
உங்களைத் திணறடிக்கினற அல்லது பயமுறுத்து்கினற நி்கழளவை 
அனுபவைித்திருக்கிறரீ்கைா?

உங்களுககுத் ததரிநத ஒருவைர கூட பாதிக்கபபட்டிருக்க்லாம்.
ஒருவைர தநருக்கடிளய அனுபவைிககும் பபாது, துக்கம், ப�ா்கம், பதட்டம், பயம், ப்காபம் அல்லது மன 
உளைச�ல உளைளிட்ட பலபவைறு வைள்கயான உணரச�ி்களை உணருவைது இயலபாகும். இநத உணரவு்கள 
அநநி்கழவுககுப பிறகு உடபன ஏறபட்லாம் அல்லது �ிறிது பநரத்திறகுப பிறகு ஏறபடாமல பபா்க்லாம். 
அளவை மி்கக குறு்கிய ்கா்லத்திறகு நீடிக்க்லாம் அல்லது �ி்ல மாதங்கள அல்லது ஆண்டு்களுககும் கூட 
நீடிக்க்லாம். மக்கள �ி்லரிடத்தில, மி்கவும் தீவைிரமான உைவைியல எதிரவைிளனயான பபரதிரச�ிககுப 
பிற்கான மனஉளைச�ல  �ீரப்கடு (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) உருவைா்க்லாம்.

இநதத் துண்டுப பிரதிளயப படித்துப பாரத்து, எவவைாறு உதவைி தபற்லாம் எனபளத அறிநதுத்காளளுங்கள. 
பாதிக்கபபட்ட நபர்களுககு உடல அல்லது உணரச�ி �ாரநத மன உளைச�ள்லச �மாைளிக்க உதவை இது 
ஒரு பயனுளை வைழி்காட்டியாகும்.

நீங்கள ந்லமா்க உணர்லாம், பமலும் உங்கள வைாழகள்களய திரும்பப 
தபற்லாம்!

ஒவதவைாரு நபரும் ஒரு தநருக்கடிககு தவைவபவைறு வைிதமா்கப பதிலவைிளன புரி்கினறனர. இருபபினும், 
�ம்பவைத்துடன வைரும் தவைவபவைறு எதிரவைிளன்களைப புரிநதுத்காளவைதும், தீவைிரமான மன உளைச�ல 
ஏறபடும் பநரங்கைளில உங்களை எவவைாறு ்கவைனளித்துக த்காளவைது எனபளத அறிநது த்காளவைதும் 
முக்கியமாகும்.

மன உளைச�ல மறறும் தநருக்கடி ஏறபடும் பநரங்கைளில உங்களுககு உதவை ்ீகபழ உளை த்கவைல்கள 
உருவைாக்கபபட்டுளைன.

எஙகு உதவைி தபறுவைதுஎஙகு உதவைி தபறுவைது
உங்கள குடும்ப மருத்துவைர அல்லது மனபநாய், உைவைிய்லாைர 
அல்லது �மூ்கப பணியாைர பபானற மனந்ல நிபுணரிடம் 
பயங்கர நி்கழளவைப பறறியும் உங்கள உணரவு்களைப பறறியும் 
பபசுங்கள.

இது “�ி்கிசள�” எனறளழக்கபபடு்கிறது. உங்கைளின பயங்கரமான 
அனுபவைத்தின தாக்கத்தி்லிருநது மீை �ி்கிசள� உங்களுககு 
உதவும். உங்கள பதறறத்ளதயும் ்கவைள்ல்களையும் குளறக்க 
மருத்துவைர உங்களுககு மருநது வைழங்க்லாம்.

நீங்கள உங்கள குடும்ப மருத்துவைளரஉங்கள குடும்ப மருத்துவைளர அல்லது 
பினவைருவைனவைறறில எளதபயனும் அணு்க்லாம்:

INSTITUTE OF MENTAL HEALTH
10 Buangkok View, Singapore 539747
ததாள்லபப�ி: 6389 2200 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்) 

ALEXANDRA HOSPITAL
378 Alexandra Road, Singapore 159964
ததாள்லபப�ி: 6472 2000 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்)

CHANGI GENERAL HOSPITAL
2 Simei Street 3, Singapore 529889
电话：6850 3333（预约热线）
ததாள்லபப�ி: 6850 3333 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்)

KHOO TECK PUAT HOSPITAL
90 Yishun Central, Singapore 768828
ததாள்லபப�ி: 6555 8828 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்)

KK WOMEN’S & CHILDREN’S HOSPITAL
100 Bukit Timah Road, Singapore 229899
ததாள்லபப�ி: 6294 4050 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்)

NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL
5 Lower Kent Ridge Road, Singapore 119074
Neuroscience Clinic, Level 4, Kent Ridge Wing
ததாள்லபப�ி: 6772 2002 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்)

NG TENG FONG GENERAL HOSPITAL
1 Jurong East Street 21, Singapore 609606
ததாள்லபப�ி: 6716 2222  
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்)

SINGAPORE GENERAL HOSPITAL
Outram Road, Singapore 169608
ததாள்லபப�ி: 6321 4377 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்)

TAN TOCK SENG HOSPITAL
11 Jalan Tan Tock Seng, Singapore 308433
ததாள்லபப�ி: 6357 7000 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்)

SENGKANG GENERAL HOSPITAL
110 Sengkang East Way, Singapore 544886
ததாள்லபப�ி: 6930 6000 
(நியமன �நதிபபுக்கான ததாள்லபப�ி எண்) 

உங்களைத் திணறடிக்கினற 
அல்லது பயமுறுத்து்கினற

 நி்கழளவை 
அனுபவைித்திருக்கிறரீ்கைா?

நாங்கள ்கவைனளித்துக நாங்கள ்கவைனளித்துக 
த்காள்கிபறாம்த்காள்கிபறாம்

நீங்்கை் ந்லமா்க 
உணர்லாம்



தநருக்கடிக்கான வைழக்கமான எதிரவைிளன்கள

அறிவு �ாரநதளவை உணரவு ரீதியானளவை

�மாைளித்தல மறறும் சுய பராமரிபபுக்கான 
உதவைிககுறிபபு்கள

எபபபாது உதவைி தபறுவைது

நீங்கள தனளியா்க இலள்ல எனபளத நீங்கள தனளியா்க இலள்ல எனபளத நிளனவைில த்காளளுங்கள.நிளனவைில த்காளளுங்கள.

நீங்கள தனளியா்க இலள்ல எனபளத நிளனவைில 
த்காளளுங்கள.

•	 அதிதீவைிர சூழநிள்ல்களுக்கான உங்கள உணரவு்களை 
இயலபான பதிலவைிளன்கைா்க அங்ீக்கரித்து 
ஏறறுகத்காளளுங்கள.

•	 மறறவைர்களை அணு்கி, ததாடரபு ஏறபடுத்திக த்காளளுங்கள.
•	 உங்கள மனவுணரவு்களை தவைைளிபபடுத்துங்கள
   - நண்பர்கள மறறும் அனபுககுரியவைர்களுடன பபசுங்கள       
     அல்லது இசத�யலமுளறயில உதவை ஒரு நாட்குறிபளப        
     ளவைத்துகத்காளளுங்கள.

•			 துக்கம் அனு�ரியுங்கள. இநத இழபபுக்கா்கத் துக்கபபடுவைதறகு 
உங்களுககு உரிளமயுளைது. அழுவைது நிவைாரணமைளிக்க்லாம் 
எனபளத நிளனவைில ளவையுங்கள

•			உங்கள மனவுணரவு்களை முளறயா்க தவைைளிபபடுத்துங்கள.

•			்கடுளமயான துக்கத்திறகுப பிறகு வைாழகள்களய முடிநதவைளர 
இயலபா்க ளவைத்துகத்காளளுங்கள

 - உங்கைளின அனறாட வைழக்கத்திறகுத் திரும்புங்கள

•			கூடுதல ஓய்ளவைப தபறுங்கள, பமலும் இளைபபாறுவைதறகு 
பநரம் ஒதுககுங்கள.

•			தமதுவைா்க, ஆழமா்க மறறும் நனறா்க சுவைா�ியுங்கள. உங்கள 
பிரிபபுத் தள�யில இருநது தமதுவைான, ஆழமான 
சுவைா�த்துடன இளைபபாறல ததாடஙகு்கிறது.

•		 உங்களுககுப ப�ிக்கவைிலள்ல எனறாலும் கூட, வைழக்கமா்க 
�ீரான உணளவை உண்ணுங்கள.

•		 சுறுசுறுபபா்க இருங்கள. உடறபயிற�ி த�ய்யுங்கள அல்லது 
வைழக்கமான �ி்ல உடறபயிற�ி நடவைடிகள்க்கைளில 
ஈடுபடுங்கள.

•		 வைடீ்ளடச சுறறிலும் �ாள்லயிலும் மி்கவும் ்கவைனமா்க 
இருங்கள.

•		 உங்கள துக்கத்தில பஙகு த்காளவைதறகுப பிளளை்களை 
அனுமதியுங்கள.

•		 குழநளத்கள தங்கள உணரச�ி்களைப பறறி பப�வும், 
வைிளையாட்டு்கள மறறும் ஓவைியங்கள மூ்லம் தங்களை 
தவைைளிபபடுத்தவும் அனுமதியுங்கள.

•		 உங்கள உணரவு்களை மளறத்து ளவைபபது.
•		 எனன நடநதது அல்லது நீங்கள எனன த�ய்்கிறரீ்கள 

எனபளதப பறறி பபசுவைளதத் தவைிரபபது.
•		 உங்கள வைாழவைில மி்க முக்கிய முடிவு்களை எடுபபது 

அல்லது மாறறங்களைச த�ய்வைது.
•		 மது அல்லது பபாளதப தபாருட்்களுககு அடிளமயாவைது.
•			நிளனவு்கள மளறநதுவைிடும் எனறு எதிரபாரபபது - அளவை 

உங்கள மனதில நீண்ட ்கா்லம் தங்கககூடும்.
•			 குழநளத்கள இபத பபானற உணரவு்களை அனுபவைிக்கிறார்கள 

எனபளத மறநதுவைிடுவைது.

ஒரு அதிரச�ி்கரமான �ம்பவைத்ளத அனுபவைித்த பிறகு �ி்லருககு 
PTSD உருவைா்கிறது. அறிகுறி்கைளில ததைளிவைான நிளனவு்கள, 
பதட்டம் மறறும் மக்கள மறறும் சூழநிள்ல்கைளில இருநது 
வைி்லகுதல ஆ்கியளவை அடஙகும்.

இநத அறிகுறி்கள / எதிரவைிளன்கள தபரும்பா்லான 
மக்கைளிடத்தில ்கா்லபபபாக்கில மளறநதுவைிடு்கினறன. 
இருபபினும், அரிய நி்கழவு்கைளில, அறிகுறி்கள ப்ல 
மாதங்களுககு அல்லது அதிரச�ிககுச �ி்ல ஆண்டு்களுககுப 
பிறகும் கூட பதானற்லாம்.

PTSD -ஐக த்காண்டிருககும் �ி்லர தாங்கைா்கபவை மீள்கிறார்கள, 
ஆனால மறறவைர்களுககுத் ததாழிலமுளற உதவைி 
பதளவைபபடு்கிறது. நம்மில �ி்லருககு மறறவைர்கைளிடமிருநது 
ததாழிலமுளறயி்லான உதவைி பதளவைபபடுவைது இயலபானது. 
நீங்கள ்ீகழக்கண்டவைாறு இருநதால ததாழிலமுளற உதவைிளய 
நாட பவைண்டும்:

•				4-6 வைாரங்களுககுப பிறகு மிகுநத ஆரவைமா்க, பதட்டமா்க,    
    குழபபமா்க, தவைறறா்க மறறும் ஆறற்லிழபபுடன இருநதால.

•				ஒரு மாதத்திறகுப பிறகும் கூட ததாடரநது     
   மரபபுத்தனளமயுடன இருபபதா்க உணரநதால.

•				உங்கள உணரவு்களை தவைைளிபபடுத்துவைதில அல்லது    
   மறறவைர்களுடன ததாடரபு த்காளவைதில பிரச�ிளன    
   இருநதால.

•				உங்களுககுத் ததாடரநது த்கட்ட ்கனவு்களும் குளறவைான  
    உறக்கமும் இருநதால.

•				உங்கள உணரவு்களைப ப்கிரநது த்காளை யாரும் இலள்ல     
   மறறும் அதற்கான அவை�ியத்ளத உணரநதால.

•				மனசப�ாரவு உருவைானால அல்லது உங்களுககு நீங்கபை      
   தீஙகு வைிளைவைிககும் எண்ணங்களைக த்காண்டிருநதால.

•			உங்கள உறவு்கள பமா�மா்க பாதிக்கபபட்டால அல்லது       
  பா்லியல பிரச�ிளன்கள உருவைா்கத் ததாடங்கினால.

•			அடிக்கடி வைிபத்து ஏறபடத் ததாடங்கினால.

•			அைவுககு அதி்கமா்கப புள்கபபிடிக்க அல்லது மது அருநதத்      
  ததாடங்கினால அல்லது பபாளத மருநது்கள அல்லது பிற    
  வைடிவைி்லான நிவைாரணங்களுககுத் மாறினால.

•				உங்கள பவைள்லயில ததாடரநது பமா�மா்க த�யலபட்டால.

•				உங்களைச சுறறியுளைவைர்கள குறிபபா்க எைளிதில    
   பாதிக்கபபடக கூடியவைர்கள அல்லது திருபதி்கரமா்க  
   குணமளடயவைிலள்ல எனறு ்கவைள்லபபட்டால.

•				ஒரு உதவைியாைரா்க நாளபட்ட உடல ஆறற்லிழபளப      
  அனுபவைித்தால.

த�ய்ய பவைண்டியளவை

த�ய்ய பவைண்டியளவை

உடல �ாரநதளவை

நடத்ளத �ாரநதளவை

• மறதித்தனளம
• முடிதவைடுபபதில �ிரமம்
• ்கவைனம் த�லுத்த முடியாளம
• த்கட்ட ்கனவு்கள
• குழபபம்
• “முனபு நடநதளவை நிளனவுககு வைருதல” அல்லது 

தநருக்கடி
• சுய-�நபத்கம்

• அதிரச�ி அல்லது ஏற்காளம
• ப�ா்கம்/துக்கம்
 -  மரணங்கள மறறும் அனுபவைித்த இழபபு்களுக்கா்க
 -  உங்களை அல்லது மறறவைர்களை ஆச�ரியத்தில    
     ஆழத்தும் திடீர அழுள்க

• ப்காபம் அல்லது எரிச�ல
 - நடநத நி்கழவைின மீது, அளத ஏறபடுத்தியவைர அல்லது    
   நடக்க அனுமதித்தவைர மீது
 - அநத நி்கழவைில உளை அநீதி மறறும் 
   அரத்தமறறத்தனளம மீது 
 - அவைமானம் மறறும் அவைமதிபபு நடககும் பபாது
 - மறறவைர்கள �ரியா்கப புரிநதுத்காளைாத பபாதும்,      
     அவைர்கைளின திறளமயினளம குறித்தும்

•		 	நம்பிகள்க இழநதவைரா்க உணரதல
• மனசப�ாரவு
• பயம் மறறும் பதட்டம்
 -  மனம் உளடவைது அல்லது ்கட்டுபபாட்ளட இழபபது குறித்து
 -  அபத பபானற நி்கழவு மீண்டும் நி்கழவைது குறித்து
 -  தனளியா்க வைிடபபடுவைது குறித்து
  -  திடீர இளரச�ல குறித்து

• தவைிரத்தல
 - தநருக்கடி நிள்லயுடன �ம்மநதபபட்ட எண்ணங்கள,         

   உணரவு்கள அல்லது உளரயாடல்களை
 - தநருக்கடி நிள்லளய நிளனவுபடுத்து்கினற நடவைடிகள்க்கள,   
     இடங்கள அல்லது மக்களை

• அவைமானம்
 - உதவைியறறவைரா்கவும், உணரச�ி ரீதியா்கவும் �ாரநது  
     இருபபதறகு
 - தான வைிரும்பியபடி த�ய்யாததறகு

• மனநிள்ல மாறறங்கள
• மரபபுத்தனளம
 -  அளனத்தும் ஒரு ்கனவு பபானறும் நி்கழவு உண்ளமயில     

  நடக்கவைிலள்ல எனபது பபானறும் உண்ளமயறறதா்கத்   
     பதானறுவைது

•	 குறற உணரவு
 - உயிர பிளழத்து வைாழவைதற்கா்க, உயிருடன இருபபதற்கா்க,  

  இனனும் தபாருள �ாரநத வைிஷயங்களை       
     ளவைத்திருபபதற்கா்க
 - த�ால்லாத அல்லது த�ய்யாத வைிஷயங்களுக்கா்க

•	 ஏமாறறம்
   - தறபபாது �ிளதநது பபான எல்லா திட்டங்களுக்கா்கவும்

•		 ஊடுருவும் நிளனவு்கள
 - திரும்பத் திரும்ப ஏறபடு்கினற, ஊடுருவு்கினற மறறும்   
     துயரம் ஏறபடுத்து்கினற தநருக்கடி குறித்து

• ்களைபபு அல்லது ஆறற்லிழபபு
• உடல பநாவு மறறும் வை்லி
• சுவைா�ிபபதில �ிரமங்கள
• அதிவைிளரவைான இதயத் துடிபபு
• ததாண்ளட / மாரபில அளடபபு
• வைியரத்தல அல்லது குைளிர நடுக்கங்கள
• ்கிறு்கிறுபபு
• தள� இறுக்கம்
• நடுக்கம்
• துயரம், குமட்டல, வைாநதி
• தள்லவை்லி மறறும் /அல்லது முதுகு வை்லி 
• பா்லியல ஆரவைத்தில மாறறம்
• மாதவைிடாய் �ாரநத ததாநதரவு

• த�யலபாட்டு அைவைில மாறறங்கள
• �மூ்கத்திடமிருநது வைி்ல்கியிருத்தல அல்லது 

தனளித்திருத்தல
• அளமதியினளம, மனக்கிைரச�ி அல்லது பவை்கமான  

மனநிள்ல
• உணவு உண்ணுதல அல்லது ப�ியுணரவைில 

மாறறங்கள
• உறக்கத் ததாநதரவு/உறக்கமினளம
• மது அல்லது பபாளதப தபாருட்்களை அதி்கமா்கப  

பயனபடுத்துதல
• இளைபபாற இய்லாளம

குழநளத்கைளில ஏறபடுவைதறகுச  
�ாத்தியமுளை வைிளைவு்கள:

• வைிரல சூபபுதல அல்லது படுகள்கயில �ிறுநீர ்கழித்தல 
பபானற முநளதய நடத்ளதககுத் திரும்புவைது

•		 தபறபறாரிடம் ஒட்டிகத்காளவைது
•  படுகள்கககுச த�ல்ல தயஙகுவைது
•  த்கட்ட ்கனவு்கள
•		 அழுவைது அல்லது ்கத்துவைது
•		 பளைளிககுச த�ல்ல மறுபபது
•		 பளைளியில பிரச�ிளன்களைக த்காண்டிருபபது மறறும் 

்கவைனம் த�லுத்த இய்லாளம
•		 பிறரிடமிருநது வைி்ல்கியிருபபது மறறும் நடமாட்டமினறி 

இருபபது
•	 ப�ியுணரவு இழபபு


