
ABN 84 001 363 766 

தபால் விலாசம் தபால் விலாசம் 
GPO Box 9824, 
Sydney NSW 2001

உதவி அைழப்� உதவி அைழப்� 
1300 342 238

  ஆஸ்திேர�ய 
தரநியம �ர்�ைனப் 
ெபா�ட்க�க்கான 
ெகாள்கலன்

  தி�காண ி ���டன் 
�ைளக்க ��யாத 
ப ிளாஸ்�க் ெகாள்கலன்

  கண்ணா� மற்�ம் 
காட்ேபாட் 
ெபட்�கள் ச ிபாா ி� 
ெசய்யப்ப�வதில்ைலெசய்யப்ப�வதில்ைல

  தகரப் ெபட்�கள் ச ிபாா ி� 
ெசய்யப்ப�வதில்ைலெசய்யப்ப�வதில்ைல

  ப ிளாஸ்�க் 
ெமன்பானம்/தண்ணீர் 
ேபாத்தல்கள் ச ிபாா ி� 
ெசய்யப்ப�வதில்ைலெசய்யப்ப�வதில்ைல
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�ர்�ைனப் ெபா�ட்கைள 
�ப்ைபத் ெதாட்�யில் 
�சேவண்டாம்.

PHARMACY

(Not all pharmacies)

HOSPITAL

COMMUNITY
SHARPS
DISPOSAL



உங்கள� �ர்�ைனப் ெபா�ட்கைள உங்கள� �ர்�ைனப் ெபா�ட்கைள 
அப்�றப்ப�த்த��யாத இடங்கள்:அப்�றப்ப�த்த��யாத இடங்கள்:

ச ிறந்த ேசைவகைள வழங்�வதற்� எமக்� 
உத�ம் �கமாக  

https://diabetesnsw.syd1.qualtrics.com/jfe/
form/SV_0SARHeHYDObzo5T

இல் �ர்�ைனப் ெபா�ட்க�க்கான ஆய்விைனப் 
�ர்த்தி ெசய்ய�ம்.

உங்களிடம் இ�க்�ம் �ர்�ைனப் உங்களிடம் இ�க்�ம் �ர்�ைனப் 
ெபா�ட்கைளஎங்ேக அப்�றப்ப�த்�வ�:ெபா�ட்கைளஎங்ேக அப்�றப்ப�த்�வ�:











பங்�ெகாள்�ம் 
ம�ந்தகங்கள்

ைவத்தியசாைல

ச�க �ர்�ைனப் 
ெபா�ள் 
அப்�றப்ப�த்தல்

சர்க்கைர சர்க்கைர 
வியாதிக்கான வியாதிக்கான 
�ர்�ைனப் �ர்�ைனப் 
ெபா�ட்கைளப் ெபா�ட்கைளப் 
பா�காப்பாக பா�காப்பாக 
அப்�றப்ப�த்�தல்அப்�றப்ப�த்�தல்
நீங்கள் ெதாிந்�ெகாள்ள 
ேவண்�யைவ

உங்கள� �ர்�ைனப் ெபா�ட்கள் ஒ� உங்கள� �ர்�ைனப் ெபா�ட்கள் ஒ� 
க�னமான பிளாஸ்�க் ெகாள்கலனில் க�னமான பிளாஸ்�க் ெகாள்கலனில் 

பா�காக்கப்ப�வைத எப்ேபா�ம் பா�காக்கப்ப�வைத எப்ேபா�ம் 
நிச்சயப்ப�த்திக்ெகாள்ள�ம், உதாரணமாக:நிச்சயப்ப�த்திக்ெகாள்ள�ம், உதாரணமாக:

https://diabetesnsw.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SARHeHYDObzo5T


ச�க �ர்�ைனப் ெபா�ட்கள் ச�க �ர்�ைனப் ெபா�ட்கள் 
என்றால் என்ன?என்றால் என்ன?

�� அல்ல� ஆஸ்பத்திா ி ேபான்ற �ைறசார் ம�த்�வ 
ேசைவயாற்�ம் ெவள ியிடங்கள ில் பாவிக்கப்ப�ம் 
ேதா�க்�ள் ெச�த்�வற்கான ம�த்�வக் க�விகள் 
ச�க �ா ியெபா�ட்கள் எனப்ப�ம்.

என� உள்�ர் �ர்�ைனப் ெபா�ட்கள் 
��ம் இடம் எங்�ள்ள�?

ச�கத்ேதார் தம� �ா ியெபா�ட்கைள ��வதற்� 
உங்கள் அ�காைமயில் இ�க்�ம் இடத்ைதச் 

சா ியாகக் கண்டறிய அல்ல� ேம�ம் தகவல்கைளப் 
ெபற்�க்ெகாள்ள, க்�ப் ேபாய்ப் பா�ங்கள்.

பா�காப்பான �ா ியெபா�ட்கள் (Safe Sharps) 
இைணயத்தளத்தில் தங்க�க்� அ�காைமயில் 

இ�க்�ம் பா�காப்பாக �ா ியெபா�ட்கைள 
அப்�றப்ப�த்�வதற்கான இடங்கள், 

அவ்விடத்திற்�ப்ேபாவதற்கான வழி�ைறகள் 
மற்�ம்  அ�வலக ேநரங்கைள நீங்கள் பார்க்கலாம்.

1300 342 2381300 342 238 இ�ம் Diabetes NSW & ACT ஐ 
அைழக்க ���ம் அல்ல� ேமலதிக தகவல்க�க்காக 

உங்கள� உள்�ர் க�ன்ச ிைல அைழக்க�ம் 

ெபா ியளவிலான ெகாள்கலன்கைள ஏற்�க்ெகாள்�ம் 
‘உள்�ர் அப்�றப்ப�த்�ம் இடவசதி’ �டன் 

சா ிபார்க்க�ம்.

ச�க �ர்�ைனப் ெபா�ட்கைளப் பா�காப்பாக 
அகற்�வ� ஏைனேயா�க்�ம், �ற்றாட�க்�ம் 

ஊ� விைழவிக்�ம் அபாயத்ைதக் 
�ைறவைடயச் ெசய்கிற�

diabetesshop.com இடமி�ந்� 
ச�க �ர்�ைனப்ெபா�ட்கைள 

அப்�றப்ப�த்�ம் ெகாள்கலன்களின் ஒ� 
ெதா�திையப் ெபற்�க்ெகாள்ளலாம்.

என� ‘ச�க �ர்�ைனப் ெபா�ட்கைள’ 
நான் அகற்�வ� எவ்வா�?

ஒ� ெபா�த்தமான ெகாள்கலன ில் �ர்�ைனப் 
ெபா�ட்கைள ைவ�ங்கள். கீ�ள்ள இடங்கள ில் 
மாத்திரம் ஊச ிகள் அடங்கிய ெகாள்கலன்கைள 
அப்�றப்ப�த்த�ம்:

ெபா� ைவத்தியசாைலகள்

பங்�ெகாள்�ம் ம�ந்�ச்சாைலகள்

ச�க �ர்�ைனப் ெபா�ட்கள் ��ம் ெதாட்�கள்

அவற்�ள் அடங்�பைவ:அவற்�ள் அடங்�பைவ:

ஊச ி 
ம�ந்�ெச�த்�ம் 
�ழல்கள்.

ேபனா ஊச ிகள்

ரணச ிகிச்ைசக் கத்திகள் 
(விரல் �த்�ச ி)

இன்��ன் ெச�த்�ம் பம்பித் 
ெதா�தியின் ெகன்�லா 
உட்ெச�த்தல் ஊச ிகள்

‘�பிேர �யாதீன ஒள ித்ெதறிப்� 
கண்காண ிப்� க�வி’ (Libre Flash 
Freestyle Monitor equipment)

�ர்�ைனப் ெபா�ட்கைள 
எவ்வா� ேசகா ிப்ப�:

  த ி�காண ி ���டனான 
�ைளக்க��யாத 
ப ிளாஸ்�க் ெகாள்கலன்

  ஆஸ்திேர�ய தரநியம �ர்�ைனப் 
ெபா�ட்கள் ெகாள்கலன்

www.safesharps.org.au


