
சிறுநீரகப் பராமரிப்பப 
மமம்படுத்துதல்:
செயின்ட் செலியர் மற்றும் செயின்ட் ஜார்ஜ் 
மருத்துவமனனகளில் சிறுநீரக செனவகளுக்கான 
முன்சமாழிவு

சிறுநீரகப் பராமரிப்னப சமம்படுத்துதல்:
Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust
Frimley Clinical Commissioning Group
NHS England & Improvement - Specialised Commissioning
South West London Clinical Commissioning Group
St George’s University Hospitals NHS Foundation Trust
Surrey Heartlands Clinical Commissioning Group



எங்கள் சிறுநீரக (ரீனல்) 
ம�ாயாளிகளுக்கு சில 
பராமரிப்புகபள �ாங்கள் 
வழங்குகின்ற வழிமுபற 
2025 ஆம் ஆண்டிலிரு�்து 
மாறக்கூடும்.
செயின்ட் செலியர் மற்றும் செயின்ட் ஜார்ஜ் 
மருத்துவமபனகளில் பணிபுரிகின்ற சிறுநீரக 
மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் சிறுநீரகப் 
பராமரிப்பப மமம்படுத்துவதற்கான முன்சமாழிவு 
ஒன்பறத் தயாரித்துள்ளார்கள். நீங்கள் அபதப் 
பற்றிய கூடுதல் விவரங்கபளத் சதரி�்துசகாண்டு 
உங்கள் கருத்துகபளத் சதரிவிக்க மவண்டும் என 
விரும்புகிமறாம். இ�்த துண்டுப்பிரசுரம் முன்சமாழிவின் 
சுருக்கம் பற்றி விளக்கிக் கூறுகிறது. 
உங்கள் கருத்துகள், ஆமலாெபனகள் மற்றும் 
கவபலகபள �ாங்கள் மகட்டறிவதற்காக இதில் 
ஒரு மகள்விப்பட்டியலும் இடம்சபற்றுள்ளது. 
பின்வரும் வபலத்தளத்தில் கூடுதல் தகவல்கபள 
நீங்கள் சதரி�்துசகாள்ளலாம், மற்றும் ஆன்பலனில் 
மகள்விப்பட்டியபல நிரப்பலாம். 
https://swlondonccg.nhs.uk/renal/ 



2026 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின், எப்ெம் மற்றும் செயின்ட் செலியர் 
மருத்துவமபனகள் சிறுநீரக ம�ாயாளிகளுக்கு உள்ம�ாயாளி (ஓரிரவு) 
பராமரிப்பப வழங்காது. ஏசனனில் 2020 ஆம் ஆண்டில், சுட்டனில் £500m 
செலவில் புத்தம்புதிய சிறப்பு அவெர சிகிெ்பெ மருத்துவமபன கட்டுவதற்கு 
NHS அனுமதி சபற்றுள்ளது. 

எப்ெம் மற்றும் செயின்ட் செலியர் மருத்துவமபனகளிலிரு�்து ஆறு 
முக்கிய மெபவகள் புதிய மருத்துவமபனக்கு மாற்றப்படும். முக்கிய அவெர 
சிகிெ்பெத் துபற; உயிர்காக்கும் சிகிெ்பெ; அவெரகால அறுபவெ் சிகிெ்பெ; 
உடனடி மரு�்து; சிறப்பு குழ�்பதகள் பராமரிப்பு மற்றும்; பிரெவம் 
மபான்றபவ இ�்தெ் மெபவகளில் அடங்கும். 

இ�்தத் திட்டங்களின் கீழ், செயின்ட் செலியரின் உள்ம�ாயாளி சிறுநீரக 
மெபவயும் 2026 ஆம் ஆண்டில் சுட்டனுக்கு மாற்றப்படும். செயின்ட் 
செலியரிமலா, அல்லது ெர்மர அல்லது சதன்மமற்கு லண்டனில் உள்ள 
பிற சிகிெ்பெயகங்கள் அல்லது சிறுநீரகப் பிரிவுகளிமலா உள்ள சிறுநீரக 
சவளிம�ாயாளி மெபவகளில் எ�்த மாற்றமும் இருக்காது. 
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பின்னணி

2020 - சுட்டனில் புத்தம்புதிய 
சிறப்பு அவெர சிகிெ்பெ 

மருத்துவமபன கட்டுவதற்கு 
NHS அனுமதி சபற்ற திட்டங்கள்

2020 - சுட்டனில் புத்தம்புதிய 
சிறப்பு அவெர சிகிெ்பெ 

மருத்துவமபன கட்டுவதற்கு 
NHS அனுமதி சபற்ற திட்டங்கள்

HH

2026 ஆம் 
ஆண்டிலிரு�்து,அபனத்து 

சிறுநீரக உள்ம�ாயாளி மற்றும் 
சிறப்புப் பராமரிப்புகளும் 

செயின்ட் செலியர் 
மருத்துவமபனயிலிரு�்து புதிய 
மருத்துவமபனக்கு மாற்றப்படும்

2026 ஆம் ஆண்டிலிரு�்து,அபனத்து 
சிறுநீரக உள்ம�ாயாளி மற்றும் 

சிறப்புப் பராமரிப்புகளும் செயின்ட் 
செலியர் மருத்துவமபனயிலிரு�்து 

புதிய மருத்துவமபனக்கு 
மாற்றப்படும்

அதற்குப் பதிலாக, இரண்டு 
மருத்துவமபனகபளயும் 

மெர்�்த சிறுநீரக நிபுணர்கள் 
தங்கள் மெபவகபள செயின்ட் 

ஜார்ஜ் மருத்துவமபனயின் 
புதிய பிரிவில் ஒன்றிபணக்க 

விரும்புகிறார்கள்

புதியது

£80m



2020 ஆம் ஆண்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் பற்றிய கூடுதல் 
செய்திகபள நீங்கள் இங்மக படிக்கலாம் 
https://improvinghealthcaretogether.org.uk/

2020 ஒன்றிபண�்து சுகாதார �லம்மபணபல மமம்படுத்துதல் 
ஆமலாெபனக்கான தங்கள் பதிலில், செயின்ட் ஜார்ஜ் மற்றும் செயின்ட் 
செலியர் மருத்துவமபனபயெ் மெர்�்த சிறுநீரகத் தபலவர்கள் சிறுநீரகெ் 
மெபவகளுக்காக ஒரு மாற்று முன்சமாழிபவ ெமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள். 
அதில் சதரிவிக்கப்பட்டிருப்பது: 

...புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவத் தபலவர்களாக, 
அபனத்து ெக்திகபளயும் முபறயாக ஒன்றிபணத்து 
எங்களது மூன்றாம் நிபல சிறுநீரக மருத்துவ 
மற்றும் அறுபவெ் சிகிெ்பெ முபறகபள ஒரு புதிய 
ம�ாக்கத்திற்காக கட்டப்பட்ட மருத்துவமபனயில் 
கிபடக்கெ் செய்ய முடி�்தால் �ாங்கள் வழங்குகின்ற 
கவனிப்பப மமம்படுத்துவதற்கான மாற்றத்தில் �ாங்கள் 
மமலும் ஒரு படி முன்மனற முடியும் எனவும்...(மற்றும்) 
செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமபன ஒருங்கிபண�்த 
சிறுநீரக மெபவ சபறுவதற்காக ஒரு ெரியான இடமாக 
இருக்கும் எனவும் �ாங்கள் உறுதியாக �ம்புகிமறாம்.

அவர்களின் முழு பதிபல இங்மக படிக்கலாம் 
https://improvinghealthcaretogether.org.uk/wp-content/
uploads/2020/05/E.1.7-South-West-London-Renal-Community.pdf 

4



செயின்ட் செலியர் மற்றும் செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமபனகளில் உள்ள 
சிறுநீரக மருத்துவர்கள் ஒரு புதிய முன்சமாழிபவ ெமர்ப்பித்துள்ளனர். 
இரண்டு மருத்துவமபனகளில் உள்ம�ாயாளி சிறுநீரகப் பராமரிப்பப 
சதாடர்வதற்குப் பதிலாக, செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமனனயில் 
£80m செலவில் கட்டப்படுகின்ற புதிய பிரிவில் ஒசர இடத்தில் 
ஒன்றினைந்து. 

சிறுநீரக ம�ாயாளிகளுக்கு உள்ம�ாயாளி பராமரிப்பு மதபவப்படும் எல்லா 
ம�ரங்களிலும் வழங்கப்படும் பராமரிப்பப மமம்படுத்துவதற்கு சிறுநீரக 
மருத்துவர்கள் இ�்தப் புதிய முன்சமாழிபவ ெமர்ப்பித்துள்ளனர்.

செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமபன சிறுநீரக மாற்று அறுபவெ் சிகிெ்பெ மற்றும் 
சிறுநீரக செயலிழப்புக்கான சிகிெ்பெக்கான ஒரு முன்னணி பமயமாக 
�ன்கு நிபல�ாட்டப்பட்டுள்ளது . இது செயின்ட் செலியர் மருத்துவமபன 
ம�ாயாளிகளுக்கும், சதன்மமற்கு லண்டன், ெர்மர மற்றும் ெசெக்ஸ் 
பகுதிபயெ் மெர்�்த பிற ம�ாயாளிகளுக்கும் சிறுநீரக மாற்று அறுபவெ் 
சிகிெ்பெ பமயமாக விளங்குகிறது. 

சிறுநீரக ம�ாயாளிகளுக்கு உள்சநாயாளி (ஓரிரவு) பராமரிப்பு 
மதபவப்படும்மபாது இ�்த முன்சமாழிவில் மாற்றங்கள் செய்ய 
மவண்டியிருக்கும். 

எதிர்காலத்தில் சுட்டனில் உள்ள புதிய மருத்துவமபனக்குெ் செல்வதற்குப் 
பதிலாக, சநாயாளிகள் சிறுநீரக மாற்று அறுனவெ் சிகிெ்னெ, சிறுநீரக 
மற்றும் வாஸ்குலார் அணுகல் அறுனவெ் சிகிெ்னெ அல்லது கடுனமயான 
சிறுநீரக காயம் ஆகியவற்றுக்கான சிகிெ்னெகளுக்கு டூட்டிங் பகுதியில் 
செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமனனயில் £80m செலவில் புதிதாகக் கட்டப்பட 
இருக்கின்ற சிறுநீரக பிரிவுக்குெ் செல்வார்கள்.

சிறிய எண்ணிக்பகயிலான சவளிம�ாயாளி நியமனெ் ெ�்திப்புகளும் 
செயின்ட் ஜார்ஜின் புதிய பிரிவுக்கு மாற்றப்படும். உதாரணமாக சிறுநீரக 
மாற்று அறுபவெ் சிகிெ்பெக்குப் பிறகு கூடுதல் ஆதரவும் ஆமலாெபனயும் 
மதபவப்படுகின்ற ம�ாயாளிகள் செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமபனக்குெ் 
செல்வார்கள் என்பமத இதன் சபாருள். வீட்டில் டயாலிசிஸ் செய்வதற்கான 
பயிற்சி மபான்ற சில சவளிம�ாயாளி நியமனெ் ெ�்திப்புகள் செயின்ட் 
ஜார்ஜிலிரு�்து செயின்ட் செலியர் மருத்துவமபனக்கு மாற்றப்படும்.

மற்ற அபனத்து சிறுநீரக மெபவகளிலும் எ�்த மாற்றமும் இருக்காது. 
உதாரணமாக, நீங்கள் உங்கள் சிறுநீரக சிகிெ்பெக்கு ெமுதாயத்திற்குள் ஆதரவு 
சபறுபவராக இரு�்தால், இது சதாடரும். அதாவது, சிறுநீரக செனவகளுடன் 
சநாயாளியின் 95 ெதவீத சதாடர்புகள் அப்படிசய இருக்கும் என்பனதசய 
இது குறிக்கிறது. உள்ளூர் மருத்துவமனனகள்,பிரிவுகள் அல்லது 
வீடுகளில் தற்சபாது நனடசபற்று வரும் டயாலிசிஸ் செனவகள் மற்றும் 
சிறுநீரக சிகிெ்னெயகங்களில் எந்த மாற்றங்களும் இருக்காது. 
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புதிய முன்சமாழிவு



புதிய சிறுநீரக பிரிவுக்கான £80m நிதியுதவி NHS-ஆல் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்சமாழிவுகளில் COVID-19 சதாற்றின் தாக்கமும் கருத்தில் 
சகாள்ளப்படும். சிறுநீரக ம�ாயாளிகள் எளிதில் ம�ாய்த்சதாற்றுக்கு 
இலக்காவார்கள் எனக் கருதப்படுவதால் இது மிகவும் முக்கியமாகும். புதிய 
பிரிவு எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் எ�்தசவாரு சபரு�்சதாற்றுக் காலத்திலும் 
பாதுகாப்பான மெபவகபள வழங்கும் விதமாக வடிவபமக்கப்படும். 
ம�ாய்த்சதாற்றுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ெமூக இபடசவளி ஆகியவற்பற 
புதிய கட்டிடங்களில் எளிதாக �படமுபறப்படுத்த முடியும். 

6

இ�்தப் புதிய பிரிவு சிறுநீரக 
மெபவகளில் இரு�்து ம�ாயாளிகள் 
சபறும் சிகிெ்பெ மற்றும் பராமரிப்பிற்கு

அப்படிமய இருக்கும்
5%
பங்களிக்கும்

சிறுநீரக மெபவகளுடன் 
ம�ாயாளிகளுக்கு இருக்கும் 
சதாடர்புகளில் 

£80m செலவில் புதிய 
பிரிவு செயின்ட் 

செலியர் மற்றும் 
செயின்ட் ஜார்ஜ் 

மருத்துவமபனகளில் 
உள்ள ம�ாயாளிகளுக்கு 

சிகிெ்பெயளிக்கும்

சில ம�ாயாளிகள் கூடுதல் 
தூரம் பயணம் செய்ய 

மவண்டியிருக்கும்

மருத்துவமபனயில் 
தற்மபாது இருக்கும் 

பமயங்கள் 
அல்லது டயாலிசிஸ் 
சமஷின்களில் எ�்த 

மாற்றமும் இருக்காது

செயின்ட் ஜார்ஜ் 
மற்றும் செயின்ட் 

செலியர் சிறுநீரகக் 
குழுக்கள் இ�்த மாற்றம் 

ம�ாயாளிகளுக்கு 
�ன்பம பயப்பதாக 

இருக்கும் என்று 
கூறுகிறார்கள்.

95%

சிறுநீரக ம�ாயாளிகளுக்கு 
கூடுதல் பராமரிப்பு 

மதபவப்படும்மபாது 
அவர்களுக்கு செயின்ட் ஜார்ஜ் 

மருத்துவமபனயில் உள்ள 
புதிய பிரிவில் சிகிெ்பெயளிக்க 
மவண்டும் என்பபத சிறுநீரக 

நிபுணர்கள் உறுதிசெய்ய 
விரும்புகிறார்கள்.

புதியபிரிவானது, ஓரிரவு 
தங்க மவண்டியிருக்கும் 

ம�ாயாளிகளுக்கும், கூடுதலான 
ஆதரவு, ஆமலாெபன மற்றும் 

பயிற்சி மதபவப்படுகின்ற 
சவளிம�ாயாளிகளுக்கும் ஏற்றதாக 

இருக்கும்.

இ�்தப் பிரிவு சிறுநீரக 
ம�ாயாளிகளுக்கு கூடுதல் 

பராமரிப்பும் சிறப்பு சிகிெ்பெயும் 
மதபவப்படும்மபாது அதற்கான 
ெமமான அணுகபல அவர்கள் 

சபறுவதற்கு வழிவகுக்கும்



எ�்த சிறுநீரக ம�ாயாளிகள் தங்கள் 
பராமரிப்பில் மாற்றத்பதக் காண்பார்கள்?
இ�்த முன்சமாழிவுகள் சிறுநீரக ம�ாயாளிகளின் மெபவயில் 
சிகிெ்பெ மற்றும் பராமரிப்பில் சிறிதளவு மட்டுமம பாதிக்கும். 
உள்ளூர் மருத்துவமபன சிகிெ்பெயகங்கள், டயாலிசிஸ் 
யூனிட்களில் மமற்சகாள்ளப்படும் சவளிம�ாயாளி சிகிெ்பெகளில் 
அல்லது வீடுகளில் மமற்சகாள்ளப்படும் சிகிெ்பெகளில் எ�்த 
மாற்றமும் இருக்காது. 

நீங்கள் காண்பது மபால, சிறுநீரக ம�ாயாளிகளுக்கும் சிறுநீரக 
மெபவக்கும் இபடயிலான சபரும்பாலான சதாடர்புகள் மாறாமல் 
அப்படிமய இருக்கும். கீமழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள படம் அதிக 
விவரங்கபளத் சதரிவிக்கிறது.

3 

சிறுநீரக மெபவகளிலிரு�்து ம�ாயாளிகள் 
சபறும் சிகிெ்பெ மற்றும் பராமரிப்பில்  

95%
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சிறுநீரக மெபவகளிலிரு�்து ம�ாயாளிகள் 
சபறும் சிகிெ்பெ மற்றும் பராமரிப்பில் 

5%சிகிெ்பெகள் உள்ளூர் சிறுநீரக 
சிகிெ்பெயகங்கள், சிறுநீரகப் 
பிரிவுகள் அல்லது வீட்டில் 
அளிக்கப்படும்

மருத்துவமபனகளில் சபாது 
சிறுநீரகவியல், மூன்று 
மாத சிறுநீரக மாற்றுெ் 
சிகிெ்பெ பின்சதாடர் 
சபரிமடானியல் டயாலிசிஸ் 
(PD), இரும்புெ்ெத்து 
நிர்வாகம், அறுபவெ் 
சிகிெ்பெ மதிப்பீடு மற்றும் 
வாழும் சகாபடயாளர் 
சிகிெ்பெயகங்கள் 
உள்ளிட்ட மமம்பட்ட 
சிறுநீரகப் பராமரிப்பு 
ஆகியபவ சதாடர்�்து 
வழங்கப்படுகின்றன.

பிரிவுகள் 
சதாடர்�்து 
டயாலிசிஸ் 
மெபவபய 
வழங்குகின்றன

வீட்டு சிகிெ்பெகள் 
சதாடர்�்து 
மமற்சகாள்ளப்படும்

உள் 
சநாயாளிகள்

சிறுநீரக மாற்று அறுபவ 
சிகிெ்பெ, சிறுநீரக மற்றும் 

வாஸ்குலர் அறுபவ 
சிகிெ்பெ, கடுபமயான 

சிறுநீரக காயம்

சவளிப்புற 
சநாயாளிகள்

டயாலிசிஸ் பராமரிப்பின் 
ஆரம்ப கட்டங்களில் 

கூடுதல் ஆதரவு மற்றும் 
வீட்டு சிகிெ்பெபய ஆதரிக்க 

கூடுதல் ஆமலாெபன 
மற்றும் பயிற்சியின்

செயின்ட் ஜார்ஜ் 
மருத்துவமபனயில் உள்ள 

புதிய பிரிவில்
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எந்த மாற்றமும் இல்னல



புதிய பிரிவில் சபரிய குழுவாகப் பணிபுரிவது ம�ாயாளிகளுக்கும், 
அவர்களுபடய குடும்பங்களுக்கும், பராமரிப்பாளர்களுக்கும் சிறப்பான 
பலபனத் தரும் என எங்கள் சிறுநீரக மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் 
சொல்கிறார்கள். மமலும் இது ஊழியர்களுக்கும், ஆட்மெர்ப்பில் 
உதவுவதற்கும், சிறப்புப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மருத்துவர்கபளயும் 
செவிலியர்கபளயும், ெக சுகாதார வல்லு�ர்கபளயும் தக்கபவப்பதற்கும் 
பயனுள்ளதாக இருக்கும். மமலும், ஆராய்ெ்சிப் பரிமொதபனகளில் 
பங்மகற்பதற்கும், தங்கள் பராமரிப்பபயும் சிகிெ்பெபயயும் மமம்படுத்த 
உதவுவதற்கும் ம�ாயாளிகளுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் கிபடக்கும்.  

ம�ாயாளிகளுக்கான பராமரிப்பப முன்சமாழிவு எவ்வாறு மமம்படுத்தும் 
என்பதற்கான சில உதாரணங்கள் இங்கு சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
உதாரணங்கள் ம�ாயாளிகளுக்கான மூன்று உண்பமயான 
‘பாத்மவக்கபள’ பயன்படுத்துகின்றன. பாத்மவ என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 
பராமரிப்புக் காலத்தில் ம�ாயாளியின் பயணத்பத விவரிப்பதற்கு 
NHS பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வார்த்பத ஆகும். பாத்மவ ஆனது 
ம�ாயாளிகளுக்கும் அவர்களுபடய குடும்பங்களுக்கும் முடி�்த அளவுக்கு 
உபளெ்ெல் இல்லாததாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும், விபரவானதாகவும் 
இருக்க மவண்டும்.

உள்ளூர் சிறுநீரக ம�ாயாளிகபள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இயக்கமாக, 
சிறுநீரகப் பராமரிப்பப மமம்படுத்த 
மருத்துவக் குழுவின் இ�்த 
முன்சமாழிவிற்கு ஆதரவளிக்கிமறாம்

செயின்ட் ஜார்ஜ் சிறுநீரக ந�ாயாளிகள் ெங்கத்தின் 
தலைவர்
செயின்ட் செலியர் சிறுநீரக ந�ாயாளிகள் 
ெங்கத்தின் தலைவர்
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சிறுநீரக ம�ாயாளிகளுக்கு 
இது ஏன் சிற�்தது?
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உதாரைம் 1  
மருத்துவமபனகளுக்கிபடமய ம�ாயாளிகபள மாற்றுதல்
செயின்ட் செலியர் மருத்துவமபனயிலுள்ள உள்ம�ாயாளிகளுக்கு 
சபரும்பாலும் ஒரு சிறப்பு மருத்துவரிடமிரு�்து ஆமலாெபன அல்லது 
பராமரிப்பு மதபவப்படுகிறது. 

உதாரணமாக, அவர்கள் ஒரு இதய (கார்டியாக்) நிபுணபரப் பார்க்க 
மவண்டியிருக்கலாம். செயின்ட் செலியர் சிறுநீரக யூனிட்டில் இதய 
நிபுணர் எல்லா ம�ரங்களிலும் இருப்பார். அதாவது, ம�ாயாளி அதற்காக 
செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமபனயில் படுக்பகக்காக காத்திருக்க 
மவண்டியதில்பல அல்லது அவபர அங்கு மாற்ற மவண்டியதில்பல. 
இதற்காக பல �ாள்கள் காத்திருக்க மவண்டியிருக்கலாம். அதன் பிறகு 
தங்களுபடய எஞ்சிய சிகிெ்பெபயத் சதாடர்வதற்காக ம�ாயாளி செயின்ட் 
செலியர் மருத்துவமபனக்கு திரும்பவும் வரமவண்டியிருக்கலாம். 
இ�்ததாமதம் ம�ாயாளிகளுக்கும், அவர்களுபடய குடும்பங்கள் மற்றும் 
பராமரிப்பாளர்களுக்கும், எங்களது சிறுநீரகக் குழுக்களுக்கும் மன 
உபளெ்ெல் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. 

செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமபனயில் புதிய சிறுநீரகப் பிரிவு 
கட்டப்பட்டுவிட்டால், இதய நிபுணரும் �படமுபறகளும் 24/7 ம�ரமும் 
அங்கு கிபடக்கும். ஏசனனில், அங்கு ஏற்கனமவ சிறப்பு இதயம�ாய் வார்டு 
இருக்கிறது.

இது நிபுணரின் இ�்த சிறப்புப் பராமரிப்பு மதபவப்படுகின்ற 
சிறுநீரக உள்ம�ாயாளிகளுக்கான பாத்மவபய மமம்படுத்தும்.

மு
ன்

ச
ம

ாழி
ய

ப்
ப

ட்
ட
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ாத்
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அபனத்து 

நிபுணத்துவமிக்க 

வல்லு�ர் 

மெபவகளும் புதிய 

பிரிவில் கிபடக்கும்

ம�ாயாளி 

சிகிெ்பெபய 

விபரவாகப் 

சபறுவார்

இடமாற்றங்கள் 

மதபவப்படாது
இதன் அர்த்தமானது 

மருத்துவமபனயில் 

குறுகிய காலம் 

தங்குதல் மற்றும் 

ம�ாயாளிகளுக்கு 

சிற�்த அனுபவம்
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உதாரைம் 2  
ஹீமமாடயாலிசிஸ் வாஸ்குலார் அணுகல் 
மெபவகளுக்கான அணுகல்
சிறுநீரக ம�ாயாளிகள் சில ம�ரங்களில் வாஸ்குலார் (இரத்த �ாள) 
நிபுணர்கபளப் பார்க்க மவண்டியிருக்கும். 

தற்மபாது, இ�்த சிறப்பு வாஸ்குலார் நிபுணர்கள் செயின்ட் ஜார்ஜ் 
மற்றும் செயின்ட் செலியரில் உள்ள ம�ாயாளிகளுக்கு 24/7 
ம�ரமும் கிபடப்பதில்பல. இது பாத்மவயின் மவகத்பதக் குபறத்து 
ம�ாயாளிகளுக்கும் அவர்களுபடய குடும்பங்களுக்கும் மன அழுத்தத்பத 
அதிகரிக்கிறது.

புதிய யூனிட் உள்ம�ாயாளிகள் மற்றும் பகல்ம�ரப் பராமரிப்பு 
ம�ாயாளிகளுக்கான பாத்மவக்கபள மமம்படுத்தும். 

உள்ம�ாயாளிகளுக்கு, இ�்த முன்சமாழிவு 24/7 ம�ரமும் அறுபவெ் 
சிகிெ்பெ நிபுணர்கள் கிபடப்பபத உறுதிசெய்கிறது. சிறுநீரக 
ம�ாயாளிகளுக்கு வாரத்தின் எல்லா �ாள்களிலும் அறுபவெ் சிகிெ்பெ 
அரங்குகள் கிபடக்கும். 

பகல்ம�ரப் பராமரிப்பு ம�ாயாளிகளுக்கு, ஒற்பறப் பிரிவுமிகத் திறபமயாக 
இயங்கும். COVID காலத்தில் இரண்டு மருத்துவமபனகளும் தங்கள் 
பகல்ம�ர ம�ாயாளிகபள ஒன்றாக நிர்வகித்தமபாது இது பரிமொதித்துப் 
பார்க்கப்பட்டுள்ளது.  

மு
ன்

ச
ம

ாழி
ய

ப்
ப

ட்
ட

 ப
ாத்

சவ

சிறுநீரக �ாள 
நிபுணர் புதிய 
பிரிவில் 24/7 

ம�ரமும் இருப்பார்

அதிகப் படுக்பககள் 
பகல்ம�ர 

ம�ாயாளிகளுக்கான 
தாமதங்கபள 

குபறக்கும்

சிறுநீரக �ாள 
அறுபவ சிகிெ்பெ 

நிபுணர்கள் 
மற்றும் அரங்குகள் 

வாரத்தில் ஏழு 
�ாள்களிலும் 
கிபடக்கும்

ம�ாயாளிகள் 
விபரவில் 

பார்க்கப்பட்டு 
விபரவாக வீடு 
திரும்புவார்கள்
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செயின்ட் ஜார்ஜில் 
இதய நிபுணர்கள் 

24/7 இருக்கிறார்கள் 

புதிய பிரிவில் சிறுநீரக 
ம�ாயாளிகள் ஒரு 

நிபுனபர விபரவாக 
பார்ப்பார்கள்

இது எங்கள் 
ம�ாயாளிகள், 

குடும்பங்கள் மற்றும் 
பராமரிப்பாளர்களுக்கு 

சிறப்பானதாகும்

உதாரைம் 3  
வீட்டு டயாலிசிஸ் ஆதரவிற்கான அணுகல்
செயின்ட் செலியர் மருத்துவமபனயிலுள்ள உள்ம�ாயாளிகளுக்கு 
சபரும்பாலும் ஒரு சிறப்பு மருத்துவரிடமிரு�்து ஆமலாெபன அல்லது 
பராமரிப்பு மதபவப்படுகிறது. 

உதாரணமாக, அவர்கள் ஒரு இதய (கார்டியாக்) நிபுணபரப் பார்க்க 
மவண்டியிருக்கலாம். செயின்ட் செலியர் சிறுநீரக யூனிட்டில் இதய 
நிபுணர் எல்லா ம�ரங்களிலும் இருப்பார். அதாவது, ம�ாயாளி அதற்காக 
செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமபனயில் படுக்பகக்காக காத்திருக்க 
மவண்டியதில்பல அல்லது அவபர அங்கு மாற்ற மவண்டியதில்பல. 
இதற்காக பல �ாள்கள் காத்திருக்க மவண்டியிருக்கலாம். அதன் பிறகு 
தங்களுபடய எஞ்சிய சிகிெ்பெபயத் சதாடர்வதற்காக ம�ாயாளி செயின்ட் 
செலியர் மருத்துவமபனக்கு திரும்பவும் வரமவண்டியிருக்கலாம். 
இ�்ததாமதம் ம�ாயாளிகளுக்கும், அவர்களுபடய குடும்பங்கள் மற்றும் 
பராமரிப்பாளர்களுக்கும், எங்களது சிறுநீரகக் குழுக்களுக்கும் மன 
உபளெ்ெல் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. 
 
செயின்ட் ஜார்ஜ் மருத்துவமபனயில் புதிய சிறுநீரகப் பிரிவு 
கட்டப்பட்டுவிட்டால், இதய நிபுணரும் �படமுபறகளும் 24/7 ம�ரமும் 
அங்கு கிபடக்கும். ஏசனனில், அங்கு ஏற்கனமவ சிறப்பு இதயம�ாய் வார்டு 
இருக்கிறது. 

இது நிபுணரின் இ�்த சிறப்புப் பராமரிப்பு மதபவப்படுகின்ற சிறுநீரக 
உள்ம�ாயாளிகளுக்கான பாத்மவபய மமம்படுத்தும்.
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பயணம் மற்றும் மபாக்குவரத்து என்பது பல ம�ாயாளிகளுக்கும், 
அவர்கபள கவனித்துக் சகாள்பவர்களுக்கும் ஒரு சபரிய பிரெ்ெபனயாக 
இருக்கிறது. இ�்த முன்சமாழிவின் கீழ், தற்மபாது உள்ம�ாயாளி 
பராமரிப்புக்காக செயின்ட் செலியருக்கு பயணம் செய்யும் சில 
ம�ாயாளிகளும் - மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டிலிரு�்து சுட்டனுக்கு பயணம் 
செய்பவர்களும் - நீண்ட ம�ரம் பயணம் செய்வார்கள்.  

எங்கள் முன்சமாழிவின் கீழ், சிறுநீரக மெபவகளுக்கான வருபககளுக்கு 
�மது ம�ாயாளிகள் மமற்சகாள்ளும் சபரும்பாலான பயணங்களில் எ�்த 
மாற்றமும் இருக்காது. சிறிய எண்ணிக்பகயிலான பயணங்களில் மட்டுமம 
மாற்றம் இருக்கும், ஆனால் புதிய பிரிவில் ம�ாயாளிகள் சிறப்பான 
பராமரிப்பபயும் அனுபவத்பதயும் சபறுவார்கள். முன்சமாழியப்பட்ட 
புதிய பிரிவுக்கு வருபக புரிகின்ற சில ம�ாயாளிகளுக்கான ெராெரி பயண 
ம�ரத்பத இ�்த முன்சமாழிவு அதிகரிக்கும். அபனத்து ம�ாயாளிகளுக்கும், 
பயண ம�ரத்தில் ஏற்படும் ெராெரி அதிகரிப்பு சுமார் எட்டு நிமிடங்களாக 
இருக்கும். ம�ாயாளிகள் எங்கு வசிக்கிறார்கள் என்பபதப் சபாருத்து 
இது மாறுபடும், சுட்டனிலும் அபதெ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் 
வசிப்பவர்களுக்கு பயண ம�ரத்தில் சபருமளவு அதிகரிப்பு இருக்கும். 

சிறுநீரக ம�ாயாளிகளுக்கு ம�ாயாளி மபாக்குவரத்துெ் மெபவகளுக்கான 
அணுகல் சதாடர்�்து கிபடக்கும்.

அஞ்ெல் குறியீடுகளின் அடிப்பபடயில், பயணம் குறித்த அதிகத் தகவல்கள் 
இங்கு உள்ளது:
www.swlondonccg.nhs.uk/important-documents

இ�்த முன்சமாழிவு சதாடர்பாக, பயணம் மற்றும் மபாக்குவரத்து உட்பட 
உங்களுக்கு இருக்கும் எ�்த கவபலகபளயும் பிரெ்ெபனகபளயும் 
�ாங்கள் புரி�்துசகாள்ள மவண்டியது முக்கியமாகும். 

உங்கள் கருத்துகனள எப்படிப் பகிர்ந்துசகாள்வது என்பனதப் பற்றிய 
விவரங்கனள இந்த சுருக்கத் சதாகுப்பின் இறுதியில் காைலாம். 

5 

புதிய பிரிவுக்கான பயணம்

12



செயின்ட் செலியர் மற்றும் செயின்ட் 
ஜார்ஜ் சிறுநீரகக் குழுக்கள் தங்கள் இ�்த 
முன்சமாழிவின் பலன்கபள பின்வருமாறு 
சதாகுத்தளிக்கின்றன:

c£80m முதலீடு

கூடுதல் அர்ப்பணிக்கப்பட்டஅரங்க 
அமர்வுகள்

சிற�்த கட்டிடங்கள்

அதிக படுக்பககள்

ம�ாயாளிகளுக்கு சிற�்த 
அனுபவம் மற்றும் 
விபளவுகள்

நிபுணர்களுக்கான 
சிற�்த அணுகல்
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உங்கள் கருத்துகள், ஆசலாெனனகள் மற்றும் கவனலகனளத் 
சதரிவிப்பதற்கு பல சவறுபட்ட வழிகள் உள்ளன.

எங்கள் வபலத்தளத்தில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
மகள்விப்பட்டியபல நிரப்பவும்
https://swlondonccg.nhs.uk/renal/  
அல்லது QR குறியீட்பட ஸ்மகன் செய்க

எங்கபளத் சதாடர்புக்சகாள்வதற்கான மின்னஞ்ெல் முகவரி 
swlRENAL@swlondon.nhs.uk

Twitter இல் எங்களுடன் இபண�்து செயல்படுங்கள் 
@SWLNHS

எங்கபளத் சதாடர்புசகாள்ள 
FREEPOST improvingkidneycare

கூடுதல் தகவல்கள்களுக்கு 
https://swlondonccg.nhs.uk/renal/

சபாது நிகழ்ெ்சிகள் 
�ாங்கள் இபணயம் வாயிலாக இரண்டு சபாது நிகழ்ெ்சிகள் �டத்துமவாம் 
இ�்த நிகழ்ெ்சிகளுக்கான மததிகபள எங்கள் வபலத்தளத்தில் பார்க்கலாம் 

நீங்கள் இ�்த ஆவணத்பத மவசறாரு வடிவம் அல்லது சமாழியில் 
சபற விரும்பினால், மின்னஞ்ெல் அனுப்பமவண்டிய முகவரி: 
swlRENAL@swlondon.nhs.uk. சபாருத்தமான வடிவம் அல்லது 
சமாழியில் தகவல்கபள வழங்க எங்களால் இயன்ற முயற்சிகபள �ாங்கள் 
மமற்சகாள்மவாம்.

-பின்வரும் மததிக்குள் உங்கள் கருத்துகபள அறி�்துசகாள்ள �ாங்கள் 
ஆவலுடன் காத்திருக்கிமறாம். 
செவ்வாய், செப்டம்பர் 7 2021.

நீங்கள் என்ன நிபனக்கிறீர்கள் 
என்பபத அறிய விரும்புகிமறாம்
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