
1

ஆஸ்திரேலியாவில் மருந்துகளை எவவாறு வாங்குவது?
ஆஸ்திரேலியாவதில் 2 மாறுபட்ட முறைகளதில் மருந்துகறள வாஙகலாம் 

மருந்துச்சீட்டு மருந்துகள்
சதில மருந்துகறள மருத்துவாதின் மருந்துசசசீடடு்டன் வாஙகலாம். 
இந்் மருந்துச்சீட்டில் (prescription), உஙகளுக்குத் 
ர்றவபபடும் மருந்து எது, எப்பாழுது நசீஙகள் அற்ப 
பாவதிக்க ரவண்டும் மற்றும் பாவதிக்க ரவண்டிய அளவு பற்ைதிய 
வதிளக்கஙகள் ்ேபபடடு இருக்கும்.

உஙகள் மருந்்திறைப ்பற்றுக்்காள்ள, மருந்துச 
சசீடற்ட மருந்துக் கற்டக்கு எடுத்துச ்சல்லவும். உஙகள் 
மருந்துகளுக்காை ்ள்ளுபடிகறளப ்பற்றுத் ்ேக்கூடிய 
அடற்டகளாை, உஙகளதி்டம் உள்ள Medicare Card, Centrelink 
Health Care card. ரபான்ை ஒரு அடற்டறய எடுத்துச 
்சல்லவும். நசீஙகள் புகலி்டம் ரகாருபவோயதின், நசீஙகள் ஒரு 
குைதிபபதி்டபபட்ட மருந்துக் கற்டக்குச ்சல்லரவண்டும். 

நசீஙகள் ஒரே மருந்ற் நசீண்்ட காலத்்திற்கு எடுக்க ரவண்டிய 
ர்றவ ஏற்படின், மருத்துவர் “மறு பாவிப்பு” (“repeat”) 
என்ைறைக்கபபடும் மருந்துசசசீடடிறைத் ்ேலாம். இ்ைால், 
உஙகளுக்கு மருந்து ர்றவபபடும் ்பாழு்்ல்லாம் நசீஙகள் 
மருத்துவாதி்டம் ்சல்ல ரவண்டிய ர்றவ ஏற்ப்டாது.

மருந்துசசசீடடு எவருற்டய ்பயாதில் உள்ளர்ா அவறேத் ்வதிே 
சசீடடிலுள்ள மருந்துகறள ரவறு எவரும் பாவதிக்கக் கூ்டாது.
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நசீஙகள் நலமாய் இருபப்ாக உணர்ந்்ாலும் - உஙகள் 
மருத்துவரோ அல்லது மருந்்ாளரோ மருந்ற் நசீஙகள் 
நதிறுத்்லாம் என்று கூறும்வறே, மருந்துசசசீடடு மருந்ற்த் 
்்ா்டர்ந்து எடுபபது அவசதியமாைது.

நசீஙகள் பார்க்கதின்ை ஒவ்வாரு மருத்துவர் மற்றும் 
்ா்தியாதி்டம் நசீஙகள் எடுக்கும் மருந்துகளதின் 
வதிவேஙகறளயும், அறவற்ைதில் எந்் மருந்்ாவது 
உஙகளதின் ர்க சுகத்ற்ப பா்திக்கதின்ை்ா என்பற்யும் 
்்ாதிவதிபபது அவசதியமாகும். நசீஙகள் எடுக்கும் 
மருந்துகளதின் வதிவேஙகறள இன்்ைாரு மருத்துவருக்குக் 
கூைாதுவதிட்டால், பு்திய மருத்துவர் ்ரும் மருந்து, நசீஙகள் 
ஏற்்கைரவ எடுக்கும் மருந்து்டன் முறையாக ரவறல 
்சய்யாது. 

நசீஙகள் ஊட்டசசத்துக்கள் (றவட்டமதின்கள்), குறைநதிேபபு 
மருந்துகள், மூலிறக அல்லது பாேம்பாதிய மருந்துகறள 
எடுபபபவோயதின், உஙகள் மருத்துவர், ்ா்தி அல்லது 
மருந்்ாளர் ஆகதிரயாருக்குத் ்்ாதியபபடுத்துஙகள். 
சதில ரவறளகளதில் இம் மருந்துகள், மருத்துவர் 
்ந்் மருந்துகளு்டன் இ்டர் ப்டலாம் அல்லது பக்க 
வதிறளவுகறள ஏற்படுத்்லாம்.

 பாவிக்கும் அைவு

 எப்்பாழுது பாவிப்பது 

 ஒரு நாைில் எத்ளை 

்டளவகள் அவறளை 

நசீங்கள் பாவிக்க 

ரவண்டும்

 எத்ளை நாட்களுக்கு 

நசீங்கள் பாவிக்க 

ரவண்டும்

(Over-the-counter) மருந்துச்சீட்டு 
இல்்ாமர் ்பறும் மருந்துகள்

அரநகமாை மருந்துகறள நசீஙகள் மருந்துக் கற்டகளுக்குச 
்சல்லாமல், மருந்துச சசீடடின்ைதி, ரபேஙகாடி ரபான்ை 
இ்டஙகளதில் வாஙகலாம். ஆஙகதிலத்்திரல இறவற்றை 
“முகபபதிரல ்பறும் மருந்துகள்” (“over-the-counter 
medicines”) எை அறைபபார்கள்.

முகபபதிரல ்பைக்கூடிய மருந்துகளதின் உ்ாேணஙகள்:

 இருமல், ்ைி மறறும் ்ைிக் காயச்ல் மருந்துகள்

 ரநாவுக்காை மருந்து அஸப்பிாின், 

அ்்டமிரநாபன், மறறும் இபுப்ரோபின், 

ரபான்ை மருந்துகள்

 ்்ாண்ளட வலி, ்ள்யிடி, காது வலி மறறும் 

உடல் ரநாவு ரபான்ைவறைிறகாை மருந்துகள்

 கண் ்்ாட்டு மருந்துகள்

 வயிறறுப்ரபாக்கு மறறும் ம்ச்சிக்கல் 

ரபான்ைளவக்காை மருந்துகள்
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நான் மருந்துகளை எவவாறு முளையாக எடுப்பது? 
சகல மருந்துகளதின் மசீதும் நறுக்குத்்ாள் ஒன்று ஒட்டபபடடிருக்கும். 

கசீழ் வருவை உள்ள்டஙக, மருந்துகறளப பாதுகாபபாக எவவாறு எடுபபது என்பற்ப பற்ைதிய அைதிவுறுத்்ல்கள் இந்் 
அற்டயாளச சசீடடில் இருக்கும்: 

ஆஸ்திரேலிய  நறுக்குத் ்ாளதின் மா்திாதி ஒன்று வதிவேஙகளு்டன் 
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மருந்துகறள வைதி காடடு்ல்களுக்கறமய எடுத்்ல் மதிக 
முக்கதியமாகும். 

உஙகளுக்கு அைதிவுறுத்்பபட்ட காலம் வறே மருந்ற் 
உட்காள்ளவும்.

உஙகள் மருந்்ாளாதின் அைதிவுறுத்்லுக்கறமய அல்லது 
மருந்்தின் மசீதுள்ள நறுக்குத்்ாளதில் உள்ளபடி மடடுரம 
நசீஙகள் மருந்ற் எடுபப்ன்ைதி, கூ்டரவா அல்லது 
குறையரவா எடுக்கக் கூ்டாது

நசீங்கள் உடல் ந்மின்ைி இருக்கும் 
்பாழுது மருந்துகள் உங்களுக்குச 
சுக உணரளவக் ்காடுப்பர்ாடு 
உங்களை ந்மாகவும் ஆக்கும். 
ஆைால், நசீங்கள் மருந்துகளைச 
்ாியாக எடுக்காவிட்டால், அளவ 
உங்களைப் பா்திக்கவும் ்்யய்ாம்.

உஙகள் மருந்துகறள மற்வர்களுக்குக் ்காடுபபர்ா 
அல்லது பகதிர்ந்து ்காள்வர்ா கூ்டாது என்பர்ாடு 
மற்ைவர்களதின் மருந்ற் நசீஙகள் எடுபபதும் ்வதிர்க்கப 
ப்டரவண்டும்.

மற்ைவர்களுக்கு ஏற்ை்ாை மருந்து உஙகள் 
வருத்்த்்திற்குப பலறை அளதிக்காமல் ரபாகலாம் 
என்பர்ாடு முறையாை மருத்துவத்ற்த் ்ாம்பபடுத்்தி 
உஙகள் வருத்்த்ற் இன்னும் ரமாசமாக்கலாம் 

 ரநா்ய்திர்பபு மருந்துகள் (antibiotics) மதிகவும் 
கடுறமயாைறவ என்ப்ால் மருத்துவாதின் அைதிவுறே 
இன்ைதி அறவற்றை உட்காள்ளக் கூ்டாது என்பர்ாடு 
முறையாக எடுக்கபப்டாவதிட்டால் அறவ கடுறமயாை 
பக்க வதிறளவுகறள ஏற்படுத்தும்.

சதில மருந்துகள் பக்க வதிறளவுகள் ரபான்ை 
பதிேசசறைகறள உண்்டாக்கலாம். பக்க வதிறளவுகள், 
சசீோக இல்லா் சதிைதிய வயதிற்றுக் குைபபமாக இருக்கலாம். 
ஏறைய பக்க வதிறளவுகள், ஈேல் பா்திபபு ரபான்ை 
மதிகவும் ரமாசமாைறவயாகவும் இருக்கலாம்.

உஙகளுக்கு எதுரவா சாதியதில்றல என்பது ரபான்ை 
உணர்வு இருந்்ால், உஙகள் மருத்துவரு்டன் அல்லது 
மருந்்ாளரு்டன் கலந்துறேயாடுஙகள். உஙகளுக்கு ஒரு 
்மாைதி்பயர்த்துறேபபாளர் ர்றவ்யைதின் ரகளுஙகள். 
்மாைதி்பயர்த்துறேபபாளர் உஙகளுக்கு இலவசமாகக் 
கதிற்டபபார்.

்பாதுப்பளட (generic) 
மருந்து என்ைால் என்ை?
சதில சமயஙகளதில் நசீஙகள் ்பாதுவாை (்ஜைாதிக்) 
மருந்து அல்லது வர்த்்கச சதின்ைம் ்காண்்ட 
மருந்துகளுக்கதிற்டயதில் ்்ாதிவு ்சய்யலாம்.

்பாதுவாை மருந்துகளும், வர்த்்கச சதின்ைம் ்காண்்ட 
மருந்துகளும் ஒரே மா்திாதியாை பலைளதிக்கும். 
்பாதுவாை மருந்து வைறமயதில் குறைந்் வதிறலயதில் 
கதிற்டக்கும்.

உஙகளுக்குத் ர்றவபபடும் மருந்்தில் ்பாதுபபற்ட 
மருந்து இருக்குமாைால், உஙகள் மருந்்ாளர் உஙகளுக்கு 
வர்்கச சதின்ைம் ்காண்்ட மருந்துக்குப ப்திலாக 
‘்பாதுபபற்ட’ மருந்து ரவண்டுமா எை உஙகறள 
வதிைவலாம்.

மருந்்ாளர் உஙகறள, உஙகளுக்குப ்பாதுபபற்ட 
மருந்து ரவண்டுமா எைக் ரகடகாவதிட்டால், உஙகளுக்குத் 
ர்றவயாை மருந்்தில் ்பாதுபபற்ட (வதிறல குறைந்்) 
மருந்து இருக்கதின்ை்ா எை நசீஙகள் ரகடகலாம்.
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வரத்கச ்சின்ைம் ்பாதுப்பளட

ரநா்ய்திர்பபுக்களதின்  மா்திாதி ஒன்று 
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உங்கள் மருந்துகளை 
நசீங்கள் முழுவதுமாகப் 
புாிந்து ்காள்ளும் முகமாகக் 
ரகள்விகளைக் ரகளுங்கள்.
உஙகள் மருந்ற் எவவாறு உட்காள்ளுவ்்ன்பற் 
முறையாகப புாதிந்து ்காள்வ்ற்கு, உஙகள் மருத்துவர், 
்ா்தி அல்லது மருந்்ாளறேக் ரகள்வதிகள் ரகளுஙகள்.

மருந்துகறளப பாதுகாபபாகப பாவதிபப்ற்கு, நசீஙகள் 
்்ாதிந்து ்காள்ள ரவண்டியை:

 இது என்ை மருந்து 

 மருந்்திறை நசீஙகள் ஏன் பாவதிக்கதின்ைசீர்கள்

 எவவாறு, எப்பாழுது மருந்்திறைப பாவதிபபது 

 இந்் மருந்து்டன் பாவதிக்கக்கூ்டா் ரவறு ஏதும் 
மருந்துகள் உண்்டா

உஙகள் மருந்ற் எவவாறு பாவதிபபது என்பற் நசீஙகள் 
மைந்து வதிட்டால் அல்லது மருந்்தின் நறுக்குத்்ாளதில் 
உள்ள வதிவேஙகறள நசீஙகள் புாதிந்து ்காள்ளவதில்றல 
என்ைால், நசீஙகள் மருந்்ாளறேயும் ரகடகலாம். 

எைது மருந்துகளை 
நான் எப்படிப் பத்திேமாக 
ளவப்பது? 
பத்்திேமாக றவக்கபபட்ட மருந்துகள் நசீடித்் காலம் 
இருபபர்ாடு நன்ைாகவும் ்சயற்படும்.

 உங்கள் மருந்துகளைப் பாதுகாப்பாகவும் 

குழந்ள்கள் மறறும் வீட்டுப் 

பிோணிகைிடமிருந்தும் வி்க்கதி ளவயுங்கள். 

 உங்கள் மருந்துகளைக் குைிரளமயாை, 

வைண்ட இடத்தில் ளவக்கவும். ஈேலிப்பும், 

சூடும் காணப்படும் ்ளமயல் கட்டு அல்்து 

குைிய்ளை ரபான்ை இடங்கள், மருந்துகளைப் 

பா்திக்க்ாம். 

 மருந்துகளை அளவறைின் அ்ல் ்பட்டிகைில் 

ளவக்கவும். அப் ்பட்டிகைின் மசீதுள்ை 

நறுக்குத்ாைில் விவேங்கள் காணப்படும்.

 ்சி் மருந்துகளைக் குைிரச ்ா்ைப் 

்பட்டியில் ளவக்க ரவண்டிய அவ்சியமுண்டு. 

நறுக்குத்ாைில் இது எழு்ப்பட்டிருக்கும்.

 கா்க்்கடு முடிந்் மருந்துகளையும் மறறும் 

உங்களுக்குத ர்ளவ இல்்ா் மருந்துகளையும் 

எைிந்து விடவும். 

மருந்துகள் எவவாறு 

ரவள் ்்யகதின்ைை?
 ்சி் மருந்துகள் உடைடியாகப் ப்ளைக் 

்காடுக்கும், மறறும் ்சி் மருந்துகளுக்குக் கா்ம் 

எடுக்கும். உ்ாேணமாக: ்சி் வலி நிவாேணிகள் 

வலிளயப்ரபாக்கச ்சி் நிமிடங்கள் எடுக்க்ாம். 

ரநா்ய்திரப்புக் குைிள்கள் உட்்காண்டு 

24 மணித்தியா்ங்கைின் பின்பு ்ான் அ்ன் 

்ாக்கம் ்்யல் புாிவது ்்ாியும். உைச ர்ாரவுப் 

ரபாக்கதிகள் இரு வாேங்களுக்குப் பின்பு்ான் 

மை நிள்யில் முன்ரைறைம் ்ேக்கூடிய 

்ன்ளமயுளடய்ாக இருக்கும். 

 உங்கள் மருந்துகள் ப்ைைிக்கவில்ள் அல்்து 

உங்கள் உடல் நிள் ரமலும் ரமா்மாகதின்ைது 

எை நசீங்கள் கவள்ப்பட்டால், உடைடியாக 

உங்கள் மருததுவளே நாடுங்கள்.

 ்சி் மருந்துகள் உணவுக்கு முன் ்வறும் 

வயிறைில் உட்்காண்டால் நன்ைாகப் 

ப்ைைிக்கும், இல்்ாவிடில் வயிறைில் 

உளைச்ள் ஏறபடுததும். அ்ைால் 

அதுரபான்ை மருந்துகளை உணவுடன் 

உட்்காள்ளுவது நன்று.


