
பெருந்துயரும் க�ோவிட் -19ம்: பெருந்துயரும் க�ோவிட் -19ம்: 

முதிர்ந்த வயதுவந்கதோரு�்�ோன முதிர்ந்த வயதுவந்கதோரு�்�ோன 
உண்மம�ளின் ெத்திரம்உண்மம�ளின் ெத்திரம்

COVID-19 உலகளாவிய ரீதியில் பெருமளவிலானேரை உயை்மட்ட பெருந்துே்ெத்ரதயும் 
இழெ்ரெயும் அனுெவிக்க வழிவகுத்துள்ளது.1, 2 

நீங்கள் அனுெவிக்கும் உணை்வுகரளயும், னகாவிட்-19 பெருந்பதாற்றுக் காலத்திே்னொது 
நீங்களும் அல்லது உங்கள் அே்புக்குரியவை்களும் சமாளிக்கெ் ெயே்ெடுத்துகிே்ற 
உத்திமுரறகளும் ெற்றிய ஒரு னமலாே புரிந்துணை்ரவ உங்களுக்கு 
ஏற்ெடுத்துவதற்பகே உருவாக்கெ்ெட்டனத இந்த உண்ரமகளிே் ெத்திைம். 

பெருந்துயரம் என்றால் என்ன? 
பெருந்துயரம் என்ெது எமக்கு முக்கியமான ஒன்றை அல்லது ஒருவறர 
இழெ்ெதனால் ஏை்ெடும் ஒரு சாதாரண விறைவாகும். . இழெ்மெ நோம் 
உணரும்கெோது, எமது சுயம் ெற்றிய உணர்மவயும் அமடயோளத்மதயும் இது 
ெோதி�்�லோம். அத்துடன் எமது வழமமயோன வோழ்�்ம�முமறமயயும் நோங்�ள் 
எவ்வோறு மற்றவர்�ளுடன் ஊடோடுகின்கறோம் என்ெமதயும் குறிெ்பிட்டத்த�்�ளவில் 
குழெ்புகின்றது.6, 7 

பெருந்பதோற்றின்கெோது, பின்வருவனவற்றின் ஊடோ� நீங்�ள் வோழ்ந்திரு�்��்கூடும்: 
• ஒரு நண்ெரின் அல்லது அன்பு�்குரியவரின் இழெ்பு 
• ஒரு னவரலயிே் அல்லது வருமாேத்திே் இழெ்பு
• வழரமயாே பதாடை்பிேதும் பகாண்டாட்டங்களிேதும் இழெ்பு
• சமூகத்திேதும் உங்கள் சாதாைண ஆதைவு அரமெ்புக்களிேதும் இழெ்பு. . 

எவ்வளவு�்ப�வ்வளவு இழெ்பு�மள ஒருவர் அனுெவி�்கின்றோகரோ அவ்வளவு�்�வ்வளவு 
பெயல்ெடுத்தலும் ெமோளித்தலும் �டினமோ�லோம். நோங்�ள் எங்க� சிரமெ்ெடுகின்கறோம் 
என்ெமத இனங்�ண்டுப�ோள்வதற்கும் எம�்குத் கதமவகயற்ெட்டோலும் அல்லது 
கதமவகயற்ெடும்கெோதும் உதவிமய நோடும் வம�யிலும் பெருந்பதோற்றுெ்ெற்றியும் 
நோம் மு�ம்ப�ோடு�்கும் இழெ்பு�ள் ெற்றியும் கெசுவதன் ஊடோ�வும் இமதெ்ெற்றிய 
விழிெ்புணர்மவ ஏற்ெடுத்துவது மு�்கியமோனதோகும்.  



பெருந்துயரின் அடையாளங்கள்
ஒரு இழெ்புக்குறித்து பெருந்துயருறுவதற்கு ‘சரியாே’ வழிபயே்று எதுவுமில்ரல. 
ஒவ்பவாருவரும் இழெ்பிரே னவறுெட்ட விதத்தில் அனுெவிக்கிே்றேை். இந்த 
அனுெவமாேது அனநகமாக உங்களது இழெ்புத் பதாடை்ொே பசாந்த முே்அனுெவம், 
உங்கள் கலாசாைம் மற்றும் நம்பிக்ரக முரறரமகள் எே்ெவற்றுடே் உங்கள் ஆதைவு 
வரலயரமெ்பிோலும் பெருமளவில் வடிவரமக்கெ்ெடுகிே்றது. இருெ்பினும் 
பெருந்துயரிே்னொது பொதுவாக அனுெவிக்கெ்ெடும் ெல்னவறு உணை்வுகரளயும் 

நடத்ரதகரளயும் ெற்றி நாமறினவாம்.12, 13 இரவ பிே்வருவேவற்ரற உள்ளடக்கலாம்:  
• துக்கத்ரத உணை்தலும் அழுதலும்
• நிரலரமெற்றிய னகாெம்
• அதீத கரளெ்பும் நித்திரையில் மாற்றங்களும் (நித்திரை 

பகாள்வதில் சிைமம்-கூடுதலாக நித்திரை பகாள்வது) 
• தனிரமரய உணை்தல் 
• அெ்னொரதய நிரலரம ெற்றிய குற்றஉணை்வும் 

ெதட்டமும்
• உங்களது னநைகால ஒழுங்குமுரறெ்ெடி ஈடுெடுவதில் 

ஆை்வக்குரறவு. 12-14

பெருந்துயர வறககை்
ஒரு ‘சாதாைண’ பெருந்துயைெ் ெதிலிறுெ்பு ெல மாதங்களுக்குத் பதாடைலாம் 
எே்ெரத நீங்கள் அறிவீை்களா?  ஒரு ஆனைாக்கியமாே சமூக ஆதைவு அரமெ்பும், 
உங்கள் னவதரேரய சுயகருரணயுடனும் இைக்கத்துடனும் அணுகுதலும் 
நீங்கள் துயைத்திலிருந்து விடுெடலுக்கு ஆதைவளிக்க உதவலாம். சிைமமாக 
உணைக்கூடுமாயினும் பொதுவாகச் சாதாைண துயைெ்ெதிலுறுெ்புகளிே்னொது 
உங்களால் நாளாந்த னநைஒழுங்குகரள நீங்கள் பதாடைக்கூடியதாக இருக்கிறீை்கள். 
சிலனவரளகளில், சிகிச்ரச னொே்ற கூடுதலாே முரறசாை் ஆதைரவ னவண்டுமளவிற்கு, 
துயருறுருதல் கூடிய சிக்கலாே நிரலரமரய னநாக்கிநகைலாம். நீங்கள் னகாவிட்-
19 பெருந்பதாற்றுக்காலத்திே்னொது அனுெவித்திருக்கக்கூடிய ஏரேயவரககளாே 
பெருந்துயைம், எதிை்னநாக்கிய பெருந்துயைத்ரத உள்ளடக்குகிறது. இந்த எதிை்னநாக்கிய 
பெருந்துயைாேது நாங்கள் ஒரு ொரிய இழெ்பிரே அல்லது ‘துயை்நிரலரமக்பகதிைாே 
ொதுகாெ்பு நிைாகரிெ்பிரே’  எதிை்ொை்க்கிே்ற னொது சம்ெவிக்கலாம். நாம் எங்களது 
பெருந்துயரிரேெ் ெகிை முடியாத னொது அல்லது நாம் வழரமயாகெ் பிே்ெற்றும் 
கிரிரயகரளெ் ெயே்ெடுத்த முடியாதனொது ‘துயை்நிரலரமக்பகதிைாே ொதுகாெ்பு 
நிைாகரிெ்பு’ நிகழலாம். 

உங்கள் திேசரி பசயல்னநை ஒழுங்குகள், உற்சாகம், உறவுகள், மேநலம் எே்ெவற்றுடே் 
குறுக்கிடுகிே்ற அதிகரித்தளவாே இழெ்பு மற்றும் பெருந்துயை உணை்வுகள் உங்களுக்கு 
இருெ்ெதாக நீங்கள் உணை்ந்தால் தயவுபசய்து உங்கள் குடும்ெ மருத்துவரை, ஒரு 
நம்பிக்ரகக்குரிய நண்ெரை அல்லது ஒரு உள்ளூை் பநருக்கடிநிரல ஆதைவு 

பதாரலனெசி இரணெ்ரெ நாடுங்்கள்.  



பெருந்துயரும் ெயங்கரமும் 
இந்தெ் பெருந்பதோற்றும், ஒகரெமயத்தில் நி�ழும் ெமூ� நி�ழ்வு�ளும், எம�்குெ் ெோது�ோெ்பு 
வழங்குவன ெற்றிய வழி�ோட்டல்�ளும் எமது வோழ்�்ம�மயெ் ெலவழி�ளிலும் 
மோற்றியமமத்துள்ளன. இந்த மோற்றங்�ள் ெல முதிர்ந்த வயதுவந்கதோரு�்கு ஒரு 
ெயங்�ரமோன அனுெவமோ� இருந்து வந்துள்ளன. ஒரு கூடுதலோன பெருந்துயர 
அனுெவத்தின் ெோத்திய�்கூமற ெயங்�ரம் அதி�ரி�்கின்றது. இது உங்�ளு�்கு 
உண்மமபயனத் கதோன்றுமோயின் தயவுபெய்து ஒரு சிகிெ்மெ நிபுணரிடமிருந்து உதவிமய 
நோடுங்�ள்.15,22  

ககாவிை்-19 பெருந்பதாற்றின்கொது நான் எவ்வாறு 
பெருந்துயரிடனச் சமாளிெ்ெது? 
• உங்களுறைய விருெ்ெத் ததர்வுக்குரிய ஒரு நீண்ைதூர பதாைர்ொைல் 

ஊைகத்திறன (அதோவது �டிதங்�ள், பதோமலகெசி அமழெ்பு�ள் அல்லது 
ெோர்த்து�் �மதெ்ெதற்குதவும் பமன்பெோருள்) உெகயோகித்து இயன்றவமர 
அன்பு�்குரியவர்�ளுடன் (அதோவது குடும்ெத்தினர், நண்ெர்�ள், 
நம்பி�்ம��்குரிய ெமூ� உறுெ்பினர்�ள்)ஒழுங்�ோ�த் பதோடர்பிலிருங்�ள். 
ெல்கவறுவம�யோன ஊட�ங்�ள் வழியோ� இமணெ்மெ ஏற்ெடுத்துவதுெற்றி 
கமலும் அறிந்துப�ோள்வதற்கும் இமணெ்பு�மளத் தரவிற�்�ம் பெய்வதற்கும் 
மூலவளங்�மளெ் ெோருங்�ள்.2,23

• இதறனெ் ொதுகாெ்ொகச் பசய்யலாம் என உணரும்தொது உங்கைது 
பெருந்துயறர ‘பெயர்பசால்லிக் தகாருங்கை்’: நீங்�ள் அனுெவித்த இழெ்பு�மள 
இணங்�ண்டு எழுத்திலிடுங்�ள். பின்னர் ஒவ்பவோன்மறயும் ெமோளி�்��்கூடிய 
உத்திமுமற�மளயும் உங்�ள் ெலங்�மளயும் �ருத்தில் ப�ோள்ளுங்�ள்.23, 24 

• சுயகருரணரயக் கரடெ்பிடியுங்கள், குணெ்ெடுதலுக்குத் னதரவெ்ெடும் வாய்ெ்பு, 
னநைம் எே்ெவற்ரறக் பகாடுங்கள் .23, 25 

• சுயகருரணரயக் கரடெ்பிடியுங்கள், குணெ்ெடுதலுக்குத் னதரவெ்ெடும் வாய்ெ்பு, 
னநைம் எே்ெவற்ரறக் பகாடுங்கள்.

• ஆனைாக்கியமாே உணவுெ்ெழக்கவழக்கங்கரளெ் னெணுங்கள் அத்துடே் 
உங்கள் திேசரி னநை ஒழுங்கில் உள்ளக திடகாத்திைம் தரும் பசயற்ொடுகரள 
னசை்த்துக்பகாள்ளுங்கள்.23

• உங்களுக்குத் னதரவெ்ெடும்னொது பதாழில்நிபுணை்களிடமிருந்து உதவி னகாைத் 
தயங்கனவண்டாம்.

ஆதரவுக்கும் தமலதிக வாசிெ்புக்குமான 
மூலவைங்கை் கீதழ தரெ்ெை்டுை்ைன.



மூலவளங்கள் 
பெருந்துயரைக் ரகயாளுதல் – அடிரமெ்ெடுதல் மற்றும் மேநலத்துக்காே நிரலய 
CAMH பவளியீடு (நீல இரணெ்புகரள அழுத்திெ் ொை்ரவயிடவும்)
• CAMH COVID-19 Tips for Managing Grief (video YouTube) 
• Loss, grief, and healing 
• Affrontare un lutto: A chi rivolgersi per avere aiuto
• Affrontare una perdita e un lutto

பெருந்துயரைக் ரகயாளுதல் ெற்றி,  - CAMH தவிை்ந்த பவளியாை் நிறுவே 
பவளியீடுகள். (நீல இரணெ்புகரள அழுத்திெ் ொை்ரவயிடவும்) 
• Grief Resources During COVID-19 (Families First; risorsa COVID-19)
• COVID-19 Resources Toolkit (Spectrum Health Care; risorsa COVID-19) 
• Understanding Grief in the Age of the COVID-19 Pandemic (by Kendra Cherry for VeryWell Mind; 

risorsa COVID-19)
• Understanding and Coping with Loss and Grief [Canadian Mental Health Association (CMHA) Ontario]
• Grieving [Canadian Mental Health Association (CMHA) a livello nazionale]
• How to Support Someone who is Grieving (Families First) 
• Grief Resources (Families First)
• Understanding Grief in the Context of Job Loss and Lifestyle Adjustment (Millicent Nuver Simmelink  

for the National Career Development Association) 

குறிெ்ொக ஆதிகுடிவாசி சமூகங்களுக்காேரவ (நீல இரணெ்புகரள அழுத்திெ் 
ொை்ரவயிடவும்)
• Indigenous Voices: Honouring our Loss and Grief (Video; livingmyculture.ca)
• Teachings to Support Grief and Loss in First Nations, Inuit, and Métis Communities (Cancer Care Ontario)
• Complicated Grief in Aboriginal Populations (Spivak et al., 2012) 

முதிை்ந்த வயதுவந்னதாருக்காே பதாரலனெசி ஆதைவு இரணெ்புகள்: (நீல 
இரணெ்புகரள அழுத்திெ் ொை்ரவயிடவும்)

Talk2NICE by the National Initiative for the Care of the Elderly (NICE) 
• அரழயுங்கள் அல்லது NICE நிறுவே சமூகனசரவயாளை் அல்லது சமூச னசரவ 

மாணவை்களிடமிருந்து ஒரு நட்ொே எல்ரலதாண்டியுதவும் அல்லது குறுகிய ஆதைவுச் 
னசரவ அரழெ்பிரேெ் பெறுவதற்கு அரழயுங்கள். குறிெ்பு: இது ஒரு அவசைநிரல 
இரணெ்பு அல்ல. 
• பதாரலனெசியில் அரழயுங்கள்: 1-844-529-7292 

முதினயாை் ொதுகாெ்பு இரணெ்பு (ஒே்ைாறினயாவில் எங்கிருந்தும் கட்டணமிே்றி 
அரழக்கலாம்): 

• துே்புறுத்தரல அனுெவிக்கும் அல்லது அனுெவிக்கக்கூடிய ஆெத்திலிருக்கும் 
முதினயாருக்காே பதாரலனெசி ஆனலாசரேயும் ஆதைவும் வழங்கும் னசரவ.

• பதாரலனெசியில் அரழயுங்கள்: 1-866-299-1011

காப�ாளிமூலம் ஒன்றுகூடுதல் கருத்தரங்கு யூரியூெ் அடிெ்ெடைகடள அறிந்து 
பகாள்ள
இறணயவழி மூலவைங்கை்
• Facetime 
• Google Duo 
• Skype 
• Zoom 
• Google Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=RynJXKPS7JQ
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19/loss-grief-and-healing
https://www.familiesfirst.ca/grief-during-covid-19
https://spectrumhealthcare.com/resources/covid-19-resources-toolkit/
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931
https://ontario.cmha.ca/documents/understanding-and-coping-with-loss-and-grief/
https://cmha.ca/documents/grieving
https://www.familiesfirst.ca/grief-support
https://www.familiesfirst.ca/grief-resources
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://livingmyculture.ca/culture/first-nations/indigenous-voices-honouring-our-loss-and-grief/
https://www.cancercareontario.ca/sites/ccocancercare/files/assets/ACCUGriefAndLoss.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384449/pdf/DialoguesClinNeurosci-14-204.pdf
https://support.apple.com/en-ca/HT204380
https://duo.google.com/about/
https://support.skype.com/en/faq/FA11098/how-do-i-get-started-with-skype
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac
https://meet.google.com/
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அடிமமயோதலும் மனநலமும் நிறுவனத்தில் (�ம்எெ்) மோ�ோணத்தொ�ுதி ஆதரவுத் 
திட்டத்தினோல் இந்த அறிவுெ் ெ�ிர்தல் ெபயற்ெோடு ஆதரவளி�்�ெ்ெடு�ின்றது. அத்துடன் 
இெ்ெபயற்ெோடு முதியவர்�ள் மற்றும் அடமதல் எளிது அமமெ்ெிலிருந்து (“MSAA”) ெபறெ்ெட்ட 
ஒரு நிதிெங்�ளிெ்ெினூடோ�வக ெோத்தியெ்ெட்டுள்ளது. இங்�ு தபரிவி�்�ெ்ெட்டுள்ள �ருத்து�்�ள் 
MSAA அல்லது CAMHஇனதோ �ருத்து�்�ளமெ் ெிரதிநிதித்துவெ்ெடுத்துவனவல்ல.  
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