
்்னக்டிங 
யுவர த்ர 
்ேன்தைறகு லைண்டன் முழுவதும் உங்ள 
்பரகாைரிபள்ப இளைப்பேற்கான வழிளய 
நகாங்ள தைம்்படுதேதி வரு்திதறகாம். விளரவில், 
உடல்நலை ைறறும் ்பரகாைரிபபு வல்லுநர்ள 
இேர NHS தசளவ்ைிலிரு்நது உங்ள 
்பேதிதவடு்ளை அணுகுவேற்கான தேளவ 
எழும்த்பகாது அவர்ைகால் அளேச் ்சயய 
முடியும். நீங்ள உங்ள GPயிடதைகா அல்லைது 
ைருததுவைளனக்த்கா ்சல்லும்த்பகாது உங்ள 
தவளலை விளரவகா்வும் எைிேகா்வும் முடிய 
உங்ளுக்கு உேவும்.



என்ன ்பலைன்்ள 
்திளடக்்தின்றன? 

•• நீங்ள உங்ள வரலைகாறளற 
எங்ைிடம் ஒருமுளற 
்சகான்னகால் த்பகாதும் 

•• தேளவயறற அல்லைது மீண்டும் 
மீண்டும் நதி்ழக்கூடிய 
முன்்பேதிவுச் ச்நேதிபபு்ளையும் 
்பரிதசகாேளன்ளையும் நீங்ள 
ேவிரததுக்்்காளைலைகாம் 

•• முக்்தியைகான ே்வல்்ளை 
உங்ளைப ்பரகாைரிக்்தின்ற ந்பர 
உடனடியகா்ப ்பகாரக்் முடியும்

•• ்திளடக்்தின்ற கூடுேல் 
ே்வல்்ளைக் ்்காண்டு 
உங்ள ்பரகாைரிபபு ்பறறிய 
முடிவு்ளை ைி் விளரவகா் 
எடுக்் முடியும்.

எ்ந்ே்நே ே்வல்்ள 
்ப்திர்நது்்காளைப்படும்?

்ப்திர்நது்்காளைப்படும் ே்வல்்ள 
இவறளற உளைடக்்தியேகா் 
இருக்கும்: 

•• ்்பயர, மு்வரி ைறறும் NHS 
எண் 

•• முன்்பேதிவுச் ச்நேதிபபு்ள ைறறும் 
ைருததுவைளன வருள்்ள

•• தநகாயறிேல், ைரு்நது்ள ைறறும் 
ஒவவகாளை்ள உளைிட்ட 
முக்்தியைகான ைருததுவ வரலைகாறு

•• இரதேப ்பரிதசகாேளன்ள 
ைறறும் எக்ஸ்-தரக்்ள த்பகான்ற 
்பரிதசகாேளன முடிவு்ள

்்னக்டிங யுவர த்ர எனக்கு எப்படி உேவக்கூடும்?

்்னக்டிங யுவர த்ர (Connecting your Care) என்்பது உங்ளுளடய 
்வனிப்பில் ஈடு்பட்டுளை உங்ள GP, ைருததுவைளனயின் ைருததுவர்ள 
அல்லைது ்பஙத்றகும் ைருததுவைளனளயச் சகார்நே ்சவிலியர்ள 
(்திரகாயடன் ்ெல்த சரவீசஸ் NHS டிரஸ்ட், ்சயின்ட் ஜகாரஜ் ்ெல்தத்ர 
NHS டிரஸ்ட் ைறறும்  ்சயின்ட் ஹீலைர யூனிவரசிட்டி ெகாஸ்்பிடல்) த்பகான்தறகார 
ஒரு ்பகாது்காப்பகான அளைபபு வகாயிலைகா் உங்ளைப ்பறறிய முக்்தியைகான 
ே்வல்்ளைப ்பகாரக்் முடியும். இது அவசர்காலை சூழநதிளலை்ைில் உங்ள 
உயிளரப ்பகாது்காக்் உேவக்கூடிய, உங்ள ்வனிபபு ்பறறிய ைி்ச் சிற்நே 
முடிவு்ளை எடுக்் அவர்ளுக்கு உேவும்.  

எேதிர்காலைதேதில், உங்ளுக்்கா் ஒரு ைி் விரிவகான ்பரகாைரிபபுப 
்பேதிதவட்ளடப ்ப்திர்நது்்காளை இேர உடல்நலை ைறறும் சமூ்ப ்பரகாைரிபபு 
வழஙகுநர்ளுடன் நகாங்ள இளை்நது ்சயல்்படுதவகாம். இேதில் சமுேகாய 
NHS தசளவ்ள, ைனநலைச் தசளவ்ள ைறறும் சமூ்ப ்பரகாைரிபபுச் 
தசளவ்ைிலிரு்நது நீங்ள ்்பறு்தின்ற சி்திச்ளசயும் உளைடஙகும். இது 
உங்ள ்பரகாைரிப்பில் ஈடு்பட்டுளை அளனவரும் உங்ள சி்திச்ளசக்்கான 
ைி்ச் சிற்நே முடிவு்ள எடுப்பேறகு உேவும்.



எ்நேத ே்வல்்ள 
்ப்திர்நது்்காளைப்பட 
ைகாட்டகாது?  
்பகாலியல் சு்காேகாரம், உேவி்்பறற 
்ருதேரிதேல் ைறறும் ேத்ேடுபபு 
சகார்நே ்பேதிதவடு்ள த்பகான்ற 
சிலை ே்வல்்ள ைி்வும் 
உைரவுபபூரவைகானேகா்வும் 
சட்டதேகால் ேளட 
்சயயப்பட்டேகா்வும் 
வள்ப்படுதேப்பட்டுளைன. இ்நேத 
ே்வல்்ள ்ப்திர்நது்்காளைப்பட 
ைகாட்டகாது.

எனது ே்வல்்ள 
்பகாது்காப்பகானேகா் 
இருக்குைகா? 
உங்ள ே்வல்்ள அவறளறச் 
தச்ரிததுளை உடல்நலை ைறறும் 
சமூ்ப ்பரகாைரிபபு நதிறுவனங்ைின் 
சிஸ்டங்ைில் ்ேகாடர்நது 
்பதேதிரைகா்ப ்பகாது்காதது 
ளவக்்ப்படும். ்்னக்டிங 
யுவர த்ர (Connecting your Care) 
்பகாரளவயகாைர்ளுக்்கான ்பகுேதியில் 
எ்நேத ே்வல்்ளும் ளவக்்ப்பட 
ைகாட்டகாது.

உங்ளைப ்பறறிய ே்வல்்ள 
ேரவுப ்பகாது்காபபுச் சட்டம் 2018 
இன் கீழ ்பகாது்காக்்ப்படு்தின்றன. 
இேற்கா் உடல்நலை ைறறும் சமூ்ப 
்பரகாைரிபபு வல்லுநர்ள:

•• உங்ளுக்குத 
தேளவப்படு்தின்ற ்பரகாைரிபள்ப 
வழஙகுவேற்கா் உங்ளைப 
்பறறிய ே்வல்்ளை ைட்டும் 
்பகாரக்் முடியும் 

•• உங்ள ்பேதிதவடு்ளைக் 
்ட்டகாயைகா் ்பதேதிரைகா் 
ளவதேதிருக்் தவண்டும்

•• நம்்பிக்ள்யுடன் ்பைிபுரிய 
தவண்டும்

அதேகாடு, எல்லைகா நதிறுவனங்ளும் 
்்பகாது ேரவுப ்பகாது்காபபு 
ஒழுஙகுவிேதி (GDPR) 2016 –இன் 
கீழ ்ட்டுப்படுதேப்படு்தின்றன, 
அேகாவது உங்ள ே்வல்்ளுக்கும், 
அவறளறப ்பகாது்காப்பகா் 
ளவப்பேறகும் அளவ 
்்பகாறுப்பிறகுரியளவ ஆகும்.

உங்ளைப ்பறறிய ே்வல்்ள 
ேனியகார நதிறுவனங்ளுடன் 
்ப்திர்நது்்காளைப்பட ைகாட்டகாது 
அல்லைது அளவ விற்பளன 
்சயயப்பட ைகாட்டகாது. 

என்ளனப ்பறறிய 
ே்வல்்ளை 
யகா்ரல்லைகாம்  
்பகாரக்் முடியும்?
உங்ள ்பரகாைரிப்பில் தநரடியகா் 
ஈடு்பட்டுளை ந்பர்ள ைட்டுதை, 
நீங்ள அவர்ளைப ்பகாரக்்தின்ற 
தநரதேதிலும் அ்நே இடதேதிலும், 
அல்லைது அவர்ள உங்ளைப 
்பகாரக்் ஆயதேைகா்திக் 
்்காண்டிருக்கும்த்பகாது அல்லைது 
முடிவு்ள, ைருததுவக் ்டிேங்ள 
ஆ்தியவறறின் ்ேகாடர்வனிபள்ப 
தைற்்காளளும்த்பகாது அல்லைது 
்பின்்ேகாடர ்வனிபள்ப 
வழஙகும்த்பகாது ைட்டுதை ்பகாரக்் 
முடியும். இது உங்ள GP ஆ்தவகா 
அல்லைது ்பயிறசிச் ் சவிலியரகா்தவகா 
அல்லைது ைருததுவைளனயின் 
ைருததுவர்ள அல்லைது 
்சவிலியர்ைகா்தவகா இருக்்லைகாம், 
அவர்ளுடன் உங்ள முன்்பேதிவுச் 
ச்நேதிபபுக்கும் ்பரகாைரிபபுக்கும் 
ஏற்பகாடு ்சய்தின்ற நதிரவகா்தி்ளும் 
அளேப ்பகாரக்் முடியும். 



எனக்கு தேர்ந்ேடுப்பேற்கான சகாதேதியம் இருக்்திறேகா? 
இ்நே வழியில் ே்வல்்ளைப ்ப்திர்நது்்காளவது உங்ளுக்குப ்பிடிதேதிரு்நேகால், நீங்ள 
தவறு எதுவும் ்சயயத தேளவயில்ளலை. ்்னக்டிங யுவர த்ர (Connecting your Care) 
அளைபபு அடுதே சிலை ைகாேங்ைில் ்படிப்படியகா்ச் ்சயல்்படுதேப்படும். 

நகான் விலை் விரும்்பினகால் என்ன ்சயய தவண்டும்?
உங்ள ே்வல்்ள ்ப்திர்நது்்காளைப்படுவளே நீங்ள விரும்்பவில்ளலை என்றகால், www.
swlondon.nhs.uk/connectingyourcare ஐப ்பகாரளவயிட்டு, விலைகுவேற்கான ்படிவதளேப 
்பேதிவிறக்்ம் ்சயது அளேப பூரதேதி ்சயது சைரப்பிப்பேன் மூலைம் இேதிலிரு்நது 
விலை்திக்்்காளவேற்கான உரிளை உங்ளுக்கு இருக்்திறது. 

்பஙத்றகும் ைருததுவைளன்ைில் ஏேகாவது ஒன்றில் தநகாயகாைி ஆதலைகாசளன ைறறும் 
்ேகாடரபு தசளவ்ள (PALS) ்பிரிளவச் தசர்நே உங்ள ்பயிறசி GP-யிடம் இரு்நதும் 
விலைகுவேற்கான ்படிவதளே நீங்ள ்்பறலைகாம்:

விலைகுவேனகால் உங்ள ே்வல்்ள இப்்பகாழுது ்ப்திரப்படு்தின்ற அதே வழியில் 
– ்ேகாளலைத்பசி, ைின்னஞசல், ்ேகாளலைந்ல் அல்லைது ்டிேம் மூலைம் -  ்ேகாடர்நது 
்ப்திரப்படும். ஆனகால், இளேச் தச்ரிப்பேறகு சிறிது ்காலைம் எடுததுக்்்காளைலைகாம் 
ைறறும் ்்னக்டிங யுவர த்ர (Connecting your Care) வகாயிலைகா் ைின்னணு முளறயில் 
ே்வல்்ளைப ்ப்திர்நது்்காளவேற்கான ்பலைன்்ளை நீங்ள ்்பற முடியகாைல் த்பகா்லைகாம். 

அேகாவது, உங்ளைப ்பரகாைரிக்கும் ந்பர உங்ளை ைேதிப்பிடும்த்பகாது உங்ள 
முழுளையகான வரலைகாறு அவர்ளுக்குக் ்திளடக்்காைல் த்பகா்லைகாம் ைறறும் உங்ள 
்பரகாைரிபபு ்பறறிய முடிவு்ளை எடுப்பேறகு தநரம் எடுததுக்்்காளைலைகாம்.  

்்னக்டிங யுவர த்ர (Connecting your Care) அளைப்பிலிரு்நது ்வைிதயறுவது 
எ்நே வள்யிலும் தேசிய ேரவு விலை்லுடன் அல்லைது தவறு ஏேகாவது ேரவுப ்ப்திரவு 
ஒப்ப்நேங்ளுடன் இளைக்்ப்பட ைகாட்டகாது.

கூடுேலைகான ே்வல்்ளைத ்ேரி்நது்்காளை 
விரும்பு்திறீர்ைகா?

கூடுேலைகான ே்வல்்ளைத ்ேரி்நது்்காளை ்பின்வரும் 
இளையேைதளேப ்பகாரளவயிடுங்ள:  
www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare 

connectingyourcare@swlondon.nhs.uk

0203 668 3100
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• Croydon Health Services NHS Trust

• Epsom & St Helier University Hospital

• St George’s Healthcare NHS Trust 

• Kingston Hospital NHS Foundation 
Trust


