
 இ��ய அரசா�க� ம���க�� ப�க �ைள�கைள 

ஆவண�ப���,  ம�கைள பா�கா�பத�காக��,  தரம�ற 

ம���கைள �ழ�க������ தைட ெச�வத�காக�� ம��� 

�ற�த ம���கைள ம��ேம ம�க� பய�ப��தேவ��� 

எ�பத�காக�� ஏ�ப��த�ப�ட அைம�ேப இ�த 

“ம���வ�க�கா�������”(Pharmacovigilance) எ�பதா��.

 ந� நா��� ��தா,  ஆ��ேவதா,  �னா�,  ம��� 

ேஹா�ேயாப� ேபா�ற ம���வ� �ைறக�� ம���களா� 

ஏ�ப�� பா���ைன ப�� ெச�வத�காக பல ��வன�க�� 

ம���வ க�கா��� ��� ெதாட�க�ப��,  ெசய�ப�� 

ெகா�����ற�.   அ�� ��த ம���வ ைமய ஆரா��� 

�ைலய�� ஒ�றா��. 

 ��த�களா� உ�வா�க�ப�ட,  ந� தா� ம��� 

ம���வமா�ய,  ந� த�� ம���வ��� ஏ�� �ைறக� 

இ��கா� எ�ேற நா� ��ைமயாக ஏ��� ெகா�ேவா�. 

இ��த ேபா��� ேம���ய �ைறகளா�ய ம��� 

தயா���ேலா, ம���வ�� ெசய�பா��னாேலா, ேநாய���  

ெசய�பா��னாேலா,  ெச��ய� ம��� ம��தா�ந�� 

ெசய�பா��னாேலா உ�டா�� தவ� அ�ல� �� 

கவன��ைற�� ம�க��� ��� �ைள��கலா�. எ�த ஒ� 

அ��ய��,  அத� வள����� ம�க��காக�� அவ�க�� 

பா�கா���காக�� ம��� தா�. ம�க� பா�கா���� ��ய 

எ�த ஒ� அ��யேலா அ�ல� ஆரா���ேயா இ�ைல. எனேவ 

ப�க �ைள� / ஒ�வாைம / க�ள��� ேபா�றவ�ைற ப�� 

ெச�த� �ல�, அ� ஏ�ப�வத�கான காரண�ைத� க�ட�ய 

����,  ���� அ� ஏ�படாதவா�,  அ�த தவ�கைள 

மா��யைம�க ����.

 ேநாயா��� பா�கா�� ெபா��தவைர ேபா�யான 

ம���க��,  ேபா�யான ம���வ�க��,  ேபா�யான 

�ள�பர�க�� �க�� ஆப�தானைவ.  ��தா,  ஆ��ேவதா, 

�னா�,  ேஹா�ேயாப� ேபா�ற இ��ய�ைற ம���வ� 

சா��த ேபா�கைள� ப��ய தகவ�கைள ெபா�ம�க� 

�கா�அ��கலா�. அத�� நா� ஒ� ��ய அ�கைற அ�ல� ஒ� 

ெமன�ெகட� �ல� ஒ� ப� ��ென��� ைவ�க ேவ���. 

இ�த ��ய �ய�� த�க����, அ���வ�� ச�த��ன���� 

ெப�� பயைன� த��. ேம�� நம� ��த ம���வ�� பல 

ப��ைலகைள�கட��, உலக� ���� வள���, உலகம�க� 

அைனவ���� ேநாய�ற வா�ைவ�த�� ம�த ச�தாய� 

தைழ�ேதா���.

�கா� அ��க ேவ��யைவ

v ேபா�யான ம���க�.

v ��தா, ஆ��ேவதா, �னா�   ம��� ேஹா�ேயாப� 

ேபா�ற ம���க�� ேபா�யான �ள�பர�க�.

v ��தா, ஆ��ேவதா, �னா� ம��� ேஹா�ேயாப� ேபா�ற 

இ��ய �ைற ம���வ��� ம���கைள உ�பதா�, 

ஏ�பட���ய ப�க �ைள�க� ேபா�றவ�ைற �ைறயாக 

ப�� ெச�த� ேவ���

  
      ம���க� க�கா��த� ���:
        � ம�. M. க�ண�, ஒ���ைண�பாள�
        � ம�. P. கமலாெசௗ�தர�, உத�யாள�,    
                        (9789042305).
      ��ன�ச�: scripharmacovigilance@gmail.com
     க�டண��லா ெதாைலேப�:1800 5990 828
     ஆ��ரா�� அைலேப� ெசய� : SiddAR
     [ம���களா� ஏ�ப�� ப�க �ைளைவ� 
     ப�� ெச�ய உத�� ெசய�].

 The COVID-19 pandemic has unveiled the huge challenges and 
risks health workers are facing globally including health care 
associated infections, violence, stigma, psychological and 
emotional disturbances, illness and even death. Furthermore, 
working in stressful environments makes health workers more 
prone to errors which can lead to patient harm. Therefore, the 
World Patient Safety Day 2020:
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Theme:
    Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety

   Slogan:
     Safe health workers, Safe patients

   Call for action:
     Speak up for health worker safety! 

First, do no harm - Hippocrates

�கா� அ��க / ெதாட����

    ம���வ�ப�யாள�க�� பா�கா�ேப !
              ேநாயாள�க�� �த�ைமயான பா�கா�� !!



v �� �ண�கைள ��ைமயாக �றாம� ���த�.
v ம���வ� ��ய நா� அளைவ �ட அ�க��ேதா அ�ல� 

�ைற�ேதா ம���கைள உ�ெகா�ள�.
v ம���வ�� ஆேலாசைன��� ம���� அளைவ 

அ�க��ேதா �ைற�ேதா எ���� ெகா�ள�.
v ம���வ� ��ய அ�பான�ைத மா�� எ���� ெகா�ள�.
v ப��ய�ைத ைக�ட� அ�ல� ப��ய�ைத அ�வ�ேபா� 

����த�.
v அ�யாைமயா� அ�ல� தவ�தலாக உ� ம��ைத ெவ� 

ம��தாக�� ெவ� ம��ைத உ� ம��தாக�� மா�� 
எ���� ெகா�ள�.

 இய�பாக,  எ�லா ம���வ�ைற�� ம�க�� 

��ப�ைத ���� ெபா��� ந� ம���கைள வழ�� ந�ல 

�ைள�கைள தர���யதாக உ�ள�.  இ�����,  �ல 

ேநர�க�� �ல நப�க��� ஒ� �ல ம���க�,  ஒ� �ல 

ேநர�க��,  ஒ� �ல நப�க��� ஒ�வாைம ( A l l e r g y ) , 

ப�க�ைள� (Side  e f fec t )  அ�ல� க�ள��� (ம���னா� 

ஏ�ப�� ேவ� ேநா�) ேபா�றைவக� ஏ�ப�� ேநாயா��� 

��� த�வதாக அைம�� ���ற�. எ�லா ம���க��, எ�லா 

ம�க����,  எ�லா ேநர�க��� �� ���கா� 

பா�கா�பான� எ�� �ற இயலா�.  ம���� ெபா��க� 

தயா���� ேபா�  ஏ�ப�� தவறா��,   ம���வ��   

தவறா��,   ம��தா�ந�� தவறா�� அ�ல� ேநாயாள� 

ெச�ய���ய தவறா��,  ம���களா� ம���வ��� �ைற 

ஏ�படலா�.  இதனா� ஏ�பட���ய �ைள� ��யதாக�� 

இ��கலா� அ�ல� இழ�ைப ஏ�ப��த���ய அள��� 

ெப�ய �ைளவாக�� இ��கலா�. 

ஒ� ம��� அ�ல� ம���வ� �ற�பான �ைற�� பலன��க, 

���க�ட 4 கார�க� ஒ���� ெசய�பட ேவ���. இதைன 

வ��வ�� �ற� �ல� நா� உணர����.

 உ�றவ� ���பா� ம���ைழ� ெச�வாென��

 அ�பா� நா� ��ேற ம���

                                                 �ற� எ�: 950 - அ�கார�: ம���

இ��

உ�றவ�           -  ேநா��றவ� (Patient)

���பா�          -  ம���வ� (Doctor)
ம���              -  த�ம��� (அ) ��� ம��� ம��� அத�   
     ெதாட��ைடயைவ  (Medicine, its Process, and Manufacturer) 

உைழ� ெச�வா��- ம���ைன ெகா��பவ� (Pharmacist and Nurses). 

 உடைல கா�பேத ம���.  ஒ� ��ைமயான 

ம���வ� எ�ப� ஒ� கார�ைய� சா��த� ம��ம�லா� 

ேம���ய நா�வ�� ��� �ய��ேய ஆ��. ேம���ய இ�த 

�ைலைய கா�ப� ஒ� ம���வ�� கடைம ஆ��. இ�த உய�ய 

ேநா�க��� ம�க��கான பா�கா��� ப��ய ����ண�� 

�க�� ���யமான�.  இத� அ��பைட�� 

உ�வா�க�ப�ட� தா� இ�த  “ உலக ேநாயாள� பா�கா�� 

�ன�”.

vேநாயாள�க� �த�� ம���வைர அ��� ேபா� இவ� 

ேபா� ம���வரா, இ�ைல அர� ப��� ெப�ற ம���வ� 

தானா எ�� ந�� அ��த ��ன�  அவ�க�� 

ஆேலாசைனைய� ெபற ேவ���.

vேநாயாள�க� த�கள� ���ண�கைள ��ைமயாக� �ற 

ேவ���, ம���வ�ட� எைத�� மைற�த� �டா�.

vத�க��� ஏ�ப���ள ேநாைய� ப���� அத� பா��� 

ப���� ேநாயாள�க��� ஒ� ��ைமயான ��த� 

இ��கேவ���.

vம���வ�களா� ப���ைர�க�ப�ட ம��ைத� ப��ய 

��த� ேவ���.

vஒ��ைற ம���வ�� ஆேலாசைன��ப� 

ெப���ெகா�ட ம���� ��ைட பய�ப��� ���� 

���� ம��� வா�� பய�ப���த� �டா�.

vம���வ�� ஆேலாசைன�� ப� அத� அள�, அ�பான�, 

ப��ய�,  உ�ெகா�ள ேவ��ய நா� அள�,  பய�ப��த 

ேவ��ய �ைற உ��ரேயாக� ம��� ெவ���ரேயாக�, 

ஆ�யவ�ைற ந�� ேக��� ����,  ��� 

உ�ெகா�ளேவ���.

vம��தக�க�� இ��� ம���கைள வா��� ேபா� அ�த 

ம��� ந�ல தரமான தயா��� நைட�ைறக� ( G o o d 

Manufacturing Practice- GMP) தர� சா��த� ெப�ற ��வன�தா� 

தயா��க�ப�டதா? ,  உ�ய அ�ம� ம��� உ�ம� 

ெபற�ப���ளதா (License No.), ேல��� ம���� ெபய�, 

ேச�� ெபா��க�,  உ� �ரேயாகமா அ�ல� 

ெவ���ரேயாகமா,   அள�,  நா� அள� , தயா��� நா�, 

காலாவ�யா�� நா�,  ��ென�ச��ைக ஆ�யைவ இட� 

ெப���ளதா எ�� கவ��த� ேவ���.

v ம���வ�க� ம��� ��ைட எ��� ேபா� ெபய�, வய�, 

ேநா�,  ம���வ�,  ம���வ �ைறக� ஆ�யவ�ைற 

ெத�வாக ����டாததா� ஏ�ப�� �ைழ.

v ேநாயாள�க�� �� �ண�கைள�� ேநா� அ���கைள�� 

ச�யாக க��க தவ�தலா� ஏ�ப�� �ைழ. 

v ம���க�� எ��பா��க�ப�ட ப�க �ைளைவ 

ேநாயாள�க�ட� எ�ச��க தவ�த�.

v ம���வ�க�,  ேநாயள�� ��ைதய வரலா�ைற 

அ�யாததா� ஏ�ப�� �ைழ.

v ேநா� க���� ஏ�ப�� �ைழ.

v ம���� அள�, அ�பான�, ப��ய�, நா� அள�, இைவ 

���ேபா� ஏ�ப�� �ைழ.  ெவ���ற ���ைச ெச��� 

ெபா�� ஏ�ப�� �ைழ.

v ம���க�� ெச��ைற�� உ�ள தவ� அ�ல� கால� 

கட�த ம��� அ�ல� ேபா�யான ம��� ம��� ம���வ 

�ைறகளா� ஏ�பட���ய �ைழ. 

v ெபா�வாக ம���க�� ெச��ைற�� ப�ேவ� �ைலக� 

உ�ள�.  எ����கா�டாக,  ம��� ெபா��கைள 

ேசக��த�,  ���க��த�,  அ����த�ப�ட �ைற�� 

ெந��ைறயாக ம���க� ெச�த�,  ம���ைன ேப��� 

(Packing) ெச�த�, ம���� �� ேல�� ஒ��த� [அ�� 

அள�, நா� அள�, தயா��� நா�, காலாவ�யா�� நா�, 

��ென�ச��ைக ஆ�யைவ இட� ெப����த� ேவ���] 

இ�ேபா�ற ெச��ைறக�� ஏேத�� �ைழ ஏ�படலா�. 

அதனா� ப�க�ைள�க� ஏ�பட வா����ள�. 

v ம��தா�ந�, ேவ� ேநாயாள�� ம�������� உ�ள 

ம���கைள மா��� ெகா�����வதா� ஏ�ப�� �ைழ.

v ம��தா�ந� ம��� ���� உ�ள ம���கைள மா��� 

ெகா��பதா� ஏ�ப�� �ைழ.

v ம��தா�ந� ம���ைன பய�ப���� �ைறைய� ப�� 

��� ெபா�� ஏ�பட� ��ய �ைழ.

ம���வ�� தவ�க�ேநாயாள�க� கவ��க ேவ��யைவ   உலக ேநாயாள� பா�கா�� �ன�

ம���களா�  ஏ�ப�� தவ�க�

ம���ெகா��பவ�களா�  ஏ�ப�� தவ�க�

ேநாயாள� ெச��� தவ�க�
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