
Tamoul
1. Accueil வருகை www.tralelho.fr

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
உஙக்ள் நிர்வாக இடுகையை உருவாக்க மற்றும ்உஙக்ள் கோப்பை உருவாக்க, வழங்குவதற்கு நன்றி:

Votre pièce d'identité ou votre passeport

உங்கள ்அடையாள அட்டை அல்லது பாஸ்போர்ட்

Votre carte Européenne de santé

உங்கள ்ஐரோப்பிய உடல்நலம ்அட்டை

Votre carte d'assurance privé

உங்கள ்தனிப்பட்ட காப்பீட்டு அட்டை

Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge

உங்கள ்வருகையின் ER செலவு உங்கள ்செலவில ்இருக்கும்

2. Votre attente உனக்காக காத்திருக்கிறேன்

En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.

இதற்கிடையில், சாப்பிட வேண்டாம,் குடிப்பேன் அல்லது புகைக்க வேண்டாம.்

Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui  vous donnera un antalgique.

உங்கள் ப  உ வாக்கப்பட்ட டன், ெச யரக்ள்  ன்னால் உள்ள  வப்  
நாற்கா களில்  ெசன் , உங்கள் ைற வ ம் வைர ல் உங்கைள அைழப்பர.்

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous 
appeleront dès que votre tour viendra. 

உங்கள் வ  அ கரிக் ம் என்றால் , நீங்கள் ஒ  வ  நிவாரணி ெகா க்க  ம் 
நரஸ்் ெதாடர்



3. Votre prise en charge avec l'IAO நர்ஸ் உடன ்உங்கள ்ஆதரவு

L'infirmier va vous poser un bracelet qui indique votre nom et votre prénom,
gardez le tout le temps de votre séjour aux urgences ou à l'hopital.

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de 
votre venue.

நீங்கள் ஒரு அமைதியான அறையில ்உட்கார்ந்து, அங்கே உங்கள ்
வருகைக்கான காரணத்தை தாவீதிற்கு விளக்கலாம்.

Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre 
dans le hall.

உங்களுடைய குடும்பத்தினர் உங்களுடன் பாதுகாப்புப் பகுதிக்கு வர முடியாது, 
அவர்கள ்மண்டபத்தில் காத்திருக்க வேண்டும.்

வீட்டிற்கு செவிலியரின் கேள்விகள ்கேட்கப்பட்டவுடன், மருத்துவரிடம் 
காத்திருக்கும ்ஒரு கவனிப்புப ்பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்வார.்

Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de 
soin pour attendre le médecin.

Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller 
avec une blouse de l'hopital.

மருத்துவரின் பரிசோதனையை எளிதாக்கும ்பொருட்டு, மருத்துவமனையின் ஒரு அங்கியை 
அலங்கரிக்க நர்ஸ ்உஙக்ளை கேட்கலாம.்

உங்கள ்பெயர் மற்றும் உங்கள ்முதல ்பெயரை குறிக்கும் ஒரு தாயத்தை 
அணியும்படி செவிலியர் உங்களிடம் கேட்க, அவசர அறையில் அல்லது 
மருத்துவமனையில ்உங்கள ்முழு நேரத்தையும ்வைத்திருக்கவும.்



4. La consultation médicale மருத்துவ ஆலோசனை

Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
இரத்த பரிசோதனையின ்பின்னர், இதன் விளைவாக 1:30 மணி நேரம ்ஆகும்.

உங்கள் உடல்நலத்ைத ெபா த் , ம த் வர் ல சமயங்களில் இரத்த பரிேசாதைன , 
ேர ேயா  அல்ல  ஸ்ேகனர ்ேபான்ற  பரிேசாதைனகைள  ேகடக்லாம் அல்ல  
உங்கைளக் காத் க்ெகாள்ளலாம் .

டாக்டர  ்ஸ்ேகன் ெசய்ய ம் னால், நாளில் ஸ்ேகன் ெசய்ய ேவண் ம் 
(அல்ல  இர ல் ), ஆனால் ல ேநரங்களில் ஸ்ேகனிங் ெசய்வ  ஒேர நாளில் 
ெசய்யப்ப ம், காத் ப்  ஒ  ல மணி ேநரம் நீ க் ம்.

டாக்டர  ்உங்க க்  அ ம யளிக் ம் வைர, சாப் ட அல்ல  ப்பைத நாங்கள் 
உங்களிடம் ேகட் ேறாம் , ல ேநரங்களில் உங்கள் வ ற் ல்  கா யாக  இ க்க 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள் ேறாம் .

Nous vous demandons de ne pas manger ou boire tant que le médecin ne vous y a pas 
autorisé, certains examens demandant de rester à jeun.

Si le médecin demande un scanner, vous aurez l'examen dans la journée (ou la nuit),  mais 
il y a parfois beaucoup de scanner a réaliser dans la même journée et l'attente peut durer 
quelques heures.

Selon votre état de santé, le médecin demandera parfois des soins, comme une prise de 
sang, un examen comme une radio ou un scanner, ou pourra demander de vous garder en 
observation pour surveiller votre état de santé.

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour 
approfondir votre examen.

ஒ  ம த் வ மாணவர் உங்கைள ஆய்  ெசய்  உங்கள் 
பரிேசாதைனக்  ேம ம் ேகள் கைள  ேகடக் வ வார்.


