ட ோனரின் உறுதிம ோழி
மெறுனர்: குழு இயக் குனர்
இரத் த டேவைகள் குழு
சுகோதோர அறிவியல் ஆவைய ்
ட டல உள் ள டகள் விகளுக் கு அளிக் கெ் ெ ்

ெதில் கள் அவனத் து ் உை்வ

யோனவை என்று நோன் உறுதியளிக் கிடேன் .

என்னுவ ய இரத் ததோன ் முழுத் தன்னோர்ைத் து ன் மேய் யெ் ெடுகிேது என்று ் , ெைத் திே் கோக இல் லோ ல் , பிேர் நல ் டெணு ்
னெ் ெோன்வ யு ன் அளிக் கெ் ெடு ் ைோழ் க் வகயின் அன்ெளிெ் ெோகக் கருதுகிடேன் என்று ் உறுதியளிக் கிடேன் .
மெோதுநலத் டதோடு ஒத் துெ் டெோகு ் டநோக் கங் களுக் கோக என்னுவ ய இரத் த தோனத் வத ெயன்ெடுத் த நோன் ஒெ் புதல்
அளிக் கிடேன். இது மதோ ர்ெோக, என்னுவ ய இரத் தத் வதயு ் , இரத் தத் தின்
ோதிரிகவளயு ்
ே் று ் இரத் த தோனத் தின்டெோது
டேகரிக் கெ் ெ ் என்னுவ ய தனிெ் ெ ் த் தரவுகவளயு ் பின்ைரு ் டநோக் கங் களுக் கோகெ் ெயன்ெடுத் திக்மகோள் ளவு ் ஒெ் புதல்
அளிக் கிடேன்:• வேறு ஒருேருக் கு இரத்தம் ககொடுப் பதிலும் உறுப் பு மொற் று சிக்கிசைக்கொகப் பயன்படுத்துேதிலும் பொதுகொப் சப உறுதிகைய் ய,
இரத்தத்சத ேசகப் படுத்தி வைொதசன கைய் ேதற் கு; இந் த வைொதசனகளில் , ஹீவமொகுகளொபின், சிஃபிலிஸ், கெபொடிடிஸ் B,
கெபொடிடிஸ் C, HIV வநொய் க் கிருமி (AIDS-க் குக் கொரணமொகும் ), சஸகொ மற் றும் வதசேயொன இதர வைொதசனகளும் அடங் கும் ;
• என்சன அசடயொளம் கொட்டொதேசரயில் , புள் ளிவிேர மற் றும் கல் வி ைம் பந் தமொன ஆரொய் ை்சிக் கும் ஆய் வுக்கும் பயன்படுத்த :
• என்சன அசடயொளம் கொட்டொதேசரயிலும் , வதசேப் பட்டொல் அந் த ஆய் வுகள் கநறிமுசறகளுக் கு உட்பட்டது என்னும் முசறயொன
ஒப் புதல் கசளப் கபற் றிருந் தொலும் , மருத்துே மற் றும் சுகொதொரம் ைம் பந் தமொன ஆய் வு மற் றும் வமம் பொட்டு ஆரொய் வுகளுக்கு
பயன்படுத்த;
• சுகொதொர அறிவியல் ஆசணயமும் (HSA) மற் றும் சிங் கப் பூர் கைஞ் சிலுசேை் ைங் கமும் (SRC) நடத்தும் , இரத்த வடொனரொக மக் கசள
வைர்ப்பதற் கொன முயற் சிகள் , மக்கசள எட்டும் முயற் சிகள் மற் றும் கல் வி முசனப் புகள் ஆகியசே பற் றி எனக் கு அறிவிப் புகள்
அளிக் க; அவதைமயம் எந் த வநரத்திலும் நொன் HSA அல் லது SRC-ஐ கதொடர்புககொண்டு இந் த விஷயங் கள் பற் றி எனக் கு அறிவிப் புகள்
அனுப் ப வேண்டொம் என்று கைொல் லலொம் .
கீழ் க் கை் வை எனக் கு முழுைது ் புரிந் தது என்று உறுதி அளிக் கிடேன்:• எனக் கு ககொடுக் கப் பட்டிருக் கும் , தொனம் அளிக் கும் கையல் முசறகள் மற் றும் இரத்த தொனம் அளித்தொல் நிகழக் கூடிய பக்க
விசளவுகள் மற் றும் இடர்கள் ஆகியசே அடங் கிய வடொனருக் கொன அறிேளிக் கும் தகேல் கள் ;
• எனது இரத்த மொதிரி கபொருந் தவில் சலகயன்றொல் , வைொதசனகள் கைய் யப் படொமலும் பயன்படுத்தப் படொமலும் இருக் கலொம் என்னும்
தகேல் ;
• என்னுசடய இரத்தம் கதொற் று வநொய் களுக்கு வைொதசன கைய் யப் படும் வபொது, ஆம் என்வறொ அல் லது இல் சல என்வறொ ஒரு
கதளிேொன முடிவு எட்டப் படவில் சலகயன்றொல் , என்னுடய இரத்தம் பயன்படுத்தப் படொது மற் றும் என்னுசடய கபயர் தள் ளி
சேக் கப் படும் பட்டியலில் வைர்க் கப் படலொம் ;
• வேறு ஒருேருக் கு இரத்தம் ககொடுப் பது பொதுகொப் பொனது என்பசத உறுதி கைய் யவே இரத்த வைொதசன முடிவுகவள ஒழிய, அசே
கொப் பீட்டுக் கொகவேொ, வேசலயில் வைருேதற் கு அல் லது வேறு எந் த பயன்பொடுகளுக் கும் கேளியிடப் படொது.
இந் த
டகள் விெ்
ெ ்டியல் ,
என்னுவ ய
விருெ் ெத் தின்டெரில் ,**
________________________(மெயர்/NRIC)
என்ெைரோல் _____________________________ (ம ோழியில் ), ம ோழிமெயர்த்து மேோல் லெ் ெ ் து என்று ்
ே் று ் அதன் உ ம
் ெோரு ்கள்
அவனத் வதயு ் ே் று ் கீழ் க் கை் ைே் வேயு ் முழுைது ் புரிந் துமகோை்ட ன் என்று ் உறுதி அளிக் கிடேன்:** வேண்டொதேற் சற நீ க்கவும்

• என்னுசடய இரத்தம் வேறு யொருக்கொேது ஏற் றப் படக் கூடொது என்றொல் நொன் 1800-226 3320 (க ் ைமில் லோ அவழெ் பு) என்ற
எண்சண உடனடியொகத் கதொடர்பு ககொண்டு HSA -ஐ எை்ைரிக் க வேண்டும் . இந் த கதொசலவபசி அசழப் பில் எந் தக் கொரணத்சதயும்
கைொல் ல வேண்டிய அேசியமில் சல. ஆனொல் , வடொனர் குழுவில் கதொற் றுவநொய் பற் றிய மதிப் பீடு கைய் ய, நொன் தொனம் அளித்த
இரத்தம் , கதொற் று வநொய் க் கொன வைொதசனகளுக் கு உட்படுத்தப் படும் .
• இந் தக் டகள் விெ் ெ ்டியலில் , என்னுவ ய ெதில் கள் அல் லது தகைல் களில் ஏதோைது தைேோக இருந் தோடலோ அல் லது தைேோன
ெோவதக் கு ைழிகோ ்டினோடலோ என்மீது ைழக் குெ் ெதிவுமேய் து எனக் கு சிவேதை் வனடயோ / அெரோதட ோ ைழங் கெ் ெ லோ ் .
எனது மீதமுள் ள இரத் த ெோகங் கள்

ே் று ் இரத் த

ோதிரிவய ஆய் வுக் குெ் ெயன்ெடுத் திக்மகோள் ள ஒெ் புதல்

மீதமுள் ள இரத் த ெோகங் கவளயு ்
ோதிரிகவளயு ் , என்னுவ ய தனிெ் ெ ்
தகைல் களு ன் ே ் ெந் தெ் ெடுத் தோ லு ் , இந் த
ோதிரிகவளெ் ெே் றிய ஆரோய் வுத் தி ் ங் கள் மநறிமுவேகளுக் கு உ ்ெ ் து என்னு ் முவேயோன ஒெ் புதல் கவளெ்
மெே் றிருந் தோலு ் , ருத் துை ே் று ் சுகோதோர ் ே ் ெந் த ோன ஆய் வு ே் று ் ட
் ெோ டு
்
ஆரோய் வுகளுக் கு ெயன்ெடுத் த நோன்
ஒெ் புதல் அளிக் கிடேன்.
ஆம்

வடொனரின் கபயர் (கபரிய எழுத்துக் களில் )

வடொனரின் சககயொப் பம்

NRIC/FIN/கடவுை்சீட்டு எண்

வததி

MO / MS –இன் கபயர் மற் றும் சககயொப் பம்

ஃபிளிபொடமிக் கு முந் சதய
வைொதசன

இல் சல

ஃபிளிபொடமி

For Official Use

This form is the property of HSA
Effective date: 15 Jan 2018
S20

Copyright©HSA E 01-16/R02/00 Jan 2018 | DON-121-100A

இரத்த டேவைகள் குழு
சுகோதோர அறிவியல் ஆவைய ்

ட ோனரின் சுகோதோர திெ் பீடு ெே் றிய டகள் விெ் ெ ்டியல்
ே் ே ் உறுதிம ோழி ெடிை ்

இரத்த தோன ளிெ் ெைர்களுக்கோன முக்கிய

ோன மேய் தி

இந் த படிேத்தின் வநொக் கம் இரத்த தொனம் அளிப் பதற் கு நீ ங் கள் தகுதியுசடயேரொ என்பசத உறுதி கைய் ேதொகும் . உங் களுசடய
இரத்தம் ஏற் றப் பட்டேருக் கு அதனொல் வநொய் த்கதொற் று பரேக் கூடிய ைொத்தியமிருந் தொல் , தொனம் அளிக் கும் கையசல நீ ங் கள்
கதொடர்ந்து வமற் ககொள் ளக் கூடொது.
தயவுகைய் து பின்ேரும் பிரிசே கேனமொகப் படிக்கவும் . இெ் மெோழுது அல் லது க ந் த கோலத் தில் பின்ைரு ் நிவலவ
ஏதோைது உங் களுக் கு இருந் திருந் தோல் , நீ ங் கள் இரத் த தோன ் அளிக் க முடியோது.

கள்

தோன ் அளிெ் ெதே் கு உங் கள் இரத்தத்வத தகுதியே் ேதோக்கு ் நிவலவ கள்
1.

அதிக இ ர் டநரிடு ் ந த் வதகள்
குறிப் பிட்ட சில நபர்கள் இரத்தம் மூலம் பரவும் வநொய் களொன மனித வநொய் த்தடுப் பு குசறபொட்டு சேரஸ் (HIV) வபொன்றேற் றின்
ஆபத்துக்கு உள் ளொேதற் கொன அதிக இடர் ககொண்டிருக் கிறொர்கள் , அத்தசகவயொர் இரத்த தொனம் கைய் யக்கூடொது (முழு இரத்த
தொனம் மற் றும் ஏஃகபரிசிஸ் தொனம் உட்பட). அசேயொேன:

விபைொரிகள் மற் றும் தற் கையலொக பொலியல் கையல் பொட்டில் * ஈடுபட்டேர்கள் உட்பட, பல கூட்டொளிகளுடன் பொலியல்
கையல் பொட்டில் * ஈடுபட்டேர்கள் ,

அடிசமப் படுத்தும் வபொசதப் கபொருட்கசள எப் வபொதொேது தொங் களொகவே ஊசி மூலம் ஏற் றிக்ககொண்டேர்கள் ,

மற் கறொரு ஆணுடன் எப் வபொதொேது பொலுறவு சேத்துக்ககொண்ட எல் லொ ஆண்கள் ,

எப் கபொழுதும் அல் லது எப் கபொழுதொேது விபைொரத் கதொழிலில் ஈடுபட்டேர்கள் ,

HIV/AIDS கதொற் று பொதித்தேருடன் எப் வபொதொேது பொலுறவு சேத்துக்ககொண்டேர்கள்
நீ ங் கள் ட டல குறிெ் பி ்
மேயல் ெோடுகள் எதிலோைது ஈடுெ ்டிருந் தோடலோ அல் லது HIV டெோன்ே இரத் த ் மூல ் ெரவு ்
டநோய் களின் தோக் குதலுக் கு ஆளோகியிருக் கக் கூடு ் என ேந் டதகித் தோடலோ, இரத் த தோன ் அளிக் கக் கூ ோது.
பன்வனொக் கு மருத்துேமசனகளிலும் STI கட்டுப் பொட்டுத் துசறயிலும் கிசடக் கின்ற இரத்தம் மூலம் பரவும் வநொய் களுக்கொன
பரிவைொதசனகசளை் கைய் துககொள் ளுமொறும் நீ ங் கள் அறிவுறுத்தப் படுகிறீர்கள் .

2.

ருத் துை நிவலவ

கள் – இந் த நிவலவ கள் உங் களுக் கு இருந் தோல் நீ ங் கள் இரத் த தோன ் அளிக் கக் கூ ோது

a. மெேெ் ெ ் டநோய் த் தடுெ் ெோே் ேல் குவேவு டநோய் க் குறி (AIDS) / HIV மதோே் று
HIV கதொற் று மனித வநொய் த்தடுப் பு குசறபொட்டு சேரஸொல் (HIV I & II) ஏற் படுகிறது. இந் த வநொயின் இறுதி நிசல AIDS
எனப் படுகிறது. HIV கதொற் று கபரும் பொலும் இேற் றின் ேொயிலொகப் பரவுகிறது:

கதொற் றினொல் பொதிக் கப் பட்ட ஒரு நபருடன் பொலியல் கையல் பொட்டில் * ஈடுபடுதல்

ஊசி மூலம் வபொசத மருந் து ஏற் றிக்ககொள் பேர்களொல் பயன்படுத்தப் பட்ட ஊசிகள் வபொன்ற மொசுபட்ட ஊசிகசளப்
பகிர்ந்துககொள் ளுதல்

வநொய் த்கதொற் று பொதித்த இரத்தம் ஏற் றுதல்

வநொய் த்கதொற் று உசடய கர்ப்பிணிப் கபண்ணிடமிருந் து அேருக்குப் பிறக்கும் குழந் சதக் குப் பரவுதல்
HIV கதொற் றின் கதொடக் க நிசல “விண்வடொ கொலம் ” எனப் படுகிறது. விண்வடொ கொலத்தின்வபொது, நீ ங் கள் உடல் நலம்
உள் ளேரொகவே உணர்வீர்கள் மற் றும் வதொற் றமளிப் பீர்கள் , மற் றும் உங் களுக் கு கதொற் று இருப் பசதயும் வைொதசனயில்
உறுதிப் படுத்த முடியொது. இருப் பினும் , உங் களுசடய இரத்தத்தில் நீ ங் கள் சேரசஸ சுமந் துககொண்டிருப் பதொல் , உங் களுசடய
இரத்தம் ஏற் றப் படுபேருக் கும் HIV கதொற் று ஏற் படக் கூடிய ைொத்தியமுள் ளது.
எசட குசறதல் , கழுத்து, அக் குள் மற் றும் இடுப் பு ஆகிய இடங் களில் உள் ள சுரப் பிகள் வீங் குதல் , கதொடர்ை்சியொன ேயிற் றுப் வபொக் கு
அல் லது அரிதொக புற் றுவநொய் (உதொரணமொக, கவபொசி ைர்வகொமொ, நொன்–ெொட்ஜ்கின் லிம் வபொமொ) உள் ளிட்டசே HIV/AIDS கதொற் று
இருப் பதற் கொன அசடயொளங் கள் மற் றும் அறிகுறிகள் ஆகும் . (a) உங் களுக் கு HIV கதொற் று அல் லது AIDS இருப் பதொக வைொதசனயில்
உறுதிப் படுத்தப் பட்டிருந் தொல் , மற் றும் / அல் லது (b) வமவல குறிப் பிட்ட கையல் பொடுகள் எதிலொேது நீ ங் கள் ஈடுபட்டிருந் தொல் மற் றும் /
அல் லது (c) HIV கதொற் றினொல் பொதிக்கப் பட்டிருப் பதொக நீ ங் கள் ைந் வதகித்தொல் , நீ ங் கள் இரத்த தொனம் அளிக் கக் கூடொது.
b. மெெோடிடிஸ்
கெபொடிடிஸ் என்பது கல் லீரசல பொதிக் கின்ற ஒரு சேரஸ் வநொய் ஆகும் . இரத்தத்தில் கெபொடிடிஸ் B அல் லது C சேரஸ்
உசடயேர்கள் இரத்த தொனம் அளிக்க முடியொது. கெபொடிடிஸ் A சேரஸ் இருக் கு ் நபர்களுக் கு, தொனம் அளிக் கும்
வநொக் கங் களுக் கொக உங் களுசடய இரத்தம் பொதுகொப் பொனதொ என்பசத மருத்துேர் கட்டொயமொக மதிப் பீடு கைய் ய வேண்டும் .
ஒரு முன்கனை்ைரிக்சக நடேடிக்சகயொக கெபொடிடிஸ் கதொற் று பொதித்த ஒரு நபருடன் நீ ங் கள் கநருங் கிய கதொடர்பு
ககொண்டிருந் தொல் , குசறந் தபட்ைம் 12 மொதங் களுக் கு நீ ங் கள் இரத்த தொனம் அளிக் கக் கூடொது.
c. உ லுேவு மூல ் ெரைக் கூடு ் இதர டநோய் கள்
உடலுறவு மூலம் பரேக் கூடிய வநொய் கள் (STD) இருப் பதொக கண்டறியப் பட்ட அல் லது அேற் றுக் கு சிகிை்சை எடுத்துக்ககொண்ட
நபர்கள் குசறந் தபட்ைம் 12 மொதங் கள் இரத்த தொனம் அளிக் கக் கூடொது. உடலுறவு மூலம் பரேக் கூடிய வநொய் களுக் கொன
அறிகுறிகளில் பிறப் புறுப் பு புண், கேளிப் வபொக்கு, அல் லது இடுப் புப் பகுதியில் உள் ள சுரப் பிகள் வீங் குதல் ஆகியசே
உள் ளடங் கும் .

Effective date: 15 Jan 2018
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d.

டலரியோ
மவலரியொ என்பது கதொற் று பொதித்த அனொபிலஸ் ககொசு கடிப் பதன் ேொயிலொகப் பரவுகின்ற ஒரு ஒட்டுண்ணித் கதொற் று ஆகும் .
இது இரத்தம் ஏற் றுேதன் மூலமொகவும் பரேக் கூடும் . மவலரியொ பொதித்த ேரலொறு உசடய முதல் முசறயொக தொனமளிப் பேர்கள்
நிரந் தரமொக தள் ளிசேக்கப் படுேொர்கள் . கடந் த 12 மொதங் களில் மவலரியொ பரேலொக உள் ள பகுதிக் குை் கைன்றிருக்கிறீர்களொ
அல் லது மவலரியொ பரேலொக உள் ள ஒரு பகுதியில் 6 மொதங் களுக்கு வமலொக ேசித்திருக் கிறீர்களொ என்பசத தயவுகைய் து
எங் களுக்குத் கதரிவிக் கவும் . மவலரியொ பரேலொக உள் ள பகுதியிலிருந் து நீ ங் கள் ைமீபத்தில் (4 மொதங் களுக் குள் ளொக)
திரும் பியேரொக
இருந் தொல் ,
நீ ங் கள்
திரும் பிேந் த
வததியிலிருந் து
குசறந் தபட்ைம்
4
மொதங் களுக்கு
நீ ங் கள்
தள் ளிசேக் கப் படுவீர்கள் . மவலரியொ கதொற் று இருப் பதொக வைொதசனயில் உறுதிப் படுத்தப் பட்ட தொனமளிப் பேர்கள்
நிரந் தரமொக தள் ளிசேக்கப் படுேொர்கள் . இருப் பினும் , குறுகிய “பகல் வநர பயணத்துக்கு” மட்டுவம (அதொேது, இரவில் அங் கு
தங் கொமல் ) மவலரியொ பரேலொக உள் ள பகுதிக்கு கைன்றுேந் தேர்கள் கதொடர்ந்து தொனம் அளிக் கலொம் .

e. இதர நிவலவ

கள்

இரத்தம்
ஏற் றுேதன்
ேொயிலொகப்
பரேக் கூடிய இந் த கதொற் றுகளுடன்
வைர்த்து, இரத்தம்
அல் லது இரத்தத்தின்
பகுதிப் கபொருட்கசளப் கபறுகின்ற வநொயொளிகளுக் கு கதொற் று ஏற் படுத்தக் கூடிய புதிய நிசலசமகளும் இருக் கின்றன.
அத்தசகய ேளர்ந்துேரும் கதொற் றுவநொய் களுக்கொன உதொரணங் களில் கடங் கு சேரஸ் , கேஸ்ட் சநல் சேரஸ் (WNV),
சிக்குன்குனியொ சேரஸ், ஸிகொ சேரஸ் மற் றும் variant CreutzfeId-Jacob disease (vCJD) ஆகியசே உள் ளடங் கும் . வமலும் , ஏற் றப் படும்
இரத்தத்சதப் கபறக் கூடிய வநொயொளியின் உடல் நலத்தில் எதிர்மசறயொன பொதிப் சப ஏற் படுத்துகின்ற வநொய் எதிர்ப்புக்
கொரணிகளும் இரத்தத்தில் கொணப் படலொம் . இந் த நிசலசமகள் சிங் கப் பூரில் இரத்த விநிவயொகத்தின் பொதிப் புக்கு தற் ைமயம்
எந் த கடுசமயொன அை்சுறுத்தசலயும் ஏற் படுத்துேதில் சல என்றொலும் கூட, நொம் அேற் சறக் கூர்ந்து கேனிக் க வேண்டும்
என்பதொல் , ஏற் றப் படும் இரத்தத்சதப் கபறக் கூடிய வநொயொளிசயப் பொதுகொப் பதற் கொக நீ ங் கள் இரத்த தொனம் அளிக் கும் வபொது
கூடுதலொன பரிவைொதசனகள் கைய் யப் படலொம் .
3.

நீ ங் கள் தோன ் அளிெ் ெதோல் கிவ க் கக் கூடிய

ே் ே உதவிகள்

நீ ங் கள் தொனம் அளித்த இரத்தத்தின் எஞ் சிய இரத்தக் கூறுகளும் மொதிரிகளும் (கேள் சள இரத்த கைல் கள் வபொன்ற உப
விசளகபொருட்கள் ) பயன்படுத்தொமல் நிரொகரிக்கப் படுேதற் குப் பதிலொக அசே அே் ேப் வபொது ஆரொய் ை்சி மற் றும் வமம் பொட்டுப்
பணிகளுக் கொக பயன்படுத்தப் படலொம் . எங் களுசடய ஆரொய் ை்சி மற் றும் வமம் பொட்டுப் பணிகள் இரத்த விநிவயொகத்தின் பொதுகொப் சப
வமம் படுத்துேசதயும் மற் றும் மருத்துே அறிவு மற் றும் உடல் நலப் பரொமரிப் சப வமம் படுத்துேசதயும் வநொக் கமொகக் ககொண்டுள் ளது.
மொதிரிகள் உங் களுசடய அசடயொளத்துடன் இசணக் கப் பட மொட்டொது. இந் த மொதிரிகசளக் ககொண்டு கைய் யப் படுகின்ற எல் லொ
ஆரொய் ை்சித் திட்டங் களுக் கும் முசறயொன நன்கனறி ைொர்ந்த ஒப் புதல் கபறப் பட வேண்டும் .
* “ெோலியல் மேயல் ெோடு” என்ெது, ஆணுவேவயடயோ அல் லது டைறு ஏதோைது தே் கோெ் பு முவேவய உெடயோகித் டதோ அல் லது
இல் லோ டலோ கீழ் க் கை்
மேயல் ெோடுகளில் ஈடுெ ் வதக் குறிக் கு ் :

மெை்குறி ைழியோக உ லுேவு (ஆை்குறிக் கு ் மெை்குறிக் கு ் மதோ ர்பு)

ெோலியல் மேயல் ெோடு (ஒருைருவ ய மெை்குறி, ஆை்குறி அல் லது ஆேனைோய் ஆகியைே் றில் ைோய் அல் லது நோக் வக
வைத் து மேயல் ெடுைது)

ஆேனைோய் ைழியோக உ லுேவு (ஆை்குறிக் கு ் ஆேனைோய் க் கு ் மதோ ர்பு)
எனது இரத் தத் வத தோன

ோகக் மகோடுெ் ெது ெோதுகோெ் ெோனது என்ெவத உறுதி மேய் ய நோன் என்ன மேய் ய டைை்டு ் ?

உங் களுசடய இரத்தம் தொனம் ககொடுப் பதற் குப் பொதுகொப் பனது என்பசத உறுதி கைய் ய உங் களுக் கும் இரத்த ேங் கிக்கும் உதே இந் த
ஆேணத்தின் பின்ேரும் பிரிவுகள் பூர்த்தி கைய் யப் பட வேண்டும் .
1. வடொனர் பதிவு
2. வடொனரின் சுகொதொர மதிப் பீடு பற் றிய வகள் விப் பட்டியல்
3. வடொனரின் உறுதிகமொழி
நீ ங் கள் எங் களி

் மதரிவிக் கின்ே எல் லோ ெதில் களு ் கை்டிெ் ெோக இரகசிய

Effective date: 15 Jan 2018

ோக வைக் கெ் ெடு ் .
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ட ோனர் ெதிவு
NRIC/FIN/கடவுை்சீட்டு எண்

தொனம் #

முதல் முசற

தொனம் அளித்த வததி

மீண்டும்
கைய் யவும்

கபயர் (NRIC/ FIN எண் / கடவுை்சீட்டில்
உள் ளேொறு)

கசடசியொக
தொனமளித்த வததி

வைகரித்த
இடம்

BLD
GRP

தள் ளி
சேப் பதற் கொன
பரிவைொதசன

சிங் கப்பூரில் குடியிருக்கும் முகேரி

PH ID

அஞ் ைல் குறியீடு
S(

அசலப்வபசி
எண்

வீட்டுத்
கதொசலவப
சி எண்

பிறந்த வததி

அலுேலகத்
கதொசலவபசி
எண்

வததி

மொதம்

ேருடம்

கதொழில்

PH நிசல

இனம்

பொலினம்

ஆ மெ

)

கமொத்த அளவு
(கிரொம் கள் )

சீனர் மலொய் இந் தியர்
மற் றேர்

சப ேசக

ைங் கம்

கபறப்பட்ட
வநரம்

HB

தொனம்
அளித்த வநரம்
கதொடக்கம்

நிகர இரத்தம்
(மிலி)
கதொகுதி #

இரத்த அழுத்தம்
(mm Hg)

இதயத்துடிப் பு
(/நிமிடம் )

கேப் பநிசல (oC)

எசட (கிகி)

தள் ளிசேப்பு குறியீடு கதொடங் கிய வததி / முடிந்த வததி

தயொரித்தேர்

முடித்தேர்

நிறுத்தம்

மின் னஞ் ைல் முகேரி

வநொய் ப் பொதிப் பு ஆய் வு
கைய் தேரின் ID

PH ேசக

இயந்திரத்தின் #

வகப் பிங்
கைய் தது

DNE

சசசசச
சச

பதிலளிப் பு
குறியீடு

கருத்துக்கள் (அலுேலக பயன் பொட்டுக்கு மட்டும் )

Effective date: 15 Jan 2018
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ட ோனர் ெதிவு
கீவழ ககொடுக்கப் பட்டுள் ள வகள் விகளில் உங் களுசடய உடல் நலம் , பயணம் மற் றும் உடலுறவு ேரலொறு ஆகியசே பற் றிக்
வகட்கப் பட்டிருக்கும் மற் றும் அசே நீ ங் கள் கதொற் றிக்ககொள் ளும் வியொதியின் பொதிப் பு க் குள் ளொகின்ற அல் லது இரத்த தொனம் அளிக்க
உங் கசளத் தகுதி இல் லொதேரொகக் கொண்பிக் கும் கதொற் றும் தன்சம இல் லொத நிசலசமயின் பொதிப் புக்குள் ளொகின்ற ஆபத்து
உங் களுக் கு இருக் கிறதொ என்பசத மதிப் பிடுேதற் கொக ேடிேசமக் கப் பட்டுள் ளன (உதொரணமொக, முடக்கு ேொதம் வபொன்ற சுயவநொய் த்தடுப் புக் குசறபொடு இருப் பதற் கொன ேரலொறு, மற் றும் இரத்தத்தில் கொயம் ஏற் படுத்தும் கொரணிகள் இருப் பது மற் றும் இரத்தம்
ஏற் றுேது கதொடர்பொன கடுசமயொன நுசரயீரல் கொயம் அல் லது TRALI யில் தொக் கங் கள் ).
வகள் விகளுக் கு நீ ங் கள் உண்சமயொன பதில் ேழங் குவீர்கள் எனவும் , உங் கள் இரத்தத்தின் பொதுகொப் சப உறுதி கைய் ய எங் களுக் கு
உதவுேதற் கு கதொடர்புசடய தகேல் கசளத் கதரிவிப் பீர்கள் எனவும் இரத்த ேங் கி உங் கள் மீது நம் பிக்சக சேத்திருக் கிறது.
நீ ங் கள் எல் லொக் வகள் விகளுக் கும் பூர்த்தி கைய் யவேண்டும் மற் றும் பதிலளிக் க வேண்டும் . நீ ங் கள் 16 மற் றும் 17 ேயதுக்கு
இசடப் பட்டேரொக இருந் தொல் , இரத்த தொனம் கைய் ேதற் கு முன்னர் கபற் வறொர்களின் ஒப் புதல் வதசேப் படுகிறது.
உங் களுவ ய ெதில் மெோய் யோனதோகடைோ அல் லது தைேோனதோகடைோ இருந் தோல் , மதோே் று டநோய் கள் ே ் த் தின் கீழ் உங் கள்
மீது ைழக் குத் மதோ ரெ் ெடு ் . தைேோன தகைல் கவள ைழங் குைது இந் தே் ே ் த் தின் கீழ் தை் வனக் குரிய குே் ே ோகு ் ,
அதே் கோக $20,000 ைவர அெரோத ் ே் று ் /அல் லது 2 ைரு ங் கள் ைவர சிவேத் தை் வன அல் லது இரை்டு ் ைழங் கெ் ெடு ் .
உங் கள் இரத் தத் வத டைறு யோருக் கு ்
மகோடுக் கக் கூ ோது என்று நீ ங் கள் உைர்ந்தோல் , உ னடியோக 1800-226 3320 (24ைிடநரமு ் இயங் கு ் ) என்ே எை்ைில் எங் கவள அவழயுங் கள் . சுகோதோர ் , ெயை ் , ேமூக அல் லது உ லுேவு ைரலோறுகள்
தோன ளிெ் ெைர்களுக் கு HIV, மெெோடிடிஸ் B ே் று ் C, ஸிகோ, ட க டநோய்
ே் று ்
டலரியோ உள் ளி ் மதோே் றிக் மகோள் ளு ்
வியோதிகளின் ெோதிெ் புக் கு உள் ளோக் கக் கூடு ் . உங் களுக் கு ஏதோைது கைவலகள் அல் லது ேந் டதகங் கள் இருந் தோல்
முன்கூ ்டிடய எங் கவள எே்ேரிக் வக மேய் ைதன் மூல ் எங் களுவ ய டநோயோளிகளுக் கு எங் களோல் முடிந் தளவுக் கு
ெோதுகோெ் ெோன இரத் த ் ைழங் குைதே் கு தயவுமேய் து எங் களுக் கு உதவுங் கள் . உங் களுவ ய அவழெ் பு கை்டிெ் ெோக
இரகசிய ோக வைக் கெ் ெடு ்
ே் று ் உங் களி
் எந் தக் டகள் விகளு ் டக க
் ெ் ெ
ோ ் ோது. உங் களுவ ய இரத் த ்
ெயன்ெடுத் தெ் ெ ோது என்ேோலு ் கூ , தோன ளிெ் ெைர் குழுவின் இரத் த ் மூல ் மதோே் ேக் கூடிய டநோய் களின் அவ ெ் பு ே் று ்
ே ் ெைத் வதக் கை்கோைிெ் ெதே் கு அது மதோே் ேக் கூடிய டநோய் களுக் கோன ெரிடேோதவனகளுக் கு உ ்ெடுத் தெ் ெடு ் .
ஏதொேது வகள் விகள் குறித்து உங் களுக்கு விளக்கம் வதசேப் பட்டொல் , தயவுகைய் து மருத்துே அதிகொரியுடன் / மருத்துே வநொய் த்தொக் க
ஆய் ேொளருடன் இசதப் பற் றி விேொதிக் கவும் :
(ஒரு நிரந் தர சம வபனொசேப் பயன்படுத்தி

கபட்டிக்குள் குறியிட்டு உங் களுசடய பதிசலத் கதரிவியுங் கள் )

ைோழ் க் வகமுவே
Official Use
1(a)

1(b)

1(c)

1(d)

2(a)
2(b)

3(a)

3(b)

4
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

இரத்த தொனம் அளிப் பதற் கொக நீ ங் கள் இங் கு ேந் திருப் பதன்
வநொக் கம்
உங் களுக் கு HIV கதொற் று இருக்கிறதொ அல் லது உங் களுக் கு AIDS பொதிப் பு
இருக்கிறதொ இல் சலயொ எனக் கண்டறிேதொ?
HIV கதொற் றின் ஆரம் ப கொலகட்டம் விண்வடொ பீரியட், அதொேது மசற கொலம்
எனப் படுகிறது, இந் தக் கொலகட்டத்தில் சேரஸ் வைொதசன கைய் யும் வபொது
உங் களுக் கு கதொற் று இல் சல என்ற முடிவே கிசடக்கும் மற் றும் நீ ங் களும்
நலமொக இருப் பதொகவே உணர்வீர்கள் . இந் த மசற கொலத்தின்வபொது கூட
மற் றேருக்கு உங் கள் மூலமொக சேரஸ் பரவும் என்பது உங் களுக்குத் கதரியுமொ?
உங் களுக் கு HIV அல் லது AIDS கதொற் று இருக் கிறது அல் லது அவநகமொக
இருப் பதற் கொன ைொத்தியமுள் ளது என்று நீ ங் கள் ைந் வதகிப் பதற் கொன கொரணங் கள்
ஏதொேது இருக்கிறதொ?
யொருக் கொேது,
கொசுக் கொகவேொ
அல் லது
வேறு
ஏதொேது
ைலுசககசள
எதிர்பொர்த்வதொ நீ ங் கள் எெ் டெோதோைது பொலியல் கையல் பொடு* ைம் பந் தமொன
வைசேகசளப் கபற் றீர்களொ?
ஆை்
வடொனர்கள் : நீ ங் கள் எெ் டெோதோைது மற் கறொரு ஆணுடன் பொலியல்
கையல் பொட்டில் * ஈடுபட்டுள் ளீர ்களொ?
மெை் வடொனர்கள் : கடந் த பன்னிரண்டு (12) மொதங் களில் , உங் களுக்குத் கதரிந் த
ஒரு ஆணுடன் நீ ங் கள் பொலியல் கையல் பொட்டில் * ஈடுபட்டுள் ளீர ்களொ அல் லது
வேகறொரு ஆணுடன் பொலியல் கையல் பொட்டில் * ஈடுபட்டிருப் பதொக நீ ங் கள்
ைந் வதகிக் கிறீர்களொ?
கடந் த பன்னிரண்டு (12) மொதங் களில் , உங் களுக் கு பின்ேருபசேகளில் ஏதொேது
இருந் ததொ: விேரிக்க இயலொத எசடக்குசறவு அல் லது கதொடர்ை்சியொன இரவு
வியர்த்தல் , கொய் ை்ைல் , ேயிற் றுப் வபொக்கு அல் லது வீங் கிய சுரப் பிகள் ?
கடந் த பன்னிரண்டு (12) மொதங் களில் , உங் களுக்குத் கதரிந் த ஒருேருடன் நீ ங் கள்
பொலியல் கையல் பொட்டில் * ஈடுபட்டீர்களொ அல் லது உங் களுக் கு HIV அல் லது AIDS
கதொற் று இருக் கிறது அல் லது அவநகமொக இருப் பதற் கொன ைொத்தியமுள் ளது என்று
நீ ங் கள் ைந் வதகிப் பதற் கொன கொரணங் கள் ஏதொேது இருக்கிறதொ?
கடந் த பன்னிரண்டு (12) மொதங் களில் , நீ ங் கள் :
யொரிடமிருந் தொேது, கொசுக் கொகவேொ அல் லது வேறு ஏதொேது ைலுசககசள
எதிர்பொர்த்வதொ, பொலியல் கையல் பொடு* ைம் பந் தமொன வைசேகசளப் கபற் றீர்களொ?
ஆறு (6) மொதங் களுக் குக் குசறேொன கொலவம பரிை்ையமொன ஒருேருடன் நீ ங் கள்
பொலியல் கையல் பொடு* சேத்துக்ககொண்டீர்களொ?
ஒன்றுக்கு
வமற் பட்ட
துசணேருடன்
பொலியல்
கையல் பொடு*
சேத்துக்ககொண்டீர்களொ?
உங் களுக் கு சிஃபிலிஸ், ககொவனொரியொ அல் லது உடலுறவு மூலம் பரேக் கூடிய
வேறு ஏதொேது வியொதி இருப் பதொகக் கண்டிபிடிக்கப் பட்டதொ அல் லது சிஃபிலிஸ்
இருப் பது உறுதி கைய் யப் பட்டதொ?
வமற் கண்ட பத்திகள் 4(a), (b), (c) அல் லது (d) இல் விேரிக் கப் பட்ட விதமொன நபருடன்
பொலியல் கையல் பொடு* சேத்துக்ககொண்டீர்களொ?

Effective date: 15 Jan 2018

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல
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* “ெோலியல் மேயல் ெோடு” என்ெது, ஆணுவேவயடயோ அல் லது டைறு ஏதோைது
தே் கோெ் பு
முவேவய
உெடயோகித் டதோ
அல் லது
இல் லோ டலோ
கீழ் க் கை்
மேயல் ெோடுகளில் ஈடுெ ் வதக் குறிக் கு ் :
•
மெை்குறி ைழியோக உ லுேவு (ஆை்குறிக் கு ் மெை்குறிக் கு ் மதோ ர்பு)
•
ைோய் ைழிெ் ெோலியல் மேயல் ெோடு (ஒருைருவ ய மெை்குறி, ஆை்குறி அல் லது
ஆேனைோய் ஆகியைே் றில் ைோய் அல் லது நோக் வக வைத் து மேயல் ெடுைது)
•
ஆேனைோய் ைழியோக உ லுேவு (ஆை்குறிக் கு ் ஆேனைோய் க் கு ் மதோ ர்பு)

இன்று
5

இன்சறக் கு நலமொக இருக் கிறீர்களொ?

ஆம்

இல் சல

6

மெை் வடொனர்கள் : இப் வபொது நீ ங் கள் கர்ப்பமொக உள் ளீர ்களொ?

ஆம்

இல் சல

க ந் த 3 நோ க
் ளில்
7

நீ ங் கள் அல் லது உங் களுக் கு:

ஆம்

இல் சல

(a)

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஏதொேது மருந் து எடுத்துக்ககொள் கிறீர்களொ (ேலி ககொல் லிகள் உட்பட)?

(b)
பல் பிடுங் கப் பட்டதொ அல் லது பல் ைம் பந் தமொன சிகிை்சை
எடுத்துக்ககொண்டீர்களொ?
(c)
பொரம் பரிய மருந் துகசள எந் த விதத்திலொேது எடுத்துக்ககொள் கிறீர்களொ
(மூலிசக மருந் து உட்பட)?

க ந் த 1 ைோரத்தில்
8

உங் களுக் கு ஜலவதொஷம் , ஃப் ளூ, இருமல் , கதொண்சடக் கட்டு, ேயிற் றுப் வபொக் கு
அல் லது வேறு ஏதொேது வநொய் த்கதொற் று இருந் ததொ?
க ந் த 3 ைோரத் தில்

9

உங் களுக் கு ஏதொேது கொய் ை்ைல் இருந் ததொ?

10

சின்னம் சம, தட்டம் சம, கடங் கு, ஸிகொ, சிக் குன்குனியொ அல் லது மற் ற ஏவதனும்
சேரஸ் கதொற் றுகள் வபொன்ற கதொற் றிக்ககொள் ளும் வியொதிகளுடன் கநருங் கிய
கதொடர்பு உங் களுக்கு இருந் ததொ?

ஆம்

இல் சல

க ந் த 4 ைோரங் களில்
11

கபொதுேொன தசைப் பிடிப் பு, மூட்டு ேலி, வதொலில் தடிப் புகள் அல் லது கண் வநொய்
(சிேந் த கண்) வபொன்ற அறிகுறிகசள நீ ங் கள் அனுபவித்தீர்களொ?

க ந் த 12
12

(d)

13

உடலில் எங் வகயொேது குத்தப் பட்டதொ (கொது குத்தல் உட்பட), டொட்டூக்கள்
வபொடப் பட்டதொ, அக்குபங் க்ைர் கைய் யப் பட்டதொ அல் லது உங் கள்
உடலில் தேறுதலொக இன்கனொருேரின் இரத்தம் உட்புகுந் ததொ (இரத்தக்
கசறயுடனொன உபகரணம் உட்பட)?
சிசறயிவலொ,
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
நிறுேனங் களிவலொ,
அங் கீகரிக்கப் பட்ட இல் லங் களிவலொ அல் லது பொதுகொேல் சமயங் கள் /
பொைசறகளிவலொ
அசடக் கப் பட்டீர்களொ
அல் லது
தங் க
சேக் கப் பட்டீர்களொ?

நீ ங் கள் அல் லது உங் களுக் கு:
(a)
மருத்துேமசனயில் அனுமதிக் கப் பட்டிருக்கிறீர்களொ?
(b)
(c)
(d)

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ோதங் களில்

நீ ங் கள் அல் லது உங் களுக் கு:
(a)
மஞ் ைள் கொமொசல அல் லது கல் லீரல் அழற் சி (Hepatitis) உசடயேர்
எேருடனொேது
கநருங் கிய
உடல் ரீதியொன
கதொடர்பு
ககொண்டிருந் தீர்களொ அல் லது உங் களுக் கு கல் லீரல் அழற் சி (Hepatitis)
உள் ளது என்று வைொதசனயில் உறுதிப் படுத்தப் பட்டதொ?
(b)
இரத்தம் ஏற் றப் பட்டதொ?
(c)

ஆம்

ஆம்

இல் சல

ஒரு மருத்துேரின் ேழக் கமொன கேனிப் பில் இருக் கிறீர்களொ?

ஆம்

இல் சல

கபரிய வநொவயொ அல் லது அறுசே சிகிை்சைவயொ (அறிவுப் பல் சல
பிடுங் குேது உட்பட) இருந் ததொ?
சின்னம் சம, தட்டம் சம, கடங் கு, சிக்குன்குனியொ, ஸிகொ அல் லது மற் ற
ஏவதனும் சேரஸ்
கதொற் றுக் கள் வபொன்ற கதொற் றிக் ககொள் ளும்
வியொதிகள் ஏவதனும் ேந் திருக்கிறதொ?

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

Effective date: 15 Jan 2018
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தடுெ் பூசி
14

உங் களுக் கு:
(a)
இதற் கு முன்னர் கெபொடிடிஸ் தடுப் பூசி வபொடப் பட்டு இருக் கிறதொ?
ஆம் எனில் , எப் கபொழுது?
_________________________________________________________

ஆம்

இல் சல

(b)

கடந் த பன்னிரண்டு (12) மொதங் களில் மற் ற ஏதொேது ஊசிவயொ அல் லது
தடுப் பூசிவயொ (கெபொடிடிஸ் தவிர) வபொட்டுக்ககொண்டிருக் கிறீர்களொ?
ஆம் எனில் , அந் த ஊசி(கள் )/தடுப் பூசி(கள் ) பற் றிய விேரங் கசளத்
கதரிவிக் கவும்
_________________________________________________________

ஆம்

இல் சல

(c)

கடந் த
எட்டு
(8)
ேொரங் களில் ,
கபரியம் சமக்கொன
தடுப் பூசி
வபொட்டுக்ககொண்டிருக் கிறீர்களொ
அல் லது
வேறு
யொருக் கொேது
கபரியம் சமத் தடுப் பூசி வபொடும் வபொது மிக அருகில் (அதொேது,
கதொட்டுக்ககொண்டு) இருந் திருக் கிறீர்களொ?

ஆம்

இல் சல

தே் டெோது ைவர உங் கள் ைோழ் நோளில் எெ் டெோது ்
15

16

17

நீ ங் கள் அல் லது உங் களுக் கு எப் வபொதொேது:
(a)
இரத்தம்
ககொடுப் பசத
நிரந் தரமொக
நிறுத்தை்
கைொல் லி
அறிவுறுத்தப் பட்டிருக்கிறதொ
(இரத்த
வடொனரொக
ஏற் றுக்ககொள் ள
மறுக் கப் பட்டிருக் கிறீர்களொ)?
(b)
இங் கிலொந் து (UK), கமக்ஸிவகொ, பிரொன்சு, கதன்னகமரிக் கொ அல் லது
மத்திய
அகமரிக் கொ
ஆகிய
நொடுகளில்
உங் களுக்கு
இரத்தம்
ஏற் றப் பட்டிருக் கிறதொ?
(c)
அடிசமப் படுத்தும்
வபொசதப் கபொருட்கசள
எடுத்துக்ககொண்டது
உண்டொ அல் லது உடலில் ஊசி மூலம் ஏற் றப் பட்டதொ?

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

நீ ங் கள் எப் கபொழுதொேது எடுத்துக் ககொண்டதுண்டொ அல் லது இப் வபொது எடுத்துக்ககொண்டிருக்கிறீர்களொ:
ஆம்
இல் சல
(a)
மனித ேளர்ை்சி ெொர்வமொன்?
(b)

கொர்னியொ / டியூரொ வமட்டர் மொற் று சிகிை்சை?

ஆம்

இல் சல

(c)

இன்சுலின் / நீ ரிழிவு மருந் துகள் ?

ஆம்

இல் சல

(d)

பிளொஸ்மொவிலிருந் து தயொரிக் கப் பட்ட கபொருட்கள் ?

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

நுசரயீரல் கள் , சிறுநீ ரகங் கள் , கல் லீரல் அல் லது இரத்தத்தில் வநொய்
இருந் திருக்கிறதொ?
ஏதொேது ேசக புற் று வநொய் உள் ளதொக கண்டறியப் பட்டதொ?

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

(e)

வதொல் ைம் பந் தமொன வநொய் / நிசலசம இருந் திருக் கிறதொ?

ஆம்

இல் சல

(f)

மூர்ை்சையசடதல் , நிசனவில் லொமல் இருத்தல் , ேலிப் பு அல் லது மனநல
வநொய் இருந் திருக்கிறதொ?
மஞ் ைள்
கொமொசல
அல் லது
கல் லீரல்
அழற் சி
(கெபொடிடிஸ்)
இருந் திருக்கிறதொ அல் லது உங் களுக்கு கெபொடிடிஸ் உள் ளது என்று
வைொதசனயில் உறுதிப் படுத்தப் பட்டதொ?
மவலரியொ,
பொவபஸிவயொஸிஸ்
அல் லது
ைொகொஸ்
வநொய்
இருந் திருக்கிறதொ?

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

உங் களுக் கு எப் கபொழுதொேது;
(a)
இதயக் வகொளொறுகள் , கநஞ் சு ேலி, மூை்சு விடுேதில் சிரமம் , கதொடர்ந்த
இருமல் இருந் திருக் கிறதொ?
(b)
மருந் து ைொப் பிடும் அளவுக் கு அதிக இரத்த அழுத்தம் இருந் திருக் கிறதொ?
(c)
(d)

(g)

(h)

18

எப் கபொழுதொேது, உங் களுசடய இரத்த உறவினர்கள் யொருக் கொேது CreutzfeldJacob Disease (CJD) என்னும் வநொய் இருப் பதொக கண்டறியப் பட்டதொ?

ஆம்

இல் சல

19

கபண் வடொனர்கள் : கடந் த கொலத்தில் நீ ங் கள் கர்ப்பமொக இருந் திருக்கிறீர்களொ
அல் லது
கருை்சிசதவு
அல் லது
குசறப் பிரைேம்
நடந் திருக்கிறதொ?
அப் படியொனொல் , எண்ணிக் சகசயயும் கசடசியொக கர்ப்பம் தரித்த வததிசயயும்
அளிக் கவும்
____________________________________________________________________

ஆம்

இல் சல
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நீ ங் கள் அல் லது உங் களுக் கு:
(a)
கடந் த பன்னிரண்டு (12) மொதங் களில் சிங் கப் பூசர விட்டு கேளிவய
பயணம் கைய் தீர்களொ / கேளியில் தங் கினீ ர ்களொ? ஆம் என்றொல் , எங் வக
எப் வபொது?
_____________________________________________
(b)
கதொடர்ந்து ஆறு (6) மொதங் கள் அல் லது அதற் கு வமலும் மவலரியொ
பரேலொக உள் ள பகுதியில் ேசித்தீர்களொ? ஆம் என்றொல் , எங் வக?
_____________________________________________
(c)
எப் கபொழுதொேது கதொடர்ை்சியொக நொன்கு (4) ேொரங் களுக்கு அல் லது
அதற் கு வமலும் கமக் ஸிவகொ, கதன்னகமரிக் கொ அல் லது மத்திய
அகமரிக் கொவில் தங் கியிருக் கிறீர்களொ?
(d)
யுசனகடட் கிங் டம் (இங் கிலொந் து, ஸ்கொட்லொந் து, வேல் ஸ், ேடக் கு
அயர்லொந் து, வமன் தீவுகள் மற் றும் வைனல் தீவுகள் ) நொட்டில் 1980 முதல்
1996 ேசரயிலொன கொலகட்டத்தில் கமொத்தமொக மூன்று (3) மொதங் கள்
அல் லது அதற் கு வமலும் பயணம் கைய் திருக் கிறீர்களொ அல் லது
ேசித்திருக்கிறீர்களொ?v
(e)
ஐவரொப் பொவில் (UK தவிர) 1980 முதல் தற் வபொது ேசர, கமொத்தமொக ஐந் து
(5) ேருடங் கள் அல் லது அதற் கு வமலும் , பயணம் கைய் திருக் கிறீர்களொ
அல் லது ேசித்திருக் கிறீர்களொ?

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

ஆம்

இல் சல

மிக முக்கிய ோனத் தகைல் களின் புரிதல்
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உங் களுக் குப் புரிகிறதொ:
(a)
இந் தப் படிேத்தில் உள் ள எல் லொக் வகள் விகளும் , தகேல் களும் மற் றும்
உங் களுக் கு அளிக்கப் பட்ட வடொனர் பற் றிய தகேல் களும் உங் களுக் குப்
புரிகிறதொ?
(b)
ஒரு கதொற் று இருக் கும் இரத்தத்சத இன்கனொருேருக் கு தொனமொக
அளித்தொல் , அேருக் கு வநொய் , உடற் குசற, ேலி, வேதசன மற் றும்
இறப் புகூட நிகழலொம் என்று உங் களுக்குப் புரிந் ததொ?
(c)
உங் கள் இரத்தத்தில் ஏவதனும் கதொற் றுகள் இருக் கலொம் மற் றும் அது
மற் ற வநொயொளிகளுக் கும் பரேலொம் என்றும் நீ ங் கள் ைந் வதகித்தொலும்
அல் லது ஏவதனும் கதொற் றுக்களின் அறிகுறிகள் (கொய் ை்ைல் , வதொலில்
தடிப் புக் கள் , கபொதுேொன உடல் ேலி, கதொண்சடக் கட்டு, கண் வநொய்
மற் றும்
கதொடர்ை்சியொன
இருமல்
வபொன்றசே)
உங் களுக் குத்
கதன்பட்டொலும் உடனடியொக எங் கசளத் கதொடர்பு ககொள் ள வேண்டிய
அேசியம் உங் களுக் குப் புரிந் ததொ?
(d)
உங் கள் இரத்தத்சத வேறு யொருக்கும் ககொடுக்கக் கூடொது என்று நீ ங் கள்
உணர்ந்தொல் , உடனடியொக 24-மணிவநரமும் இயங் கும் 1800-226 3320
(கட்டணமில் லொ அசழப் பு) என்ற எண்சணத் கதொடர்புககொண்டு HSA –ஐ
எை்ைரிக் சக கைய் ய வேண்டும் ?
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