யூர ோகைனைோலஜி துகைச் சிறப்புச் ரசகை (Urogynaecology

Subspecialty Service) பற்றிய

பபோதுமக்ைள் ைலந்தோய்வு

1. அறிமுைம்
பசய்ன்ட் ஜோர்ஜ்’ஸ் யூனிைர்சிட்டி ஹோஸ்பிட்டல்ஸ் ரேஷனல் பஹல்த் சர்வீஸ்

(NHS) ஃபவுண்ரடஷன்

(SGUH) ைழங்ைப்படும் யூர ோகைனைோலஜி துகைச் சிறப்புச் ரசகை திங்ைட்ைிழகம
ஜூன் 8, 2015 முதல் தற்ைோலிைமோை ேிறுத்திகைக்ைப்பட்டுள்ளது. தற்ைோலிைமோை ேிறுத்தி
ட் ஸ்ட்டோல்

கைக்ைப்பட்டுள்ளதற்ைோன ைோ ைங்ைகளயும், எதிர்ைோலத்தில் எங்ைளின் ரேோயோளிைளுக்கு இந்த
ரசகைகய
ைழங்குைதற்ைோன
முன்பமோழிவுைகளயும்
ைக யறுப்பது
இந்த
அறிக்கையின்
ரேோக்ைமோகும்.

2. முன்பமோழிைிற்ைோன பின்னைி
யூர ோகைனைோலஜி என்பது கூபைத்தள குகறபோட்கடக் பைோண்டுள்ள பபண்ைகளப் ப ோமோிப்பதற்ைோன
துகைச் சிறப்பு மைளிர் ேலைியல் ரசகையோகும். SGUH, பபண்ைளுக்ைோன ரசகைைள் இயக்ைைத்தின்
ஒரு துகைச் சிறப்பு ரசகையோை தீைி மூன்றோம்ைட்ட ைன்சல்டன்டோன யூர ோகைனைோலஜிஸ்ட்டோல்
ைழங்ைப்படும் ரசகைகய அளிக்ைிறது.

SGUHல் பின்ைரும் ேிகலைளுக்கு சிைிச்கசயளிக்ைப்படுைிறது
இ ண்டோம்ைட்ட தீைி ேிகலைள்:
 ஆ ம்ப சிறுேீப ோழுக்கு மற்றும் பிதுக்ைம்
 மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் சிறுேீப ோழுக்கு மற்றும் பிதுக்ைம்
 மைப்ரபறுக்குப் பின் கூபைத்தள பி ச்கனைள் மூன்றோம்ைட்ட தீைி ேிகலைள்:
 ஒருங்ைிகைந்த கூபைத்தள மருத்துைமகன
 சிக்ைலோன ேீர்ப்போகதயியல்
 ே ம்புசோர்ந்த ேீர்ப்போகதயியல்
 குழந்கதைள் ைளர் இளம்பருை மைளிர் ேலைியல்
இந்த ரசகைகய ைழங்குபைர் மற்றும் ஆதோிப்பைர்

1 x மருத்துைமகன தகலகம (முழுரே ம்)
2 x ைன்சல்டன்ட்ைள் (முழுரே ம்)
1 x துகை ேிபுைர் (முழுரே ம்)
2 x மருத்துைமகன ஆய்ைோளர் (முழுரே ம்)
2 x மருத்துைமகன பசைிலியர் ேிபுைர் (முழுரே ம்)
3 x ேிர்ைோைிைள் (முழுரே ம்)
3. மோற்றத்திற்ைோன ைோ ைம்
ரேோயோளிக்கு போதுைோப்போன ப ோமோிப்கப அளிப்பதற்கு உதவுைதற்ைோன மருத்துைமகன அளுகை
ஏற்போடுைளுள் ஒன்றோை இது இருக்கும் என்ைிற முக்ைியமோன ைோ ைத்தினோல் இந்த முன்பமோழிவு
ேியோயப்படுத்தப்படுைிறது.
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2014ன் துைக்ைத்தில், க் ோய்டன் யூனிைர்சிட்டி ஹோஸ்பிட்டல் NHS ட் ஸ்ட்டின் (CUH) மூத்த
யூர ோகைனைோலஜிஸ்ட் ைன்சல்டன்ட் இந்தப் பிோிவுக்கு தகலகம ைைிக்ைவும், இந்த பிோிைின் பிோிட்டிஷ்

(BSUG) ைிண்ைப்பத்தில் உதைவும், தகலகம ேிபுை ோை
பசயல்படவும், முடிவுைகள எடுப்பதற்கு பபோறுப்ரபற்ைவும் மருத்துைமகன இயக்குே ோை (CD)
பசோகசட்டி ஆஃப் யூர ோகைனைோலஜிஸ்ட்

பகுதிரே அடிப்பகடயில் ேியமிக்ைப்பட்டோர்.

2015ல் பைளிரயறியதோல் இந்த ரசகைகயத் பதோட முடியோமல்
ரபோனது. இந்தக் குழுைோல் அதன் BSUG (பிோிட்டிஷ் பசோகசட்டி ஆஃப் யூர ோகைனைோலஜிஸ்ட்)
ைிண்ைப்பத்கத முடிக்ை இயலோமலும் ரபோனது. BSUG அங்ைீைோ ம் சிறந்த ைழக்ைமோைக்
மருத்துைமகன இயக்குேர் ரம

ைருதப்படுைிறது.
உைந்த ேிர்ைைிப்கப உறுதிபசய்ய உதை சிைிச்கசக்கு முன், மிைவும் அதிைமோை பசயல்படும் சிறுேீர்ப்கப
மற்றும் அழுத்த சிறுேீர் ஒழுக்கு ஆைியைற்றிற்ைோன அகனத்து ஊடுறுவும் சிைிச்கசைளும்

MDTயில்

(மல்ட்டி-டிசிப்ளினோி குழு) ைலந்துக யோடப்பட ரைண்டும் என்று 2013 NICE சிறுேீப ோழுக்கு
ைழிைோட்டுதல் போிந்துக க்ைிறது. பைளிப்புற மருத்துைமகன இயக்குேர் (CD) இல்லோமல், பதோடர்
மருத்துைமகன

ஆளுகை,

தகலகம

மற்றும்

உறவு

பி ச்கனைள்

துகறக்குள்

தீர்க்ைப்படோமல்

இருப்பதோல், பிோிைின் உைந்த தகலகமகயயும், உள் MDTயின் திறமிக்ை பதைிகய முன்பனடுத்துச்
பசல்லவும் தகலகம மருத்துைர் யோரும் அந்த இடத்தில் இல்கல என்பது பதோிைிறது.
பதன் ரமற்கு லண்டன் பகுதியில் மருத்துைமகனத் தகலகம பதைிக்கு ஆட்ைகளச் ரசர்க்ை ரபோதுமோன
அனுபைமும் மூப்பும் உள்ள, யூர ோகைனைோலஜிஸ்ட் மோற்று ைன்சல்டன்ட் பலக பபண்ைளுக்ைோன
ரசகைைள் இயக்ைைம் திறனோய்வு பசய்தது. ஆயினும் பபோருத்தமோன ேபர்ைள் அகடயோளம்
ைோைப்படைில்கல. மூத்த மருத்துைமகனத் தகலகம இல்லோததோல் இந்த ரசகையில் எந்த மூத்த
மருத்துைோின் மருத்துைமகன ைண்ரைோட்டமும் ைிகடயோது. ரமலும், சிைிச்கசத் திட்டங்ைள்
ைலந்துக யோடப்பட்டு ஏற்றுக்பைோள்ளப்படும் பசயல்படத்தக்ை பலதுகற குழு சந்திப்கப (MDT) ேடத்த
இயலோது. எனரை, இதில் மருத்துைமகன ஆளுகை அபோயம் உள்ளது. ரமலும், இது தற்ரபோகதய
ைழிைோட்டுதல்ைளுக்கு இைங்ைி இல்கல.
புதிய போிந்துக ைளுக்கு ரசகை அளிப்பதற்ைோன மிைவும் ைழக்ைத்திற்கு மோறோன முடிகை ட் ஸ்ட்
எடுத்து, திங்ைட்ைிழகம, ஜூன் 8, 2015 முதல் மோற்று ப ோமோிப்பு ைழங்குேக ரேோயோளிைளுக்கு
அளிக்ை ரைண்டும். அது ைக , ைிருப்பத்ரதர்வுைள் மற்றும் ரசகைப் பற்றிய முழுகமயோன திறனோய்வு
இருக்கும்.

4. ரசகை தற்ைோலிை ேிறுத்தம்
அருைோகமயில் உள்ள ட் ஸ்டில் மருத்துைமகன தகலைர் இருப்போர் என்பதோல், இந்த ப ோமோிப்கபத்

CUHக்கு இந்த ரசகைகய இடமோற்றம் பசய்ைது சிறந்த ைோய்ப்போை இருக்கும் என்று
முடிவுபசய்யப்பட்டது. CUHல் யூர ோகைனைோலஜியின் துகைச் சிறப்பு பிோிவு, அதன் BSUG
பதோடர்ைதற்கு

அங்ைீைோ த்கத அகடந்துள்ளது. ரமலும், இது மோறுபட்ட, மிைவும் ேீடித்திருக்ைக்கூடிய பைியோளர்
முகறகயயும் பைோண்டுள்ளது.
இந்த தற்ைோலிை ேிறுத்தத்தோல் போதிக்ைப்படும் அகனத்து ரேோயோளிைளும் பதோடர்புக் பைோள்ளப்பட்டனர்,

CUHக்கு மோற்றப்படும் என்று கூறப்பட்டது. SGUHக்கு அைர்ைள் தற்ரபோது
பசல்ைது பதோடர்போை CUH அகமந்துள்ள இடம் குறித்து அைர்ைளுக்கு இருக்கும் சந்ரதைத்கத
பைளிப்படுத்தி பல ைடிதங்ைகள இந்த ரசகைப் பிோிவு பபற்றுள்ளது. CUHக்கு தங்ைளின் சிைிச்கசகய
அைர்ைளின் ப ோமோிப்பு

இடமோற்றிக் பைோள்ள ைிரும்போத ரேோயோளிைளுக்கு அந்தப் பகுதிக்குள் உள்ள மோற்று ைழங்குேர்ைள்
குறித்து

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அைர்ைளின்

பபோது
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மருத்துைர்

(GP) மூலமோை இைர்ைள்

போிந்துக க்ைப்படலோம். CUHல் ப ோமோிப்பு ஏற்போடு பதோடர்போை எந்த பி ச்கனயும் பதிவு
பசய்யப்படைில்கல. ேல்ல மோற்றீடோன த மோன ரசகை ஏற்போடு பசய்யப்பட்டுள்ளது என்பதில் ட் ஸ்ட்
ேம்பிக்கைக் பைோண்டுள்ளது. CUHக்கு ப ோமோிப்கப இடமோற்றம் பசய்ைது
ைடுகமயோன ேிைழ்வுைளும் பதிவு பசய்யப்படைில்கல.

பதோடர்போை

எந்த

5. பைியோளர் ைலந்தோய்வு
ரசகையின் திறனோய்கைத் பதோடர்ந்து, பின்ைரும் ைிருப்பத்ரதர்வுைள் போிசீலகன பசய்யப்பட்டன:


எதுவும் பசய்யோமல் இருப்பது - ரேோயோளிைளுக்கு ேோங்ைள் அளிக்கும் ப ோமோிப்பின் த த்கதயும்
போதுைோப்கபயும் சம சம் பசய்யோமல் துகைச் சிறப்பு யூர ோகைனைோலஜி ரசகைகய மீண்டும்
துைங்குைது உைந்த ைிருப்பத்ரதர்ைோை ைருதப்படைில்கல.



முழுரே மருத்துைமகன இயக்குேர் பதைிக்கு மோற்றீடு - முழு ரே CD பதைிக்கு மோற்றீடு
என்பது உைந்த ைிருப்பத்ரதர்ைோைக் ைருதப்படைில்கல. இதற்கு மற்ற துகைச் சிறப்பு
யூனிட்ைளுக்கு மு ண்போடோை ஆளுகை பபோறுப்பின் ஏற்ைத்தைோத எதிர்போர்ப்பு, இந்த பதைிக்கு
ேியமிப்பதற்கு இது ரபோன்ற ேபர்ைளின் ைிகடக்குந்தன்கம மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும்
ேிதிப்பற்றோக்குகறகய மீறிய இந்தப் பதைியின் பதோடர் பசலைழுத்தம் ஆைியகைதோன்
ைோ ைம்.
துகைச் சிறப்பு யூர ோகைனைோலஜி ரசகைகய மூடுைது - ைிரும்பும் ைிருப்பத்ரதர்ைோை
முன்பமோழியப்பட்டுள்ளது.



துகைச் சிறப்பு யூர ோகைனைோலஜி ரசகைைகள மூடுைது ட் ஸ்டின் மோற்ற ேிர்ைோைக் பைோள்கைக்கு
ஏற்ப ஒரு உள் பைியோளர் ைலந்தோய்ைோை ஜூகல
முன்பனடுத்துச் பசல்லப்பட்டுள்ளது.

29, 2015 முதல் ஆைஸ்டு 31, 2015 ைக

இந்த முன்பமோழிவு ரே டியோை போதிக்ைப்படும் பத்து பைியோளர்ைள் மற்றும் பி திேிதிைளுடனோன
ைிருப்பமுள்ளைர்ைள் எைரும் பங்ரைற்கும் சந்திப்புைளில் ைழங்ைப்பட்டது. ஐந்து பைியோளர்ைள், இந்த
முன்பமோழிவு எப்படி தங்ைளிடமும் துகறயிலும் தோக்ைத்கத ஏற்படுத்தும் என்பது பற்றி ைலந்துக யோட
தனிப்பட்ட சந்திப்புைள் ரைண்டுபமன்று ரைட்டுக் பைோண்டனர்.
பைியோளர் ைலந்தோய்ைிற்கு பதிலளிக்கும் ைகையில் இ ண்டு மோற்று முன்பமோழிவுைகள போதிக்ைப்பட்ட
பைியோளர்ைள் சமர்ப்பித்தனர்.

i. யூர ோகைனைோலஜி துகைச் சிறப்பு ரசகைப் பிோிவு பதோட ரைண்டுமோனோலும்,
இ ண்டு ைன்சல்டன்ட்ைளும் ைிோிைோன மைளிர் ேலைியல் ரசகையின் ஆளுகையின்
ைீழ் இ ண்டு தனித்தனி குழுக்ைளோை இயங்ை ரைண்டும்.

ii. யூர ோகைனைோலஜி துகைச் சிறப்பு ரசகை ஒருங்ைிகைந்த கூபைத் தள குகறபோடு
மற்றும்
சிறுேீக
அடக்குதல்
ரசகையோை
மீண்டும்
அகமக்ைப்படும்.
மருத்துைமகன இயக்குேோின் புதிய பதைி யூர ோகைனைோலஜி மற்றும் பபண்
சிறுேீோியல் ப ோமோிப்புக் குழு என இ ண்டிலும் தகலகம ைைிக்குமோறு இருக்கும்.
பைியோளர் ைலந்தோய்ைினோல் பபறப்பட்ட முடிவுைள்
சோத்தியமோன ைிருப்பத்ரதர்வுைளோை ட் ஸ்டோல் இந்த இ ண்டு மோற்று முன்பமோழிவுைளில் எதுவும்
ஆதோிக்ைப்படைில்கல. யூர ோகைனைோலஜி என்பது சிைிச்கச ைகையோை இல்லோமல் மைளிர் ேலைியலின்
துகைச் சிறப்புப் பிோிைோை உள்ளது, எனரை தனிப்பட்ட ைன்சல்டன்ட் குழு முகறயின் ைீழ்
ரேோயோளிைகள ேிர்ைைிக்ை இயலோது என்பதோல் முன்பமோழிவு (i) ஆதோிக்ைப்படைில்கல. துகைச்
சிறப்பு பிோிைோை யூர ோகைனைோலஜி தனிப்பட்ட ஆளுகை ஏற்போடுைகள ேிகறரைற்றி, ஒரு தனி
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பிோிைோை இயங்ை ரைண்டும். புதிய ரசகைகயத் துைங்ை உத்திப்பூர்ை திறரனோ, ைளஆதோ ங்ைரளோ
இல்லோததோல் முன்பமோழிவு (ii) ேீர்ப்போகதயியல் ப ோமோிப்புக் குழுைோல் ஆதோிக்ைப்படைில்கல.
துகைச் சிறப்புப் பிோிவு தற்ைோலிைமோை ேீக்ைப்பட்டுள்ளது.

6. முடிவு மற்றும் முன்பமோழிவு
யூர ோகைனைோலஜியின் துகைச் சிறப்பு பிோிைோல் குகறந்த பசலைில் உயர்த
ரசகைைகள
ைழங்ைக்கூடிய பிோிைோை இருக்ை இயலோது என்று ைருதப்படுைிறது. எனரை, இந்த யூனிட் மூடப்படுைிறது
என்றும், இந்த ரசகை ைசதிைள் CUHக்கு மோற்றப்படும் என்றும் முன்பமோழியப்பட்டுள்ளது.

7. பபோது ைலந்தோய்வு ேிைழ்முகற
பபோது ைலந்தோய்வு ேிைழ்முகறயின் ஒரு பகுதியோை துகைச் சிறப்பு/ பைளிப்புற பங்குதோ ோின் ரேோயோளி
பயனோள ோை பதிலளிக்ை உங்ைளுக்கு ைோய்ப்பளிப்பதற்ைோை இந்த முன்பமோழிவு ைழங்ைப்படுைிறது.
ைலந்தோய்வு ேீட்டிக்ைப்பட்டுள்ளது. இது அக்ரடோபர்

12 2015 அன்று துைங்ைியது. இது இப்ரபோது

4 2015 (உட்பட) அன்று முடிைகடயும். அகனத்து ைருத்துக்ைளும் மின்னஞ்சல் மூலமோை
consultation@stgeorges.nhs.ukக்கு
அனுப்பப்பட
ரைண்டும்.
பபோருள்
ைளத்தில்
யூர ோகைனைோலஜி (Urogynaecology) என்று எழுதவும்
டிசம்பர்

8. பசயலோக்ை ேிைழ்முகற மற்றும் முடிவு
இந்த ைோலத்தில் முன்பமோழிைிற்கு பதிலோைப் பபறப்பட்ட அகனத்து ைருத்துக்ைளும் ஏற்றைோறு
போிசீலகன பசய்யப்படும். இந்த ைலந்தோய்கை முடித்து, இதன் முடிகை
பைியோளர்ைளுக்கும் பபோதுமக்ைளுக்கும் ைழங்குைதுதோன் இதன் ரேோக்ைம்.
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