Central East Centralized Diabetes Intake
(மத்திய கிழக்கு மையப் படுத்தப் பட்ட நீ ரிழிவு உள் ளெடுப் பு)
மத்திய கிழக்கு Centralized Diabetes Intake (மையப் படுத்தப் பட்ட நீ ர ிழிவு உள் ளெடுப் பு)
என்பது நீ ர ிழிவுடன் வாழ் பவர்களுக்கான அல் லது நீ ர ிழிவு ஏற் படுவதற் கான
ஆபத்துள் ளவர்களுக்கான சீரமைக்கப் பட்ட மற் றும் ஒருங் கிணைக்கப் பட்ட ஒரு
பர ிந்துரைப் புச் சேவையாகும் .
நீ ர ிழிவுடன் வாழும் அல் லது நீ ர ிழிவு ஏற் படுவதற் கான ஆபத்தில் இருக்கும் ந�ோயாளர்களை
Diabetes Education Programs (நீ ர ிழிவுக் கல் வித்திட்டம் , DEP) அல் லது மத்திய கிழக்கு
Centre for Complex Diabetes Careக்குத் (சிக்கலான நீ ர ிழிவுப் பராமர ிப்பு மையம் , CCDC)
த�ொடர்புபடுத்துவதற் காக மத்திய கிழக்கு Local Health Integration Network (Central East LHIN)ஆல்
Centralized Diabetes Intake (CDI) வழங் கப்படுகிறது.
DEP அல் லது CCDC சேவைகளுக்கான தேவையை மத்திய கிழக்கு LHIN CDI பராமர ிப் பு
ஒருங் கிணைப் பாளர் தீர்மான ிப் பார். இந்த நீ ர ிழிவுச் சேவைகளுக்கான மிகப்
ப�ொருத்தமான அமைவிடத்தை அந்த ந�ோயாளரும் பராமர ிப்பு ஒருங் கிணைப்பாளரும்
ஒன் றுசேர்ந்து தெர ிவுசெய் வார்கள்.

பின்வருவனவற் றுக்கான ப�ொருத்தமான அணுகலை CDI
வழங் குகிறது:
• Diabetes Education Programs (நீ ர ிழிவுக் கல் வித் திட்டங் கள் )
• Centre for Complex Diabetes Care (சிக்கலான நீ ர ிழிவுப் பராமர ிப்பு நிலையம்)
• மத்திய கிழக்கு Regional Cardiovascular Rehabilitation & Secondary Prevention Program (பிராந்திய
இதய-குருதிக்குழாய் புனர்வாழ் வு மற் றும் இரண்டாம் ந ிலைத் தடுப்பு திட்டம்)
• மத்திய கிழக்கு LHIN Home மற் றும் Community Care Services (சமூக பராமர ிப்புச் சேவைகள் )
• Community Support Services (சமூக ஆதரவுச் சேவைகள், உ+ம் . Meals on Wheels)
• Health Care Connect (ஆர�ோக்கியப் பராமர ிப்புத் த�ொடர்பு, த�ொடக்கப் பராமர ிப்பு வழங் குநர்
ஒருவருடன் த�ொடர்பற் றவர்களுக்கு)
• மத்திய கிழக்கு Self-Management Program (சுய மேலாண்மைத் திட்டம்)

DEP ஒன்றில் ந�ோயாளர் ஒருவர் பார்வையிடப் பட்டால் ,
அவர்களுக்கு பின்வருவனவற் றுக்கான அணுகல் இருக்கும் :
• நீ ர ிழிவுடன் வாழ் பவர்களுக்கு அல் லது நீ ர ிழிவு ஏற் படுவதற் கான ஆபத்தில்
இருப்பவர்களுக்கு அடிப்படை- இடைநிலையான நீ ர ிழிவுக் கல் விச் சேவைகள்
• குழுவாக வகுப்புகள் அல் லது தன ிப்பட்ட ஆல�ோசனை
• அவர்களுடைய நீ ர ிழிவு ந�ோயைத் தாமாக மேலாண்மைசெய் தல் மற் றும் நீ ர ிழிவுடன்
த�ொடர்பான பிரச்சினைகள் வருவதைத் தடுத்தல் /பிற�்போடல் பற் றிய கல் வி
• செவிலியர் ஒருவரையும் உணவுவல் லுநர் ஒருவரையும் க�ொண்ட நீ ர ிழிவுக் கல் விக்
(Diabetes Education) குழுக்கள்

CCDCக்கு ந�ோயாளர் ஒருவர் பர ிந்துரைக்கப் பட்டால் ,
அவர்களுக்கு பின்வருவனவற் றுக்கான அணுகல் இருக்கும் :
• Type 1 அல் லது Type 2 நீ ர ிழிவுடன் வாழும் சிக்கலான தேவைகள் உள்ள 18 அல் லது அதற் கு
மேற் பட்ட வயதுள்ள ந�ோயாளர்களுக்கான ஆதரவு
• நிபுணத்துவச் செவிலியர், உணவுவல் லுநர்கள், சமூக சேவகர்கள், செவிலியர் மற் றும்
மருந்தாளர்களைக் க�ொண்ட ஒரு நிபுணத்துவக் குழு
• பர ிந்துரைத்த மருத்துவர்/ நிபுணத்துவச் செவிலியருக்கு ஒழுங் கான இற் றைப்படுத்தல் கள்
வழங் கல்
• விடய மேலாண்மை மற் றும் சுய மேலாண்மை இலக்குகள் பூர்த்தியானதும் த�ொடக்கப்
பராமர ிப்பு வழங் குநர் மற் றும் நீ ர ிழிவுக் கல் வித் திட்டத்துடன் இணைந்த நிலைமாற் ற/
வெள ியேற் றத் திட்டமிடல்

Centralized Diabetes Intakeஐ எப் படி அணுகலாம் :
நீ ங் கள் ஓர் ஆர�ோக்கியப் பராமர ிப்பு வழங் குநராக இருந்தால் , மத்திய கிழக்கு LHIN Home and
Community Care வலைத்தளத்தின் தேடும் பட்டியில் CDI என உள்ள ிடுவதன் மூலம் Central East
Centralized Diabetes Intake பர ிந்துரைப் புப் படிவத்தைத் தயவுசெய் து பூர்த்திசெய் யுங் கள்.
healthcareathome.ca/centraleast/en
பூர்த்திசெய் த படிவத்தை த�ொலைநகலிடுங் கள் : 905-444-2544 அல் லது 1-844-731-2161.
ந�ோயாளர்கள், பராமர ிப்பாளர்கள் அல் லது ஆர�ோக்கியப் பராமர ிப்பு வழங் குநர்கள்,
பர ிந்துரைப்புக்கு வசதிசெய் யும் மத்திய கிழக்கு LHIN Home and Community Care
ஒருங் கிணைப்பாளர் ஒருவருடன் த�ொடர்புக�ொள்வதற் கு 1-888-997-9996ஐ அழைக்கலாம் .

மத்திய கிழக்கு LHIN

Centralized Diabetes Intake
த�ொலைபேசி: 1-888-997-9996	த�ொலைநகல் : 905-444-2544
கட்டணமற் ற த�ொலைநகல் : 1-844-731-2161

Diabetes Education Programsஇல் பங் குபற் றுவ�ோர்
Durham
• Brock Community Health Centre
• Charles H. Best Diabetes Centre
• Lakeridge Health, Ajax-Pickering, Bowmanville, Port Perry, and Whitby
• Markham Stouffville Hospital, Uxbridge
• Carea Community Health Centre

ஸ்காப�ோர�ோ
• Carefirst Seniors & Community Services Association
• Scarborough Centre for Healthy Communities
• TAIBU Community Health Centre
• Scarborough & Rouge Hospital - Centenary, Birchmount மற் றும் General அமைவிடங் கள்

வட கிழக்கு
• Campbellford Memorial Hospital
• Haliburton Highlands Health Services
• Port Hope Community Health Centre
• Ross Memorial Hospital
• Peterborough Regional Health Centre

மத்திய கிழக்கு CCDC பராமர ிப் பு வழங் கல் அமைவிடங் கள்
• Lakeridge Health Whitby
• Peterborough Regional Health Centre
• Scarborough & Rouge Hospital, General Campus

நீ ர ிழிவுடன் வாழும் ஒன்ராறிய�ோ
மக்கள ின் பராமர ிப் பை
மேம் படுத்துவதற் கான ஒன்ராறிய�ோ
மாகாணத்தின் நீ ர ிழிவு உத்திக்கு
ஆதரவள ிக்கும் மத்திய
கிழக்குப் பகுதியில் இருக்கும்
நீ ர ிழிவுப் பராமர ிப் பு மற் றும்
கல் வியை அணுகுவதற் கான
ஒருங் கிணைக்கப் பட்ட ,
ந�ோயாளரை மையப் படுத்திய
ஓர் அணுகுமுறையாக Centralized
Diabetes Intake உள் ளது.
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