உங்களைத்

திணறடிக்கின்ற

அல்லது

பயமுறுத்துகின்ற

நிகழ்வை

அனுபவித்திருக்கிறீர்களா?

உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒருவர் கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
ஒருவர் நெருக்கடியை அனுபவிக்கும் ப�ோது, துக்கம், ச�ோகம், பதட்டம், பயம், க�ோபம் அல்லது மன
உளைச்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான உணர்ச்சிகளை உணருவது இயல்பாகும். இந்த உணர்வுகள்
அந்நிகழ்வுக்குப் பிறகு உடனே ஏற்படலாம் அல்லது சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு ஏற்படாமல் ப�ோகலாம்.
அவை மிகக் குறுகிய காலத்திற்கு நீடிக்கலாம் அல்லது சில மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளுக்கும் கூட
நீடிக்கலாம். மக்கள் சிலரிடத்தில், மிகவும் தீவிரமான உளவியல் எதிர்வினையான பேரதிர்ச்சிக்குப்
பிறகான மனஉளைச்சல் சீ ர்கேடு (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) உருவாகலாம்.
இந்தத் துண்டுப் பிரதியைப் படித்துப் பார்த்து, எவ்வாறு உதவி பெறலாம் என்பதை அறிந்துக�ொள்ளுங்கள்.
பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு உடல் அல்லது உணர்ச்சி சார்ந்த மன உளைச்சலைச் சமாளிக்க உதவ இது
ஒரு பயனுள்ள வழிகாட்டியாகும்.

நீங்கள் நலமாக உணரலாம், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையை திரும்பப்
பெறலாம்!

எங்கு உதவி பெறுவது
உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் அல்லது மனந�ோய், உளவியலாளர்
அல்லது சமூகப் பணியாளர் ப�ோன்ற மனநல நிபுணரிடம்
பயங்கர நிகழ்வைப் பற்றியும் உங்கள் உணர்வுகளைப் பற்றியும்
பேசுங்கள்.
இது “சிகிச்சை” என்றழைக்கப்படுகிறது. உங்களின் பயங்கரமான
அனுபவத்தின் தாக்கத்திலிருந்து மீ ள சிகிச்சை உங்களுக்கு
உதவும். உங்கள் பதற்றத்தையும் கவலைகளையும் குறைக்க
மருத்துவர் உங்களுக்கு மருந்து வழங்கலாம்.
நீங்கள்
உங்கள்
குடும்ப
மருத்துவரை
பின்வருவனவற்றில் எதையேனும் அணுகலாம்:

INSTITUTE OF MENTAL HEALTH

10 Buangkok View, Singapore 539747

த�ொலைபேசி: 6389 2200
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

ALEXANDRA HOSPITAL

378 Alexandra Road, Singapore 159964

த�ொலைபேசி: 6472 2000
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

CHANGI GENERAL HOSPITAL

2 Simei Street 3, Singapore 529889

电话：6850 3333（预约热线）
த�ொலைபேசி: 6850 3333
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

KHOO TECK PUAT HOSPITAL

90 Yishun Central, Singapore 768828

ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு நெருக்கடிக்கு வெவ்வேறு விதமாகப் பதில்வினை புரிகின்றனர். இருப்பினும்,
சம்பவத்துடன் வரும் வெவ்வேறு எதிர்வினைகளைப் புரிந்துக�ொள்வதும், தீவிரமான மன உளைச்சல்
ஏற்படும் நேரங்களில் உங்களை எவ்வாறு கவனித்துக் க�ொள்வது என்பதை அறிந்து க�ொள்வதும்
முக்கியமாகும்.
மன உளைச்சல் மற்றும் நெருக்கடி ஏற்படும் நேரங்களில் உங்களுக்கு உதவ கீ ழே உள்ள தகவல்கள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

அல்லது

த�ொலைபேசி: 6555 8828
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

KK WOMEN’S & CHILDREN’S HOSPITAL
100 Bukit Timah Road, Singapore 229899

த�ொலைபேசி: 6294 4050
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

5 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119074
Neuroscience Clinic, Level 4, Kent Ridge Wing

த�ொலைபேசி: 6772 2002
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

NG TENG FONG GENERAL HOSPITAL

1 Jurong East Street 21, Singapore 609606

த�ொலைபேசி: 6716 2222
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

SINGAPORE GENERAL HOSPITAL
Outram Road, Singapore 169608

த�ொலைபேசி: 6321 4377
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

TAN TOCK SENG HOSPITAL

11 Jalan Tan Tock Seng, Singapore 308433

த�ொலைபேசி: 6357 7000
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

SENGKANG GENERAL HOSPITAL

110 Sengkang East Way, Singapore 544886

த�ொலைபேசி: 6930 6000
(நியமன சந்திப்புக்கான த�ொலைபேசி எண்)

உங்களைத் திணறடிக்கின்ற
அல்லது பயமுறுத்துகின்ற
நிகழ்வை
அனுபவித்திருக்கிறீர்களா?

நாங்கள் கவனித்துக்
க�ொள்கிற�ோம்
நீ ங ் கள ் நலமாக
உணரலாம்

நெருக்கடிக்கான வழக்கமான எதிர்வினைகள்
அறிவு சார்ந்தவை

• மறதித்தன்மை
• முடிவெடுப்பதில் சிரமம்
•	கவனம் செலுத்த முடியாமை
•	கெட்ட கனவுகள்
• குழப்பம்
• “முன்பு நடந்தவை நினைவுக்கு வருதல்” அல்லது
நெருக்கடி
• சுய-சந்தேகம்

உடல் சார்ந்தவை

•	களைப்பு அல்லது ஆற்றலிழப்பு
• உடல் ந�ோவு மற்றும் வலி
• சுவாசிப்பதில் சிரமங்கள்
• அதிவிரைவான இதயத் துடிப்பு
• த�ொண்டை / மார்பில் அடைப்பு
•	வியர்த்தல் அல்லது குளிர் நடுக்கங்கள்
•	கிறுகிறுப்பு
• தசை இறுக்கம்
• நடுக்கம்
• துயரம், குமட்டல், வாந்தி
• தலைவலி மற்றும் /அல்லது முதுகு வலி
• பாலியல் ஆர்வத்தில் மாற்றம்
• மாதவிடாய் சார்ந்த த�ொந்தரவு

நடத்தை சார்ந்தவை
•	செயல்பாட்டு அளவில் மாற்றங்கள்
•	சமூகத்திடமிருந்து விலகியிருத்தல் அல்லது
தனித்திருத்தல்
• அமைதியின்மை, மனக்கிளர்ச்சி அல்லது வேகமான
மனநிலை
• உணவு உண்ணுதல் அல்லது பசியுணர்வில்
மாற்றங்கள்
• உறக்கத் த�ொந்தரவு/உறக்கமின்மை
• மது அல்லது ப�ோதைப் ப�ொருட்களை அதிகமாகப்
பயன்படுத்துதல்
• இளைப்பாற இயலாமை

உணர்வு ரீதியானவை

• அதிர்ச்சி அல்லது ஏற்காமை
•	ச�ோகம்/துக்கம்

- மரணங்கள் மற்றும் அனுபவித்த இழப்புகளுக்காக
- உங்களை அல்லது மற்றவர்களை ஆச்சரியத்தில்
ஆழ்த்தும் திடீர் அழுகை

•	க�ோபம் அல்லது எரிச்சல்

- நடந்த நிகழ்வின் மீ து, அதை ஏற்படுத்தியவர் அல்லது 		
			
நடக்க அனுமதித்தவர் மீ து
- அந்த நிகழ்வில் உள்ள அநீதி மற்றும்
			
அர்த்தமற்றத்தன்மை மீ து
- அவமானம் மற்றும் அவமதிப்பு நடக்கும் ப�ோது
- மற்றவர்கள் சரியாகப் புரிந்துக�ொள்ளாத ப�ோதும், 		
அவர்களின் திறமையின்மை குறித்தும்

•

நம்பிக்கை இழந்தவராக உணர்தல்

•

மனச்சோர்வு

•

பயம் மற்றும் பதட்டம்

- மனம் உடைவது அல்லது கட்டுப்பாட்டை இழப்பது குறித்து
- அதே ப�ோன்ற நிகழ்வு மீ ண்டும் நிகழ்வது குறித்து
- தனியாக விடப்படுவது குறித்து
- திடீர் இரைச்சல் குறித்து

•

தவிர்த்தல்

- நெருக்கடி நிலையுடன் சம்மந்தப்பட்ட எண்ணங்கள்,
உணர்வுகள் அல்லது உரையாடல்களை
- நெருக்கடி நிலையை நினைவுபடுத்துகின்ற நடவடிக்கைகள்,
இடங்கள் அல்லது மக்களை

•

அவமானம்

- உதவியற்றவராகவும், உணர்ச்சி ரீதியாகவும் சார்ந்து
இருப்பதற்கு
- தான் விரும்பியபடி செய்யாததற்கு

•

மனநிலை மாற்றங்கள்

•

மரப்புத்தன்மை

- அனைத்தும் ஒரு கனவு ப�ோன்றும் நிகழ்வு உண்மையில்
நடக்கவில்லை என்பது ப�ோன்றும் உண்மையற்றதாகத்

குழந்தைகளில் ஏற்படுவதற்குச்
சாத்தியமுள்ள விளைவுகள்:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

விரல் சூப்புதல் அல்லது படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தல்
ப�ோன்ற முந்தைய நடத்தைக்குத் திரும்புவது
பெற்றோரிடம் ஒட்டிக்கொள்வது
படுக்கைக்குச் செல்ல தயங்குவது
கெட்ட கனவுகள்
அழுவது அல்லது கத்துவது
பள்ளிக்குச் செல்ல மறுப்பது
பள்ளியில் பிரச்சினைகளைக் க�ொண்டிருப்பது மற்றும்
கவனம் செலுத்த இயலாமை
பிறரிடமிருந்து விலகியிருப்பது மற்றும் நடமாட்டமின்றி
இருப்பது
பசியுணர்வு இழப்பு

த�ோன்றுவது

•

குற்ற உணர்வு

- உயிர் பிழைத்து வாழ்வதற்காக, உயிருடன் இருப்பதற்காக,

சமாளித்தல் மற்றும் சுய பராமரிப்புக்கான
உதவிக்குறிப்புகள்
நீங்கள் தனியாக இல்லை என்பதை நினைவில் க�ொள்ளுங்கள்.

நீங்கள் தனியாக இல்லை என்பதை நினைவில்
க�ொள்ளுங்கள்.
செய்ய வேண்டியவை
•

அதிதீவிர சூழ்நிலைகளுக்கான உங்கள் உணர்வுகளை
இயல்பான பதில்வினைகளாக அங்கீகரித்து
ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

•

மற்றவர்களை அணுகி, த�ொடர்பு ஏற்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.

•

உங்கள் மனவுணர்வுகளை வெளிப்படுத்துங்கள்

•   துக்கம் அனுசரியுங்கள். இந்த இழப்புக்காகத் துக்கப்படுவதற்கு
உங்களுக்கு உரிமையுள்ளது. அழுவது நிவாரணமளிக்கலாம்
என்பதை நினைவில் வையுங்கள்
•   உங்கள் மனவுணர்வுகளை முறையாக வெளிப்படுத்துங்கள்.
•   கடுமையான துக்கத்திற்குப் பிறகு வாழ்க்கையை முடிந்தவரை
இயல்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்
- உங்களின் அன்றாட வழக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள்

•   கூடுதல் ஓய்வைப் பெறுங்கள், மேலும் இளைப்பாறுவதற்கு
நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
•   மெதுவாக, ஆழமாக மற்றும் நன்றாக சுவாசியுங்கள். உங்கள்
பிரிப்புத் தசையில் இருந்து மெதுவான, ஆழமான
சுவாசத்துடன் இளைப்பாறல் த�ொடங்குகிறது.
•

உங்களுக்குப் பசிக்கவில்லை என்றாலும் கூட, வழக்கமாக
சீ ரான உணவை உண்ணுங்கள்.

•

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள். உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள் அல்லது
வழக்கமான சில உடற்பயிற்சி நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபடுங்கள்.

•

வட்டைச்
ீ
சுற்றிலும் சாலையிலும் மிகவும் கவனமாக
இருங்கள்.

•

உங்கள் துக்கத்தில் பங்கு க�ொள்வதற்குப் பிள்ளைகளை
அனுமதியுங்கள்.

•

குழந்தைகள் தங்கள் உணர்ச்சிகளைப் பற்றி பேசவும்,
விளையாட்டுகள் மற்றும் ஓவியங்கள் மூலம் தங்களை
வெளிப்படுத்தவும் அனுமதியுங்கள்.

இன்னும் ப�ொருள் சார்ந்த விஷயங்களை
வைத்திருப்பதற்காக
- ச�ொல்லாத அல்லது செய்யாத விஷயங்களுக்காக

•

ஏமாற்றம்

•

ஊடுருவும் நினைவுகள்

-தற்போது சிதைந்து ப�ோன எல்லா திட்டங்களுக்காகவும்

- திரும்பத் திரும்ப ஏற்படுகின்ற, ஊடுருவுகின்ற மற்றும்
துயரம் ஏற்படுத்துகின்ற நெருக்கடி குறித்து

- நண்பர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுடன் பேசுங்கள்
		
அல்லது இச்செயல்முறையில் உதவ ஒரு நாட்குறிப்பை
வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

செய்ய வேண்டியவை

உங்கள் உணர்வுகளை மறைத்து வைப்பது.
என்ன நடந்தது அல்லது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்
என்பதைப் பற்றி பேசுவதைத் தவிர்ப்பது.
• உங்கள் வாழ்வில் மிக முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பது
அல்லது மாற்றங்களைச் செய்வது.
• மது அல்லது ப�ோதைப் ப�ொருட்களுக்கு அடிமையாவது.
•   நினைவுகள் மறைந்துவிடும் என்று எதிர்பார்ப்பது - அவை
உங்கள் மனதில் நீண்ட காலம் தங்கக்கூடும்.
•   குழந்தைகள் இதே ப�ோன்ற உணர்வுகளை அனுபவிக்கிறார்கள்
என்பதை மறந்துவிடுவது.

•
•

எப்போது உதவி பெறுவது
ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தை அனுபவித்த பிறகு சிலருக்கு
PTSD உருவாகிறது. அறிகுறிகளில் தெளிவான நினைவுகள்,
பதட்டம் மற்றும் மக்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளில் இருந்து
விலகுதல் ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த அறிகுறிகள் / எதிர்வினைகள் பெரும்பாலான
மக்களிடத்தில் காலப்போக்கில் மறைந்துவிடுகின்றன.
இருப்பினும், அரிய நிகழ்வுகளில், அறிகுறிகள் பல
மாதங்களுக்கு அல்லது அதிர்ச்சிக்குச் சில ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகும் கூட த�ோன்றலாம்.
PTSD -ஐக் க�ொண்டிருக்கும் சிலர் தாங்களாகவே மீ ள்கிறார்கள்,
ஆனால் மற்றவர்களுக்குத் த�ொழில்முறை உதவி
தேவைப்படுகிறது. நம்மில் சிலருக்கு மற்றவர்களிடமிருந்து
த�ொழில்முறையிலான உதவி தேவைப்படுவது இயல்பானது.
நீங்கள் கீ ழ்க்கண்டவாறு இருந்தால் த�ொழில்முறை உதவியை
நாட வேண்டும்:
•   4-6 வாரங்களுக்குப் பிறகு மிகுந்த ஆர்வமாக, பதட்டமாக,
குழப்பமாக, வெற்றாக மற்றும் ஆற்றலிழப்புடன் இருந்தால்.
•   ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகும் கூட த�ொடர்ந்து
மரப்புத்தன்மையுடன் இருப்பதாக உணர்ந்தால்.
•   உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதில் அல்லது
மற்றவர்களுடன் த�ொடர்பு க�ொள்வதில் பிரச்சினை
இருந்தால்.
•   உங்களுக்குத் த�ொடர்ந்து கெட்ட கனவுகளும் குறைவான
உறக்கமும் இருந்தால்.
•   உங்கள் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து க�ொள்ள யாரும் இல்லை
மற்றும் அதற்கான அவசியத்தை உணர்ந்தால்.
•   மனச்சோர்வு உருவானால் அல்லது உங்களுக்கு நீங்களே
தீங்கு விளைவிக்கும் எண்ணங்களைக் க�ொண்டிருந்தால்.
• உங்கள் உறவுகள் ம�ோசமாக பாதிக்கப்பட்டால் அல்லது
பாலியல் பிரச்சினைகள் உருவாகத் த�ொடங்கினால்.
• அடிக்கடி விபத்து ஏற்படத் த�ொடங்கினால்.
• அளவுக்கு அதிகமாகப் புகைப்பிடிக்க அல்லது மது அருந்தத்
த�ொடங்கினால் அல்லது ப�ோதை மருந்துகள் அல்லது பிற
வடிவிலான நிவாரணங்களுக்குத் மாறினால்.
•   உங்கள் வேலையில் த�ொடர்ந்து ம�ோசமாக செயல்பட்டால்.
•   உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் குறிப்பாக எளிதில்
பாதிக்கப்படக் கூடியவர்கள் அல்லது திருப்திகரமாக
குணமடையவில்லை என்று கவலைப்பட்டால்.
•   ஒரு உதவியாளராக நாள்பட்ட உடல் ஆற்றலிழப்பை
அனுபவித்தால்.

