
எனது மருந்தை நான் எவ்ாறு பாதுகாபபாக எனது மருந்தை நான் எவ்ாறு பாதுகாபபாக 
பயன்படுததைலாம்?பயன்படுததைலாம்?
•  லலபிளில் உளள அறிவுறுததைல்க்ளப பின்பறறவும்.
•  உஙகள மருந்தை எபலபாது எடுகக ல்ண்டும், எவ்ளவு 

எடுகக ல்ண்டும் என்ப்தை அறிநது ககாளளுஙகள.
•  உஙகள மருநதைிலுளள active ingredient- முககிய 

மூலபகபாரு்ள அறிநது ககாளளுஙகள. 
•  உஙகளது மருநதுகளின் கபயரகள எழுதைபபட்ட படடிய்ல 

்்ததைிருபபது- உஙகளுககும், உஙகள  மருதது்ருககும் 
மறறும் உஙகள  மருநதைாளருககும் உஙகள  மருநதுகளின் 
பா்்ன்ய கண்காணிகக  உதைவும்.

முககிய மூலபகபாருள முககிய மூலபகபாருள (active ingredient) 
என்றால் என்ன?என்றால் என்ன?
•  முககிய மூலபகபாருளதைான் உஙகள மருந்தை 

ல்்லகெயய ்்ககிறது. 
•  உஙகளி்டம் ல்றுபட்ட லதைாறறததைிலுளள, ஆனால் 

ஒலே முககிய மூலபகபாரு்ளக ககாண்்ட இேண்டு 
அல்லது அதைறகு லமறபட்ட மருநதுகள இல்்ல என்ப்தை 
உறுதைிபபடுததை லலபி்ளச் ொிபாரககவும்.

•  ஒலேமாதைிாியான முககிய மூலபகபாரு்ளக ககாண்்ட 
ஒன்றுககு லமறபட்ட மருநதுகள உஙகளி்டம் இருநதைால், 
உஙகள மருதது்ர அல்லது மருநதைாள்ேத கதைா்டரபு 
ககாளளுஙகள.

முககிய மூலபகபாரு்ள நான் எவ்ாறு முககிய மூலபகபாரு்ள நான் எவ்ாறு 
கண்டுபிடிபபது?கண்டுபிடிபபது?
•  உஙகள மருதது்ாி்டம் அல்லது உஙகள மருநதைாளாி்டம் 

லகளுஙகள.
•  மருநதைிலுளள முககிய  மூலபகபாருள லலபிளில் 

குறிபபி்டபபடடிருககும்.
•  உஙகள மருநதைிலுளள மூலபகபாரு்ள குறிதது 

்்ததைிருஙகள. உஙகள மருந்தை ப்டகமடுதது 
்்ததைிருககலாம் அல்லது உஙகள மருநதுகளின் 
படடிய்ல உஙகலளாடு ்்ததைிருககலாம்.

எனது மருநதுச் கெல்ிலிருநது பணத்தை எனது மருநதுச் கெல்ிலிருநது பணத்தை 
எவ்ாறு மீதைபபடுதது்து?எவ்ாறு மீதைபபடுதது்து? 
•  மருநதுகள க்வல்று கபயரக்ளக ககாண்டிருககலாம் 

- முககிய மூலபகபாருளின் கபயர மறறும் அநதை 
மருநதுககு ்ழஙகபபடடிருககும் கபாதுப கபயர 
அல்லது  உறபததைியாளர அநதை மருநதுககு ்ழஙகியுளள 
்ியாபாேப கபயர.

•  ஒரு மருநது ஒலே முககிய மூலபகபாரு்ளக 
ககாண்டிருநதைாலும்,  ்ிறப்ன கெயயபபடும் 
்ியாபாேப கபயர ககாண்்ட மருந்தை ்ி்ட generic 
brand எனபபடும் கபாதுப கபயர ககாண்்ட மருநது 
கபரும்பாலும் மலி்ானது.

•  பணத்தை மிச்ெபபடுததை generic brand எனபபடும் 
கபாதுப கபயர ககாண்்ட மருந்தைப கபறுமாறு 
உஙகள மருதது்ர அல்லது மருநதைாளர உஙகளி்டம் 
பாிநது்ேககலாம்.

உ்டல்நி்ல ொியில்லாதை எனது குடும்ப உ்டல்நி்ல ொியில்லாதை எனது குடும்ப 
உறுபபினரகள அல்லது நண்பரகளு்டன் எனது உறுபபினரகள அல்லது நண்பரகளு்டன் எனது 
மருந்தைப பகிரநது ககாளளலாமா?மருந்தைப பகிரநது ககாளளலாமா?
•  இல்்ல, உஙகள மருநது உஙகளுககு மடடுலம.
•  உஙகள குடும்ப உறுபபினர அல்லது நண்பர உஙகள 

மருந்தை எடுததுக ககாண்்டால் அது அ்ரகளுககு 
ஆபததைாகலாம். 

லகா்ிடலகா்ிட -19 (COVID-19) கதைாறறுலநாய கதைாறறுலநாய 
பே்லின் லபாது எனது மருநதுக்ள எவ்ாறு பே்லின் லபாது எனது மருநதுக்ள எவ்ாறு 
நிர்கிபபது?நிர்கிபபது?
•  உஙகள மருதது்ர பாிநது்ேததைபடி உஙகள 

மருநதுக்ள எடுததுக ககாளளுஙகள.
•  ஒரு மாதைததைிறகு லதை்்யான, பாிநது்ேககபபட்ட 

மருநதுகளின் ்கயிருபபு உஙகளி்டம் உளள்தை உறுதைி 
கெயயுஙகள. 

•  நீஙகள மருதது்ம்னககுச் கெல்ல ல்ண்டியிருநதைால், 
உஙகள மருநதுகள அல்லது உஙகள மருநதுகளின் 
படடிய்ல உஙகளு்டன் எடுததுச் கெல்லுஙகள.

எனது மருநது பறறி நான் யாரு்டன் லபெ எனது மருநது பறறி நான் யாரு்டன் லபெ 
முடியும்முடியும்?
•  உஙகள மருதது்ர அல்லது உஙகள மருநதைாளாி்டம் 

லபசுஙகள. உஙகளுககு ஒரு கமாழிகபயரபபாளர 
லதை்்பபட்டால் அ்ரகளி்டம் கொல்லுஙகள. 

•  Medicines Line-ஐ 1300 633 424 என்ற 
இலககததைில் அ்ழககவும். கதைா்லலபெி ்ழியான 
கமாழிகபயரபபாள்ே இல்ெமாகப கபறறி்ட 
Translating and Interpreting லெ்்்ய(TIS) 131 450 
என்ற இலககததைில் அ்ழதது, உஙகள கமாழி்யக கூறி, 
Medicines Line-உ்டன் இ்ணககச் கொல்லுஙகள.

மருநதுக்ளப பாதுகாபபாக பயன்படுததைல்மருநதுக்ளப பாதுகாபபாக பயன்படுததைல்
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