
 

 

 
மருத்துவப் பயிற்சிக்காக விரிவடைந்த புர ாஸ்ரைட் புற்றுர ாய் 

குறியீட்டு உபக ணம் (EPIC-CP) 
புர ாஸ்ரைட் புற்றுர ாய் வாழ்க்டகத் த ம் 

ந ோயோளி பெயர்:________________________________ ெிறந்த நததி:_________________________  
மருத்துவர்:________________________________________ வருகை நததி:_______________________  
ர ாயாளிகள்: ெின்வரும் நைள்விைளுக்கு, தகுந்த ெதிகை வட்டமிட்டு 
ெதிைளிக்ைவும். அகைத்து நைள்விைளும் கைந்த  ான்கு வா ங்களாக உங்ைள் 
சுைோதோர மற்றும் அறிகுறிைள் ெற்றி உள்ளை. 
ஒவ்வவாரு ரகள்விக்கும் ஒரு பதிடைத் ரதர்ந்வதடுக்கவும்: 
1. வமாத்தத்தில், உங்கள் சிறு ீர் வசயல்பாட்டில் சிக்கல் எந்த அளவு இருந்தது? 
சிக்ைல் இல்கை மிைச் சிறிய சிக்ைல் சிறிய சிக்ைல் மிதமோை சிக்ைல் பெரிய சிக்ைல் 

 
2. பின்வருவனவற்றில் எது உங்கள் சிறு ீர் கட்டுப்பாட்டை சிறப்பாக விளக்குகிறது? 

0-பமோத்த 
ைட்டுப்ெோடு 

1-அவ்வப்நெோது சிறு 
சிறு துளிைளோைக் 

ைசிைிறது 

2-அடிக்ைடி சிறு 
சிறு துளிைளோைக் 

ைசிைிறது 

4-சிறு ீர் ைட்டுப்ெோடு இல்கை  

3. சிறு ீர் கசிவிற்காக ஒரு  ாளில் எத்தடன ரபட்கள் அல்ைது வபரியவர்களுக்கான 
ையபர்கடளப் பயன்படுத்துகிறரீ்கள்? 

0-
ெயன்ெடுத்தவில்

கை 

1-ஒரு  ோகளக்கு ஒரு 
நெட் 

2-ஒரு  ோகளக்கு 
இரண்டு நெட்ைள் 

4-மூன்று அல்ைது அதற்கு 
நமற்ெட்ட நெட்ைள் 

 

4. சிறு ீர் வசாட்ைாகக் கசிதல் அல்ைது கசியும் சிக்கல் உங்களுக்கு இருந்தது எனில், 
அது எந்த அளவு வபரிய சிக்கைாக இருந்தது? 
0-சிக்ைல் இல்கை 1-மிைச் சிறிய சிக்ைல் 2-சிறிய சிக்ைல் 3-மிதமோை சிக்ைல் 4-பெரிய சிக்ைல்  

மருத்துவ  ிபுணர்கள்: சிறு ீர் அைங்காடம அறிகுறி ஸ்ரகாட க் ைணக்ைிட 
நைள்விைள் 2-4 இைிருந்து ெதில்ைகளச் நசர்க்ைவும் (பமோத்த ஸ்நைோர் 12 என்ற 
ைணக்ைில்) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. பின்வரும் சிக்கல்களில் ஏரதனும் உங்களுக்கு இருந்தது எனில், அது ஒவ்வவான்றும் 
எவ்வளவு வபரிய சிக்கைாக இருந்தது? 
 சிக்ைல் 

இல்கை 
மிைச் சிறிய 

சிக்ைல் 
சிறிய சிக்ைல் மிதமோை 

சிக்ைல் 
பெரிய 
சிக்ைல் 

 

A. சிறு ீர் ைழிக்கும் நெோது வைி 
அல்ைது எரிச்சல் 

0 1 2 3 4  

b. ெைவைீமோை சிறு ீர் ெோய்ச்சல் / 
சிறு ீர்ப்கெ முழுகமயோை 
ைோைியோைோகம 

0 1 2 3 4  

c. அடிக்ைடி சிறு ீர் ைழிக்ை 
நவண்டியிருப்ெது 

0 1 2 3 4  

மருத்துவ  ிபுணர்கள்: சிறு ீர் எரிச்சல் / அடைப்பு அறிகுறி ஸ்ரகார் (பமோத்த ஸ்நைோர் 12 
என்ற ைணக்ைில்) ைணக்ைிட நைள்விைள் 5a-5c இைிருந்து ெதில்ைகளச் ரசர்க்கவும் 

 

 
6. பின்வரும் சிக்கல்களில் ஏரதனும் உங்களுக்கு இருந்தது எனில், அது ஒவ்வவான்றும் 
எவ்வளவு வபரிய சிக்கைாக இருந்தது? 
 சிக்ைல் 

இல்கை 
மிைச் சிறிய 

சிக்ைல் 
சிறிய சிக்ைல் மிதமோை 

சிக்ைல் 
பெரிய 
சிக்ைல் 

 

a. மைக்குடல் வைி அல்ைது 
மைம் ைழிக்கும் அவசரம் 

0 1 2 3 4  

b. மைம் ைழித்தல் அதிைரிப்பு 0 1 2 3 4  
c. மைங்ைழித்தைின் 
ஒட்டுபமோத்தமோை ெிரச்சிகைைள் 

0 1 2 3 4  

d. மைத்துடன் இரத்தம் 
பவளிநயறுதல் 

0 1 2 3 4  

மருத்துவ  ிபுணர்கள்: குைல் அறிகுறி ஸ்ரகார் (பமோத்த ஸ்நைோர் 12 என்ற 
ைணக்ைில்) ைணக்ைிட நைள்விைள் 6a,b,d இைிருந்து ெதில்ைகளச் ரசர்க்கவும் 

 

 
7. புணர்ச்சிப் ப வச ிடை (உைலுறவின் உச்ச ிடை) அடையக்கூடிய உங்கள் திறடன 
எப்படி மதிப்பிடுவரீ்கள்? 

0-மிைவும்  
 ன்று 

1- ன்று 2-நெோதுமோை 
அளவு 

3-நமோசம் 4-மிை நமோசமோைது 
முதல் இல்ைநவ 

இல்கை என்ெது வகர 

 

 
8. உங்கள் விடறப்பின் இயல்பான த த்டத எப்படி விவரிப்பீர்கள்? 
0-உடலுறவுக்குப் 
நெோதுமோைது 

1-சுயஇன்ெம் மற்றும் 
ஃநெோர்ெிநள (ெோைியல் 
சீண்டல்) ஆைியவற்றுக்குப் 
நெோதுமோைது 

2-எந்த ெோைியல் 
பசயல்ெோட்டுக்கும் 
நெோதுமோை அளவு 
உறுதியோை இல்கை 

4-உறுதிநய 
இல்கை 

 

 
 
 



 

 

9. வமாத்தத்தில், உங்கள் பாைியல் வசயல்பாட்டில் ஒரு சிக்கல் அல்ைது பாைியல் 
வசயல்பாடு குடறவு என்பது எந்த அளவு உள்ளது? 
0-சிக்ைல் இல்கை 1-மிைச் சிறிய சிக்ைல் 2-சிறிய சிக்ைல் 3-மிதமோை சிக்ைல் 4-பெரிய சிக்ைல்  

 
10. பின்வரும் சிக்கல்களில் ஏரதனும் உங்களுக்கு இருந்தது எனில், அது ஒவ்வவான்றும் 
எவ்வளவு வபரிய சிக்கைாக இருந்தது? 
 சிக்ைல் 

இல்கை 
மிைச் சிறிய 

சிக்ைல் 
சிறிய சிக்ைல் மிதமோை 

சிக்ைல் 
பெரிய 
சிக்ைல் 

 

a.திடீர் பவப்ெமோதல் (ஹோட் 
ஃெிளோஷ்) அல்ைது மோர்ெைம் 
பமன்கமயோதல் /விரிவகடதல் 

0 1 2 3 4  

b. மைச்நசோர்வோை உணர்தல் 0 1 2 3 4  
c. ஆற்றல் இல்ைோகம 0 1 2 3 4  

மருத்துவ  ிபுணர்கள்: உயி ாற்றல் / ஹார்ரமான் (அறிகுறி ஸ்ரகார்) ைணக்ைிட 
நைள்விைள் 10a-10c இைிருந்து ெதில்ைகளச் ரசர்க்கவும் 

 

 
மருத்துவ  ிபுணர்கள்: ஒட்டுவமாத்த புர ாஸ்ரைட் புற்றுர ாய் வாழ்க்டகத் த  
ஸ்ரகார் (பமோத்த ஸ்நைோர் 60 என்ற ைணக்ைில்) ைணக்ைிட ஐந்து படோகமன் சுருக்ை 
ஸ்நைோர்ைகளச் ரசர்க்கவும் 

 

 


