
 

 

 

மறைநிறைக் காசநநாய்க்கும் சசயல்நிறைக் காசநநாய்க்கும் உள்ள நேறுபாடுகள் என்ன? 
 

 
 

       மறைநிறைக் காசந ாய்க்கான சிகிச்சச 
 

• எதிர்காலத்தில் செயல்நிலலக் காெநநாய் உருவாகுவலதத் தடுக்கும்;  

• ப ாதுவாக தாங்கிக் சகாள்ளக்கூடியதும், பாதுகாப்பானதுமாகும்.  

 
இச்சிகிச்லெயப் சபற்றுக்பகாள்வதால் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் பசயல் ிசைக் 
காசந ாசயத் தடுக்கும் வாய்ப்ச  அதிகப் டுத்துகிறரீ்கள். உங்கள் 
ஆந ாக்கியத்சதயும், உங்கள் குடும் ம் மற்றும்  ண் ர்களின் ஆந ாக்கியத்சதயும் 
பாதுகாக்கிறரீ்கள் 

 

மறைநிறைக் காசந ாய்க்கான சிகிச்றசயின்  ந ாதான த ாடர் கண்காணிப்பு முறைகள் 

• இரத்தப்பரிநொதலன ஒரு மாதத்தின் பின்பும், பின் லவத்தியரின் தீர்மானப் படியும் செய்ய நவண்டும்; 

• மருத்துவர் மற்றும் தாதிமாருடனான அட்டேறைப் படுத்திய சந்திப்புக்கள் 

 

மறைநிறைக் காசந ாய்க்கான சிகிச்றச, உங்கள் உடைாந ாக்கியத்ற ப்  ாதுகாக்க உ வுகிைது 

 
ோசிப்ந ாருக்கு முக்கியமான எச்சரிக்றக:  
இந்  ஆவணத் ின் தகவல்கள் அறிலவ வளர்ப்பதற்காகநவயாகும். ஆநராக்கியம் ெம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிபுணரின் ஆநலாெலனகளுக்நகா 
அல்லது வழிமுலறகளுக்கு மாற்றாகநவா அல்லது மருத்துவ ெிகிச்லெகளுக்குப் பதிலாகநவா செயல்பட மாட்டாது. உங்கள் 
ஆநராக்கியம் ெம்பந்தமான ெிகிகிச்லெகளுடன் சதாடர்பான ெகல நகளிவிகளுக்கும் தயவு செய்து தகுதியுலடய ஒரு மருத்துவருடன் 
சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள் 

 

           மருந்து: RIFAMPIN (RIF): _________________________________ 

  

அளவு: ________________________________________________ 

 

சிகிச்றச ஆ ம் ித்  திக ி :_____________________________ 

 

சிகிச்றசக்கானகாலம் ___________________________ 

 

எடுக்கப் டநவண்டிய ந  ம்: விழித்ததும் / உறங்கும் முன் /_____ மணிக்கு 
 

உங்களுக்கு மிகவும் வெதியான நநரத்தில் இம்மருந்சத உணவுடந ா அல்ைது உணவு 
இல்ைாமநைா  ினமும் ஒரு முறை எடுக்க நவண்டும். சிறந்த உறிஞ்சும்  ைனுக்கு 
இம்மருந்சத உணவு உண் தற்கு ஒரு மணி ந  ம் முன் ாகநவா அல்ைது உணவு உண்டு 
இ ண்டு மணி ந  த்திற்கு  ின்னநரா எடுக்கவும். 

 
 
 க்கவிறளவுகள்: 
இந்த மருந்சத பாவிக்கும் ந ாது  க்கவிசளவுகள் ஏற் டுவது அரிது. .உங்களிடம்  கீழ்கண்ட  
அறிகுறிகள் பதன் ட்டாநைா அல்ைது  ஏநதனும் இதுகுறித்துக்  கவசைகள் இருந்தாநைா , 
த ாறல ந சி  மூலமாகநவா அல்ைது ந ரிநைா  யவு தசய்து எங்களுடன் த ாடர்பு 
தகாள்ளவும். முக்கியமாகப் பின்ேருேன: 

●  சியின்றம  
● குமட்டல்   

● வாந் ி 
● ந ால்  டித் ல்/சிவத் ல் மற்றும் எரிச்சல்   

● கண்கள் அல்லது ந ால் மஞ்ெள் பழுப்பலடதல்,  

 
மற்றும் நீங்கள் கவலலப்படக்கூடிய எந்த ஒரு அறிகுறியும் தாதியிடம் அறிவிக்கப்படல் 
நவண்டும். 

நுண்ணுயிர்க்சகால்லி (ஆண்டி யாடிக்) ரிஃ ாம் ின் நியமம் செய்யப்பட்டால், 
உங்கள் சுரப்புக்கள் (சிறு ீர், கண்ணரீ் நபான்றலவ) ஆ ஞ்சு  ிைமாக வரலாம். 
இது சாதா ணமா தும் தற்காைிகமா தும் ஆகும். 

 

சதாற்றுநநாய் பரிச ோதனை சிகிச்ன ஆச ோக்கியம்

மறைநிறைக்  
காசந ாய் 
(உைங்குநிறை/காேி) சம்பந்த 
சேளிப்பாடுகள்: 
*உடல்  லக் குறைவு அற்ற 
தன்லம. 
*சதாற்றாத தன்லம 
(மற்றவர்களுக்குப் பரவாலம) 
 

ஆ ால், எதிர்காைத்தில் 
பசயல் ிசைக் காசநநாயாக 
மாறும் தன்சமயுலடயதால் 
மலறநிலல வடிவத்திற்கும் 
நாங்கள் ெிகிச்லெ 
அளிக்கிநறாம்.  

 

பசயல் ிசைக் காசந ாய் 
சம்பந்த சேளிப்பாடுகள்; 
*உடல்  லக்குறைவு; 
*த ாற்றும் தன்லம; 
*அசா ா ண மார்புக் 
கதிர்வசீ்சுப்  டம் 

சில சந் ர்ப் ங்களில் 
தசயல் ிறலக் காசந ாய்  
 
நிரந்தர வடுலவயும் 
நுலரயரீலுக்குச் நெதத்லதயும் 
உருவாக்கும்.  

 



 
 

 

 

நமைதிக முக்கிய  கவல்கள் 

● இச்சிகிச்சசயின் ந ாது மது அருந்துவது  விர்க்கப் ட நவண்டும். ஏப ன்றால் மது 
அருந்துவது   க்கவிசளவுகள் ஏற் டும் வாய்ப்ச  அதிகரிக்கும் 

● ரிஃ ாம் ின், கருத் றட மாத் ிற களின் செயலாற்றல் திறலனக் குசறக்கும் தன்சம 
பகாண்டது (கர்ப்பத்தலட ந ார்நமான்கள்). அத ால் இந்தச் ெிகிச்லெக் காலத்தில் 
இன்னும் ஒரு கருத்தசட முசறசயயும் நெர்த்துக்சகாள்ளவும்.  

● தங்களிடம் கியூப க் சுகாதா  காப் டீு அட்சட இருந்தால், (RAMQ) இந்த மருந்து 
இலவசம். 

●  ீங்கள் மருத்துவமறனக்கு வரும் ந ாது மறைநிலலக் காசந ாய்க்கான நியமம் 
செய்யப்பட்ட மீ முள்ள மருந்துகலள எடுத்து வ வும். 

 
   அேசர நிைறமகளின் நபாது நீங்கள் நநரில் ேர நேண்டிய இடம்:  

 BLOC D, RC 3314 (தலரத்தளம்) 
  ிங்கள் மு ல் தவள்ளி வற  
 காறல 8.30 மணி மு ல் மாலல 4.௦௦ மணி  வற  

 
  அல்லது  

 அவச  சிகிச்றசப்  ிரிவின்  RVH GLEN SITE 
 மாறல, இ வு, வார இறுதி மற்றும் விடுமுறை  ாட்கள் 

    தினமும் 24 மணி நநரமும் வாரத்தில் 7 நாட்களும் திறந்திருக்கும்.  
 

   உங்களுக்கு நமலும் நகள்விகள் அல்லது கவறலகள் உள்ளனவா?   

   எங்கலள அலழயுங்கள்!  
   514-934-1934 இலணப்பிலக்கம்: 32591 

 
 ீங்கள் ஆந ாக்கியத்துடன் இருப்பதற்கு உதேி சசய்ய  ாங்கள் இருக்கின்நறாம்! 

 

நமலும் தகேல்களுக்குப் பின்ேரும் வறல ளத்ற  பார்றேயிடவும்: 
www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/tuberculosis 
 

 
 

 
 
 
 

சமான்ட்ரியால் தசஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட் 

GLEN SITE, BLOC D, RC 3314 ( ற த் ளம்) 

1001, Boulevard DÉCARIE, Montréal, QC H3A 3J1 

த ாறலந சி இல.: (514) 934-1934 இலணப்பு இல.:  32591 

 (உங்கள் செய்திலயக் குரல் அஞ்ெலில்  திவு பசய்யுங்கள்) 

 

 

 : நகாப்பு ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : மருத்துவர் ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

தாதி : அசமலி – சடனிஸ் – ஒக்டாவியன் 

Amélie     -   Denis        - Octavian 

 

http://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/tuberculosis

