
மனஅழுத்தம் என்றால் எனன?
மனஅழுத்தம் என்பது, உடல் றாீ்தியறான மற்றும் மன றாீ்தியறான ஆர�றாக்ியத்தில் ்டுமமயறான ்தறாக்ங்மை ஏற்்படுத்தக 
கூடியர்தறார் மருததுவ சு்வீனமறாகும்.  
மனஅழுத்தத்தின அ்ிகு்ி்ைில் அடஙகு்பமவ: 

• ்ிடடத்தடட ஒவ்வறாரு நறாளும், ்்பரும்்பறாலறான 
ரந�ங்ைில் ர�றா்மறா் உணர்்தல்

• உங்ளுககுப் ்பிடித்தமறான ்�யல்்பறாடு்ைில் ஆர்வமிழப்பு
• �க்திக கும்வு 
• தூக்ப் ்பழக்வழக்ங்ைில் மறாற்்ங்ள் 
• ்ப�ியில் மறாற்்ங்ள் 
• ்பறாலு்வு ்்றாள்ளும் ஆர்வத்தில் மறாற்்ங்ள் 

• நம்்பிகம்யினமம, உ்தவியினமம, ்தகு்தியினமம 
அல்லது குற்்மிமழத்தவ�றா் உணர்்தல்

• ்வனம் ்�லுத்த முடியறாமலிருப்்பது அல்லது 
முடிவு்மை எடுக் முடியறாமல் இருப்்பது

• அ்தி்றாித்த எறாிச�லுணர்வு அல்லது ர்றா்ப்தறா்பம்
• அ்தி்றாித்த ்ப்தற்்ம்  
• ம�ணம் அல்லது ்தற்்்றாமல ்�ய்து ்்றாள்வது 

கு்ித்த �ிந்தமன்ள்

கும்ந்தது இ�ண்டு வறா�ங்ளுககு, ்ப்லில் ்்பரும்்பறாலறான ரந�ங்ளுககு நீங்ள் இவவ்ிகு்ி்மை அனு்பவிக் ரநர்ந்தறால், 
உங்ளுககு மன அழுத்தம் இருக்லறாம். 

மன அழுத்தம் என்பது எந்தைவிற்குப் ்்பறாதுவறானது?
மன அழுத்தம் என்பது, ஆஸ்திர�லியறாவில் உள்ை ்்பறாதுவறான சு்வீனமறாகும். மன அழுத்தம்  ் ்பரும்்பறாலும் ்்பண்்மைப் 
்பறா்தித்தறாலும், குழநம்த்ள் மற்றும் இமைஞர்்ள் உட்பட அமனதது வயதுமடயவர்்மையும் ்பறா்திக்க கூடும்.

மன அழுத்ததம்த உண்டறாககுவது எது?
மன அழுத்தத்திற்்றான மி்ச �றாியறான ்றா�ணம் எது எனறு ்்தறாியவில்மல. மன அழுத்தத்திற்கு, ்பினவரு்பமவ உள்ைிடட 
எண்ணற்் ்றா�ணி்ள் ்்தறாடர்புமடயமவயறாயிருக்ின்ன:

• மன அழுத்தம் ஏற்்படுவ்தற்்றான குடும்்ப வ�லறாறு 
• ரவமலயினமம, உ்வு்ைில் ்பி�ச�ிமன்ள், ்தனிமம அல்லது இழப்பு ர்பறான் அவலப்்படுததும் சூழநிமல்ள் 
• மற்் சு்வீனங்ள்

�ில ரந�ங்ைில், ்வைிப்்பமடயறான ்றா�ணம் எதுவுமில்லறாமரலரய மன அழுத்தம் ஏற்்படலறாம். 

மன அழுத்தத்திற்கு என்னனன �ி்ிசம�்ள் ்ிமடக்ககூடிய்தறா் இருக்ின்ன?
மன அழுத்தத்திற்கு �ி்ிசம�யைிதது குணப்்படுத்த முடியும்: �ில �ி்ிசம�்ள் ்ீரழ ்படடியலிடப்்படு்ின்ன: 

• மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ள், மன அழுத்தமுள்ைவர்்ளுககு உ்தவ முடியும். மன அழுத்தம் ்திரும்்பத ்திரும்்ப ஏற்்படுவம்தத 
்தவிர்ப்்ப்திலும், நீண்ட ்றாலத்தில் எடுததுக ்்றாள்ளும் ர்பறாது ்திரும்்பவும் ்பமழய நிமலககுத ்திரும்புவம்தத ்தடுப்்ப்திலும் 
்தி்னுள்ைமவயறாகும். மருநது்மை, உங்ள் ்்பறாது மருததுவர் அல்லது மனநல மருததுவர் உள்ைிடட, மருததுவர்்ள் 
மடடுரம ்பறாிநதும�க் முடியும்.

• அ்ிவறாற்்ல் நடதம்த �ி்ிசம�மும் (cognitive behaviour therapy (CBT)) ர்பறான் உம�யறாடல் �ி்ிசம�்ள். இது,  
ஓர் மனரநறாய் மருததுவர், மரனறா்தததுவ நிபுணர், �மூ் ர�வ்ர் அல்லது ஆற்றுநர் ர்பறான் மனநல �ி்ப்பு நிபுணர�றாடு 
ர்பசுவ்தில் ஈடு்படு்ி்து. மனநல �ி்ிசம�மும், ்பி�ச�ிமன்மைத ்தீர்தது, �வறால்்மை �மறாைிதது வறாழ மக்ளுககு 
உ்தவ முடியும். 

• எ்லகடர�றா-்னவல்�ிவ ்்த�்பி (Electro-convulsive therapy (ECT)), என்பது மருநது அல்லது மற்் �ி்ிசம�்ளுககுப் 
்ப்திலைித்தி�றா்த, ்டுமமயறான மன அழுத்தத்திற்்றான ்பறாது்றாப்்பறானதும், ்தி்ம்்படடதுமறானர்தறார் �ி்ிசம�யறாகும். 
உங்ளுககு இச�ி்ிசம� �ி்பறாறாிசு ்�ய்யப்்படு்ி் ்பட�த்தில், ECT கு்ிதது உங்ள் மருததுவர் இனனும் அ்தி்மறா்ச 
்�றால்ல முடியும்.

மன அழுத்ததம்த �மறாைிப்்ப்தற்கு, அரந்ர் கூடடு �ி்ிசம�்மைரய உ்பரயறா்ிக்ி்றார்்ள்.

மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ள் எவவி்தமறா் ரவமல ்�ய்்ின்ன?
மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ள்,   மூமை ரவ்திப்்்பறாருட்ைின ஆர�றாக்ியமறான அைவு்மைத ்திரும்்பக ்்றாணர்நது, 
அவற்ம்ப் ்ப�றாமறாிததுக ்்றாள்ை உ்தவு்ின்ன. வழக்மறா்ரவ அமவ, மன அழுத்தத்தின அ்ிகு்ி்மைக 
்டடுப்்படுததுவ்தில் ்தி்ம்்படடமவயறாகும், ரமலும் அமவ மன அழுத்தத்தின அ்ிகு்ி்ள் ்திரும்்ப வருவம்தத ்தடுப்்ப்தில் 
உ்தவு்ின்ன.

மன அழுத்த மருநது்மை எனககுக ்்றாடுப்்ப்தற்கு, எனது மருததுவர் ்்தறாிநது 
்்றாள்ை ரவண்டியது எனன?
உங்ளுககு இருக்ி் அல்லது ்டந்த ்றாலத்தில் உங்ளுககு இருந்திருக்ி் சு்வீனம் எதுவும் உட்பட, உங்ள் அ்ிகு்ி்ள் 
மற்றும் மருததுவ வ�லறாறு கு்ிதது, எவவைவு ்த்வல்்மை ்�றால்ல முடியுரமறா அவவைமவயும் உங்ள் மருததுவறாிடம் 
்�றால்லி விடுங்ள்.
நீங்ள் உ்பரயறா்ிக்ி் மருநது்ள் மற்றும் ்பறா�ம்்பறாிய அல்லது மூலிம் நிவறா�ணி்ள் எது கு்ிததும், உங்ள் மருததுவறாிடம் 
்�றால்லி விடுங்ள். உங்ள் மருநது ரவமல ்�ய்யும் வி்ததம்த இம்மருநது்ள் ்பறா்திதது விடலறாம்.

மனஅழுத்தம்

Tamil/்தமிழ

மனஅழுத்தம் - மருநது எவவி்தம் உ்தவ முடியும்
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மன அழுத்தத்திற்்றான மருநது்மை எடுததுக ்்றாள்வது கு்ிதது நறான ரவறு எனன 
்்தறாிநது ்்றாள்ை ரவண்டும்?
மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ள், ்தற்்்றாமல ்�ய்து ்்றாள்வ்தற்்றான ஆ்பதம்த அ்தி்றாிக்ச ்�ய்துவிடக கூடும், கு்ிப்்பறா், நீங்ள் மு்தன 
மு்தலறா் மருநம்த எடுததுக ்்றாள்ளும் ர்பறாது, அல்லது நீங்ள் எடுததுக ்்றாள்்ி் மருந்தைவு அல்லது அைமவ அ்தி்றாிககும் ர்பறாது. 
உங்ைது மன அழுத்தம் ரமறா�மமடயும் ர்பறாது அல்லது உங்ளுககு நீங்ரை ்தீங்ிமழததுக ்்றாள்வது கு்ிதது நீங்ள் �ிந்திததுக 
்்றாண்டிருப்பீர்்ள் என்றால், உடனடியறா் உங்ள் மருததுவம�த ்்தறாடர்பு ்்றாள்ளுங்ள். 
மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ள், ்�ர�றாடரடறானின �ிண்டர�றாம் எனறு அமழக்ப்்படு்ி்ர்தறார் அறாி்தறான ்பக் விமைமவ 
உண்டக்ிவிடலறாம். ்�ர�றாடரடறானின �ிண்டர�றாமின அ்ிகு்ி்ைறாவன:

• குழப்்பமறா் உணர்்தல்
• மன ்பி�மம்ள் இருத்தல். மன ்பி�மம்ள் உள்ைர்தறார் ந்பர், 

உண்மமயிரலரய இல்லறா்த ஒனம்ப் ்பறார்க்ி்றார், 
ர்ட்ி்றார், உணர்்ி்றார், நு்ர்்ி்றார் அல்லது சுமவக்ி்றார்

• அமம்தியின்ி அல்லது ்ப்தற்்மறா் உணர்்தல்

• ரவ்மறான இ்தயத துடிப்பு
• இ�த்த அழுத்தத்தில் மறாற்்ங்ள்
• ்றாய்ச�ல்
• சு்வீனமறா் உணர்்தல் மற்றும் வறாந்தி ்பண்ணு்தல்
• ்தம� விம்ப்பு அல்லது நடுக்ம்
• வலிப்பு்ள் அல்லது ஜனனி்ள்

இத்தம்ய அ்ிகு்ி்ள் எம்தயும் நீங்ள் அனு்பவிப்பீர்்ள் என்றால், உடனடியறா் 
உங்ள் மருததுவம�த ்்தறாடர்பு ்்றாள்ளுங்ள்.
மன அழுத்த எ்திர்மருநது்ள் உண்டறாககு்ி் ்பக் விமைவு்ள் கு்ித்த ்த்வல்்மை மருந்தறாளுநர்்ளும், மருந்தில் நிபுணர்்ைறா் 
உள்ைவர்்ளும் உங்ளுககு வழங்ி உ்தவலறாம்; ஆயினும், மருததுவ மறாற்்ம் எம்தயும் உங்ள் மருததுவர் மடடுரம ்�ய்ய ரவண்டும்.
உங்ள் அ்ிகு்ி்மையும், உங்ள் மருந்திலிருநது ஏற்்படு்ி் ்பக் விமைவு்ள் எம்தயும் ்ப்திவு ்�ய்து மவததுக ்்றாள்ளுங்ள். மன 
அழுத்த எ்திர் மருநது்ள் உங்ளுககு எவவி்தம் ரவமல ்�ய்்ி்து என்பது கு்ிதது உங்ளுககு இனனும் அ்தி்த ்த்வல்்ள் 
ரவண்டுமறானறால், உங்ள் மருததுவம�ப் ்பறார்க் வரும் ர்பறாது இககு்ிப்பு்மை எடுதது வநது, அவறாிடம் ர்ள்வி்மைக ர்ளுங்ள். 
ஆ்த�விற்கும், உங்மைக ்வனிததுக ்்றாள்வ்தற்கும் நண்்பர்்ளும் குடும்்பத்தறார்்ளும் முக்ியமறானவர்்ள் ்தறான, ஆனறால், உங்ள் 
ர்ள்வி்ளுக்றான துல்லியமறான ்ப்தில்்ள் அவர்்ைிடம் இல்லறாமலிருக்லறாம். ஒவ்வறாரு ரநறாயறாைியும் வித்தியறா�மறானவர�. ஆ்ரவ, 
இமணயத்தில் ்ிமடக்ி் அத்தமன ்த்வல்்ளும் துல்லியமறானமவயறா்வும், உங்ள் சு்வீனத்திற்குக கு்ிப்்பறானமவயுமறா் இருநது 
விடுவ்தில்மல. 
நீங்ள் மது ்பறானங்ள் அருநதுவம்தயும் (ஒயின, பீர், மற்றும் ்றாக்டயில்்ள் உள்ைிடட �றா�றாயம்), பும்யிமல அல்லது மற்் மருநது்ள் 
உ்பரயறா்தம்தயும் கும்ததுக ்்றாள்ளுங்ள் அல்லது ்தவிர்ததுவிடுங்ள். மது, பும்யிமல மற்றும் மற்் மருநது்ள், உங்ள் மருநது 
ரவமல ்�ய்யும் வி்ததம்த  ்பறா்திதது விடலறாம்.
எண்ணற்் ்மறாழி்ைில் ்ிமடக்ி் ்மடிரமட ம்யி்தழ, உங்ள் மருததுவர�றாடும், மருந்தறாளுநர�றாடும் ர�ர்நது, மன அழுத்த எ்திர் 
மருநது்மை அல்லது மற்் மருநது்மைப் புறாிநது ்்றாண்டு அ்தமன உ்பரயறா்ிக் உங்ளுககு உ்தவலறாம். இந்தக ம்யி்தழும், மற்் 
்பயனுள்ை ்த்வல்்ளும், ரநஷனல் ்பி�ஸ்ிம�்பிங ்�ர்வீஸ ்மடி�ினமவஸ (NPS) வமலத்தைத்தில் ்ிமடக்ின்ன:  
www.nps.org.au/translated-health-information-about-medicines.

எனககுத ்்தறாிந்த ஒருவருககும் மன அழுத்தம் உள்ைது. அவர்்ளுககு எனது மருநம்த 
நறான ்்றாடுக்லறாமறா?
ஒருர்பறாதும் உங்ள் மருநம்த ரவறு எவர�றாடும் ்ப்ிர்நது ்்றாள்ைறா்தீர்்ள். உங்ள் மருநது்ள் உங்ள் அ்ிகு்ி்ளுக்றா்வும், உங்ள் 
மருததுவ வ�லறாற்்ிற்குப் ்்பறாருநதுவ்தற்்றா்வுரம ்பறாிநதும�க்ப்்படடுள்ைன. உங்ள் மருநது ரவறு எவருககும் ்தீங்ிமழப்்ப்தறா் 
இருநது விடலறாம். 
உங்ளுககுத ்்தறாிந்த ரவறு எவருககும், உங்ளுககுள்ைம்தப் ர்பறான் அ்ிகு்ி்ள் இருப்்ப்தறா் நீங்ள் நிமனத்தறால், அவர்்மை 
மருததுவறாிடம் ர்பறாய்ப் ்பறார்ககுமறாறு ஊக்ப்்படுததுங்ள். 

ஆங்ிலம் ர்பசுவ்தில் எனககு உ்தவி ர்தமவப்்படடறால் எனன ்�ய்வது?
உங்ள் மருததுவர் அல்லது மருந்தறாளுநறாிடம் உம�யறாடுவ்தில் உங்ளுககு �ி�மம் ஏற்்படடறால், ஒரு ்மறாழி்்பயர்ப்்பறாைர் 
ரவண்டு்மனக ர்ளுங்ள். குடும்்ப உறுப்்பினர் அல்லது நண்்பம� விட, ்்தறாழில்மும்யிலறான ்மறாழி்்பயர்ப்்பறாைம�ரய 
உ்பரயறா்ிததுக ்்றாள்ை ரவண்டும். அவர்்ள் மருததுவச ்�றாற்்மைப் புறாிநது ்்றாள்வ்தில் ்பயிற்�ி ்்பற்்வர்்ள் ரமலும் ்தவல்்மை 
இ�்�ியமறா் மவததுக ்்றாள்ை ்டமமப்்படடிருக்ி்றார்்ள்.

131 450 என் எண்ணில், உங்ள் மருததுவர�றா அல்லது மருந்தறாளுநர�றா ்மறாழி்்பயர்ப்பு மற்றும் ்மறாழிமறாற்்ச ர�மவமய 
(Translating and Interpreting Service (TIS)) அமழக்லறாம். இந்தச ர�மவ இலவ�மறானதும், ஓர் நறாைில் 24 மணி ரந�ங்ளும்,  
வறா�த்திற்கு 7 நறாட்ளும் ்ிமடப்்பதுமறாகும்.

DEPRESSION

இந்தக ம்யி்தழில் ்்பறாதுவறான ்த்வல்்ரை உள்ைன, ரமலும் ஏற்்படககூடிய அமனததுப் ்பக் விமைவு்ளுரமறா அல்லது மருநது்ைின அமனதது ்பி�றாண்டு ்்பயர்்ளுரமறா 
இ்தில் அடங்வில்மல.

Adapted from Sydney & South Western Sydney LHD Mental Health Services, Consumer Medication Brochure Series (2009).



மனஅழுத்தம் மனஅழுத்தம்

மன அழுத்தத்திற்்றான மருநது்மை எடுததுக ்்றாண்டிருககும் ர்பறாது, நீங்ள் குழநம்த ்்பற்றுக ்்றாள்ைத ்திடடமிடடுக 
்்றாண்டிருந்தறாரலறா அல்லது நீங்ள் ஏற்்்னரவ ்ர்ப்்பமறா் இருந்தறாரலறா அல்லது உங்ள் குழநம்தககுத ்தறாய்ப்்பறால் ்்றாடுததுக 
்்றாண்டிருந்தறாரலறா, நீங்ள் உங்ள் மருததுவறாிடம் ர்ப� ரவண்டும்.

மன அழுத்த எ்திர் மருநது்மை நறான எவவைவு ்றாலத்திற்கு எடுததுக ்்றாள்ை 
ரவண்டியிருககும்?
மன அழுத்தத்திற்்றான மருநது்ள், உங்ள் அ்ிகு்ி்மை உடனடியறா் நிறுத்தி விடறாது. வழக்மறா்ரவ, மருந்தின முழு ்தறாக்தம்தயும் 
்்பற்றுக ்்றாள்வ்தற்கு, நீங்ள் ்பல வறா�ங்ளுககு ்்தறாடர்ச�ியறா் மன அழுத்த எ்திர் மருநது்மை எடுததுக ்்றாள்ை 
ரவண்டியிருககும். மன அழுத்தத்திலிருநது முழுமமயறா் விடு்படட ்பி்கும், ்்றாஞ� ்றாலத்திற்கு நீங்ள் மன அழுத்த எ்திர் 
மருநது்மைத ்்தறாடர்நது எடுததுக ்்றாள்ைவும் ரவண்டியிருக்லறாம். மருததுவ மருந்தைவு்ளுககுச ்�ய்்ி் மறாற்்ங்ள் எம்தயும் 
உங்ள் மருததுவர�றாடு ்லந்தறாரலறா�ிதது விட ரவண்டும்.

மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ைின ்வவரவறு வம்்ள் என்னனன?
மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ைில் ்பல்ரவறு வம்்ள் உள்ைன. உங்ளுக்றான மி்ச �ி்ந்த மருநம்தக ்ண்டு்பிடிப்்ப்தற்கு, உங்ள் 
மருததுவறாின ரமற்்பறார்மவயின ்ீழ நீங்ள் ்வவரவறு வம் மன அழுத்த எ்திர் மருநது்மை முயற்�ிததுப் ்பறார்க் ரவண்டியிருககும்.

மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ைின ்்பறாதுவறான ்பக் விமைவு்ள் என்னனன?
்வவரவறு வி்தமறான மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ள், ்வவரவறு மக்ளுககு, ்வவரவறு வி்தமறான ்பக் விமைவு்மை 
உண்டறாககு்ின்ன. ஓர் ்பக் விமைவு என்பது, ஓர் மருந்திற்கு ஏற்்படு்ி் விரும்்பத்த்றா்த ்பினவிமைவு ஆகும். 
்்பறாதுவறா் மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ள், நீண்ட ்றால ்பக் விமைவு எம்தயும் ஏற்்படுததுவ்தில்மல, ரமலும் அமவ அடிமமப்்படுத்தக 
கூடியமவ அல்ல. 

்�்லகடிவ ்�ர�றாடரடறானின றாியூப்ரடக இன்ி்பிடடறார் 
மருநது்ைின ்்பறாதுவறான ்பக் விமைவு்ைில் அடஙகு்பமவ:
• சு்வீனமறா் உணர்்தல் மற்றும் வறாந்தி ்பண்ணு்தல்
• ்�றாிமறானமினமம (ரமல் அடிவயிற்்ில் அ்�ௌ்றாியம், 

�றாப்்பிடும் ர்பறாது வயிற்று உப்்பி�ம் அல்லது  
வயிறு நி�ம்்பியது ர்பறால உணர்்தல்)

• அடிவயிற்று வலி 
• வயிற்றுப்ர்பறாககு
• மலச�ிக்ல் (மலம் ்ழிப்்ப்தில் �ி�மம்)
• ர்தறால் ்�ப்்பறான
• அ்தி்ப்்படியறான வியர்மவ
• ்ப்தற்்மறா் உணர்்தல்
• ்தமலவலி 
• தூஙகுவ்தில் �ி�மம் அல்லது மி்வும் தூக்க்லக்மறா் 

உணர்்தல் 
• நடுக்ம்
• ்பறாலு்வு ்்றாள்வ்தில் ்பி�ச�ிமன்ள்

்�ர�றாடரடறானின மற்றும் நறா�டறாீனலீன றாியூப்ரடக  
இன்ி்பிடடறார்ஸ (SNRIs)

்�ர�றாடரடறானின மற்றும் நறா�டறாீனலீன றாியூப்ரடக இன்ி்பிடடறார்ஸ 
மருநது்ள் மூமை ரவ்திப்்்பறாருட்ைறான: ்�ர�றாடரடறானின மற்றும் 
நறா�டறாீனலீன ஆ்ியவற்ம்க கு்ிப்்பறா்த ்தறாககு்ின்ன. 

ரமறாரனறாஅமீன ஆகஸிரடஸ  இன்ி்பிடடறார்ஸ (MAOIs)

்்பறாதுவறா் ரமறாரனறாஅமீன ஆகஸிரடஸ இன்ி்பிடடறார் மன 
அழுத்த எ்திர் மருநது்ள், மற்் வம் மன அழுத்த எ்திர் மருநது்ள் 
அைவிற்கு, உ்பரயறா்ிக்ப்்படுவ்தில்மல. 
  இம்மருநது்ள், நீங்ள் உண்்ி் உணவின மூலமறா்ரவ 
்பறா்திப்்பமடயக கூடும். உங்ளுககு இவவம் மருநது 
்்றாடுக்ப்்படும் ர்பறாது, நீங்ள் உண்்ி் உணமவக கு்ிதது நீங்ள் 
மி்வும் ்வனமறா் இருந்தறா் ரவண்டும். இந்த மருநம்த எடுததுக 
்்றாள்ளும் ரவமையில், நீங்ள் ்தவிர்க் ரவண்டிய உணவு்ள் 
்படடியமல உங்ள் மருததுவர் உங்ளுககுக ்்றாடுக்லறாம்.
மூலிம் மற்றும் ்பறா�ம்்பறாிய மருநது்ள் உள்ைிடட, மற்் வம் 
மருநது எம்தயும் எடுததுக ்்றாள்வ்திலும் நீங்ள் ்வனமறா் இருக் 
ரவண்டும். இது கு்ிதது உங்ள் மருததுவறாிடம் ர்பசுங்ள். 

நறான நலமறா் உண� ஆ�ம்்பித்தவுடன, எனது மருநம்த எடுததுக ்்றாள்வம்த நறான 
நிறுத்தி விடலறாமறா?
உங்ள் மருததுவர் ்�றால்்ி்்படிரய ்தறான நீங்ள் எப்ர்பறாதும் உங்ள் மருநம்த எடுததுக ்்றாள்ை ரவண்டும். நீங்ள் எடுததுக ்்றாள்்ி் 
மருந்தின அைமவ மறாற்்றா்தீர்்ள். நீங்ள் மருநது எடுததுக ்்றாள்வம்த நிறுததுவ்தற்கு முன்பறா், உங்ள் மருததுவறாிடம் நீங்ள் ர்ப�ியறா் 
ரவண்டும். மன அழுத்த எ்திர் மருநது்மை ்திடீ்�ன நிறுததுவது, ்டுமமயறான சு்வீனதம்த உண்டறாக்ிவிடக கூடும்.

டிம�ம�கைிக ஆண்டிடிப்்�ஸ�ண்ட மருநது்ைின  
்்பறாதுவறான ்பக் விமைவு்ள் ்பினவருமறாறு:
• தூக்க ்லக்மறா் உணர்்தல்
• வறாயில் வ்ட�ியறான உணர்வு
• மங்லறான ்பறார்மவ 
• �ிறுநீர்க ்ழிப்்ப்தில் ்பி�ச�ிமன்ள் 
• ்தமலசுற்்ல் (உங்மைச சுற்்ிலும் உள்ை எல்லறா  

்்பறாருட்ளும் சுழல்வது ர்பறால உணர்வது) 
• எமடயில் அ்தி்றாிப்பு 
• ்பறாலு்வு ்்றாள்வ்தில் ்பி�ச�ிமன்ள்
• மலச�ிக்ல் (மலம் ்ழிப்்ப்தில் �ி�மம்)
• ரவ்மறான மற்றும் ஒழுங்ற்் இ்தயத துடிப்பு 

ஆண்டிடிப்்�ஸ�ண்ட மருநது்மை உங்ள் மருததுவர் ்�றால்வ்தன ்படி எடுததுக ்்றாள்வது முக்ியமறான்தறாகும். நீங்ள் எடுததுக 
்்றாள்்ி் மருந்தின அைமவ மறாற்்றா்தீர்்ள். டிம�ம�கைிக ஆண்டிடிப்்�ஸ�ண்ட மருநது்மை உங்ளுககுப் ்பறாிநதும�த்த  
மருந்தைவிற்கு ரமல் எடுததுக ்்றாள்்ி் ்பட�த்தில், அது அ்பறாய்�மறான்தறா் ஆ்ிவிடலறாம்.

்�்லகடடிவ ்�ர�றாடரடறானின றாியூப்ரடக  
இன்ி்பிடடறார்ஸ (SSRIs)

மனஅழுத்தத்தின அ்ிகு்ி்ைில் அடஙகு்பமவ: 
இவவம் ஆண்டிடிப்்�ஸ�ண்ட மருநது, ்�ர�றாடரடறானின 
எனறு அமழக்ப்்படு்ி்ர்தறார் கு்ிப்்பறான மூமை 
ரவ்திப்்்பறாருமைப் ்பறா்திக்ின்ன.

நறா�டறாீனலீன அண்டு ஸ்்ப�ிஃ்பிக ்�ர�றாரடறா்னர்ஜிக 
ஆண்டிடிப்்�ஸ�ண்டஸ (NaSSAs)

்ப்தற்்ம் அல்லது தூக்த்திலும் உங்ளுககுப் ்பி�ச�ிமனயிருந்தறால், 
இவவம் மருநது்ள் உங்ளுககுப் ்பறாிநதும�க்ப்்படலறாம். இவவம் 
மருநது, ்�ர�றாடரடறானின மற்றும் நறா�டறாீனலீன எனறு 
அமழக்ப்்படு்ி், இ�ண்டு கு்ிப்்பறான மூமை ரவ்திப்்்பறாருமைப் 
்பறா்திக்ின்ன. 

்�்லகடிவ ்�ர�றாடரடறானின மற்றும் நறா�டறாீனலீன 
றாியூப்ரடக இன்ி்பிடடறார் மருநது்ைின ்்பறாதுவறான ்பக் 
விமைவு்ள் ்பினவருமறாறு: 

• சு்வீனமறா் உணர்்தல் மற்றும் வறாந்தி ்பண்ணு்தல்
• ்தமலசுற்்ல் (உங்மைச சுற்்ிலும் உள்ை எல்லறாரம 

சுழல்வது ர்பறால உணர்வது)
• உ்ஙகுவ்தில் �ி�மம்
• வழக்த்திற்கு மறா்றான ்னவு்ள்
• அ்தி்ப்்படியறான வியர்மவ
• மலச�ிக்ல் (மலம் ்ழிப்்ப்தில் �ி�மம்) 
• நடுக்ம்
• ்ப்தற்்மறா் உணர்்தல் 
• ்தமலவலி 
• ்பறாலு்வு ்்றாள்வ்தில் ்பி�ச�ிமன்ள்

்�்லகடிவ நறா�டறாீனலீன மற்றும் ஸ்்ப�ிஃ்பிக 
்�ர�றாடரடறா்னர்ஜிக மருநது்ைின ்்பறாதுவறான ்பக் 
விமைவு்ைில் அடஙகு்பமவ:

• தூக்க ்லக்மறா் உணர்்தல்
• ்ப�ி அ்தி்றாிப்பு மற்றும் எமட அ்தி்றாிப்பு

்வனலறாஃர்பகஸீன
்டஸ்வனலறாஃர்பகஸீன 
டியூரலறாக்ஸெடடீன
றாீ்பறாக்ஸெடடீன (NARI)

மிர்டடறா்ஸெபீன

்்பறாதுப் ்்பயர் வர்த்த்ப் ்்பயர்

்்பறாதுப் ்்பயர்  வர்த்த்ப் ்்பயர்

அமிடறாிப்மடலீன
குரைறாமிப்�மீன 
ரடறா்தீ்பின 

ரடறாக்ஸெ்பின
இமிப்�மீன 
நறார்டறாிப்மடலீன

ம�டடறாரலறாப்�ம்
எஸ�ிடடறாரலறாப்�ம் 
ஃப்ளுரவறாகஸெடடீன 
ஃப்ளூரவறாகஸெமீன
ர்பர�றாக்ஸெடடீன 
்�ர்ட�றாலீன

்்பறாதுப் ்்பயர் வர்த்த்ப் ்்பயர் 

ஃபீ்னல்ஸீன
டி�றாமனல்ம�ப்ர�றாமீன 
ரமறாகரைறா்்பமமடு 
(றாி்வர்�ி்பில் இன்ி்பிடடறார் 
ஆஃப் எம்ஏஓ)

்்பறாதுப் ்்பயர்  வர்த்த்ப் ்்பயர்

்்பறாதுப் ்்பயர் வர்த்த்ப் ்்பயர்

மன அழுத்த எ்திர்மருநது்ைின வம்்ள் மற்றும் அவற்்ின ்பக் விமைவு்ள்
டிம�ம�கைிக ஆண்டிடிப்்�ஸ�ண்ட (TCAs) மருநது்ள்
டிம�ம�கைிக ஆண்டிடிப்்�ஸ�ண்ட மருநது்ள் மி்வும்  
்தி்னுள்ைமவயறா் இருக் முடியும்.

ரமறாரனறாஅமீன ஆகஸிரடஸ இன்ி்பிடடறார் 
ஆண்டிடிப்்�ஸ�ண்ட மருநது்ைின ்்பறாதுவறான ்பக் 
விமைவு்ள் ்பினவருமறாறு:

• ்தமலசுற்்ல் (உங்மைச சுற்்ிலும் உள்ை எல்லறாரம 
சுழல்வது ர்பறால உணர்வது)

• இ�த்த அழுத்தத்தில் மறாற்்ங்ள்

• தூக்க ்லக்மறா் உணர்்தல்

• உ்ஙகுவ்தில் �ி�மங்ள்

• ்தமலவலி்ள்

• உடலில் ்தி�வம் ர்தஙகு்தல் (உ்தறா�ணமறா், ்பறா்தங்ள் 
மற்றும் ்ணுக்றால்்ள் வீக்ம்)

• மங்லறான ்பறார்மவ

• எமடயில் அ்தி்றாிப்பு

என்டப்
அனறாஃப்�றானில்
புர�றா்தியறா்டன அல்லது 
ரடறா்்தப்
்டப்ட�றான 
ரடறாஃப்�றானில்
அல்்லக்�றான

�ிப்�றாமில்
்லகஸெறாப்ர�றா
ரலறாவறான, புர�றாஸெறாக
லூரவறாகஸ
ஆர�றார்பகஸ
ரஸெறாரலறாஃப்ட

எஃ்்பகஸெறார் எகஸஆர்
்பிறாிஸடிக
ம�ம்்பறால்டடறா 
எண்டர�றாரனகஸ

அவறானஸெறா

நறார்டில்
்பர்ரனட
ஆர�றாறாிகஸ, 
ரமறா்்கஸெறால்


