாம். இருப்பினும், சபரும்பாலான
சதாடர் கண்காணிப்பு வருதககள் மற்றும் தற்நபாததய கண்காணிப்பு மற்றும்
கவனிப்பு ஆகியவற்தற வீட்டுக்கு அருகாதமயிநலநய சதாடர்ந்து சபற
முடியும்.
4. எதிர்காலத்தில் CHD ந ாயாளிகள் எதிர்பார்க்கின்ற கவனிப்பின் அளவு கூட
இதனால் மாறக்கூடும். இங்கிலாந்து முழுவதும் CHD நேதவகதள
வழங்குகின்ற ஒவ்சவாரு மருத்துவமதனயிலும் முழுதமயான நதேியத்
தரங்கதள ாங்கள் சேயல்படுத்தினால், CHD க்கான ேிகிச்தே சபறும்
ஒவ்சவாரு ந ாயாளியும் எந்த மருத்துவமதனயில் அவர்கள் கவனிப்தபப்
சபற்றாலும், ஒநர அளவிலான உயர் தரமான கவனிப்தபப் சபறுவதத ாங்கள்
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ாங்கள் உறுதி சேய்ய முடியும். இது அதனவருக்குமான ேீரான மற்றும்
ேமமான உயர்தர ேிகிச்தேதயக் குறிக்கிறது.

1.2 பின்னணி
5. பிாிஸ்டல் ராயல் மருத்துவமதனயில் ேிக்கலான இதய அறுதவ ேிகிச்தே
நமற்சகாள்ளப்பட்ட குழந்ததகளின் கவனிப்பு பற்றிய சபாது விோரதணயில்
சதாடங்கி, நதேிய CHD தரங்கள் 2001 இல் சவளியிடப்பட்ட சதாடர்ச்ேியான
மதிப்பாய்வுகள் மற்றும் விோரதணகளின் விழிப்புணர்வு காரணமாக
உருவாக்கப்பட்டது.
6. தரங்கள் CHD நேதவகளில் ந ரடியான ஆர்வம் சகாண்ட ந ாயாளிகள்,
குடும்பங்கள், பராமாிப்பாளர்கள் மற்றும் ந ாயாளிகளின் பிரதி ிதிகள்
நபான்நறாரால், நேதவகதள வழங்குகின்ற அறுதவ ேிகிச்தே வல்லு ர்கள்,
இதய ந ாயாளிகள், ேிறப்புச் சேவிலியர்கள் மற்றும் இதர பர்களுடன்
இதணந்து உருவாக்கப்பட்டன. அதனத்துக் குழுக்களுக்கும் இதடநய ஒருமித்த
கருத்து எட்டப்பட்டது, மற்றும் ஜூதல 2015 இல் தரங்களுக்கு அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட்டது. CHD நேதவகளின் ஒநர நதேிய ஆதணயராக NHS
இங்கிலாந்து ஒரு உண்தமயான நதேியச் நேதவதயக் கட்டுப்படுத்துகின்ற
தரங்களின் சதாகுதிதய தடமுதறப்படுத்துவதன் மூலம், நேதவ
நமம்பாட்டுக்கு ஊக்கமளிக்கவும், அணுகலிலும் தரத்திலும் உள்ள
மாறுபாட்தடக் குதறப்பதற்கும் ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்தபக்
சகாண்டிருந்தது சதளிவாகத் சதாிந்தது.
7. இந்தத் தரங்கள் மிக உயர்வான தரத்தில் CHD நேதவகதள எவ்வாறு
வழங்குவது என்பதத விவாிக்கின்றன. அதவ உண்தமயாகநவ ேவாலாக
இருந்து வருகின்றன, மற்றும் மாற்றங்கள் அதவ சேயல்படும் விதமாக
மாற்றியதமக்கப்படாவிட்டால் அதனத்து மருத்துவமதனகளுக்கும் அவற்தற
ிதறவு சேய்வது ேிரமமானதாக இருக்கும் என NHS இங்கிலாந்து வாாியத்தால்
ஏற்கப்பட்டது. ேில தரங்கதள ிதறவு சேய்வதற்கான காலக்சகடு
நவறுபடுகின்றது, ஏசனனில் அவற்றில் ேிலவற்தற ிதறவு சேய்வதற்கு ீண்ட
காலமாகும் எனப் புாிந்துசகாள்ளப்பட்டது. குழந்ததகளின் CHD நேதவகதள
குழந்ததகளின் இதர ேிறப்புச் நேதவகளுடன் ஒன்றிதணப்பது இதற்கு
உதாரணமாகும், இதற்கு ஒரு மருத்துவமதனயின் கட்டதமப்பு அல்லது
அதமப்புத்திட்டத்தில் மாற்றங்கதள நமற்சகாள்ள நவண்டியிருக்கலாம்.

8. அதனத்து மருத்துவமதனகளும் தரங்கதள ிதறவு சேய்தவுடன், CHD யால்
யால் பாதிக்கப்பட்ட அதனத்து ந ாயாளிகளும் ோத்தியமுள்ள மிக உயர்வான
உயர்வான தரத்ததப் சபறுவார்கள். அதாவது, அவர்களும், அவர்களது
குடும்பங்களும் / பராமாிப்பாளர்களும் ேிறப்புச் சேவிலியர்கள் மற்றும்
உளவியலறிஞர்களிடமிருந்து உயர் ிதலயிலான ஆதரதவயும், நமம்பட்ட
தகவல் மற்றும் தகவல்சதாடர்தபயும் சபறுவார்கள். அதனால் அவர்கள்
தங்களுதடய ிதலதமதயயும் ேிகிச்தேத் நதர்வுகதளயும் பற்றியும்,
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குழந்ததகளிலிருந்து வயதுவந்தவர்களுக்கான நேதவகளுக்கான ன்கு
ிர்வகிக்கப்படும் மாற்றத்ததயும் ன்கு புாிந்துசகாள்வார்கள். ேிகிச்தே
மருத்துவர்களும் இதர ேிறப்புப் பணியாளர்களும் ோியான பணியமர்த்துதல்
ிதலகள் மற்றும் திறன்கதளப் சபற்றுள்ள ஒரு சூழ் ிதலயில் பணிபுாிவார்கள்,
பணிபுாிவார்கள், அதாவது, நேதவ ச கிழ்வுத்திறன் உள்ளதாகவும்
உடல் லக்குதறவு மற்றும் விடுமுதற / அவேரகாலப் பாதுகாப்தப ன்கு
ேமாளிக்கக் கூடியதாகவும் உள்ளது. நமலும் இது பயிற்ேி மற்றும் கற்றல்
பகிர்வுக்கான அதிக வாய்ப்புகதளயும் சபற்றிருக்கும், மற்றும் அறுதவ ேிகிச்தே
ேிகிச்தே ிபுணர்கள் தங்களது திறன்கதளப் பயிற்ேி சேய்வதற்கும்
தக்கதவப்பதற்கும் அதிகமான வாய்ப்புகதளப் சபறுவார்கள், ஏசனனில்
அவர்கள் அதிக அறுதவ ேிகிச்தேகதளயும், இதடயீட்டு தடமுதறகதளயும்
தடமுதறகதளயும் நமற்சகாள்கிறார்கள்.
9. இந்தக் கூறுகள் அதனத்தும் ந ாயாளிகளுக்கும், அவர்களது குடும்பங்கள்
மற்றும் பராமாிப்பாளர்களுக்கும், மற்றும் உடல் ல விதளவுகளுக்கும்
உண்தமயான நவறுபாட்தட ஏற்படுத்துவநதாடு, அவர்களுக்கு கவனிப்தப
வழங்கும் அணிகளுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என ாங்கள்
ிதனக்கிநறாம். CHD யால் பாதிக்கப்பட்ட அதனத்து ந ாயாளிகளும்
அவர்கள் எங்கு ேிகிச்தே சபற்றாலும் ஒநர மாதிாியாக வழங்கப்படும் உயர்
தரத்திலான நேதவகளுக்கான அணுகதலப் சபற நவண்டும் என ாங்கள்
விரும்புகிநறாம்.

1.3 தரங்கதள ிதறவு சேய்தல்
10. தரங்கள் ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டவுடன், நததவயான தரங்கதள ிதறவு
சேய்கின்ற நேதவகதள வழங்குவதற்கு தற்ேமயம் CHD நேதவகதள
வழங்குகின்ற மருத்துவமதனகள் ச ட்சவார்க்குகளில் இதணந்து சேயல்பட
முடியுமா என ாங்கள் பார்த்நதாம். இந்த அணுகுமுதற தரங்கதள ிதறவு
சேய்வதற்கான நதேியத் தீர்விதன வழங்கவில்தல. எனநவ, குறிப்பிட்ட
எண்ணிக்தகயிலான தரங்கதளப் சபாறுத்த இணக்கத்திதன மதிப்பிடுவதற்கு
ஒரு சுய-மதிப்பீட்தடப் பூர்த்தி சேய்யுமாறு மருத்துவமதனகளிடம் ாங்கள்
நகட்டுக்சகாண்நடாம். எந்தத் தரங்கதள ஆராய்ந்து பார்க்க நவண்டும்
என்பததப் பற்றிய மருத்துவ ஆநலாேதனதயப் சபற்று, அளவிடக்கூடிய
முடிவுகளுடனும் பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்தத நமம்படுத்துவதிலும் மிக
ச ருங்கிய சதாடர்புதடய சமாத்தம் 14 நததவகதள ாங்கள் நதர்வு
சேய்நதாம்.
11. எங்களுதடய திட்டங்களுக்குப் சபாருத்தமாக மூன்று குறிப்பான தரங்கள்
உள்ளன:
-

அறுதவ ேிகிச்தே ிபுணருக்கான நவதலத் நததவகள் – ஒவ்சவாரு
மருத்துவமதனயிலும் உள்ள அறுதவ ேிகிச்தே ிபுணர்களின் எண்ணிக்தக,
எண்ணிக்தக, மற்றும் அவர்கள் நமற்சகாள்ளும் அறுதவ ேிகிச்தேகளின்
எண்ணிக்தக.
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o இந்தத் தரங்களின் படி, 2016 இல் அறுதவ ேிகிச்தே ிபுணர்கள்
குதறந்தபட்ேம் மூன்று அறுதவ ேிகிச்தே ிபுணர்கதளக் சகாண்ட
அணிகளாக நவதல சேய்கிறார்கள், நமலும் ஏப்ரல் 2021 க்குள்
குதறந்தபட்ேம் ான்கு அறுதவ ேிகிச்தே ிபுணர்கதளக் சகாண்ட
அணிகளாக நவதல சேய்வார்கள். CHD அறுதவ ேிகிச்தே ிபுணர்கள்
ஒவ்சவாருவரும் மூன்றாண்டு காலத்துக்கு ேராோியாக ஆண்சடான்றுக்கு
125 க்குக் குதறயாமல் (ஒரு வாரத்துக்கு சுமார் மூன்று அறுதவ
ேிகிச்தேகளுக்குச் ேமமாக) பிறவி இதய ந ாய் அறுதவ ேிகிச்தேகதள
நமற்சகாள்ள நவண்டும்;
-

நேதவ இதடச்ோர்புகள், அல்லது CHD ந ாயாளிகள் ோர்ந்துள்ள இதர
நேதவகளின் ஒருங்கிதணப்பு, மற்றும் அதவ ஒநர மருத்துவமதனத் தளத்தில்
நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும்.
o இந்தத் தரங்களுக்கு, குழந்ததகளுக்கான இதய நேதவகள் அநத
மருத்துவமதனத் தளத்தில் பரந்த அளவில் இதர ேிறப்பு குழந்ததகளின்
நேதவகள் காணப்படுகின்ற அதமப்புகளில் மட்டுநம
வழங்கப்படுகின்றன. இந்தத் தரங்களின் படி, ஏப்ரல் 2016-இல்
குறிப்பிட்ட குழந்ததகள் ல ேிறப்பு மருத்துவமதனகள் வீட்டில் இருந்து
30- ிமிட ந ரத்துக்குள் சேன்றுவிடும் சதாதலவிலும், மற்றும் 2019 ஆம்
ஆண்டுக்குள் குழந்ததகளின் CHD நேதவகளின் நேதவகள்
கிதடக்கின்ற அநத மருத்துவமதனயிலும் அதமக்கப்பட நவண்டும்.

குறுக்கீடுோர் இதய ந ாய்
o இந்தத் தரங்களின் படி, 2016-ஆம் ஆண்டில் குறுக்கீடுோர் இதயந ாய்
வல்லு ர்கள் குதறந்தபட்ேம் மூன்று நபர் சகாண்ட அணியாகவும்,
ஏப்ரல் 2017 க்குள் குதறந்தபட்ேம் ான்கு நபர் சகாண்ட
அணிகளாகவும் நவதல சேய்ய நவண்டும், இதில் முன்னணி
குறுக்கீடுோர் இதயந ாய் வல்லு ர் ஆண்சடான்றுக்கு குதறந்தபட்ேம்
100 சேயல்பாடுகதள நமற்சகாள்ள நவண்டும், மற்றும் குறுக்கீடுோர்
இதயந ாய் வல்லு ர்கள் அதனவரும் ஆண்சடான்றுக்கு குதறந்தபட்ேம்
50 சேயல்பாடுகதள நமற்சகாள்ள நவண்டும்.

1.4 ஆநலாேதனக்கான திட்டங்கள்
12. மருத்துவமதனகளால் ேமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல் நதேியக் குழுவால்
பாிேீலிக்கப்பட்டது, இது ந ாயாளியின் பிரதி ிதிகள், ேிகிச்தே மருத்துவர்கள்
மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆதணயர்கள் ஆகிநயாதர உள்ளடக்கியிருந்தது.
தரங்கதள ிதறவு சேய்வதற்கான ஒவ்சவாரு மருத்துவமதனயின் திறதனயும்
திறதனயும் குழு மதிப்பிட்டது, நமலும் அந்தச் ேமயத்தில் அவற்றில் எதுவுநம
எதுவுநம நோதிக்கப்பட்ட தரங்கதள ிதறவு சேய்யவில்தல என்பததக்
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கண்டறிந்தது. தரங்கள் மருத்துவமதனகதள ‘விாிவாக்கும்’ எனவும்,
மருத்துவமதனகளில் வழங்கப்படும் அதனத்து நேதவகதளயும் ேிறந்த
தடமுதறகளுக்கான ிதல வதர சதாடர்ந்து நமம்படுத்தும் எனவும்
எதிர்பார்க்கப்பட்டதால், இந்த ிதல எதிர்பாராததாக இருந்தது.
13. சபரும்பாலான மருத்துவமதனகள் நததவகதள ிதறவு சேய்யும் ிதலயில்
இருந்தன, அல்லது அவற்றின் திட்டங்கதள நமற்சகாண்டு நமம்படுத்துவதன்
மூலம் நததவயான காலகட்டத்துக்குள் அவற்தற ிதறவு சேய்வதற்கு
ோத்தியமிருப்பதாக கருதப்பட்டன. அதவ பச்தே / அம்பர், அல்லது அம்பர்
ிறத்தில் மதிப்பிடப்பட்டன


அவற்றில் சலசேஸ்டர் NHS டிரஸ்ட் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன,
ியூநகஸ்டில் அபான் தடன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் NHS ஃபவுண்நடஷன்
டிரஸ்ட், மற்றும் ராயல் பிராம்ப்டன் மற்றும் நஹர்ஃபீல்ட் NHS
ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட் ஆகிய மூன்று மருத்துவமதனகள் ஏப்ரல்
2016-க்கான நததவகதள ிதறவு சேய்ய முடியவில்தல, மற்றும்
அதவ நததவயான காலகட்டத்துக்குள் அததச் சேய்து முடிப்பதற்கு
ோத்தியமில்தல எனக் கருதப்பட்டது. அதவ பச்தே / அம்பர் ிறத்தில்
மதிப்பிடப்பட்டன
மத்திய மான்சேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன NHS
ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட் எனப்படும் ஒரு மருத்துவமதன அப்சபாழுது
நததவகதள ிதறவு சேய்ய இயலாததாக இருந்தது, மற்றும் அது
நததவயான காலகட்டத்துக்குள் அததச் சேய்து முடிப்பதற்கு
ோத்தியமில்தல எனக் கருதப்பட்டது. மான்சேஸ்டாில் அமர்வு
அடிப்பதடயில் வழங்கப்பட்ட குறுக்கீடுோர் இதய ந ாய்க்கு, ஒநர ஒரு
அறுதவ ேிகிச்தே ிபுணர் ஒரு ஆண்டுக்கு 100 க்கும் குதறவான
அறுதவ ேிகிச்தேகதளநய நமற்சகாள்கிறார். சபாருத்தமான 24/7
அறுதவ ேிகிச்தே அல்லது குறுக்கீடுோர் பாதுகாப்பு
வழங்கப்படவில்தல. நதேியக் குழு இந்த ஏற்பாடுகளில் ஆபத்து
இருப்பதாக கருதியது, மற்றும் தமயத்தத ேிவப்பு ிறத்தில்
மதிப்பிட்டது.

14. ஒவ்சவாரு ந ாயாளியும் அவர்களது பராமாிப்பு நததவயான தரங்கதள
ிதறவு சேய்யக்கூடிய ஒரு மருத்துவமதன மூலம் வழங்கப்படுகிறது என்ற
என்ற ம்பிக்தகதயக் சகாண்டிருக்க நவண்டும் என்ற எங்களது ந ாக்கநம
எங்களது திட்டங்களின் தமயமாக விளங்குகிறது. இதத அதடவதற்காக
எதிர்காலத்தில் NHS இங்கிலாந்து நததவயான காலகட்டத்துக்குள் தரங்கதள
ிதறவு சேய்ய முடிகின்ற மருத்துவமதனகளிலிருந்து மட்டுநம CHD
நேதவகதளச் சேயல்படுத்தும் என ாங்கள் முன்சமாழிகிநறாம். எங்களது
திட்டங்கள் சேயல்படுத்தப்பட்டால், அதன் விதளவாக ேில மருத்துவமதனகள்
மருத்துவமதனகள் அதிகமான CHD அறுதவ ேிகிச்தே மற்றும் சேருகு
வடிகுழாய் தடமுதறகதள நமற்சகாள்ளும். அநத ந ரம், சதாடர்புதடய
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தரங்கதள ிதறவு சேய்யாத மற்றதவ இந்த நவதலதயச் சேய்வதத
ிறுத்திக்சகாள்ளும்.
15. அதாவது, தடமுதறயில் எங்களது திட்டங்கள் ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்டால்
எதிர்காலத்தில்:


வயதுவந்தவர்களுக்கான அறுதவ ேிகிச்தே மற்றும் குறுக்கீடுோர் இதயந ாய்
ேிகிச்தே மத்திய மான்சேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன NHS
ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்டில் ிறுத்தப்படும், மற்றும் அத்ததகய தடமுதறகள்
நததவப்படும் ந ாயாளிகள் லிவர்பூல் இதயம் மற்றும் மார்பு மருத்துவமதன
NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்டுக்கு சேல்வதற்கு அதிகம் ோத்தியமுள்ளது.
அதனத்து இதர வதக ேிகிச்தேகள், அதாவது, அறுதவ ேிகிச்தே மற்றும் /
அல்லது குறுக்கீடுோர் இதய ந ாய் ேிகிச்தேதயத் தவிர நவறு ஏதாவது
ேிகிச்தே நததவப்படுகின்ற ந ாயாளிகள் மான்சேஸ்டாில் தங்களுக்கான
பராமாிப்தபப் சபற முடியும். இந்த விருப்பத்நதர்வு குறித்து மருத்துவமதனயின்
அறக்கட்டதளயுடன் ாங்கள் சதாடர்ந்து விவாதித்து வருகிநறாம்.



குழந்ததகள் மற்றும் வயதுவந்தவர்களுக்கான அறுதவச் ேிகிச்தே மற்றும்
குறுக்கீடுோர் இதயந ாய் ேிகிச்தே ராயல் பிராம்ப்டன் மற்றும் நஹர்ஃபீல்டு
NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்டில் ிறுத்தப்படும், மற்றும் அத்ததகய
தடமுதறகள் நததவப்படும் ந ாயாளிகள் தங்களுக்கான பராமாிப்தப
குழந்ததகளுக்கான கிநரட் ஆர்மண்ட் சதரு NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்,
பார்ட்ஸ் சஹல்த் NHS டிரஸ்ட் அல்லது கய்’ஸ் மற்றும் சேயின்ட் தாமஸ் NHS
ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட் ஆகிய இடங்களில் சபறுவார்கள். மருத்துவமதன
அறக்கட்டதள வயதுவந்தவர்களுக்கு மட்டும் அறுதவ ேிகிச்தே மற்றும்
குறுக்கீடுோர் இதயந ாய் ேிகிச்தேதயத் சதாடர்ந்து வழங்குவதற்கு
ோத்தியமுள்ளது. இந்த விருப்பத்நதர்வு பற்றிய விவாதம்
டந்துசகாண்டிருக்கிறது.
குழந்ததகள் மற்றும் வயதுவந்தவர்களுக்கான அறுதவ ேிகிச்தே மற்றும்
குறுக்கீடுோர் இதயந ாய் ேிகிச்தே லீசேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன
NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்டில் ிறுத்தப்படும், மற்றும் அத்ததகய
தடமுதறகள் நததவப்படும் ந ாயாளிகள் தங்களுக்கான பராமாிப்தப
பிர்மிங்ஹாம் குழந்ததகள் மருத்துவமதன NHS ஃபவுண்நடஷன்
டிரஸ்ட்டிநலா, அல்லது பிர்மிங்ஹாதம விட அருகில் உள்ள ேில
ந ாயாளிகளுக்கு லீட்ஸ் டீச்ேிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் NHS டிரஸ்ட்டிநலா தங்கள்
பராமாிப்தபப் சபறுவதற்கு ோத்தியமுள்ளது. மருத்துவமதன அறக்கட்டதள
குழந்ததகளுக்கும் வயதுவந்தவர்களுக்கும் அறுதவச் ேிகிச்தே மற்றும்
குறுக்கீடுோர் இதயந ாய் ேிகிச்தேதயத் தவிர இதர CHD நேதவகதளத்
சதாடர்ந்து வழங்குவதற்கு ோத்தியமுள்ளது. இந்த விருப்பத்நதர்வு பற்றிய
விவாதம் டந்துசகாண்டிருக்கிறது.



16. ியூநகஸ்டில் அபான் தடன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் NHS ஃபவுண்நடஷன்
டிரஸ்ட்டுக்கு லீசேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன NHS டிரஸ்ட் மற்றும்
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மற்றும் ராயல் பிராம்ப்டன் மற்றும் நஹர்ஃபீல்ட் NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்
டிரஸ்ட் ஆகியவற்தறப் நபாலநவ அம்பர் / ேிவப்பு ிற மதிப்பீடு
வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும், இதய மாற்று அறுதவச் ேிகிச்தே மற்றும் மாற்று
மாற்று அறுதவ ேிகிச்தேக்கான இதணப்பு ஆகியதவ உட்பட, தீவிர இதய
சேயலிழப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட CHD ந ாயாளிகளுக்கு பராமாிப்பு
வழங்குவதில் ியூநகஸ்டில் தனித்துவமான பங்தகக் சகாண்டுள்ளது, மற்றும்
மற்றும் ந ாயாளிகளிடம் எந்த ஒரு எதிர்விதளவும் இன்றி குறுகிய காலத்தில்
காலத்தில் இதத மாற்ற முடியாது. எனநவ ேம ிதலயின் படி, ியூநகஸ்டிலில்
ியூநகஸ்டிலில் இருந்து ிதல 1 CHD நேதவகதளத் சதாடர்ந்து
சேயல்படுத்துவது ேிறந்தது என்பது மது தற்நபாததய கண்நணாட்டம் ஆகும்.
ஆகும். CHD அறுதவ ேிகிச்தே மற்றும் இதய மாற்றுச் ேிகிச்தேகளில் அநத
அறுதவ ேிகிச்தே ிபுணர்கநள ஈடுபடுவார்கள், எனநவ அதவ இரண்டும்
ஒன்றாக இதணக்கப்பட நவண்டும்.
17. ியூநகஸ்டில் அபான் தடன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் NHS ஃபவுண்நடஷன்
டிரஸ்ட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் ீண்ட கால அடிப்பதடயில் இருக்காது
என்பதத இது சதாிவிக்காது. மருத்துவமதன அறக்கட்டதள இதர அதனத்து
ிதல 1 அறுதவ ேிகிச்தே தமயங்கதளப் நபாலநவ தரங்கதள ிதறவு சேய்ய
நவண்டும். இததச் சேய்வதற்கான காலக்சகடு நவறுபடலாம், ஆனால்
ியூநகஸ்டில் அபான் தடன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் NHS ஃபவுண்நடஷன்
டிரஸ்ட்டில் CHD பராமாிப்தபப் சபறும் ந ாயாளிகள் எந்த வதகயிலும்
விட்டுக்சகாடுக்கப்படாமல் இருப்பதத உறுதி சேய்வதற்கு ாங்கள்
மருத்துவமதனயுடன் இதணந்து ச ருக்கமாக சேயல்படுநவாம்.

1.5 இந்தத் திட்டங்கதளச் சேயல்படுத்துவதனால் என்ன பயன்
கிதடக்கும்?
18. ந ாயாளிகள் எங்கு ேிகிச்தே சபறுகிறார்கள் என்ற நபதம் ஏதுமின்றி, அவர்கள்
உயர்ந்த தரத்திலான பராமாிப்பு சபறுவதத உறுதி சேய்வதற்கு CHD க்கான
நதேியத் தரங்கதளச் சேயல்படுத்துவது மட்டுநம ஒநர வழி என ாங்கள்
ம்புகிநறாம். எங்கு மருத்துவமதனகள் தரங்கதள ிதறவு சேய்கின்றன
என்பததப் சபாறுத்து தற்ேமயம் ேில நவறுபாடுகள் உள்ளன. எனநவ
இங்கிலாந்தில் ீங்கள் எங்கு நேதவகதளப் சபறுகிறீர்கள் என்பததப்
சபாறுத்து பராமாிப்பு மாறுபடக்கூடும்.
19. NHS ஆனது சுமார் 20 வருடங்களாக CHD ந ாயாளிகளுக்கு நமம்பட்ட
பராமாிப்தப வழங்க முயற்ேி சேய்துசகாண்டிருக்கிறது, அநத ேமயம் முந்ததய
முந்ததய மதிப்பாய்வுகள் மற்றும் விோரதணகளிலிருந்து ாங்கள் அதிகம்
கற்றுக்சகாண்டுள்நளாம், மருத்துவமதனகளுக்கு இதடயிலான உறவுகதள
உறவுகதள நேதப்படுத்தியுள்ள இந்தச் நேதவகளின் மீது ிச்ேயமற்ற
தன்தமயின் நமகம் சூழ்ந்துள்ளது; பணியாளர்கள் ியமனத்தில் பாதிப்தப
ஏற்படுத்தியுள்ளது; மற்றும் இந்தச் நேதவகளின் மீள்ேக்தி
குதறக்கப்பட்டுள்ளது. ாடு முழுவதும் உறுதிப்பாட்தடயும் ிதலயான
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அணுகுமுதறதயயும் அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், எதிர்காலத்துக்கான
ிதலயான, ச கிழ்திறன் மிக்க மற்றும் ீடித்துதழக்கின்ற நதேிய நேதவதய
ாம் உருவாக்க நவண்டியுள்ளது.

1.6 எங்களது திட்டங்கதளச் சேயல்படுத்துவதன் ோத்தியமுள்ள தாக்கம்
தாக்கம்
20. ந ாயாளிகளிடமும் அவர்களது குடும்பங்கள் / பராமாிப்பாளர்கள், ேிகிச்தே
மருத்துவர்கள் மற்றும் இதர மருத்துவமதனப் பணியாளர்களுடனும்
நபேியதிலிருந்து, எங்களது திட்டங்கள் பற்றிய பிரச்ேதனகள் உள்ளன
என்பததயும், அவற்தறச் சேயல்படுத்துவதால் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட
முதறயில், அல்லது அவர்களது நவதலகள், அல்லது மருத்துவமதனகளின்
இதர நேதவகளில் எவ்வாறு பாதிப்தப ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பததயும் ாங்கள்
சதாிந்திருக்கிநறாம். இந்தப் பிரச்ேதனகதள ாங்கள் ஏற்றுக்சகாள்கிநறாம்,
அதனால் தான் ாங்கள் ஒரு முழுதமயான சபாது ஆநலாேதன டத்தி
வருகின்நறாம். அதன் மூலம் எங்களது திட்டங்கதளப் பற்றி உங்களுடன் மிக
விாிவாகப் நபே முடியும், மற்றும் தரங்கதளச் சேயல்படுத்துவது உங்களிடம்,
உங்கள் குடும்பத்தினாிடம் அல்லது ீங்கள் நவதல சேய்யுமிடத்தில் என்ன
தாக்கத்தத ஏற்படுத்தக் கூடும் என ீங்கள் ிதனக்கிறீர்கள் என்பததப் பற்றி
நமலும் சதாிந்துசகாள்ள முடியும். எங்களது திட்டங்கள்
தடமுதறப்படுத்தப்பட்டாலும் கூட, 2018 ஆம் ஆண்டின் சதாடக்கம்
வதரயிலும் மாற்றம் தடசபறாது என்பதத கவனத்தில் சகாள்ள நவண்டியது
முக்கியமானதாகும். நமலும், ந ாயாளியின் கவனிப்பில் தடங்கல் ஏற்படாமல்
இருப்பதத அல்லது நததவயின்றி பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதத உறுதி
சேய்வதற்கு ாங்கள் அதனத்து மருத்துவமதனகளுடனும் ச ருக்கமாக
இதணந்து சேயல்படுகிநறாம்.

21. ஆநலாேதனக்கு முந்ததய காலகட்டத்தின்நபாது மக்களிடம் நபேியதிலிருந்து,
குறிப்பாக ந ாயாளிகள் எதிர்காலத்தில் தாங்கள் எங்கு ேிகிச்தே சபற முடியும்
என்பததப் பற்றி கவதல சகாண்டுள்ளனர் என்பதத ாங்கள் அறிந்நதாம்.
எங்களது திட்டங்கள் சேயல்படுத்தப்பட்டால், அறுதவச் ேிகிச்தேக்காக
அல்லது சேருகு வடிகுழாய் தடமுதறக்காக தங்களது புதிய
மருத்துவமதனக்குச் சேல்ல நவண்டியிருக்கும்நபாது ேிலருக்கு பயண ந ரம்
அதிகாிக்கக்கூடும். பயண ந ரத்தில் ஏற்படும் ேராோி அதிகாிப்பு ஓரளவுக்குக்
குதறவாகநவ இருக்கும் என ாங்கள் எதிர்பார்க்கிநறாம், இருப்பினும் ேில
ந ாயாளிகளுக்கு அது கணிேமான அளவுக்கு அதிகமானதாக இருக்கும்
என்பதத ாங்கள் அறிநவாம். இந்தக் கூடுதலான பயண ந ரம் ேிலருக்கு
ேிரமத்தத ஏற்படுத்தக் கூடும் என்பதத ாங்கள் ஏற்றுக்சகாள்கிநறாம், நதேியத்
தரங்கதள முழுதமயாக ிதறவு சேய்கின்ற ஒரு மருத்துவமதனயில் ேிகிச்தே
சபறுவது இறுதியில் ந ாயாளிகளுக்கு பலனளிப்பதாகநவ இருக்கும் என
ாங்கள் ிதனக்கிநறாம்.
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22. அதிர்ஷ்டவேமாக, CHD அறுதவ ேிகிச்தேக்கான சபரும்பாலான
மருத்துவமதன அனுமதிகள் திட்டமிடப்பட்டதவயாக உள்ளன, மற்றும் CHD
ந ாயாளிகளில் மிகச் ேிலநர உண்தமயில் அவேரகால அனுமதியில்
நேர்க்கப்பட்டிருந்தனர். CHD இருப்பது கருவிநலநய கண்டறியப்படாத
ிகழ்வுகளில் கூட, குழந்தத பிறந்த உடநனநய அறுதவ ேிகிச்தே
நததவப்படுகிறது. அந்த அறுதவ ேிகிச்தே ஒரு ேில ாட்களுக்குள்
நமற்சகாள்ளப்படும், மற்றும் பிறந்த குழந்ததகள் ிதலப்படுத்தப்பட்டு,
ிபுணத்துவமிக்க மற்றும் மிகவும் திறதம வாய்ந்த குழந்ததகளின்
நபாக்குவரத்து அணியால் ஒரு அறுதவ ேிகிச்தே தமயத்துக்கு எடுத்துச்
சேல்லப்படுகின்றனர். இநத தடமுதற வயதுவந்த ந ாயாளிகளுக்கும்
பின்பற்றப்படுகிறது.
23. நமலும், குழந்ததகள் தீவிர ேிகிச்தே நபான்ற இதர மருத்துவச் நேதவகளிலும்
மற்றும் பரந்த அளவில் மருத்துவமதனகள் மற்றும் அவர்களது பணியாளர்கள்
மீதும் எங்களது திட்டங்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் பற்றிய பிரச்ேதன இருக்கிறது
என்பதும் மக்குத் சதாியும். பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்சவாரு மருத்துவமதனக்கும்
எமது திட்டங்களின் சேயல்படுத்தல் எததக் குறிக்கும் என்பததப் பற்றி
விவாிக்கின்ற முதறயான தாக்க மதிப்பீடுகள் சபாது ஆநலாேதனக்கான
எங்களது திட்டமிடலின் ஒரு பகுதியாக நமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன.

1.7 எனது கருத்துக்கதள ான் எவ்வாறு சதாிவிக்க முடியும்?
24. ஆநலாேதனயின்நபாது CHD நேதவகளின் எதிர்காலம் பற்றிய உங்கள்
கருத்துக்கதளச் சோல்வதற்கு பல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்த
முக்கியமான நேதவகதளப் பற்றிய ஒருவரது கருத்துக்கதளத் சதாிந்துசகாள்ள
நவண்டுசமன ாங்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்கிநறாம், மற்றும் எங்களது
திட்டங்கதளப் பற்றி உங்களிடம் ாங்கள் நகட்க விரும்புகின்ற எண்ணற்ற
நகள்விகதள ாங்கள் அதமத்துள்நளாம். இந்தக் நகள்விகளுக்கான பதில்கள்
சுதந்திரமாக ஆய்வு சேய்யப்படும், மற்றும் ஒரு முடிவு எடுப்பதற்கு முன் இதவ
NHS இங்கிலாந்து வாாியத்தால் பாிேீலதன சேய்யப்படும்.

25. ாங்கள் சபாதுக் கூட்டங்கள், இதணயத்தளக் கருத்தரங்குகள் மற்றும் டுவிட்டர்
ோட்கள் நபான்ற எண்ணற்ற ிகழ்ச்ேிகதள டத்துநவாம், எனநவ எங்களிடம்
நகள்விகள் நகட்பதற்கும், எங்களது திட்டங்கதளப் பற்றி ிதறயத்
சதாிந்துசகாள்வதற்கும் பல வழிகள் இருக்கும்.
26. ஆநலாேதனக்கான நகள்விகதளயும், மற்றும் இந்தப் சபாது ஆநலாேதன
பற்றிய இதர அதனத்துத் தகவல்கதளயும் எங்களது ஆநலாேதன தமயத்தில்
தமயத்தில் ீங்கள் காண முடியும். ஆநலாேதனக்கான நகள்விகள் ீங்கள்
எளிதாகப் பார்க்கும் சபாருட்டு பிற்நேர்க்தக A-யில் இதணக்கப்பட்டுள்ளன.
இதணக்கப்பட்டுள்ளன. ஆநலாேதனக்கான பதில்கதள ீங்கள் தபால்
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மூலமாக எங்களுக்கு அனுப்ப விரும்பினால், தயவுசேய்து இதணக்கப்பட்டுள்ள
இதணக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் உள்ள நகள்விகளுக்கு பதிலளித்து, அதத
பின்வரும் முகவாிக்கு எங்களுக்குத் திரும்ப அனுப்பவும்:
CHD Consultation
c/o Beverley Smyth (Specialised Commissioning)
NHS England
4N08| Quarry House| Quarry Hill | Leeds | LS2 7UE
27. ீங்கள் நதடுகின்ற தகவல் உங்களுக்குக் கிதடக்காவிட்டாநலா, அல்லது இந்த
இந்த ஆநலாேதன குறித்து உங்களுக்கு நவறு ஏநதனும் நகள்விகள்
இருந்தாநலா, தயவுசேய்து england.congenitalheart@nhs.net என்ற
இதணப்பில் எங்கதளத் சதாடர்புசகாள்ளுங்கள்.

பிற்நேர்க்தக A- ஆநலாேதனக் நகள்விகள்
தரங்கதள ிதறவு சேய்தல்
1.

ீங்கள் எந்தத் தகுதியில் ஆநலாேதனக்கு பதிலளிக்கிறீர்கள்?

□ தற்நபாததய CHD ந ாயாளி
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□ தற்நபாததய CHD ந ாயாளியின் சபற்நறார், குடும்ப உறுப்பினர்
□
□
□
□
□
□
□
□
□

அல்லது பராமாிப்பாளர்
சபாதுமக்களில் ஒருவர்
CHD ந ாயாளியின் பிரதி ிதி ிறுவனம்
தன்னார்வ ிறுவனம் / அறக்கட்டதள
ேிகிச்தே மருத்துவர்
NHS வழங்கு ர் ிறுவனம்
NHS ஆதணயர்
சதாழில்துதற
இதர அரசு அதமப்பு
மற்றதவ

மற்றதவயாக இருந்தால் – தயவுசேய்து குறிப்பிடவும்:
______________________________________________________________

2.

ீங்கள் எந்த மண்டலத்திலிருந்து வருகிறீர்கள்?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

சபாருந்தாது / மண்டல / நதேிய அதமப்பு
இங்கிலாந்து - வட கிழக்கு
இங்கிலாந்து - வட நமற்கு
இங்கிலாந்து - நயார்க்ஷீர் மற்றும் தி ஹம்பர்
இங்கிலாந்து - ஈஸ்ட் மிட்லாண்ட்கள்
இங்கிலாந்து - சவஸ்ட் மிட்லாண்ட்கள்
இங்கிலாந்து - கிழக்கு இங்கிலாந்து
இங்கிலாந்து - லண்டன்
இங்கிலாந்து - சதன் கிழக்கு
இங்கிலாந்து - சதன் நமற்கு
ஸ்காட்லாந்து
நவல்ஸ்
வட அயர்லாந்து

3. எதிர்கால பிறவி இதய ந ாய்க்கான நேதவகள் குறிப்பிட்ட காலக்சகடுவுக்குள்
முழுதமயான தரத் சதாகுப்தப ிதறவு சேய்ய முடிகின்ற மருத்துவமதனகளில்
மட்டுநம சேயல்படுத்தப்படும் என NHS இங்கிலாந்து திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தத்
திட்டத்தத ீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆதாிக்கிறீர்கள் அல்லது எதிர்க்கிறீர்கள்?

□
□
□
□
□

வலுவாக ஆதாிக்கிநறன்
ஆதாிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது
ஆதாிக்கவும் மாட்நடன் அல்லது எதிர்க்கவும் மாட்நடன்
எதிர்க்க அதிக வாய்ப்புள்ளது
வலுவாக எதிர்க்கிநறன்
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4. தயவுசேய்து நகள்வி 3-க்கான உங்கள் பதிதல விளக்கவும்.

மூன்று மருத்துவமதன அறக்கட்டதளகள் குறிப்பிட்ட காலக்சகடுவுக்குள் தரங்கதள
முழுதமயாக ிதறவு சேய்யவில்தல என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. எனநவ, பின்வரும்
மருத்துவமதனகளில் அறுதவச் ேிகிச்தே ( ிதல 1) நேதவகள் நமற்சகாண்டு
சேயல்படுத்தப்படாது என்பதத முன்சமாழிகிறது:


மத்திய மான்சேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன NHS ஃபவுண்நடஷன்
டிரஸ்ட் (Central Manchester University Hospitals NHS Foundation
Trust) (வயதுவந்நதார் நேதவ)



ராயல் பிராம்ப்டன் மற்றும் நஹர்ஃபீல்ட் NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்
(Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust) (வயதுவந்தவர்கள்
மற்றும் குழந்ததகளுக்கான நேதவகள்); மற்றும்



லீசேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன NHS டிரஸ்ட் (University
Hospitals of Leicester NHS Trust) (வயதுவந்தவர்கள் மற்றும்
குழந்ததகளுக்கான நேதவகள்).

5.

ிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்சகடுவுக்குள் தரங்கதள ிதறவு சேய்வதற்கு ஒன்று
அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட அறக்கட்டதளகளுக்கு ஆதரவளிக்க
எடுக்கப்படவிருக்கும் ோத்தியமான டவடிக்தககதளப் பற்றி ீங்கள்
ிதனத்துப் பார்க்க முடிகிறதா?
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மத்திய மான்சேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்
மற்றும் லீசேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன NHS டிரஸ்ட் (Central
Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust and University
Hospitals of Leicester NHS Trust)
மத்திய மான்சேஸ்டர் மற்றும் லீசேஸ்டர் ஆகியதவ இனிநமல் அறுதவ ேிகிச்தே
( ிதல 1) நேதவகதள வழங்காவிட்டால், ிதல 2 நேதவகளுக்கான தரங்கதள
மருத்துவமதனகள் ிதறவு சேய்யும் வதர அவற்றிலிருந்து ேிறப்பு மருத்துவச்
நேதவகதள ( ிதல 2) வழங்குமாறு NHS இங்கிலாந்து நகட்டுக்சகாள்ளும். இந்தத்
திட்டத்தத ீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆதாிக்கிறீர்கள் அல்லது எதிர்க்கிறீர்கள்?

□
□
□
□
□

வலுவாக ஆதாிக்கிநறன்
ஆதாிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது
ஆதாிக்கவும் மாட்நடன் அல்லது எதிர்க்கவும் மாட்நடன்
எதிர்க்க அதிக வாய்ப்புள்ளது
வலுவாக எதிர்க்கிநறன்

ராயல் பிராம்ப்டன் மற்றும் நஹர்ஃபீல்ட் NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட் (Royal
Brompton and Harefield NHS Foundation Trust)
6. குழந்ததகளுக்கான அறுதவ ேிகிச்தே ( ிதல 1) நேதவகதள வழங்குகின்ற
மற்சறாரு மருத்துவமதனயுடன் ஒன்றிதணந்து சேயல்படுவதன் மூலம்
வயதுவந்தவர்களுக்கான அறுதவச் ேிகிச்தே ( ிதல 1) நேதவகதள
வழங்குவதற்கான தரங்கதள ராயல் பிராம்ப்டன் ிதறவு சேய்ய முடியும்.
வயதுவந்நதார் நேதவகதள தகவிடுவதற்கு மாற்றாக, NHS இங்கிலாந்து இந்த
வதகச் சேயல்பாட்தட ஆதாிக்க விரும்புகிறது.
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வயதுவந்தவருக்கு மட்டும் ( ிதல 1) நேதவதய ராயல் பிராம்ப்டன்
வழங்குவதற்கான திட்டத்தத ீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆதாிக்கிறீர்கள் அல்லது
எதிர்க்கிறீர்கள்?

□
□
□
□
□

வலுவாக ஆதாிக்கிநறன்
ஆதாிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது
ஆதாிக்கவும் மாட்நடன் அல்லது எதிர்க்கவும் மாட்நடன்
எதிர்க்க அதிக வாய்ப்புள்ளது
வலுவாக எதிர்க்கிநறன்

ியூநகஸ்டில் அபான் தடன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்
(Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust)
7. சவவ்நவறு காலகட்டத்தில் தரங்கதள வழங்குவதற்கு அவர்களுடன் இதணந்து
சேயல்படுகின்ற அநத ந ரம், ியூநகஸ்டில் அபான் தடன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்
NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்டிலிருந்து அறுதவ ேிகிச்தே ( ிதல 1)
நேதவகதளச் சேயலாற்றத் சதாடர்வதற்கு NHS இங்கிலாந்து
திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தத ீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆதாிக்கிறீர்கள்
அல்லது எதிர்க்கிறீர்கள்?

□
□
□
□
□

வலுவாக ஆதாிக்கிநறன்
ஆதாிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது
ஆதாிக்கவும் மாட்நடன் அல்லது எதிர்க்கவும் மாட்நடன்
எதிர்க்க அதிக வாய்ப்புள்ளது
வலுவாக எதிர்க்கிநறன்

பயணம்
மத்திய மான்சேஸ்டர் பல்கதலக்கழக மருத்துவமதன NHS ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்
(வயதுவந்நதார் நேதவ); ராயல் பிராம்ப்டன் மற்றும் நஹர்ஃபீல்ட் NHS
ஃபவுண்நடஷன் டிரஸ்ட்; மற்றும் லீசேஸ்டர் NHS டிரஸ்ட் பல்கதலக்கழக
மருத்துவமதன (வயதுவந்தவர் மற்றும் குழந்ததகளுக்கான நேதவகள்) ஆகியவற்றில்
அறுதவச் ேிகிச்தே ( ிதல 1) நேதவகதளச் சேயல்படுத்துவதத ிறுத்துவதற்கான
திட்டங்கள் தடமுதறப்படுத்தப்பட்டால் அறுதவ ேிகிச்தே உள்ளிட்ட மிகவும் ேிறப்பு
வாய்ந்த பராமாிப்புக்காக ேில ந ாயாளிகள் கூடுதலாக பயணிக்க நவண்டும் என்பது
எங்களுக்குத் சதாியும்.
8. ந ாயாளியின் பயணம் குறித்த எங்களது திட்டங்களின் தாக்கம் குறித்த
மதிப்பீடு ோியானதாக இருப்பதாக ீங்கள் ிதனக்கிறீர்களா?
□ ஆம்
□ இல்தல
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9. இதவ ிகழும் இடங்களில், ீண்ட பயணங்கதளத் தவிர்ப்பதற்கு,
குதறப்பதற்கு அல்லது ஈடு சேய்வதற்கு நமற்சகாண்டு என்ன சேய்ய
நவண்டும்?

ேமத்துவம் மற்றும் உடல் ல ேமத்துவமின்தம
CHD நேதவகள் சபாருத்தமானதாகவும், அதனவரும் அணுகத்தக்கதாகவும், பல்நவறு
பர்களின் நததவகதள ிதறவு சேய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கும் வதகயில் எங்களது
திட்டங்களால் பல்நவறு மக்கள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதத ாங்கள்
புாிந்துசகாண்டுள்ளதத உறுதி சேய்ய விரும்புகிநறாம்.
எங்களது அறிக்தகயில், இந்தத் திட்டங்களின் ேமத்துவம் மற்றும் சுகாதார
ேமத்துவமின்தமதய ாங்கள் மதிப்பிட்டுள்நளாம். எங்களது மதிப்பீடு துல்லியமானது
என ீங்கள் ிதனக்கிறீர்களா?
□ ஆம்
□ இல்தல
10. ாங்கள் பாிேீலிக்க நவண்டும் என ீங்கள் ிதனக்கின்ற நவறு ஏதாவது
ேமத்துவம் மற்றும் சுகாதார ேமத்துவமின்தமயின் தாக்கங்கதளயும், ாங்கள்
கண்டறிந்துள்ள தாக்கங்கதளத் தவிர்ப்பதற்கு, குதறப்பதற்கு அல்லது
இழப்பீடு வழங்குவதற்கு நமற்சகாண்டு என்ன சேய்ய நவண்டும் என்பததயும்
தயவுசேய்து விவாிக்கவும்.
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இதர தாக்கங்கள்
முன்சமாழியப்பட்ட மாற்றங்கள் தடமுதறப்படுத்தப்பட்டால் அதவ
ந ாயாளிகளுக்கும் அவர்களது குடும்பங்கள் / பராமாிப்பாளர்களுக்கும் முடிந்தவதர
தடங்கலின்றி ிகழக்கூடும் என்பதத ாங்கள் உறுதி சேய்துசகாள்ள விரும்புகிநறாம்,
எனநவ எங்களது திட்டங்களின் இதர தாக்கங்கதள ாங்கள் புாிந்துசகாள்வது
முக்கியமானதாகும்.
11. இதர அறியப்பட்ட தாக்கங்கள் குறித்த எங்களது விளக்கம் துல்லியமானதாக
இருப்பதாக ீங்கள் ிதனக்கிறீர்களா?
□ ஆம்
□ இல்தல
12. ாங்கள் பாிேீலிக்க நவண்டும் என ீங்கள் ிதனக்கின்ற நவறு ஏதாவது
தாக்கங்கதளயும், ாங்கள் கண்டறிந்துள்ள அல்லது நவறு ஏதாவது
தாக்கங்கதளத் தவிர்ப்பதற்கு, குதறப்பதற்கு அல்லது இழப்பீடு வழங்குவதற்கு
நமற்சகாண்டு என்ன சேய்ய நவண்டும் என்பததயும் தயவுசேய்து விவாிக்கவும்.
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நவறு ஏநதனும் கருத்துக்கள்
13. திட்டங்கதளப் பற்றி நவறு ஏதாவது கருத்துக்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறதா?

உங்கதளப் பற்றி
14. ீங்கள் எந்த வயதுக் குழுதவச் ோர்ந்தவர்?
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□
□
□
□
□
□
□
□
□

18 வயதுக்குள்
19 - 29
30 - 39
40-49
50 - 59
60-69
70-79
80+
கூற விரும்பவில்தல

15. உங்களுதடய பாலினத்ததக் குறிப்பிடவும்
□ ஆண்
□ சபண்
□ இன்டர்சேக்ஸ்
□ டிரான்ஸ்
□

ான்-தபனாி

□ கூற விரும்பவில்தல
16. உங்களுக்கு இயலாதம இருப்பதாக ீங்கள் கருதுகிறீர்களா?
□ ஆம்
□ இல்தல
□ கூற விரும்பவில்தல
17. உங்கள் இனமாக ீங்கள் கருதுவதத தயவுசேய்து நதர்ந்சதடுக்கவும். இனம்
என்பது நதேியத்திலிருந்து நவறுபட்டதாகும்.
சவள்தள இனத்தவர்

ஆேியர் அல்லது ஆேிய
பிாிட்டிஷார்

மற்ற தனி இனக்கூட்டம்
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☐
சவல்ஸ்/ஆங்கிலம்/ஸ்காட்டி
ஷ்/
வடக்கு ஐாிஷ்/பிாிட்டிஷ்
☐ஐாிஷ்
☐ஜிப்ேி அல்லது ஐாிஷ்
டிராவலர்
☐நவறு ஏநதனும்
சவள்தளயின பின்னணி

☐இந்தியர்
☐பாகிஸ்தானி
☐பங்களாநதேி
☐நவறு ஏநதனும் ஆேியப்
பின்னணி

கலப்பினம்

கறுப்பர் அல்லது கறுப்பு
பிாிட்டிஷார்
☐கறுப்பர் - காீபியன்
☐கறுப்பர் - ஆப்பிாிக்கர்
☐நவறு ஏநதனும் கறுப்பு
கறுப்பு இனப் பின்னணி

☐சவள்தள மற்றும் கறுப்பு
கறுப்பு காீபியன்
☐சவள்தள மற்றும் கறுப்பு
கறுப்பு ஆப்பிாிக்கர்
☐சவள்தள இனத்தவர்
மற்றும் ஆேியர்
☐நவறு ஏநதனும்
கலப்பினப் பின்னணி

☐ேீனர்
☐மற்ற தனி இனக்கூட்டம்
இனக்கூட்டம்

18. உங்கள் மதம் அல்லது ம்பிக்தகதயத் தயவுசேய்து குறிப்பிடவும்
☐மதம் இல்தல
☐புத்த மதத்தினர்
☐கிறிஸ்தவர்
☐இந்து
☐யூதர்

☐முஸ்லீம்
☐ேீக்கியர்
☐ ாத்திகர்
☐நவறு ஏநதனும் மதத்தவர்
☐கூற விரும்பவில்தல

19. உங்கள் பாலியல் ாட்டத்ததப் பற்றி ேிறப்பாக விவாிக்கின்ற விருப்பத்நதர்தவ
தயவுசேய்து குறிப்பிடவும்
□ சஹட்டிநராசேக்ஸூவல்
□ நக
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□ சலஸ்பியன்
□ தபசேக்ஸூவல்
□ கூற விரும்பவில்தல
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