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"இறுதி காலகட்டம்" என்பது இறப்புக்கு சற்று முன்பான 
காலகட்டத்தக் குறிக்கும். இது ்பல மணி நேரஙகள் முதல் 
சில ோடகள் வ்ர உள்்ள காலகட்டத்தக் குறிக்கும். உஙக்ளின 
அனபுக்கு உகநதவருக்கு ேீஙகள் வி்்ட ககாடுக்க தயார் 
கசய்கயில், அநத கசயல்மு்ற எப்்படி இருக்கும் என்ப்த 
இநத சிற்நறடு வி்ளக்கும். இநதக் காலகட்டத்த புரிநது 
ககாள்வதற்கான வழிகாடடுதலுக்கு உஙக்ளின மருததுவர்/ 
தாதியர்/ சமூகப்்பணியா்ளர் அல்லது இதர உ்டல்ேல ்பராமரிப்பு 

கதாழில்மு்றயா்ள்ர அணுக தயஙகாதீர்கள்.

இறுதிக் காலகட்டத்தப் புரிந்து 
ககாள்ளுதல்
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இறுதி காலகட்டத்த நாம் அ்்டந்து விட்்டாம் 
என்ப்த எப்்படிப் புரிந்து ககாள்வது?

தஙக்ளது இறுதிக் கட்டத்த கேருஙகு்கயில் உஙக்ளின அனபுக்குரியவர் 
கு்றவாகச் சாப்்பிடுவார், அதிகமாகத தூஙகுவார், மற்றும் ஒருகாலததில் 
மகிழச்சி ககாண்ட கசயல்்பாடுக்ளில் ஆர்வம் இழப்்பார். இறுதியாக, 
அவர் சாப்்பிடுவ்த, குடிப்்ப்த மற்றும் ந்பசுவ்த ேிறுததிவிடுவார்.

ோம் கவனிக்க நவணடிய உ்டல்ரீதியான அறிகுறிகள்:

கு்ைந்திருக்கும் உ்டல் கவப்்பநி்ல — ்க கால்கள் 
கதாடுவதற்கு கு்ளிர்வாக இருக்கும், குறிப்்பாக ்க மற்றும் 
கால் விரல்கள்.

்�ாடலிங் (சரீறை நிைம்) — உள்்ளங்க மற்றும் கால் 
்பாதஙக்ளில் ஊதா ேீல ேிறம் நதானறுவது.

அயர்சசி — உஙக்ளது அனபுக்குரியவர் மிகுநத தூக்கததில் 
இருப்்பதாக உணர்வார் அதது்டன அவரால் உஙகளுக்கு 
்பதில்ளிக்க முடியாது

தளரவான நாடிததுடிப்பு — அவர்க்ளின ோடிததுடிப்பு மிகவும் 
த்ளர்வாக இருக்கும் அல்லது உணரநவ கூ்ட முடியாது.  
உஙக்ளது உ்டல்ேலப் ்பராமரிப்பு கதாழில்மு்றயா்ளர் இது 
ே்டக்கும் க்பாழுது உஙக்ளி்டம் இ்தத கதரிவிக்க முடியும்.

சாப்்பி்டா�ல் இருததல் — அவரது உ்டல் அ்மப்புகள் 
த்ளர்வ்்டவதால் உஙகள் அனபுக்குரியவருக்கு உணவில் 
து்ளியும் ஆர்வம் இல்லாமல் ந்பாகலாம். நமலும், உண்ட 
உணவு வயிற்றில் அகசௌகரியம் ஏற்்படுததலாம்.

ஆனாலும், உஙகள் அனபுக்குரியவர் விழிததுக் 
ககாணடிருநதால், ேீஙகள் அவருக்கு சிறிய நதக்கரணடியில் 
அவருக்கு விருப்்பமான உணவு அல்லது ்பானஙக்்ள ஊடடி 
வி்டலாம், அவர் அ்த சு்வததுச் சாப்்பி்டலாம். அவர் 
அயர்வாக இருநதால் ஊட்ட நவண்டாம், ஏகனனறால் ்பானம்/
உணவு அவருக்கு பு்ரநயறி வி்டக்கூடும்
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குழப்்பம் — உஙக்ளது அனபுக்குரியவர் அ்மதியற்று மற்றும் 
அகசௌகரியமாக இருப்்பதாகத நதானறலாம், தஙக்ளின 
்படுக்்கயில் அவர்கள் இருப்புக் ககாள்்ளாமல் தவிக்கலாம், 
்கக்ளால் ்ச்ககள் கசயயலாம் அல்லது கத்ளிவற்ற 
மு்றயில் ந்பசலாம். ஆனாலும், இறக்கும் ே்பர்கள் 
அ்னவருக்கும் குழப்்பம் ஏற்்படும் என்பதில்்ல

சுவாசிக்கும் மு்ையில் �ாறைம் — அவர்க்ளின த்சகள் 
த்ளர்வதால், உஙக்ளது அனபுக்குரியவர் வா்யத 
திறநது சுவாசிப்்பார். சிலரின சுவாசம் ஆழமாகவும் 
நவகமாகவும் இருநது நமநலாட்டமாக மாறலாம். ஆழமான 
நவகமான சுவாசம் இ்்டயில் சிறிது ேினறு மீணடும் 
கதா்டரலாம். க்பாதுவாக அவர்களுக்கு சுவாச மு்றயில் 
உள்்ள மாற்றஙகள் கதரிவதில்்ல, அவர்கள் அ்த 
க்பாருட்படுததுவதில்்ல.

இறுதி தருணஙக்ளில், இரதத அழுததம் மற்றும் ்பிராணவாயு ேி்ல 
அசாதாரணமாக இருக்கும் எனறு எதிர்்பார்க்கப்்படுகிறது. இநதக் 
கட்டததில், அடிக்கடி ்பரிநசாத்ன கசயவது உதவாது. உஙக்ளின 
அனபுக்குரியவ்ர கசௌகரியமாக ்வததிருப்்பது அ்த வி்ட 
முக்கியம்.

களகளப்பு — உஙக்ளது அனபுக்குரியவர் சுவாசிக்கும் ந்பாது 
சில க்ளக்ளப்பு சததஙக்்ள ேீஙகள் நகடகக்கூடும். எச்சில் 
முழுஙகும் ஆற்ற்ல அவர்கள் இழநது விட்டதால் இது 
ேிகழகிறது. க்பாதுவாக இறக்கும் தருவாயில் உள்்ள ே்பர் 
இ்த உணர்வதில்்ல.
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அவருக்கு அருகில் இருந்து நான எனன 
கசயயலாம்?

 �ன ஆறுதல் அளியுங்கள்
உஙகள் அனபுக்குரியவரின ்கக்்ள ்பற்றிக் ககாணடு, 
கமன்மயாக அவர் காதுக்குள் ந்பசுஙகள். ேீஙகள் அவர் அருகில் 
இருப்்ப்தயும், ்பராமரிததுக் ககாள்வ்தயும் சிறிய, எ்ளிய 
வாக்கியஙக்ளில் கூறுஙகள்.

அன்றக்கு எனன கிழ்ம, எனன நேரம், உஙகள் வாழக்்கயில் 
எனன ே்டக்கிறது என்ப்த உஙக்ளது அனபுக்குரியவரி்டம் 
கூறுவதன மூலம் அவ்ர ேி்ல்படுததுஙகள். ேீஙகள் 
அவர்களு்டன நசர்நது க்டநதகாலத்த ்பற்றி ேி்னததுப் 
்பார்க்கலாம்.

உஙக்ளின உணர்வுக்்ளயும் ேீஙகள் அவரி்டம் கதரிவிக்க 
விரும்்பலாம். ேீஙகள் கூற விரும்்பக்கூடிய ோனகு முக்கிய 
விஷயஙகள்:

தயவுகசயது என்ன மனனியுஙகள்
ோன உஙக்்ள மனனிததுவிடந்டன
ேனறி
ோன உஙக்்ள நேசிக்கிநறன

 இ்ச/்பிராரதத்ன
உஙகள் அனபுக்குரியவர் விரும்்பினால், அ்றயில் அ்மதியூடடும் 
இ்ச அல்லது அவருக்கு விருப்்பமான இ்ச்ய ஒலிக்கலாம். 
ஆனமிக ேம்்பிக்்கயூடடும் க்பாருடடு ்பிரார்தத்னக்்ளயும் 
வாசிக்கலாம்.

 �சாஜ்
இநதக் காலகட்டததில் உஙகள் அனபுக்குரியவர் மசா்ை 
விரும்்பலாம். அவர்க்ளின வழக்கமான மாய்ஸச்ரசர் 
கிரீம் கமன்மயாகத நதாலில் த்டவலாம். ஆனாலும், 
மசாஜ் கசயவதற்கு முனபு உஙக்ளின உ்டல்ேல ்பராமரிப்பு 
கதாழில்மு்றயா்ளரு்டன கலநதாநலாசிக்கவும்.
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 வாய ்பரா�ரிப்பு
உஙக்ளின அனபுக்குரியவரின வாய உலர்நதிருப்்ப்த 
கவனிததால்,வாய மாய்ஸச்ரசர் கிரீம் த்டவவும். இ்த 
கசயயத கதரியவில்்ல எனறால் உஙக்ளின உ்டல்ேல ்பராமரிப்பு 
கதாழில்மு்றயா்ளரு்டன கலநதாநலாசிக்கவும். அவர்க்ளின 
வா்ய சுததமாகவும் புததுணர்ச்சியு்டனும் ்வததிருப்்பது 
அவர்க்ளின ேல்ன நமம்்படுததும்.

 கண் ்பரா�ரிப்பு
கணகள் உலர்வ்தத தடுக்க மு்றயாக கண கைல் த்டவவும்.

எநதக் கட்டததிலாவது உஙகள் அனபுக்குரியவர் அகசௌகரியமாக 
இருப்்பதாகத நதானறினால், அவர்க்ளின உ்டல்ேல ்பராமரிப்பு 
கதாழில்மு்றயா்ளர்களுக்குத கதரிவிக்கவும். அல்லது வடீடில் உள்்ள 
்பராமரிப்்பா்ளருக்கு எனன கசயவது எனறு கதரியவில்்ல எனறால், 
ஆநலாச்னக்கு அவர்கள் இல்லப் ்பராமரிப்பு தாதிய்ர அணுகலாம்.

இந்தக் கட்டததில் நான கவனிக்க ்வண்டிய 
சில ந்்டமு்ை விஷயங்கள் எனன?

குடும்்ப �ருததுவரின கதா்டரபு எண்்ணை ்கவசம் 
்வததிருங்கள்
உஙக்ளின அனபுக்குரியவர் வடீடில் இறநதுவிட்டால், அவரின 
இறப்்்ப உறுதிகசயவதற்கு மருததுவர் ஒருவர் நசாத்ன 
நமற்ககாணடி்ட நவணடும். அதனால் அனபுக்குரியவர் இறுதி 
காலகட்டத்த கேருஙகும்ந்பாது, மருததுவரி்டம் அ்தப் 
்பற்றி கதரிவிப்்பது உகநதது. இறப்பு ேிகழநததும், மருததுவர் 
இல்லததிற்கு வர முடியுமா என்ப்த நகடடுக்ககாள்ளுஙகள். 
இதற்கு இரு மருததுவர்க்ளின கதா்டர்பு எணக்்ள ்கவசம் 
்வததிருஙகள்.

க்பட்டக நிறுவனததின கதா்டரபு ்வததிருங்கள் 
உஙக்ளின அனபுக்குரியவர் மிகவும் நோயவாயப்்படடு ந்பாவதற்கு 
முனந்ப, க்பட்டக ேிறுவன ்பிரதிேிதியு்டன கசயயப்்படும் 
விவாதஙக்ளில் தன்ன ஈடு்படுததிக் ககாள்்ள அவர் விரும்்பினால், 
அது தான சிறப்்பானது. இறுதிச் ச்டஙகில் அவரது விருப்்பஙகள் 
ேி்றநவற்றப்்படடிருப்்ப்த இது உறுதிப்்படுததும். ஆயினும், 
உஙக்ளின அனபுக்குரியவர் இறக்கும் ேிகழவில் இருநதால் 
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  நீங்களும் முக்கியம் தான 

நோய கண்டறிவது முதல் இறுதி ோடகள் வ்ரயான ்பயணம் 
மிகவும் கடினமானது. விழிப்பு்டன இருக்க நவணடும் எனறு ேீஙகள் 
ேி்னக்கும் அநத நேரததில், உஙக்்ள ்பராமரிததுக் ககாள்வதும் 
முக்கியம். இவற்்ற ேி்னவில் ககாள்ளுஙகள்:

ேி்றய ேீர் குடியுஙகள்
ேனறாக ஆநராக்கியமான உண்வ சாப்்பிடுஙகள்
ந்பாதுமான தூக்கம் க்பறுஙகள். நத்வப்்பட்டால், மற்ற குடும்்ப 
உறுப்்பினர்கள்  அல்லது ேண்பர்களு்டன இ்டமாற்றம் கசயது 
ககாள்ளுஙகள்
ேீஙகள் ஓயகவடுததுக் ககாள்்ளவும் ஆசுவாசப்்படுததிக் 
ககாள்்ளவும் சிறிது நேரம் எடுததுக் ககாள்ளுஙகள்

அன்பிற்குரியவரின இறுதி சுவாசம் வ்ர உ்டனிருக்க நவணடுகமனறு 
்பலர் விழிப்பு்டன இருநதாலும், ோம் சற்று கண அயரும் ந்பாது, 
கழிப்்ப்ற கசனறிருக்கும் ந்பாது அல்லது ஒரு ேிமி்டம் ்படுக்்க்ய 
விடடு அகலும் ந்பாது, அநத கணததில் ேமது அனபுக்குரியவர் 
சததமில்லாமல் ேம்்ம விடடுச் கசல்லக்கூடும். ேம்மால் வி்ளக்க 
முடியாமல் ந்பாகலாம், ஆனால் உஙக்ளின அனபுக்குரியவரின இறுதி 
்பயணததில் அவரு்டன கசலவிட்ட அரிய தருணஙக்்ள ேி்னததுப் 
்பார்தது அ்மதி ககாள்ளுஙகள்.

உஙகள் விருப்்பமான ேிறுவனத்த ேீஙகள் நதர்வு கசயயலாம். 
விவாதஙக்ளில் தன்ன ஈடு்படுததிக் ககாள்்ள அவர் விரும்்பினால், 
அது தான சிறப்்பானது எனகனனன விருப்்பதநதர்வுகள் உள்்ளன 
என்ப்த அறிய சில குடும்்பஙகள் விரும்்பலாம்.

க்பாறுப்புக்ள ்பிரிததுக் ககாடுததல்
இறப்்பின ேிகழவில் கசயய நவணடிய சில க்ட்மக்்ளயும் 
கசயல்க்்ளயும் குடும்்பததாருக்கும் ேண்பர்களுக்கும் 
முனனதாகநவ ்பிரிததுக் ககாடுக்க ேீஙகள் விரும்்பலாம், 
உதாரணமாக, தஙக்ளின குடும்்ப உறுப்்பினர்/ேண்பர் இறநத 
கசயதி்ய சில குடும்்பஙகளுக்கு அல்லது ேண்பர்களுக்கு 
கதரிவிததல், தஙக்ளின ஆனமிக த்லவருக்கு கதரிவிததல், 
க்பட்டக ேிறுவனத்த அ்ழததல், இறப்்்பப் ்பதிவு கசயதல் 
ந்பானற்வ.
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ந�து அனபுக்குரியவர இைந்து விட்டத்த நாம் 
எப்்படி அைிந்து ககாள்வது?

்பினவரும் அறிகுறிக்்ள ேீஙகள் காணலாம்:
 சுவாசம் இல்்ல
 ோடிததுடிப்பு இல்்ல, இது சில சமயம் கழுததுப்்பகுதியில் 
காணலாம்

 கண இ்மகள் நலசாக திறநதிருக்கலாம், கருவிழிகள் 
(கணணின கரு்மயான ்பகுதி) அகனறு, கணகள் ஓரி்டததில் 
ேி்லதது இருக்கும்

 வாய சிறித்ளவு திறநதிருக்க, தா்்ட த்ளர்வாக இருக்கும்
 இறப்்பின சிறிது நேரததில், க்பாதுவாக உ்டல் இனனும் 
உஷணமாக இருக்கும். அ்த கமதுவாக கதாடுவதற்கு 
சில்கலனறு இருக்கும்

சுவாசம் ேினறிருப்்ப்த ேீஙகள் கவனிததால், 
 அ்மதியாக இருஙகள்
 உஙகள் அனபுக்குரியவர் சுவாசத்த ேிறுததி விட்ட்த 
உறுதிகசயய, 10 ேிமி்டஙகள் கவனிததுப் ்பாருஙகள்

 சில தருணஙகள் அ்மதியாக இருஙகள்
 அ்ற்ய கு்ளிர்வாக ்வததிருக்க ஏர் கணடிஷன்ர 
(இருநதால்) ந்பா்டவும்

மற்ற குடும்்ப உறுப்்பினர்கள் மற்றும் ேண்பர்களுக்கு கதரிவிக்க 
நேரம் எடுததுக் ககாள்்ளவும். ே்்டமு்ற காரியஙக்்ள ேி்றநவற்ற 
அவசரப்்ப்ட நவணடியதில்்ல. இறப்்்ப ்பினனர் ்பதிவு கசயது 
ககாள்்ளலாம், இறப்்பின 24 மணிநேரததுக்க்குள் அ்தச் கசயய 
நவணடும்.

  அடுதது எனன?
உஙக்ளின அனபுக்குரியவர் இறநத ்பினனர், உஙகள் கவனம் 
நத்வப்்படும் விஷயஙகள் சில உள்்ளன:

1. இைப்்்ப உறுதிகசயதல்
இறப்்்ப உறுதிகசயவ்த மருததுவர் ்பார்ததுக்ககாள்வார். இறநத 
அனபுக்குரியவரின அ்்டயா்ளத்த உறுதிகசயய, உஙக்ளின 
அனபுக்குரியவரின பு்கப்்ப்டமும் கசாநத விவரஙக்்ளயும் 
ககாண்ட ஆதாரச் சானறு நத்வப்்படும். இதற்கு இறநதவரின 
அ்்டயா்ள அட்்ட, க்டவுச்சசீடடு (்பார்்ஸந்பார்ட) அல்லது வாகன 
உரிமத்த ்பயன்படுததலாம்.
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2. �ினனிலக்க இைப்பு்ச சானைிதழ்
a) மருததுவர் இ்ணயம் வழி இறப்புக்கு சானற்ளிதத ்பின, 

குடிநு்ழவு, நசாத்னச் சாவடிகள் ஆ்ணயதது்டன (ICA) இநத 
சானறிதழ தானாகநவ ்பதிவாகிவிடும். இறப்புச் சானறிதழ எண 
உஙகளுக்கு வழஙகப்்படும்.

b) My Legacy portal இ்ணய த்ளததிலிருநது மினனிலக்க இறப்புச் 
சானறித்ழ ்பதிவிறக்கம் கசயயலாம். இறப்்பிலிருநது 30 
ோடகள் வ்ர, சானறித்ழ ்பதிவிறக்கம் கசயய கால 
அவகாசம் உணடு.

c) மினனிலக்க இறப்புச் சானறித்ழ ்பதிவிறக்கம் கசயயும் 
மு்ற:

i. மின்னிலக்க இற்ப்
ii. அத்த்ளத்தில், ‘Death Certificate’ தநர்வு சகய்யவும்
iii. உங்க்ள் சிங்்பாஸ் கணக்கு்டன் அல்லது உங்க்ள் 

அ்ட்யா்ள விவரங்க்ளு்டன் ்புகு்பதிவு சகய்யுங்க்ள்
iv. ்பின்வரும் விவரங்க்ள் உ்ள்்ளி்டுங்க்ள். 1. இற்ப்்புச் 

சான்றிதழுக்கு ்பயன்்ப்டுத்த்ப்்ப்ட்்ட இறே்தவரின் 
அ்ட்யா்ள அ்ட்்ட் அல்லது க்டவுச்சசீ்ட்்டு எண்.  
2. இற்ப்்புச் சான்றிதழ் எண் 3. இறே்தவரின் மரண தநதி

v. உங்க்ளின் தனி்ப்்ப்ட்்ட மின்னிலக்க சாதனத்தில் இற்ப்்புச் 
சான்றிதழ் ்பதிவிறக்கம் சகய்க

3. க்பட்டக நிறுவனத்த அ்ழயுங்கள்
நத்வப்்படும் ஏற்்பாடுக்ளில், உதாரணமாக, பு்தததல் அல்லது 
எரிததலுக்கான நேரம், ்பிரார்தத்ன, க்டனட அ்மததல், 
உணவருநதல் ந்பானறவற்றுக்கான இ்டத்த முன்பதிவு கசயதல், 
ந்பானறவற்றில் க்பட்டக ேிறுவனம் உதவி வழிகாட்டவும் கசயயும்.

4. உங்கள் �தத த்லவ்ர அ்ழக்கவும்
உஙக்ளது அனபுக்குரியவரின மத மற்றும் கலாச்சார வழக்கஙக்்ள 
க்பாறுதது உஙக்ளது மதத த்லவருக்கு ேீஙகள் கதரிவிக்கலாம் 
அல்லது கதரிவிக்காமல் ந்பாகலாம். உ்ட்ல அண்டர்ந்டக்கர் 
எடுததுச் கசல்லும் முன, ்படுக்்கயில் கி்டததிய உ்டலுக்கு 
்பிரார்தத்ன கசலுதத சில குடும்்பஙகள் விரும்்பக்கூடும்.

5. குடும்்பததார �றறும் நண்்பரகளுக்குத 
கதரிவியுங்கள்
ஏற்கனநவ தீர்மானிக்கப்்பட்ட நவ்லகள் மற்றும் க்பாறுப்புகள் 
்படடியல் ஒனறு இருநதால், அ்த ்பயன்படுததவும். அப்்படி ஒரு 
்படடியல் இல்்லகயனறால், குறிப்்பிட்ட நவ்லகள் மற்றும் 
க்பாறுப்புகள் கதா்டர்்பாக ேீஙகள் உதவி நகடகலாம்.

ேீஙகள் தனியாக இல்்ல என்ப்த ேி்னவில் ககாள்ளுஙகள். உதவி 
நகடகத தயஙக நவண்டாம்.
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்பதிப்புரிமம் © 2020 சிஙகப்பூர் ேல்வாழவு கவுனசில் 

முதல் ்பிரசுரம் ைூன 2020 இல்:

சிங்கப்பூர நல்வாழ்வு கவுனசில்
535 Kallang Bahru, #03-09

GB Point, Singapore 339351

மின்னஞ்சல்:் info@singaporehospice.org.sg

வல்த்ளம:் www.singaporehospice.org.sg

தொல்்பநசி எண:் 6538 2231

ைூன 2022 இல் புதுப்்பிக்கப்்பட்டது

மறுப்பு கசய்பவர்: இநத சிற்நறடு வழிகாடடுதலுக்கு மடடுநம. இது 
கதாழில்மு்ற மருததுவ ஆநலாச்னக்கான மாற்று அல்ல. மிகவும் 
சமீ்பததிய புதுப்்பிக்கப்்பட்ட தகவல்களுக்கு தயவுகசயது எஙகளு்்டய 
இ்ணயத்ளத்தப் ்பார்க்கவும்

இநத மின புததகத்த library.singaporehospice.org.sg

எனற இ்ணயப் ்பக்கததிலிருநது ்பதிவிறக்கம் 
கசயது ககாள்்ளலாம்.



 முக்கிய�ான கதா்டரபுகள்

 ஹாஸ்பிஸ தாதியர:

 ஹாஸ்பிஸ ஹாட்லன:

 �ருததுவர (இைப்பு்ச சானைிதழுக்காக)
  எண 1:

  எண 2:

 க்பட்டக நிறுவனம்
  ேிறுவனததின க்பயர்:

  கதா்டர்புக்கான ே்பர்:

  கதா்லந்பசி எண:

 �தக்குழு
  கதா்டர்புக்கான ே்பர்:

  கதா்லந்பசி எண:

க்பயர் கதரிவிக்க நவணடும் / 
கசயய நவணடும் கதா்டர்பு



வாழக வ்ளமு்டன. வி்்ட க்பறுக ேலமு்டன

வழஙகு்பவர்கள்:


