
நான் எவ்ாறு பாலியல்ரீதியான ததால்்ல்ய 

அ்ையாளம் கணைறி்து?
மருத்துவம் பார்க்கும் வவளையில், மருத்துவர்்கள் தங்கள் ள்க்களைப் 

பயனபடுத்ததி உங்கள் உடலதின பல்வவறு பா்கங்களைத் ததாட 

வவண்டியிபலகும். இது மருத்துவப் பரிவ�ாதளை்களுக்கு அவ�தியம் 

வதளவப்படும் ஒரு நளடமுளையாகும் (உதாரணமா்க, உங்களுளடய 

ஒட்டுதமாத்த உடல்நலத்ளதப் பரிவ�ாதளை த�யவதற்கு அல்லது 

உங்களுக்கு இருக்கும் பிரச�திளைளயப் பற்ைதி அைதிந்துத்காள்வதற்கு). 

அவவாறு நதி்கழும் வபாது, மருத்துவர் எனை த�யயப் வபா்கதிைார் எனபளத 

அவர் உங்கைிடம் ததரிவிக்்க வவண்டும், உங்களைத் ததாடுவதற்கு 

அனுமததி வ்கட்்க வவண்டும், நீங்கள் வ்கள்வி வ்கட்்க அனுமததிக்்க வவண்டும், 

வமலும் உங்களை மரியாளதயுடன நடத்த வவண்டும். மருத்துவர்்கள் 

அளைத்து வநரங்கைிலும் வநாயாைி்கைிடம் ததாழதில்முளையிலும் 

அைதநைதி தவைாமலும் நடந்துத்காள்வதற்கு ்கடளமப்பட்டுள்ைைர். 

பாலதியல் ததால்ளல எனபது ஒரு ்கடுளமயாை நம்பிக்ள்க 

மீைலாகும், இததில் பினவருபளவ உள்ைடங்கலாம்:

•  ஒரு நநாயாளியுைன் ஏநதனும் ்டி்ததில் பாலியல்ரீதியான உறவு 

்்ததுகதகாள்ளுதல்.

• நத்்யறற அல்லது மு்றயறற உைல் பரிந�ாத்னகள்.

 உதாரணங்கள்: 

	 •		உங்கள் மார்ப்கங்கள், பிைப்புறுப்பு்கள், பிட்டங்கள் அல்லது 

இடுப்புப் பகுததி ஆ்கதியவற்ளைச �தி்கதிசள� அல்லது மததிப்பபீட்டுக்்காை 

வதளவயினைதி ததாடுதல்; 

	 •	 மருத்துவ முளையில் அல்லாமல் பாலதியல் முளையில் 

பரிவ�ாதளை வமற்த்காள்ளுதல்; அல்லது

	 •		உங்கள் அனுமததியினைதி அல்லது எந்த விைக்்கமும் இனைதி 

உங்களைத் ததாடுதல்

பாலியல்ரீதியான துன்புறுததல் குறிததுப் 
புகார் அளிததல்

வநாயாைி-மருத்துவர் உைவுமுளை நம்பிக்ள்கயின வபரில் 
அளமவதாகும். உங்கள் மருத்துவர் பாலதியல்ரீததியா்கத் 
துனபுறுத்தல் த்காடுத்தால், அது நம்பிக்ள்களய மீைதிய 
மற்றும் ஒருவபாதும் ஏற்றுக்த்காள்ை முடியாத ஒரு 
த�யலாகும். ஒரு மருத்துவருக்கும் ஒரு வநாயாைிக்கும் 
இளடவய எத்தள்கய பாலதியல்ரீததியாை நடத்ளதயும் 
பாலதியல் ததால்ளலயாகும்.

உங்கள் மருத்துவர் எல்ளல மீைதிைார் எனறு நீங்கள் 
நதிளைத்தால், ஒண்டாரிவயா மருத்துவர் மற்றும் 
அறுளவச�தி்கதிசள�யாைர் ்கல்லூரி (College of Physicians and 

Surgeons of Ontario) நீங்கள் கூறுவளதக் வ்கட்்க விரும்பு்கதிைது. 
நீங்கள் எங்களை 1-800-268-7096, எக்ஸ்ட். 629 எனை எண்ணில் 
அளழப்பதன மூலம் ததாடங்கலாம்.

மருத்துவர்்களுக்்காை மா்காணத்ததின ்கட்டுப்பாட்டாைரா்க 
உள்ை இக்்கல்லூரி, பாலதியல் ததால்ளலக்கு எததிராை 
பூஜயம் �்கதிப்புத்தனளமளயக் ்களடப்பிடி்கதிைது. ஒவதவாரு 
பு்காளரயும் நாங்கள் வி�ாரளண த�ய்கதிவைாம்.

பு்காரைிக்்க முனவருவது மதி்கவும் ்கடிைமாை முடிவா்க 
இருக்்கலாம். உங்களுக்கு உதவுவதற்கு, �ாத்ததியமாை 
பாலதியல் ததால்ளல குைதித்துப் பு்கார் அைிப்பது ஏன 
முக்்கதியம் எனபளதயும், அவவாறு பு்காரைிக்கும் வபாது 
நீங்கள் எளத எததிர்பார்க்்கலாம் எனபது குைதித்தும் நீங்கள் 
புரிந்துத்காள்ை வவண்டுதமனறு விரும்பு்கதிவைாம்.

உங்கள் மருத்துவர் எல்ளல மீைதிைார் எனறு நதிளைக்்கதிைரீ்்கைா?



•  தபாருததமில்லாத கருதது்ைகள், ்�்ககள் அல்லது நைத்த. 

உதாைணஙகள்: 

	 •	 பாலதியல் குைதித்து �ாளடமாளடயா்க ஏவதனும் கூறுதல்; 

	 •	உங்களுடன தைிளமயில் பழகுவதற்கு அனுமததி வ்கட்பது;

	 •	 உங்களுளடய வதாற்ைம் அல்லது உளட குைதித்துப் பாலதியல்ரீததியா்க 

்கருத்து ததரிவிப்பது;

	 •	 உங்களுளடய பாலதியல் �ார்ந்த உைவுமுளை்கள் அல்லது பாலதியல் 

நாட்டம் குைதித்துத் வதளவயினைதி ்கருத்து ததரிவிப்பது;

	 •	 பாலதியல்ரீததியா்க இ்கழவது அல்லது மைளதப் புண்படுத்தும் 

வள்கயில் ்கருத்து ததரிவிப்பது அல்லது நள்கசசுளவ த�யவது; 

அல்லது

	 •	 வதளவயினைதி ்கவைத்ளத ஈர்ப்பது (முத்தமதிடுவது அல்லது 

்கட்டியளணப்பது வபானை த�யல்்கள்). 

ஒரு மருத்துவர் வநாயாைியிடம் இவவாறு நடந்துத்காண்டால், அது 

பாலதியல் ததால்ளல எைக் ்கருதப்படு்கதிைது. 

நான் மறுப்பு ததரி்ிகக்ில்்ல என்றால் 

என்ன்ாகும்?
நீங்கள் மறுப்பு ததரிவிக்்காமல் அவற்றுக்கு உடனபட்டாலும் கூட, 

�ட்டப்படி மருத்துவரின �தில வவளை   வநாயாைிதான உைவுமுளைளயத் 

ததாடங்கதியிருக்்கக் கூடும். அது ்கவைத்ததில் எடுத்துக்த்காள்ைப்பட 

மாட்டாது. இத்தள்கய சூழநதிளல்கைில் வநாயாைி �ம்மதம் ததரிவித்ததா்க 

்கவைத்ததில் எடுத்துக்த்காள்ைப்பட மாட்டாது. எல்லா வநரங்கைிலும், 

ஒரு தபாருத்தமாை உைவுமுளைளயப் புரிந்துத்காண்டு நடந்துத்காள்வது 

மருத்துவரின தபாறுப்பாகும், அது வநாயாைியின தபாறுப்பு அல்ல.

நான் ஏன் கல்லூரியிைம் கூற ந்ணடும்?
மருத்துவரின நடவடிக்ள்க்கள் �ரியில்லாத வபாது, அது குைதித்துக் 

நாங்கள் அைதிவதற்்கா்க, ்கல்லூரி வநாயாைர்்கைில் �ார்ந்ததிருக்்கதிைது. 

நாங்கள் தபாதுமக்்களைப் பாது்காப்பதற்கு அதுவவ எங்களுக்கு 

உதவு்கதிைது. தபரும்பாலாை வநரம், பு்காரைிக்கும் மக்்கைிடமதிருந்வத 

நாங்கள் பாலதியல் ததால்ளல குைதித்து அைதிந்துத்காள்்கதிவைாம்.

பாலதியல்ரீததியாை ததால்ளல �ம்பவங்கள் அவை்கமாை வநரங்கைில் 

தைிப்பட்டளவயா்க இருப்பததில்ளல, எனை நடந்தது எை ்கல்லூரிக்குக் 

கூறுவதன மூலம் மற்ைவர்்களுக்கும் நீங்கள் உதவக்கூடும், நீங்கள் 

அைிக்கும் த்கவல்்கள் நாங்கள் ததிைம்பட வி�ாரளண த�யவதற்கும் கூட 

எங்களை அனுமததிக்்கதிைது.

உங்கள் மருத்துவரின மூலம் பாலதியல்ரீததியாை ததால்ளலளயப் 

பு்கார் அைிக்்கச த�யவதும் கூட உங்களுக்கு உதவலாம். அது 

உங்கள் மை இறுக்்கத்ளத விடுவிக்்கக்கூடும். ்கல்லூரி உங்கள் 

விவ்காரத்ளத ஆராயந்து நடவடிக்ள்க எடுக்்கதிைது எனபளத நீங்கள் 

அைதிந்துத்காள்வரீ்்கள்.

நான் யாரிைம் ததரி்ிகக ந்ணடும்?
உங்கள் பிரச�திளை்கள் பற்ைதிக் ்கலந்துளரயாடுவதற்கு, நாங்கள் எவவாறு 

உதவ முடியும் எனபளத அைதிந்துத்காள்வதற்கு மற்றும்/அல்லது பு்கார் 

ஒனளை அைிப்பதற்கு நீங்கள் ்கல்லூரிளய அளழக்்கலாம். நீங்கள் 

அவவாறு அளழக்கும் வபாது, �மூ்கப் பணியில் பினைணிளயக் 

த்காண்டிருக்்கதினை மற்றும் பாலதியல்ரீததியா்க ததால்ளலளய �ந்ததித்துள்ை 

வநாயாைி்களுக்கு உதவுவததில் பயிற்�தியும் அனுபவமும் தபற்றுள்ை ஒரு 

ஆதரவு நபரிடம் நீங்கள் வபசுவரீ்்கள். நீங்கள் 1-800-268-7096, ext. 629 எனை 

எண்ளண அளழக்்கலாம்.

முதலதில் அளழக்கும் வபாது, நீங்கள் விரும்பவில்ளல எைில் 

உங்கள் தபயளர நீங்கள் ததரிவிக்்க வவண்டியததில்ளல. எனை நடந்தது 

எனபளத நீங்கள் கூைலாம். வமலும், ்கல்லூரியின பு்கார்்கள் மற்றும் 

ஒழுஙகுமுளைச த�யல்முளை குைதித்தும், எனை எததிர்பார்க்்கலாம் 

எனபது குைதித்தும் நீங்கள் அைதிந்துத்காள்ைலாம். நீங்கள் விரும்பிைால், 

நீங்கள் வநரில் �ந்ததிக்்கலாம். நீங்கள் அததி்காரப்பூர்வமா்க பு்காரைிக்்க 

முடிவு த�யதால், நாங்கள் வி�ாரளணளயத் ததாடஙகுவவாம். இந்த 

வி�ாரளணயின வபாது எங்களுளடய ஆதரவு நபர் உங்களுக்கு உதவிடத் 

தயாரா்க இருப்பார்.

நான் புகார் த�ய்துள்ள்த மருதது்ர் அறி்ாைா?
ஆம், நீங்கள் பு்காரைிக்்க முடிவுத�யதால் அவருக்குத் 

ததரியப்படுத்தப்படும். வி�ாரளணயில், மருத்துவர் பததிலைிப்பதற்கு, 

்கல்லூரி உங்கள் தபயளர மருத்துவரிடம் ததரிவிக்்க வவண்டியது 

்கட்டாயமாகும்.

என்னு்ைய புகார் தீ் ிைமானதாக 

எடுததுகதகாள்ளப்படுமா?
பாலதியல்ரீததியாை ததால்ளல அல்லது வவறு ஏவதனும் பற்ைதிய எந்தப் 

பு்கார்்களையும் ்கல்லூரி தீவிரமாைதா்கவவ எடுத்துக் த்காள்்கதிைது. 

தபாதுமக்்களைப் பாது்காப்பதற்்காை எங்களுளடய தபாறுப்பின ஒரு 

பகுததியா்க, அளைத்துப் பு்கார்்களையும் நாங்கள் விரிவா்க வி�ாரளண 

த�ய்கதிவைாம்.

நான் புகார் ஒன்்றச் த�ய்தால், அதறகான 

த�யல்மு்ற என்ன?
பு்கார்்கள் எவவாறு ள்கயாைப்படு்கதினைை, அததில் எளவதயல்லாம் 

�ம்பந்தப்படும் எனபது குைதித்து வமலும் அததி்க விவரங்களை cpso.on.ca 

எனை எங்களுளடய இளணயத்தைத்ததில் ்காணலாம்.

ஒரு மருதது்ர் எனககுப் பாலியல்ரீதியாகத 

ததால்்ல தகாடுததிருநதால், கல்லூரியால் 

எனககு ந்று எநத ்ிதததில் உத் முடியும்?
தங்களுளடய மருத்துவரால் பாலதியல்ரீததியா்க ததால்ளலளய 

அனுபவித்துள்ை வநாயாைி்களுக்கு வதளவயாை �தி்கதிசள� அல்லது 

ஆவலா�ளைக் ்கட்டணங்களுக்குக் ்கல்லூரி நதிததியுதவி அைிக்்கதிைது. 

நீங்கள் ஒரு விண்ணப்பத்ளத �மர்ப்பித்த பிைகு, நீங்கள் தகுததியாைவரா 

எனறு ்கல்லூரியின வநாயாைித் ததாடர்பு்கள் குழு (Patient Relations Committee) 

தீர்மாைிக்கும். நதிததிஉதவி குைதித்தத் த்கவல்்களுக்கு, தயவுத�யது www.cpso.

on.ca/therapy எனை இளணயத்தைத்ளதப் பார்ளவயிடுங்கள். அல்லது 1-800-

268-7096, ext. 211 எனை எண்ளண அளழயுங்கள்.

ஒரு மருதது்ர் நீஙகள் அத�ௌகரியமாக 
உணரும் ்்கயில் ஏநதனும் கூறினாைா அல்லது 
த�ய்தாைா? ஒரு ஒண்டாரிவயா மருத்துவரால் 
நீங்கள் பாலதியல்ரீததியாை ததால்ளலளய 
அனுபவித்ததிருக்்கக்கூடும் எனறு நீங்கள் 
நதிளைத்தால், தயவுத�யது 1-800-268-7096 ext. 626 எனை 
எண்ணில் ஒண்டாரிவயா மருத்துவர்்கள் மற்றும் 
அறுளவச�தி்கதிசள�யாைர்்கள் ்கல்லூரிளய அளழக்்கவும்.


