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கஞ்சாலவப் பற்ிய இநத ஏடு விவ்டமசாக கவனடிய 
முதிய வயதினருககசாக எழுதப்படடது. Active Aging Canada 
இன் ந�ோக்கம் ்கிடைக்கப் பெறும் ஆ்கவும் இறடறையோன 
விஞ்ோனச் சோன்றைின் அடிப்ெடையில் சு்கோதோர வளங்கடள 
வழஙகுவதோகும். இநத ஆவணதடத உருவோககுவது முதிய 
வயதினருைன் பதோைர்புளள ஆரோயச்சிடயக ்கணைறைிய 
எம்டமை உலப்கஙகும் ப்கோணடு பசன்றைது. �ோம் சறறுச் 
பசல்லுெடியோகும் ஆரோயச்சிடயக ்கணைறைிநத நெோதிலும் 
முதிய வயதினரில் ்கஞசோவின் விடளவு்கடளச் நசோதிக்க 
இன்னும் ஆரோயச்சி நதடவப்ெடு்கிறைது.

�ோம் முதிய வயதினர் ்கஞசோடவப் ெறறைி அறைிய விரும்பும் 
த்கவல்்கள யோடவ என்ெடதயும் அவர்்கள அதத்கவல்்கடள 
எவவோறு பெறை விரும்பு்கின்றைனர் என்ெடதயும் ஏரோளமைோன 
்கவனக குவிப்புக குழுக்களினதும் இடணயவழிக ்கருததுக 
்கணிப்புக்களினதும் மூலம் தீர்மைோனிதநதோம். இச்சிறநறைடு 
உங்கள ந்களவி்களுககுப் ெதிலளிக்கவும் �ீங்கள இன்னும் 
த்கவல்்கடளக ்கணடு ப்கோளளககூடிய இைங்களுக்கோன 
பதோடுப்புக்கடளயும் வளங்கடளயும் உங்களுககு 
வழங்கவுநமை உருவோக்கப்ெடைது.

வோசிக்க ஏரோமைோ்க உளளடத �ோமைறைிநவோம், எனநவ 
நெோதியளவு ந�ரம் எடுததுக ப்கோளளுங்கள. �ோம் ஒரு 
ட்கயைக்கக குறைிப்பு வழி்கோடடியில் உங்கள எல்லோக 
ந்களவி்களுக்கம் ெதிலளிக்க விரும்ெிநனோம்.

ஆநரோக்கியமைோ்க முதுடமையடைதல் சு்கோதோரத 
தடலப்புக்கடளப் ெறறைித த்கவலறைிதலுைனும் ்கல்வி 
பெறுதலுைனும் பதோைஙகு்கிறைது. �ீங்கள இச்சிறநறைடு 
உங்கள ந்களவி்களுககுப் ெதிலளிப்ெதில் உதவியோ்க 
இருக்கக ்கோணெபீர்்கபளன �ோம் �ம்பு்கிநறைோம்.

சு்கோதோரததில் உங்களுைன்,

ெறறைசீியோ ்கிளோர்ககு
நதசிய �ிடறைநவறறுப் ெணிப்ெோளர்
Active Aging Canada

கஞ்சாவும் முதிய 
வயதினரும்

பவளியபீடு
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வபசாறுப்புத் து்ப்புககள்: இச்சிறநறைடு த்கவல் ந�ோக்கங்களுக்கோ்க 
மைோததிரம் வடிவடமைக்கப்ெடடுளளது. இது மைருததுவ ஆநலோசடன 
வழஙகுவதற்கோ்கநவோ அல்லது ஒரு �ியமை மைருததுவ 
�டைமுடறையோ்கப் பெோருள கூறைப்ெைநவோ ெயன்ெடுததப்ெைநவோ 
வடிவடமைக்கப்ெைவில்டல.

இப்ெிரசுரததின் தயோரிப்பு ்கனைோச் சு்கோதோரததின் (Health Canada) ெதோர்ததப் 
ெோவடனயும் அடிடமையோதலும் �ி்கழச்சித திடைததின் ஒரு �ிதிப் 
ெங்களிப்ெின் மூலம் சோததியமைோனது. இஙகு பவளிப்ெடுததப்ெடும் 
்கணநணோடைங்கள ்கனைோச் சு்கோதோரததின் (Health Canada) ெதோர்ததப் 
ெோவடனயும் அடிடமையோதலும் �ி்கழச்சித திடைததின் ்கணநணோடைங்கடளப் 
ெிரதி�ிதிததுவம் பசயய நவணடியதில்டல.

இநத ஆவணம் இன்னும் 15 பமைோழி்களிலும் ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது. நமைலும் 
த்கவல்்களுக்கோ்க இநநூலின் ெின்னடடைடயப் ெோருங்கள.

© 2021, ISBN: 978-1-990360-01-5

நன்ி நவிைல்
Active Aging Canada இப்ெிரசுரதடத விருததி பசயவதில் 
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Aging Canada)

மரிைின லவடடு-கம்வபல், மைருததுவ முதுடமை 
அடிடமையோதல்்கள ெறறைிய�ிபுணர், நெக்கிரசுடடு �ீணை 
்கோலப் ெரோமைரிப்பு �ைதடத உதவி அடைவு அணி்கள
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

உடற வ்யறபசாடு
முதிய வயதினர் என்றை வட்கயில், 
எமைககு ஒவபவோரு �ோளும் உைற 
பசயறெோடு நதடவப்ெடு்கிறைது.

சுகசாதசாரமசான உண்ணல்
சு்கோதோரமைோன உணணல் �ீரிழிவு, இதய 
ந�ோய்கள, முைககுவோதம் நெோன்றை 
வோழகட்க முடறை சோர்நத ந�ோய்கடளத 
தடுக்கிறைது அல்லது மு்கோடமை 
பசய்கிறைது.

உள நைம்
உங்கள உள �லம் உங்கள உைல் 
�லதடதப் நெோன்நறை முக்கியமைோனது. 
வழடமையோன பசயறெோடு உங்கடள 
�ன்றைோ்க உணரச் பசய்கிறைது, அது 
உங்கள மூடளககும் சிறைநதது. 

்மூகச வ்யறபசாடு
உங்கள சமுதோயததுைன் 
பதோைர்புறுவடத உளளைககும் 
ஆநரோக்கியமைோன வோழகட்கககும் 
ந�ரிய முதுடமையடைதலுககுமைோ்க ஒரு 
திடைதடத வகுததுக ப்கோளளுங்கள. 

நம்பிகலககளும் உளப்பசாஙகுகளும்
ஒரு ந�ரிய உளப்ெோஙகு 
ஆநரோக்கியமைோன வோழகட்கக்கோன 
சோதனங்களில் ஒன்றைோகும். சவோடல 
எடுததுக ப்கோளளுங்கள, �ீங்கள 
முதுடமையடைதடலயும் எது சோததியம் 
என்ெடதயும் ெறறைி எணணும் முடறைடய 
மைோறறுங்கள!
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About Active Aging 
ஐப் பற்ி
Active Aging Canada எனபது 1999 இல் 
ஒருஙகில்ணககப்படட ஒரு வத்ிய 
அ்ககடடலளயசாகும்.

எல்லோக ்கநனடியப் பெரிநயோரும் முதிய 
வயதினரும் தமைது ஒடடுபமைோதத �ல்வோழவுககுப் 
ெங்களிககும் ஊக்கமைோன வோழகட்க முடறை்களில் 
முன்னிடல வ்கிககும் ஒரு சமூ்கமைோ்க ஊககுவிக்க 
�ோம் பெருமுயறசி எடுக்கிநறைோம்.

�ோம் ெஙகுெறறைல், ்கல்வி, ஆரோயச்சி, ஊககுவிப்பு 
என்ெவறறைின் மூலம் வோழகட்க முழுவதும் 
ஆநரோக்கியமைோன ஊக்கமைோன முதுடமையடைதலுககு 
ஆதரவளிக்கிநறைோம். 

�ோம் முதிய வயதினருககு ஒரு சு்கோதோரமைோனதும் 
ஊக்கமைோனதுமைோன வோழகட்க முடறைடய ந�ோக்கிய 
சிறு அடி்கடள டவக்கத த்கவலளிககும், ்கறெிககும், 
எழுச்சியூடடும், ஊக்கமைளிககும் �ி்கழச்சித 
திடைங்கடளயும் வளங்கடளயும் உருவோககு்கிநறைோம். 

ஓர் ஊக்கமைோன வோழகட்கத தததுவம் என்ெது ஒரு 
வோழகட்க முடறையோகும். அஃதோவது, தனியோட்கள 
என்றை வட்கயில், �ோம் எமைது உைல், சமூ்க, 
உள, உணர்வு, ஆன்மைி்கப் பெறுமைோனங்கடளப் 
ெிரதிெலிககும் பசயறெோடு்கடள எமைது அன்றைோை 
வோழவிற ்கடடிபயழுப்பு்கிநறைோம். 

‘�ீங்கள ஒவபவோரு �ோளும் என்ன பசய்கிறைரீ்்கள 
என்ெது முக்கியம்’, எனநவ ஒவபவோரு �ோடளயும் 
ஓர் ஆநரோக்கியமைோன முதுடமையடைதல் வோழகட்க 
முடறைடய ந�ோக்கியதோ்க அடமைததுக ப்கோளளுங்கள..

இனனும்ிய
www.activeagingcanada.ca இறகுச வ்ல்லுஙகள்.



விவவகமசாக 
இருஙகள்

்ிகிசல்ப் பயனகள்

முதிய வயதினர் வலி, தவிப்பு, 
உளச்நசோர்வு, �ல்ல உறைக்கமைின்டமை 
என்ென நெோன்றை ெிரச்சிடன்களுக்கோ்கத 
தமைது மைருததுவரின் மூலம் அல்லது 
தோமைோ்கநவ ்கஞசோ ெோவிப்ெதோ்கக 
கூறு்கின்றைனர். சிலர் அதடன 
ஒரு ெரிநதுடர மைருநதுககு ஒரு 
மைோறறைைீோ்கப் ெயன்ெடுதது்கின்றைனர். 
இப்நெோது, சி்கிச்டசயளிப்ெதோ்கக 
கூறும் ெல்நவறு கூறறுக்களுககும் 
ஆதோரமைோகும் விஞ்ோனச் சோன்று்கள 
மைடடுப்ெோைோனடவ ஆகும்.

17–28 ஆம் பககஙகளில் இனனும் 
அ்ியுஙகள்.

முதுலமயலடதலும் கஞ்சாவும்

�ோம் முதுடமையடையும் நெோது, 
எமைது உைல்்கள மைோறறைமைடைவதுைன் 
மைருநது்கள எம்டமை விததியோசமைோ்கப் 
ெோதிக்கின்றைன. ஆரோயச்சியோளர்்கள 
முதிய வயதினரில் ்கஞசோவின் 
விடளவு்கடளப் ெறறைி இன்னும் ்கறறுக 
ப்கோணடிருக்கின்றைனர்.

37–42 ஆம் பககஙகளில் இனனும் 
அ்ியுஙகள்.

இச்ிறவ்டு கஞ்சாலவப் 
பற்ி வயதுககுக கு்ிப்பசான 
தகவல்கலளயும் அது ஏன 
எப்படிப் பசாவிககப்படுகி்து 
எனபலதயும் சுகசாதசார 
நிலைலமகளுககுச 
்ிகிசல்யளிகக அலதப் 
பயனபடுத்துவலதப் பற்ி 
ஆரசாயச்ி எனன கூறுகி்து 
எனபலதயும் பற்ிச 
சுருககமசாக விபரிககி்து.

கஞ்சாலவப் பற்ிய உணலமகள்

்கஞசோ என்ெது ்கஞசோச் பசடியிலிருநது 
வரும் எததயோரிப்புமைோகும். 
பசயறெோடடுச் நசர்டவ்கள THC 
உம் CBD உம் ஆகும். ஒவபவோரு 
நசர்டவயும் பவவநவறு சி்கிச்டச 
ந�ோக்கங்களுக்கோ்கப் ெோவிக்கப்ெடு்கிறைது. 
்கஞசோத தயோரிப்புக்கள ெல்நவறு 
வடிவங்களில் வரு்கின்றைன. THC 
இனதும் CBD இனதும் அைர்ததி 
நவறுெடு்கிறைது. அது தயோரிப்பு 
எதற்கோ்கப் ெோவிக்கப்ெடு்கிறைது என்ெதில் 
தங்கியிருக்கிறைது.

3–8 ஆம் பககஙகளில் இனனும் 
அ்ியுஙகள்.

முதிய கவனடியரும் கஞ்சாப் 
பசாவலனயும்

முதிய வயதினரோல் ்கஞசோ 
ெோவிக்கப்ெடுவது அதி்கரிதது 
வரு்கிறைது. சிலர் அது 
முதுடமையடைதலினதும் �ோடெடை 
ந�ோயினதும் விடளவு்களில் 
உதவு்கிறைதோபவனப் ெோர்க்க 
விரும்பு்கின்றைனர். ஏடனநயோர் 
பவறுமைநன அடதப் ெோவிதது 
மை்கிழ்கின்றைனர் (ந்களிகட்கப் 
ெோவடன).

1–2 ஆம் பககஙகளில் இனனும் 
அ்ியுஙகள்.

கஞ்சாவும் ்டடமும்

மைருததுவ, ந்களிகட்கக 
்கஞசோப் ெோவடன்கள 
்கனைோவில் 
சடைபூர்வமைோனடவ. 
சமைஷ்டிச் சடைம் 
�ீங்கள எவவளவு 
டவததிருக்கலோம், ெ்கிரலோம், 
அல்லது வளர்க்கலோம் என்ெடத 
மைடடுப்ெடுதது்கிறைது. �ீங்கள 
அதடன உததரவு பெறறை 
வி�ிநயோ்கததரிைமைிருநது மைோததிரநமை 
வோங்கலோம். ஒவபவோரு மைோ்கோணமும் 
ஆடபுலமும் கூை ்கஞசோ பதோைர்ெோ்க 
அதனதன் பசோநத விதிமுடறை்கடளக 
ப்கோணடுளளது.

9–16 ஆம் பககஙகளில் இனனும் 
அ்ியுஙகள்.

உள்ளிருப்பது 
யசாது

கஞ்சாவின பகக 
விலளவுகளும் 
இடரப்பசாடுகளும்

்கஞசோ ெக்க 
விடளவு்கடளயும் இைர்ப்ெோடு்கடளயும் 
ப்கோணடிருக்கலோம். அதி்க THC ஐக 
ப்கோணை தயோரிப்புக்களின் ெக்க 
விடளவு்களில் வோய உலர்தல், தூக்கக 
்கலக்கம், சமைனிடலக குடறைெோடு 
என்ென உளளைங்கலோம். ்கஞசோவின் 
இைர்ப்ெோடு்களில் மைிதமைிஞசிய நு்கர்வு, 
தோக்கததின் ்ககீழ வோ்கனநமைோடடுதல் 
என்ென உளளைஙகு்கின்றைன.

29–36 ஆம் பககஙகளில் இனனும் 
அ்ியுஙகள்.

உஙகள் மருத்துவரிடம் உலரயசாடுதல்

இச்சிறநறைடு �ீங்கள உங்களிைமும் 
உங்கள சு்கோதோரப் ெரோமைரிப்பு 
�ிபுணரிைமும் ்கஞசோப் ெோவடனடயப் 
ெறறைிக ந்கட்க நவணடிய ஒரு ந்களவிப் 
ெடடியடலக ப்கோணடுளளது.

43–46 ஆம் பககஙகலளப் பசாருஙகள்.

மருநதளிப்பும் உஙகள் 
சுகசாதசார நிலைலமயும்

்கஞசோ மைருநதளிப்புக்கோன 
முடறையோன விதி 
எதுவும் ்கிடையோது. 
�ீங்கள ்கஞசோவுககு 
எப்ெடிப் ெதில் தோக்கம் 
புரிவரீ்்கள என்ெடதப் 
ெறறைிக ்கணைறைிவதற்கோன பெோதுவோன 
ஆநலோசடன இதுநவ: “குடறைவோ்கத 
பதோைங்கி பமைதுவோ்கச் பசல்லுங்கள.”

47–49 ஆம் பககஙகளில் இனனும் 
அ்ியுஙகள்.
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

முதிய கவனடியரகள் எமககு யசாது 
கூ்ினர
2018 இல் கஞ்சா ்டடபூரவமசாககப்படடது முதல், எமது இல்ணயவழிக கருத்துக 
க்ணிப்புககசான முதிய கவனடியப் பதிைளிப்பசாளரகளில் 30% ஆவனசார கஞ்சா 
பசாவித்துள்ளனர.
638 நெருைனோன எமைது ்கருததுக ்கணிப்பு மைோதிரி்களில், தறநெோது ்கஞசோ 
ெோவிக்கோநதோரில் 40% ஆநனோர் ்கஞசோ ெோவிக்க ஆர்வமைோ்கவும் அடதக ்கருததில் 
டவததுமுளளனர்.
தறநெோது ்கஞசோப் ெோவிப்நெோரிற பெரும்ெோலோநனோரும் அதடனப் ெோவிக்க 
எணணியிருப்நெோரும் மைருததுவக ்கோரணங்கடளநய, முதன்டமையோ்க �ோடெடை 
வலி, அழறசி, உறைக்கப் ெிரச்சிடன்கள, தடச வலி, தவிப்பு ஆ்கியவறடறைநய 
ப்கோணடுளளனர்.
எமது முதிய கருத்துக க்ணிப்புப் பதிைளிப்பசாளரகளில் அலரவசா்ிககு 
வமறபடவடசார கூ்ியதசாவது:

• அவர்்கள ்கஞசோடவயும் அதன் இைர்ப்ெோடு்கடளயும் ெயன்்கடளயும் ெறறைி 
இன்னும் அறைிய விரும்பு்கிறைோர்்கள

• ஒரு �ம்ெ்கமைோன மூலததிலிருநது �ம்ெ்கமைோன த்கவல்்கடளப் பெறை விரும்ெினோர்்கள
• மைருததுவ/சி்கிச்டசப் ெயன்்கடளயும் ெோவடனடயயும் ெறறைிய த்கவல்்கடளப் பெறை 

விரும்ெினோர்
• ்கள�ம்ெ்கமைோன த்கவல்்களுக்கோன அவர்்களின் ெிரதோன மூலம் ஒரு சு்கோதோர 

�ிபுணர் ஆவோர், ஆனோல் அவர்்கள ெலருககும் ்கஞசோப் ெோவடனடயப் ெறறைிய 
ெயிறசி ்கிடையோது என்ெதும் அவர்்களின் மைருததுவர்்களிைம் அடதப் ெறறைிக 
ந்கடெடதப் ெறறைி இன்னமும் ஒரு இழுககு இருப்ெடதயும் அறைிநதிருக்கிறைோர்்கள.

�ோம் எமைது இடணயவழிக ்கருததுக ்கணிப்ெிலிருநது பெறறை த்கவல்்கள முதிய 
வயதினரிடைநய ்கஞசோப் ெோவடன அதி்கரிப்பும் ஆர்வமும் இருப்ெடதச் சுடடிக 
்கோடடி பவளிப்ெடும் தரவு்கடள ஒததடவ.

முதிய வயதினர கஞ்சா 
பசாவிப்பது ஏன
மருத்துவ, வகளிகலக கஞ்சாப் பசாவலன இரு வலகயும் 
கனடசாவில் தறவபசாது ்டடபூரவமசானலவ. வபரும்பசாைசான 
முதிய வயதினர கஞ்சாப் பசாவலனககுச ்ிகிசல்க 
கசார்ணஙகலளக வகசாணடுள்ளனர. அவர்்கள தோம் ்கஞசோ 
ெோவிக்க முயல்வதற்கோன ெிரதோன ்கோரணங்கள அது 
முதுடமையடைதல் பதோைர்ெிலும் �ோடெடை ந�ோயின் ெக்க 
விடளவு்கள பதோைர்ெிலும் உதவு்கிறைதோ என்று ெோர்க்கபவன்று 
கூறு்கிறைோர்்கள. அவர்்கள அதடன ஒரு மைோறறுச் 
சி்கிச்டசயோ்கப் ெோர்க்கிறைோர்்கள.

முதிய வயதினர மருத்துவக கஞ்சா பசாவிககின்னர:

• வலிககு
• தவிப்புககும் உளச்நசோர்வுககுமைோ்க
• உறைக்கப் ெிரச்சிடன்களுக்கோ்க
• ஒரு ெரிநதுடர மைருநதுககு ஒரு மைோறறைைீோ்க

• ஒரு சிறைநத வோழகட்கத தரதடதப் பெறை.

65 உம் அதறகு நமைலும் 
வயதுளநளோரோல் ்கஞசோ 
ெோவிக்கப்ெடுவது நவறு எநத 
வயதுக குழுவினடரயும் 
விை நவ்கமைோ்க அதி்கரிததுக 
ப்கோணடுளளது. ்கனைோவில் 2019 
இல், 6.6% வதீமைோன முதிய வயதினர் 
்கஞசோ ெோவிப்ெதோ்கக கூறைினர். அது 
2012 இல் 1% இலிருநது ஏறெடை 
அதி்கரிப்ெோகும்.

்கஞசோ ெோவிககும் பெரும்ெோலோன 
முதிய வயதினர் புதிய 
ெோவடனயோளர்்கநள. ஒரு 
சிலர் வோழகட்க முழுவதும் 
ெோவிப்நெோரோவர், அல்லது இளம் 
ெருவததிற ெோவிததிருநது மீைணடும் 
பதோைங்கிநயோரோவர்.

ெோவடன அதி்கரிப்ெதற்கோன 
ஒரு ்கோரணம் ்கஞசோடவப் 
ெறறைிய உளப்ெோஙகு்கள 
மைோறறைமைடைவதோகும். அதன் 
சு்கோதோரப் ெயன்்கடளப் 
ெறறைிய ஆர்வம் அதி்கரிப்ெதும் 
்கோணப்ெடு்கிறைது.

ஒரு ்கஞசோ ெோவிப்ெவர் 
யோர் என்ெதற்கோன ஒநர 
மைோதிரியோன �ிடல்கள ்கிடையோ. 
அவர்்கள எவவயதினரோ்கவும் 
எப்ெின்னணிடயக 
ப்கோணநைோரோ்கவும் இருக்கலோம்.

முதிய கவனடியரும் 
கஞ்சாப் பசாவலனயும்
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15–24 25–44 45–64 65+
26.3% 24.8% 10.3% 6.6%

வயது அடிப்ெடையில், ்கஞசோப் 
ெயன்ெடுததும் ்கநனடியர்்களின் 
சதவதீம்.

58.3%
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   24.4%

35.4%

34.6%

28.8%

23.6%

17.7% 34.7% 52%

47.7%

36.5%

்கநனடியர்்களோல் மைருததுவப் ெயன்ெோடு, 
மைருததுவமைல்லோத ெயன்ெோடு, 
அடவயிரணடும் ஆ்கியவறறுக்கோ்க ்கஞசோ 
ெோவிக்கப்ெடுவது வயதின் அடிப்ெடையில் 
நவறைோக்கிக ்கோடைல்.

மைருததுவமைல்லோத 
ெயன்ெோடு

இரணடும் மைருததுவப் 
ெயன்ெோடு

தரவு்கள 
�ம்ெ்கமைோன-
டவயல்ல
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

THC உம் CBD உம் வவவவவறு 
்ிகிசல்ப் பயனபசாடுகலளக 

வகசாணடுள்ளன
THC CBD

உளச் பசயறெோடடினது உளச் பசயறெோைறறைது

குமைடைபலதிர்ப்ெி அழறசியோல் ஏறெடும் 
வலிடயக குடறைததல்

தடசப் ெிடிப்புககுக 
குணமைளிததல்

வலிப்புக்கடளக 
்கடடுப்ெடுததுதல் 
அல்லது தடுததல்

வலிடயக 
குணமைோககுதல்

தவிப்டெக 
்கடடுப்ெடுததுதல்

ெசிடயத தூணடுதல் உளந�ோய 
அறைிகுறைி்கடளக 
குணமைோககுதல்

அடவ எவவோறு 
தயோரிக்கப்ெடு்கின்றைன 
என்ெடதப் பெோறுதது, 
்கஞசோத தயோரிப்புக்கள 
THC, CBD என்ெவறறைில் 
ெல்நவறு சோததியங்கடள 
அல்லது ‘தறகுறைிப்புக்கடளக’ 
ப்கோணடுளளன.

• THC ஆட்ியசானது
• CBD ஆட்ியசானது
• THC உம் CBD உம் 

்மனிலையசானது.

்கஞசோவின் ஆ்கப் பெோதுவோன 
வட்க்களோன அ்கலிடல 
அல்லது �ீளிடல வட்க்கள 
பெரும்ெோலும் இவவிரு 
வட்கயின் ஒரு கைப்புத் 

துல்ணயினத்லத உருவோக்கச் 
நசர்க்கப்ெடு்கின்றைன.

ஒவபவோரு துடணயினமும் 
பவவநவறு உளவியல் 
விடளவு்களுக்கோ்கச் 
சநடதப்ெடுததப்ெடு்கின்றைன.

்கஞசோத தோவரங்களில் 
பதப்ெபீன்்கள எனப்ெடும் 
நசர்டவ்களும் உளளன. 
இடவ தோவரததுககு அதன் 
தனிததுவமைோன மைணதடதயும் 
சுடவடயயும் வழஙகு்கின்றைன. 

்கஞசோ வட்க்களின் 
விடளவு்கள பதப்ெபீன்்களிதும் 
்கன்னெிபனோயிடு்களினதும் 
்கலடவடயப் பெோறுதது 
நவறுெடு்கின்றைன.

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

கஞ்சாலவப் பற்ிய 
உணலமகள்

்கஞசோ இடல்களும் பூக்களும் 
தசாவரக கனனசாபிவனசாயிடுகள். 
எனப்ெடும் நூறறுக 
்கணக்கோன நசர்டவ்கடளக 
ப்கோணடுளளன. இச்நசர்டவ்கள 
எததயோரிப்ெிநலனும் 
்கோணப்ெடும் அளவு ்கஞசோ 
வட்க, தோவரம் வளரும் 
மைணணும் ்கோல�ிடலயும், 
அது வளர்க்கப்ெடும் முடறை 
என்ெவறறைில் தங்கியிருக்கிறைது.

�ோம் அதி்கம் அறைிநதுளள இரு 
நசர்டவ்களோவன:

THC (பைல்றறைோ-9-
மூடவதநரோக்கன்னோெிநனோல்),

CBD (்கன்னோெிடிநயோல்).

THC என்ெது உங்கடள 
'எழுச்சியுறறு' இருப்ெதோ்க 
உணரச் பசயயும் வட்கயில் 
்கஞசோவில் ்கோணப்ெடும் உளச் 
பசயறெோடடுச் நசர்டவ (மூடளத 
பதோழிறெோடடை மைோறறைி 
உளளதடதப் ெோதிப்ெது) ஆகும்.

CBD என்ெது உளச் 
பசயறெோடடினதல்ல, அது 
மைருததுவ, சி்கிச்டச விடளவு்கள 
பதோைர்ெில் ஆரோயச்சி 
பசயயப்ெடடுக ப்கோணடிருக்கிறைது.

THC, CBD எனபன கஞ்சாச வ்டியில் இருககும் இரு வ்யறபசாடடு 
இர்சாயனஙகளசாகும். தோவரம் உலர்நத �ிடலயிநலோ 
தோவரததிலிருநது அ்கறறைப்ெடடு ெல்நவறு ்கஞசோத தயோரிப்புக்களோ்கப் 
ெயன்ெடுததப்ெைககூடிய எணபணயயோ்கநவோ ெயன்ெடுததப்ெைலோம்.

தசாவரத்தின இரு வலககள் 
பயனபடுத்தப்படுகின்ன

அகைிலை நனீளிலை

குறு்கிய தோவரம் உயர்நத தோவரம்

அ்கன்றை இடல்கள ஒடுங்கிய இடல்கள

மைநதமைோககு்கிறைது தூணடு்கிறைது



5 6

விவவகமசாக 
இருஙகள்

நுகரும் முல் இம்முல்லயப் பற்ி
அது எவவளவு 
விலரவசாக 
விலளவசாகி்து

விலளவுகள் 
எவவளவு கசாைம் 
நனீடிககின்ன

உடசுவசா்ித்தல் – 
புலகத்தல்

உலர்நத ்கஞசோ ஒரு 
சுறறைோக்கப்ெடு்கிறைது, 
அல்லது ஒரு 
குழோயில் அல்லது 
குமைிழில் டவததுப் 
ெயன்ெடுததப்ெடு்கிறைது

பசக்கன்்களில் 
இருநது 
�ிமைிைங்களுககுள

6 மைணிததியோலம் 
வடர, விடளவு்கள 
24 மைணிததியோலம் 
வடர �ீடிக்கலோம்

உடசுவசா்ித்தல் – ஆவி 
பிடித்தல்

உலர்நத ்கஞசோடவ 
ஒரு ஆவியோக்கியில், 
எணபணயப் 
பெோதியுடறை்கடள ஒரு 
ஆவியோக்கற நெனோவில் 
அல்லது இ-சி்கபரறறைில்

பசக்கன்்களில் 
இருநது 
�ிமைிைங்களுககுள

4 மைணிததியோலம் 
வடர

அடிநசாககின கீழ்
(�ோக்கின் அடியில்) 

விசிறைல்்கள, வோயிற 
்கடரயும் ்ககீறறுக்கள

10–30 �ிமைிைங்கள 6–12 மைணிததியோலம்

உடவகசாள்ளல்
(எணபணய 
அடிப்ெடையில்) 

்கஞசோ எணபணய, 
உளளுடறை அல்லது 
பமைன்டமையோன பெல்

10–60 �ிமைிைங்கள 12 மைணிததியோலம் 
வடர

உடவகசாள்ளல்
(உணவு) 

உணணத தக்கன 
(உணவில் பவதுப்புதல் 
அல்லது சடமைததல்)

30 �ிமைிைம் முதல் 
2 மைணிததியோலம் 
வடர

12 மைணிததியோலம் 
வடர அல்லது 
அதறகு நமைல்

வமறபூசசுககள்
(நதோலில்) 

்களி்கள, மைருதது �ீர்்கள முழுடமையோ்க 
விளங்கப்ெைவி-
ல்டல

6 மைணிததியோலம் 
வடர அல்லது 
அதறகு நமைல்

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

கஞ்சா நுகரப்படும் வழிகலள ஒப்பிடுதல்

கஞ்சாவின விலளவுகளும் 
அலவ எவவளவு கசாைம் 
நனீடிககும் எனபதும். அது நனீஙகள் 
அதலன எப்படி நுகரகி்னீரகள் 
எனபதில் தஙகியிருககி்து. 

கவனமசாக இருஙகள், 
வபசாறுலமயசாக இருஙகள்.

உதோரணமைோ்க, �ீங்கள 
உடசுவோசிப்ெதோயின், 
விடளவு்கடள உணரத பதோைங்க 
பசக்கன்்கள முதல் �ிமைிைங்கள 
வடர எடுக்கிறைது. முழுடமையோன 
விடளவு்களுககு 10 முதல் 30 
�ிமைிைங்கள வடர எடுக்கலோம். 

�ீங்கள ஒரு உணவுத தயோரிப்டெ 
அல்லது பமைன்டமையோன 
பெல்டல விழுஙகுவதோயின், 
விடளவு்கடள உணரத 

பதோைங்க 30 �ிமைிைம் முதல் 
2 மைணிததியோலம் வடரயும், 
முழுடமையோன விடளவு்கடள 
உணர 4 மைணிததியோலம் 
வடரயும் எடுக்கலோம். 
உதோரணமைோ்க, �ீங்கள உங்கள 
உறைக்கததில் உதவ ஒரு 
பமைன்டமையோன பெல்டல 
உடப்கோள்கிறைரீ்்களோயின், 
�ீங்கள உங்கள மைருநதளடவ 
உங்கள உறைக்க ந�ரததுககு 30 
�ிமைிைங்களுக்கோவது முன்னர் 
உடப்கோளள நவணடும்.

அலதப் புலகத்தல்:
ஒரு உலர்நத தோவரமைோ்க 
(உலர்நத பமைோடடுக்கள).

ஆவி பிடித்தல்:
உலர்நத தோவரதடத ஒரு 
ஆவியோ்க உடசுவோசிததல்.

கஞ்சா எணவ்ணய:
பெறுதி எணபணயயில் ஐதோ-
க்கப்ெடு்கிறைது. எணபணயத 
தயோரிப்புக்கள எணபணயயி-
லுளள ்கஞசோ ்கிரோம் எணணி-
கட்கடயக ்கோடடு்கின்றைன.

மககள் கஞ்சாலவ நுகரககூடிய வழிகள்

அதலன வி்ிறுதல்:
வோயில் அல்லது 
�ோக்கின் ்ககீநழ. அது 
வோய உடசுவரினூைோ்க 
அ்கததுறைிஞசப்ெடு்கிறைது.

உண்ணத் தககன:
உலர்நத ்கஞசோ புகுததப்ெடை 
ஒரு ப்கோழுப்டெ அல்லது 
எணபணயடயப் ெயன்ெடுததும் 
உணவுத தயோரிப்புக்கள.

வமறபூசசு:
ஒரு தடிதத எணபணயப் 
பெறுதி ஒரு பெல் 
அல்லது ்களி வடிவததில் 
பூசப்ெடடு, நதோலினூைோ்க 
அ்கததுறைிஞசப்ெடு்கிறைது.
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

முதனலமயசாக CBD 
உள்ளடககமுள்ள கஞ்சாத் 
தயசாரிப்புககசான அலடயசாளச 
்டீடு.

மருத்துவக கஞ்சாவகளிகலகக கஞ்சா
THC உள்ள கஞ்சா மகிழ்ச்ியசான 
அல்ைது ஓயவசான உ்ணரவுகலள 
ஏறபடுத்துகின்ன. ந்களிகட்கக ்கஞசோ 
என்ெது ஒருவர் மைருததுவக ்கோரணங்கடள 
விைக ந்களிகட்கக்கோ்க ்கஞசோடவப் 
ெயன்ெடுததுவதோகும். மைருததுவ, 
ந்களிகட்கக ்கஞசோக்கள ஒரு தோவர 
மூலங்களிலிருநது வரககூடிய அநத 
நவடள, தயோரிப்புக்கள எதிர்ெோர்க்கப்ெடும் 
பெறுநெறு்கடளப் பெோறுதது பவவநவறு 
இரசோயனத தன்டமை்களிற ்கவனஞ 
பசலுததலோம்.

முதனலமயசாக THC 
உள்ளடககமுள்ள 
கஞ்சாத் தயசாரிப்புககசான 
அலடயசாளச ்டீடு.

சுய்ிகிசல்க கஞ்சா

THC ஓர அைகுககு: 20mg

வமசாத்த THC 200mg

CBD 0 mg/g

வமசாத்த CBD 0 mg/g

THC <1.00 mg/mL

வமசாத்த THC <1.00 mg/mL

CBD 20.0 mg/mL

வமசாத்த CBD 20.0 mg/mL

மருத்துவக கஞ்சா கு்ிப்பசான 
சுகசாதசார நிலைலமகளுககும் 
வநசாய்ிகு்ிகளுககும் 
்ிகிசல்யளிகக ஒரு மருத்துவரசாற 
பரிநதுலரககப்படுகி்து. ெரிநதுடரப்பு 
ஒரு உததரவு பெறறை வழஙகு�ரோல் 
�ிரப்ெப்ெடு்கிறைது. ெரிநதுடரப்பு THC அல்லது 
CBD வடிவில் இயறட்கயோன ்கஞசோத 
தயோரிப்புக்களுக்கோ்கவோ்க இருக்கலோம். 
அது ெரிநதுடரப்ெின் மூலம் மைடடுநமை 
்கிடைக்கப் பெறும் ஒரு பசயறட்கக ்கஞசோ 
மைருநதுக்கோ்கவோ்கவும் இருக்கலோம்.

இயறலகயசான கஞ்சாத் 
தயசாரிப்புககளுககு வமைதிகமசாக, 
மருநதுத் தயசாரிப்புககளும் கிலடககப் 
வபறுகின்ன. அடவ ஒரு ்கஞசோச் 
பசடியிலிருநது தயோரிக்கப்ெடு்கின்றைன 
அல்லது ஒரு ஆயவுகூைததில் 
மீைளுருவோக்கப்ெடு்கின்றைன. அவறறுககு 
விெரிக்கப்ெடும் சோததிய, மைருநதளிப்புத 
த்கவல்்கள உளளன.

THC ஐ ்கனைோவிற ெயன்ெடுதத Health 
Canada இனோல் அங்ககீ்கரிக்கப்ெடடுளளன. 
அடவ மைரிநனோல், பசசபமைடடு (அல்லது 
�ெிநலோன்), சடடிபவடசு (அல்லது 
�ெிடசிநமைோல்) என்ெனவோகும். அடவ 
மூடள முணணோண மைரப்பு விடறைப்புககும் 
புறறு ந�ோயின் ்கோரணமைோன வலிககும் 
சி்கிச்டசயளிக்கவோகும்.

்கனைோவில் தறநெோது ்கஞசோ 
சடைபூர்வமைோனது என்ெதோல், ஒரு 
மைருததுவப் ெரிநதுடரப்பு இன்னமும் 
நதடவப்ெடு்கிறைதோ என்று �ீங்கள 
ந்கட்கக கூடும்.

ஒருவருககு ஒரு பரிநதுலரப்புடன 
மருத்துவக கஞ்சாலவப் 
வப் வவணடியிருககககூடிய 
கசார்ணஙகளில் உள்ளடஙகுவன:

• ெரிநதுடரப்புச் பசயறட்கக 
்கஞசோடவ அணுகுதல்.

• நவடலயிைக ்கோப்புறுதித 
திடைங்கள மைருததுவக 
்கஞசோடவ உளளைக்கத 
பதோைங்கியுளளதுைன், ஒரு 
ந்கோரிகட்கடய நமைறப்கோளள 
ஒரு ெரிநதுடரப்புச் சகீடடு 
நதடவப்ெடு்கிறைது. 

• �ீங்கள அரசோங்கச் சமூ்க 
உதவியில் இருநதோல் 
அல்லது குடறைநத வருமைோனம் 
உளளவரோ்கக ்கருதப்ெடைோல், 
�ீங்கள ஒரு ்கழிவு பெறைத 
தகுதி பெறைலோம். 

• ்கனைோ வருமைோன மு்கவர்கம் 
ெரிநதுடரப்புக்கடளக 
ப்கோணநைோருககு ்கஞசோச் 
பசலவு்கடள ஒரு மைருததவச் 
பசலவோ்கக ந்கோப்ெிை 
அனுமைதிக்கிறைது.

பைர வவவவவறு சுகசாதசார 
நிலைலமகளுககசாக வவவவவறு 
கஞ்சாத் தயசாரிப்பு வலககலளத் 
தசாமசாகவவ முயனறு பசாரககின்னர. 
இது சுய்ிகிசல்ப் பசாவலன 
எனப்படுகி்து.

அவர்்கள ஒரு ெரிநதுடரப்ெின்றைி உததரவு 
பெறறை வழஙகு�ர் ஒருவரிைமைிருநது 
்கஞசோடவப் பெறறுக ப்கோள்கின்றைனர். 
சிலர் தவிப்டெக குடறைப்ெது அல்லது 
வலி மு்கோடமைததுவம் நெோன்றை 
்கோரணங்களுக்கோ்கச் சுயமைருநதளிப்புக்கோன 
ஒரு வழியோ்க ்கஞசோடவத பதரிவு 
பசய்கின்றைனர்.

சுறுசுறுப்பசாக முதுலமயலடதலும் நடுத்தரமசாககலும்

�ல்ல சு்கோதோரததுக்கோன அடிப்ெடை யோவறடறையும் �டுததரமைோ்க 
டவததிருப்ெது என்ெடத �ிடனவிற ப்கோளளுங்கள. �ீங்கள 
உைறெயிறசி பசயயத பதோைஙகும் நெோது, அடத எளிதோ்க 
எடுததுக ப்கோளளுங்கள, �ீங்கள சரிக்கடடிக ப்கோளள ந�ரம் 
எடுததுக ப்கோளளுங்கள. �ீங்கள ்கஞசோத தயோரிப்டெ 
உடப்கோளவதோயின், பமைதுவோ்கச் பசல்லுங்கள, விடளவில் 
்கவனஞ பசலுததுங்கள, பெோறுடமையோ்க இருங்கள.

விவவகமசாக 
இருஙகள்
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

வபரியவரகள் இவறல்ச 
வ்யயைசாவமனச ்மஷ்டிச ்டடம் 
கூறுகி்து:

30 ்கிரோம் வடர உலர்நத �ிடலயில் 
அல்லது அதறகுச் சமைமைோன அளவு 
உலரோத �ிடலயில் ெ்கிரங்கமைோ்க 
டவததிருததல்.

30 ்கிரோம் வடர சடைபூர்வமைோன 
்கஞசோடவ ஏடனய பெரியவர்்களுைன் 
ெ்கிர்நது ப்கோளளல்.

உலர்நத அல்லது புதிய ்கஞசோடவயும் 
்கஞசோ எணபணயடயயும் ஒரு மைோ்கோண 
அளவில் உததரவு பெறறை சில்லடறை 
வணி்கரிைம் வோஙகுதல்.

அவர்்களின் மைோ்கோணததில் அல்லது 
ஆடபுலததில் ஒழுஙகுறுததப்ெடை 
சில்லடறை விறெடனக ்கடைடமைப்பு 
இல்லோவிடைோல், சமைஷ்டி 
அளவில் உததரவு பெறறை 
தயோரிப்ெோளர்்களிைமைிருநது 
இடணயவழியில் ்கஞசோ வோஙகுதல்.

உததரவு பெறறை விடதயில் அல்லது 
்கன்று்களிலிருநது தனிப்ெடை 
ெோவடனக்கோ்க ஒரு வடீடுககு 4 ்கஞசோத 
தோவரங்கள வடர வளர்ததல்.

 

வடீடில் உணவும் ெோனங்களும் நெோன்றை 
்கஞசோத தயோரிப்புக்கடளச் பசயதல். 
ஆட்கள பசறைிநத தயோரிப்புக்கடள 
உருவோக்கோத வடர இது 
அனுமைதிக்கப்ெடு்கிறைது.

புத
ிய
 

உ
ல
ர்ந

த
 

எ
ண

ப
ண

ய

 

தோவரங்கள விடத்கள
 

உ
ண

ண
த
 த

க
்க
 

ப
ெ
று

த
ி்க
ள
 

ந
மை
ற
பூ
ச்சு

கஞ்சாவும் ்டடமும்

கனடசாக கஞ்சாச ்டடம் 
தறவபசாது இத்தயசாரிப்புககள் 
உத்தரவு வபற் 
விநிவயசாகத்தரகளசால் 
விறகப்படுவலத 
அனுமதிககி்து:

• புதிய ்கஞசோ
• உலர்நத ்கஞசோ
• ்கஞசோ எணபணய
• ்கஞசோத தோவரங்கள
• ்கஞசோ விடத்கள
• உணணத தக்க ்கஞசோ
• ்கஞசோப் பெறுதி்கள்கஞசோ 

நமைறபூச்சுக்கள

இததயோரிப்புக்கள 
பவவநவறு வடிவங்களில் 
விற்கப்ெைலோம்
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Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

விவவகமசாக 
இருஙகள்

கஞ்சா விறகப்படும் முல்
மசாகசா்ணஙகளும் ஆடபுைஙகளும் தமது 
நியசாயசாதிககளினுள் கஞ்சா எப்படி விநிவயசாகிககவும் 
விறகவும் படும் எனபலதத் தனீரமசானிககப் 
வபசாறுப்பசாகின்னர. 

ெின்வருவன உடெை ஒவபவோரு மைோ்கோணமும் ஆடபுலமும் 
கூை ்கஞசோ பதோைர்ெோ்க அதனதன் பசோநத விதிமுடறை்கடளக 
ப்கோணடுளளது:

• சடைப்ெடி அதிகுடறைநத வயது
• பெரியவர்்கள அடத வோங்கக கூடிய இைம்
• பெரியவர்்கள அடதப் ெோவிக்கக கூடிய இைம்
• பெரியவர்்கள டவததிருக்கக கூடிய அளவு.

�ீங்கள வசிககும் அல்லது பசல்லும் மைோ்கோணததில் அல்லது 
ஆடபுலததில் எது சடைபூர்வமைோனது என்ெடத அறைிவது உங்கள 
பெோறுப்ெோகும்.

மைோ்கோண, ஆடபுல விதிமுடறை்களுக்கோன பதோடுப்புக்களுக்கோ்க 
உசோததுடண்கள ெிரிடவச் நசோதிததுப் ெோருங்கள.

கஞ்சா பசாவிககப்படககூடிய இடம்
நனீஙகள் உஙகள் வ்சாநத வ னீடடில் அநதரஙகமசாக 
கஞ்சாலவப் பசாவிககைசாம்.

�ீங்கள வோைட்கககு இருப்ெதோயின், உங்கள 
�ிலக்கிழோர் ்கஞசோ புட்கப்ெடத அல்லது 
வளர்ப்ெடதப் ெறறைி உங்கள குததட்கயில் 
விதி்கடள ஏறெடுததலோம்.

கூடடு ஆதனங்களும் பதோைர்மைடனக 
குடியிருப்புக்களும் கூைத தமைது பசோநத விதி்கடளக 
ப்கோணடிருக்கலோம்.

சில மைோ்கோணங்கள பெோதுவிைததில் ்கஞசோ 
புட்கப்ெடத அல்லது ஆவி ெிடிப்ெடதத தடை 
பசயதுளளன. அல்லது, அது புட்கயிடல புட்கப்ெது 
அனுமைதிக்கப்ெடும் இைங்களில் மைோததிரம் 
அனுமைதிக்கப்ெைவும் பசயயலோம்.

கஞ்சாலவப் வபறறுக 
வகசாள்ளககூடிய இடம்
இகந்களவிக்கோன ெதில் மைோ்கோணதடதப் பெோறுததது. பெோதுவோ்க, 
்கஞசோவுக்கோன சடைபூர்வ மூலங்கள இடவ மைடடுநமை:

தனிப்படட முல்யில் உத்தரவு வபற் ்ில்ைல்க கலடகள்
அர்சாஙகத்தசால் நடத்தப்படும் கலடகள்
இல்ணயவழியில் அல்ைது வதசாலைவப்ி மூைம்
மருத்துவப் பயனபசாடடுககசாக அஞ்ல் மூைம்.

மைோ்கோணதடதப் பெோறுதது, ஒருசில அல்லது ெல சில்லடறை 
விறெடன �ிடலயங்கள இருக்கலோம்.

2021 இல், ்கனைோவில் சரோசரி 
்கஞசோ விடல ்கிரோமுககு 
$10.30 ஆகும். மைோ்கோணதடதயும் 
வோங்கப்ெடும் ்கஞசோ 
வட்கடயயும் உங்கள 
மைருநதளடவயும் பெோறுதது 
விடல மைோறுெடு்கிறைது. இநத 
அடைவடண பவவநவறு 
தயோரிப்புக்களுக்கோன 
நவறுெடை விடல்களுக்கோன 
உதோரணங்கடள 
வழஙகு்கிறைது. இநத 
விடல்கள 2018 இலிருநது 
பெறைப்ெடைடவ.

கஞ்சா விலை

வடிவம் உைரநத 
தயசாரிப்பு

எணவ்ணய வபசாதியுல்கள்

்ில்ைல் 
விலை

$5-15/g நெோததலுககு 
$50-200

60 
பெோதியுடறை்களுககு 
$100-200 

மசாதசாநதச 
வ்ைவு

1g/�ோள x 
30 �ோட்கள 
= $150-450 

1 நெோததல் 
1-3 வடர 
இருக்கலோம்

1-2 பெோதியுடறை்கள/
�ோள x 30 �ோட்கள 
= $100-400 

்ரசா்ரி கஞ்சா விலைகள் மருத்துவக கஞ்சாலவ வசாஙகுதல்
மருத்துவக கஞ்சாலவ வசாஙக, உஙகள் சுகசாதசாரப் பரசாமரிப்பு 
வழஙகுநரிடம் ஒரு பரிநதுலரப்லபக வகளுஙகள். பினனர 
நனீஙகள் அஞ்ல் மூைம் கஞ்சாலவப் வப் ஒரு உத்தரவு வபற் 
தயசாரிப்பசாளரிடம் பதிவு வ்யயைசாம்.

்கனைோபவங்கிலும் சுயோதீன மைருததுவக 
்கஞசோச் சி்கிச்டசய்கங்களும் 
்கோணப்ெடு்கின்றைன. அச்சி்கிச்டசய்கங்கள 
மைருததுவர்்களிைம் ெரிநதுடர்கடளப் 
பெறு்கின்றைன.

உங்கள குடும்ெ மைருததுவரோல் 
உங்களுககு ்கஞசோ ெயன்ெடுதத 
ஆநலோசடன வழங்க முடியோவிடின், 
ஒரு ்கஞசோச் சி்கிச்டசய்கம் ஒரு 
மைோறறைைீோ்கலோம். 

சி்கிச்டசய்கங்கள ந�ோயோளி்கடளக 
்கணிப்ெிடடு தகுதி பெறுநவோருககுப் 
ெரிநதுடரப்புக்கடள எழுதும் 
மைருததுவர்்களுைன் ஆநலோசடன்கடள 
ஏறெோடு பசயயலோம். 

ெின்னர் சி்கிச்டசய்க 
ஊழியர்்கள 
மைருததுவக ்கஞசோடவ 
எப்ெடிப் ெயன்ெடுதத நவணடுபமைன 
ந�ோயோளி்களுககுக ்கறெிப்ெர்.

அவர்்கள அஞசல் மூலம் சடைப்ெடி 
்கஞசோ வழஙகும் ஒரு உததரவு பெறறை 
தயோரிப்ெோளரிைம் அவர்்கடளப் ெதிவு 
பசய்கின்றைனர்.

அச்சி்கிச்டசய்கங்களிலுளள 
மைருததுவர்்கள சுயோதீன 
ஒப்ெநததோரர்்களோ்க அல்லது 
ஆநலோச்கர்்களோ்க நவடல பசய்கின்றைனர். 
சில சி்கிச்டசய்கங்கள ந�ோயோளி 
வருட்க்களுக்கோ்க ஒரு ்கடைணதடத 
அறைவிடு்கின்றைன.
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

்டடபூரவக கஞ்சாத் தயசாரிப்புககள் உஙகள் மசாகசா்ண அல்ைது ஆடபுை 
அர்சாஙகத்தசால் அஙகீகரிககப்படட ்ில்ைல் விறபலனயசாளரகளினூடசாக 
மசாத்திரவம விறகப்படுகின்ன.

• (0.3% THC இலும் குடறைவோன 
அல்லது THC அறறை தயோரிப்புக்கள 
தவிர) சடைபூர்வக ்கஞசோத 
தயோரிப்புக்களுககுப் பெோதியில் 
ஒரு ்கலோல் முததிடர 
்கோணப்ெடும். 

• ஒவபவோரு மைோ்கோணமும் 
ஆடபுலமும் விததியோசமைோன 
�ிறைமுளள ஒரு ்கலோல் 
முததிடரடயக ப்கோணடிருககும். 

• முததிடரயில் 
்கைவுச்சகீடடுக்கடளயும் 
�ோணயத தோள்கடளயும் நெோன்று, நெோலி்கடளத தடுக்கப் ெோது்கோப்புக கூறு்கள 
்கோணப்ெடு்கின்றைன.

்டடபூரவக கஞ்சாத் தயசாரிப்புககலள 
அலடயசாளங கசா்ணல்

வபசாதியிடல் அலடயசாளச ்டீடிடல்

WARNING: The effects from eating or drinking 
cannabis can be long-lasting. The effects can last 
between 6 and 12 hours following use.

MISE EN GARDE : Les effets de la consommation 
de produits comestibles à base de cannabis 
peuvent être de longue durée. Les effets peuvent 
durer de six à douze heures après la consommation.

THC per unit ## mg | THC par unité ## mg
Total THC per unit ## mg 
THC total par unité ## mg
THC ## mg
Total THC ## mg | THC total ## mg

CBD per unit ## mg | CBD par unité ## mg
Total CBD per unit ## mg  
CBD total par unité ## mg
CBD ## mg
Total CBD ## mg | CBD total ## mg

THC உளள எல்லோத தயோரிப்புக்களிலும் ்கனைோ 
அரசோங்கததோல் நதடவயோக்கப்ெடு்கின்றைவோறைோன 
தரப்ெடுததப்ெடை ்கஞசோக குறைியபீடு.

தயோரிப்ெின் ஒவபவோரு 
அல்கிலும் THC இன், அததுைன்/
அல்லது CBD இன் ஓர் அளவுக 
கூறறும் தயோரிப்ெிலுளள 
பமைோதத THC இனதும் CBD இனதும் 
ஒரு கூறறும் இருககும். இது 
எப்நெோதும் ஒரு பவளடளக 
்கடைததினுள நதோன்றும்.

தயோரிப்பு உணணத தக்கதோயின், 
அது அதிலிருக்கக கூடிய 
பமைோதத உலர்நத ்கஞசோவுககுச் 
சமைமைோன அளடவக குறைிப்ெிடும்.

பெோதியிைலில் ஒரு 
இரணடு வோக்கிய 
எச்சரிகட்க இருககும். 
எச்சரிகட்க எப்நெோதும் 
ஒரு மைஞசட ெின்னணியில் 
இருககும்.

இநத உதோரணம் 
உணணத தக்க ்கஞசோத 
தயோரிப்புக்களுக்கோகும். 
பமைோததமைோ்க எடடு 
விததியோசமைோன 
எச்சரிகட்கத த்கவல்்கள 
உளளன.

Nutrition Facts 
Valeur nutritive
Per HM (MM)
pour MD (MM)

Calories ####
Fat / Lipides ## g ## %

Saturated / saturés ## g ## %
+ Trans / trans ## g

Carbohydrate / Glucides ## g
Fibre / Fibres ## g ## %
Sugars / Sucres ## g ## %

Protein / Protéines ## g
Cholesterol / Cholestérol ### mg 
Sodium #### mg ## %

Potassium #### mg ## %
Calcium #### mg ## %
Iron / Fer ## mg ## %

*5% or less is a little, 15% or more is a lot

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Valeur nutritive
Nutrition Facts 
pour MD (MM)
Per HM (MM) 

Calories ####
Lipides / Fat ## g ## %

saturés / Saturated ## g ## %
+ trans / Trans ## g

Glucides / Carbohydrate ## g
Fibres / Fibre ## g ## %
Sucres / Sugars ## g ## %

Protéines / Protein ## g
Cholestérol / Cholesterol ### mg 
Sodium #### mg ## %

Potassium #### mg ## %
Calcium #### mg ## %
Fer / Iron ## mg ## %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup 

% valeur quotidienne*
% Daily Value*தயோரிப்பு உணணத 

தக்கதோயின், �ியமைப் 
நெோசடணத த்கவல்்கள 
அடையோளச் சகீடடு 
இருககும்.

கஞ்சா உள்ளடகக அலடயசாளச 
்டீடிடல்
்கஞசோத தோவரம் கனனபிவனசாயிடுகள் 
எனப்ெடும் ெல்நவறு இரசோயனச் 
நசர்டவ்கடளக ப்கோணடுளளன. 
இவறறைில் ஆ்கவும் �ன்்கறைியப்ெடைடவ 
மூடவதநரோக்கன்னெிநனோல் (THC), 
கனனபிடிவயசால் (CBD) என்ெனவோகும்.

ெல்நவறு தயோரிப்பு வடிவங்களில் 
நூறறுக ்கணக்கோன ்கஞசோ இனங்கள 
்கோணப்ெடு்கின்றைன. அடவ எவவோறு 
தயோரிக்கப்ெடு்கின்றைன என்ெடதப் 
பெோறுதது, அததயோரிப்புக்கள 
THC, CBD என்ெவறறைில் ெல்நவறு 
சோததியங்கடளக ப்கோணடுளளன. 

THC என்ெது ஆட்கடள "எழுச்சியுறறைதோ்க" 
உணர டவக்கக கூடியது. அது 
மூடளயில் ஒரு உளச் பசயறெோடடுப் 
ெதிலளிப்டெ ஏறெடுதது்கிறைது, 
சிலர் அதனோற ்களிப்ெடையலோம், 
ஏடனநயோர் துர்�ோறறைமைோ்கக 
்கோணலோம். THC ஐப் நெோலன்றைி, CBD ஒரு 
‘எழுச்சிடய’ ஏறெடுததுவநதோ ஒரு 
உளச் பசயறெோடடை ஏறெடுததுவநதோ 
்கிடையோது. 

உயர் THC சோததியமுளள தயோரிப்ெில் 
அதி்க சு்கோதோர, ெோது்கோப்பு 

இைர்ப்ெோடு்கள இருக்கலோம், அது 
்கஞசோவுககுப் புதிய எவரோலும் 
ெயன்ெடுததப்ெைக கூைோது. ஓர் 
அறைிநத தீர்மைோனதடத நமைறப்கோளவது, 
விநசைமைோ்க �ீங்கள அனுெவமைறறைவரோ்க 
அல்லது ஒரு புதிய தயோரிப்டெ 
முயன்று ெோர்ப்ெவரோ்க இருநதோல், 
முக்கியமைோனதோகும்.

THC ## mg/g

வமசாத்த THC | THC வமசாத்த ## mg/g

CBD ## mg/g

வமசாத்த CBD | CBD வமசாத்த ## mg/g

அடையோளச் சகீடடைக ்கவனமைோ்க 
வோசிக்கத தவறைோதீர்்கள. �ீங்கள சி்கிச்டச 
ந�ோக்கங்களுக்கோ்க ்கஞசோ வோஙகுவதோயின், 
"பமைோதத THC" ஆ்கக குடறைவு முதல் 
பூச்சியம் வடர இருக்க நவணடும்.

்கனைோவில் விற்கப்ெடும் சடைபூர்வக ்கஞசோ எல்லோவறறுககும் 
இவவடையோளச் சகீடடுக்கள நதடவயோகும்.

(புளளியிைப்ெடை வரி்கள உளளைக்கப்ெை மைோடைோ, அடையோளச் சகீடடுப் 
ெகுதிடய மைோததிரம் சுடடு்கிறைது.)

�ியோயோதிக்கம்

ெிரதியிைப்ெைோத 
ந்கோடடு நவடல

�ிறைமைோறறு 
டமை

பசதுக்கல் பெோதிநத 
உரு

தனிததுவமைோன 
அடையோளங்கோடடி
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எப்நெோதும் 
உங்கள ்கஞசோத 
தயோரிப்புக்கடளச் 
சிறுவர்்கள அல்லது 
பசல்லப் ெிரோணி்கள 
அவறடறை 
அணு்கவியலோத 
இைததில் 
டவததிருங்கள.

உணணத 
தக்க ்கஞசோப் 
பெோருட்களும் 
அவறறைின் 
பெோதியிைலும் 
சிறுவர்்கள 
அதடன இனிப்புப் 
ெணைமைோ்கக ்கருத 
வழி வகுக்கலோம். 

்கஞசோ உளள 
எவவுணவுத 
தயோரிப்டெயும் 
பதளிவோ்க 
அடையோளச் 
சகீடடிடடுப் 
ெோது்கோப்ெோ்க 
டவததிருங்கள.

சிறுவர்்கள அணு்க முடியோத பூடடு

சிறுவர்்கள அணு்க முடியோத நெோததல்

வழடமையோன உணவுைன் நசர்ததுக 
்களஞசியப்ெடுதத நவணைோம்

சிறுவர்்களுககும் பசல்லப் ெிரோணி்களுககும் 
எடைோதவோறு டவததிருங்கள

கஞ்சாப் பசாதுகசாப்புகஞ்சாவுடன பய்ணம் வ்யதல்
அலதக வகசாணடு வர வவணடசாம். அலத எடுத்துச வ்ல்ை வவணடசாம்.

கனடசாவிைிருநது வவளிவயறுதல்
உணணத தக்க ்கஞசோ, ்கஞசோப் பெறுதி்கள, 
்கஞசோ நமைறபூச்சுக்கள என்ென உடெை 
்கஞசோடவ அல்லது ்கஞசோ உளள 
எததயோரிப்டெயும் ்கனைோ எல்டலயினூைோ்க 
எடுததுச் பசல்வது, �ீங்கள �ோடடில் 
நுடழவதோ்க அல்லது பவளிநயறுவதோ்க 
இருநதோலும், அது சடை விநரோதமைோனதோ்கநவ 
இருக்கிறைது.

பெரும்ெோலோன �ோடு்களில் ்கஞசோ சடை 
விநரோதமைோனது. �ீங்கள உங்களிைம் எநத 
அளவோவது ்கஞசோடவக ப்கோணடு சர்வநதச 
அளவில் ெயணம் பசயய முயன்றைோல், 
�ீங்கள உள �ோடடிலும் பவளி�ோடடிலும் ஆ்கிய இரு இைங்களிலுநமை ்கடுடமையோன 
குறறைவியல் தணைடன்களுககு மு்கங ப்கோடுக்கலோம்.

ஐககிய அவமரிககசாவுககுப் 
பய்ணம் வ்யதல்
சில ஐக்கிய அபமைரிக்க மைோ�ிலங்களில் 
்கஞசோடவ டவததிருப்ெது 
சடைபூர்வமைோனதோ்க இருநதோலும், 
அது ஐக்கிய அபமைரிக்கச் 
சமைஷ்டிச் சடைங்களின் ்ககீழ 
சடைவிநரோதமைோனதோ்கநவ இருக்கிறைது. 
�ீங்கள ்கஞசோடவ டவததிருப்ெடதச் 
சடைபூர்வமைோனதோ்க ஆக்கியுளள ஒரு 
ஐக்கிய அபமைரி்்க்க மைோ�ிலததுககுப் 
ெயணம் பசயவதோ்க இருநதோலும், 
எநத வடிவிலும் ்கஞசோவின் எநத 
அளவுைனும் ்கனைோ-ஐக்கிய அபமைரிக்கோ 
எல்டலடயக ்கைக்க முயல நவணைோம்.

கனடசாவினுள் கஞ்சாவுடன 
பய்ணம் வ்யதல்
�ீங்கள ்கனைோவினுள ெயணம் பசயயும் நெோது, 
�ீங்கள இருககும் மைோ்கோனததில் அல்லது 
ஆடபுலததில் உங்கள குடறைநத ெடச வயதுத 
நதடவப்ெோடடை �ீங்கள பூர்ததி பசயதிருநதோல், 
�ீங்கள 30 ்கிரோம் வடர உலர்நத ்கஞசோடவ 
அல்லது அதறகுச் சமைமைோனடத டவததிருக்கலோம்.

�ீங்கள பசல்லப் நெோகும் மைோ்கோணததின் அல்லது 
ஆடபுலததின் சடைங்கடள அறைிநது ப்கோளவது 
உங்கள பெோறுப்ெோகும். �ீங்கள ்கஞசோ ெோவிப்ெதோயின், 
அந�ியோயோதிக்கததிலுளள சடைங்கடளப் ெின்ெறறுங்கள.

�ீங்கள இரு ்கநனடிய இைங்களுக்கிடைநய ெயணம் 
பசயயும் நெோது, உங்கள விமைோனப் ெயணததுககு ஐக்கிய 
அபமைரிக்கோவில் ஒரு தரிப்பு இருக்கிறைதோ என்ெதில் 
்கவனஞ பசலுததுங்கள. ்கஞசோ ஐக்கிய அபமைரிக்கோவில் 
சடைபூர்வமைோனதல்ல. அததுைன் ்கோல�ிடல 
அல்லது பெோறைியியற ெிரச்சிடன்களின் ்கோரணமைோ்க 
விமைோனப் ெயணங்கள ஐக்கிய அபமைரிக்கோவுககுத 
திருப்ெிவிைப்ெைலோம் என்ெடதயும் மைனததிற ப்கோளளுங்கள.

த்கவல்்கடளயும் அனுெவங்கடளயும் ெ்கிர்நது ப்கோளவது 
�ல்லது. �ீங்கள ்கஞசோடவ முயன்று ெோர்ப்ெதோ்க இருநதோல் 
�ணெர்்களிைநமைோ குடும்ெததிைநமைோ கூறைப் ெயப்ெைநவோ 
பவட்கப்ெைநவோ நவணைோம். �ீங்கள உங்களுககுத பதரிநத 
ஏடனயவர்்களும் ்கஞசோடவ முயன்று ெோர்ததுளளடத அறைியும் 
நெோது ஆச்சரியப்ெைக கூடும். புதிய த்கவல்்களுக்கோ்கத திறைநத 
மைனததுைன் இருங்கள. பசவிமைடுங்கள, ்கறறுக ப்கோளளுங்கள.

்ு்ு்ு்ுப்பசாக முதுமலயடலதைும் 
நடுத்தரமசாக்கைும்

விவவகமசாக 
இருஙகள்
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கஞ்சா சுகசாதசாரப் பிரச்ிலனகளில் 

உதவுகி்து
்கன்னெிபனோயிடு்கள மைோனிை 
உைலில் இயறட்கயோ்க இருககும் 
அ்கக்கன்னெிபனோயிடு்கள 
எனப்ெடும் நசர்டவ்கடள ஒததடவ. 
அடவ அ்கக்கன்னெிபனோயிடுத 
பதோகுதியிற பசயறெடு்கின்றைன. 
அ்கக்கன்னெிபனோயிடுத பதோகுதிடயப் 
ெறறைிய ஆரோயச்சி இன்னமும் மைி்கவும் 
மைடடுப்ெோைோனது. 

அதபதோகுதி மூடள உடெை முழு 
�ரம்புத பதோகுதியினூைோ்கவும் 
பசல்்கிறைது. அதறகு மைனித உைல் 
முழுவதிலும் வோங்கி்கள உளளன. 
அது �ரம்புத பதோகுதிடயயும் 
�ிர்ப்ெபீைனத பதோழிறெோடடையும் 
மைன �ிடலடயயும் ெசியுணர்டவயும் 
ஏடனய உைறபறைோழிறெோடு்கடளயும் 
ெோதிப்ெதோ்கக ்கருதப்ெடு்கிறைது. 

ஆகவும் நனக்ியப்படட இரு 
கனனபிவனசாயிடு வசாஙகிகள் CB1 உம் 
CB2 உம் ஆகும். CB1 வோங்கி்கள THC இன் 
உளச் பசயறெோடடு விடளவு்களுககுப் 
பெோறுப்ெோனடவ. அடவ �ிடனவு, 
மைன �ிடல, உறைக்கம், ெசியுணர்வு, 
வலி மைடைங்களில் ஒரு ெோததிரதடத 
வ்கிக்கலோம். CB1 வோங்கி்கள இயக்கக 
்கடடுப்ெோடடுைனும் அறைிதிறைனுைனும் 
பதோைர்புளள மூடளயின் 
ெகுதி்களிலும் ்கோணப்ெடு்கின்றைன. CB2 
வோங்கி்கள பெரும்ெோலும் �ிர்ப்ெபீைனத 
பதோகுதியின் ்கலங்களிலும் 

தடச, என்பு இடழயங்களிலும் 
்கோணப்ெடு்கின்றைன. அடவ 
அழறசிடயக குடறைப்ெதில் ஒரு 
ெஙட்க ஆறறைலோம்.

மைருததுவ ஆரோயச்சியோளர்்கள 
அழுதததடதக குடறைக்கவும் 
ெசிடயத தூணைவும் உறைக்கதடத 
ஊககுவிக்கவும் வலிடயயும் 
அழறசிடயயும் �ிவர்ததிக்கவும் 
்கன்னெிபனோயிடு்களின் சோததியதடதச் 
நசோதிததுக ப்கோணடிருக்கிறைோர்்கள. 

்கஞசோவுககு ெல்நவறு சு்கோதோரப் 
ெிரச்சிடன்களிலும் சு்கோதோரமைோன 
முதுடமையடைதலிலும் ஒரு 
ெங்கோறறைல் இருக்கலோம். சில 
்கலோச்சோரங்களில், ்கஞசோ ஒரு 
ெணடைய மூலிட்க மைருநபதனக 
்கருதப்ெடு்கிறைது. 

ஆனோல் இப்நெோது, விஞ்ோனச் 
சோன்று மைடடுப்ெோைோனதோ்கநவ 
இருக்கிறைது.

்ிகிசல்ப் பயனகள்

CB1

CB2

THC

CBD

மசானிட அகக கனனபிவனசாயிடுத் வதசாகுதி பல்வவறு 
உடறவ்சாழிைியல் வதசாழிறபசாடுகலள முல்ப்படுத்துகி்து. 
ஆரசாயச்ியசாளரகள் இத்வதசாகுதிலயப் பற்ி இனனமும் 
கறறுக வகசாணடிருககி்சாரகள். (கஞ்சாவிைிருநது வப்ப்படும்) 
கனனபிவனசாயிடுகள் அகக கனனபிவனசாயிடுத் வதசாகுதியுடன 
ஊடசாடுகி்து. இது எமது உடல்களிலும் மனஙகளிலும் 
ஏரசாளமசான விலளவுகலள உருவசாககுகி்து.

மசானிட
அகக கனனபிவனசாயிடுத் 
வதசாகுதி
CB1 வசாஙகிகள் 
முதன்டமையோ்க 
மூடளயிலும் டமைய 
�ரம்புத பதோகுதியிலுநமை 
்கோணப்ெடு்கின்றை 
நெோதிலும் �ரம்பு்களிலும் 
சில ்கலங்களிலும் கூைக 
்கோணப்ெடு்கின்றைன.

CB2 வசாஙகிகள் 
பெரும்ெோலும் 
புறைவுறுப்புக்களில், 
விநசைமைோ்க �ிர்ப்ெபீைனத 
பதோகுதியுைன் 
பதோைர்புறறு 
இருக்கின்றைன.

THC உம் CBD உம் ஏற்கனநவ 
இருககும் மைோனிைவோங்கி்களில் 
ஒரு பூடடும் சோவியும் 
நெோன்று பெோருநது்கின்றைன.
*CBD ந�ரடியோ்க CB1 
உைன் அல்லது CB2 உைன் 
"பெோருநதுவதில்டல," 
ஆனோல் இன்னமும் 
ஆயவு பசயயப்ெடடுக 
ப்கோணடிருககும் வலிய 
மைடறைமு்க விடளவு்கடளக 
ப்கோணடுளளது.

அகக கனனபிவனசாயிடுத் 
வதசாகுதி இவறல்யும் 
முல்ப்படுத்துகி்து

வவப்பநிலை 
ஒழுஙகுறுத்தல்

்கதிச 
்மனிலையும் 
அனுவ்பமும்

இதயநசாளத் 
வதசாழிறபசாடு

்மிபசாடு

நிலனவு
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எம்மிடமுள்ள ஆரசாயச்ி மருத்துவக கஞ்சாவிைிருநது 
பயனலடவதசாக மூனறு நிலைலமகலளக கசாடடுகி்து:

• �ோடெடை, குணமைடையோத, 
்கடுடமையோன வலிக்கோன ந�ோய 
தணிப்ெில் 

• இரசோயனச் சி்கிச்டசயோல் ஏறெடும் 
குமைடைலும் வோநதியும்

• மூடள முணணோண மைரப்ெினோல் 
அல்லது முணணோன் 
்கோயததினோலோன தடச �டுக்கம்.

முதிய வயதினரிலடவய ஒரு ்ிகிசல்யசாக கஞ்சாவிலுள்ள ஆரவம் 
அதிகரிககி்து.  
அதன் விடளவோ்க, மைருததுவச் சமுதோயம் ஒரு ெிரநயோ்க அணுகுமுடறைடய 
நமைறப்கோள்கிறைது. 

மைருததுவக ்கஞசோவினோற சி்கிச்டசயளிக்கப்ெடும் �ிடலடமை்களில் 
உளளைஙகுவன:

சிறசில வலி 
வட்க்கள

மூடடுவோதம்

ந�ோய தணிப்புப் 
ெரோமைரிப்பு

உறைக்கமும் 
உறைக்கமைின்டமையும்

ெசியுணர்வின்டமை ்கணணழுததம்

உளவுடைவு
தவிப்பும் 
உளச்நசோர்வும்

கஞ்சாவின 
பயனகள்
கஞ்சாத் தயசாரிப்புககள் ்ிை முதிய 
வயதினருககுப் பயனளிககைசாம், 
ஏலனவயசாருககல்ை. ஆரசாயச்ி இனனமும் 
மடடுப்பசாடசாக இருநத வபசாதிலும், முதிய 
வயதினர வசாழ்கலக நிகழ்ச்ிகளில் 
பயனலடவதசாகக கூறுகின்னர.

மைருததுவக ்கஞசோடவப் ெயன்ெடுததுநவோரிைம் 
அதன் ெயன்்கள யோடவபயனக ந்கட்கப்ெடை 
நெோது, அவர்்கள கூறுவதோவது:

• சிறைநத வோழகட்கத தரம்
• உ்ஙகுவதில் உதவுதல்
• வலி பதோைர்ெில் உதவுதல்
• அவர்்களுககுப் ெரிநதுடரப்பு மைருநது்கடளப் 

ெயன்ெடுததுவடத �ிறுதத வழி பசயதல்.

மைருததுவக ்கஞசோவின் விடனததிறைன் ஆ்கவும் 
தனிப்ெடைதோ்கத நதோன்று்கிறைது. அது அதற்கோன 
ெயன்ெோடடிலும் சரியோன வட்கடயயும் மைருநதளடவயும் 
்கணடு ப்கோளவதிலும் தங்கியிருக்கிறைது.

கஞ்சாவும் மருத்துவ நிலைலமகளும்
கஞ்சா பை சுகசாதசார நனலமகலளக 
வகசாணடிருப்பதசாகக கூ்ப்படுகி்து. 
ஆனசால் ்ிகிசல்யளிப்பதசாகக 
கூறும் பல்வவறு கூறறுககளுககும் 
ஆதசாரமசாகும் விஞ்சானச ்சானறுகள் 
மடடுப்பசாடசாகவவ உள்ளன. 
�ன்டமை்கடளயும் இைர்ப்ெோடு்கடளயும் 
விளங்கிக ப்கோளள அதி்க ஆரோயச்சி 
நதடவப்ெடு்கிறைது.

ஒரு மைருததுவர் அடதப் 
ெரிநதுடரககும் வடர, Health Canada 
எம்மைருததுவ �ிடலடமைககும் 
்கஞசோடவப் ெயன்ெடுததுவடத 
அனுமைதிக்கிறைது. ஆயினும், 
்கஞசோ ஒரு மைருநடத அங்ககீ்கரிக்கத நதடவயோன 
ஒழுஙகுறுததற பசயன்முடறைககு ஆடெடைதில்டல. சில 
பசயறட்கக ்கன்னெிபனோயிடுத தயோரிப்புக்கள குறைிப்ெிடை 
�ிடலடமை்களுக்கோன மைருததுவப் ெயன்ெோடடுக்கோ்க 
அங்ககீ்கரிக்கப்ெடடுளளன. அடவ பசசபமைடடு (�ெிநலோன்), 
சடடிபவடசு (�ெிடசிநமைோல்) என்ெனவோகும்.
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மூடடுவசாதம்

என்பு மூடடுவோதம் அல்லது மூடடு வலி முதிய 
வயதினரிடைநய பெோதுவோனது. வலி மூடடிலோன 
நசதததோல், அழறசியோல், அல்லது �ரம்புச் நசதததோல் 
ஏறெடுவதோ்கக ்கருதப்ெடு்கிறைது.

மூடடுககளில் அகக கனனபிவனசாயிடு வசாஙகிகள் 
உள்ளதுடன, ்கஞசோவுககு அழறசிபயதிர்ப்புத 
தன்டமை்கள ்கோணப்ெடு்கின்றைன. இகந்கோடெோடு ்கஞசோ 
என்பு மூடடுவோதததினோல் ஏறெடும் �ரம்பு வலிடயக 
குடறைக்கலோம் என்ெதனோலோ்க இருக்கலோம். விலஙகு்களில் 
�ைததப்ெடை ஆரோயச்சிக ்கறட்க்கள ெயனுளளடவயோ்கத 
நதோன்று்கின்றை நெோதிலும், இன்னமும் மைனிதர்்களில் ஆயவு 
பசயயப்ெைவில்டல.

முைககுவோதததின் ்கடதயும் அநத தோன். மைி்கக குடறைவோன 
ஆரோயச்சிநய ்கோணப்ெடு்கிறைது, ஆனோல் ஒரு பதோைக்க 
ஆயவு ெயனுளளதோ்கக ்கோடடியுளளது. அது சடடீபவடசு 
எனப்ெடும் ஒரு வோய விசிறைல் முைககுவோதததுைன் 
பதோைர்ெோன வலிடயக குடறைதததோ்கக ்கணடு ப்கோணைது.

கனடசா மூடடுவசாதச ்ஙகம், கனடசா முடககுவசாதச 
்ஙகம் ஆகிய இரணடும் கஞ்சாவிலுள்ள ஆரவத்லத 
விளஙகியுள்ளன. அலவ ஒரு நலடமுல் 
அணுகுமுல்லய முனவமசாழிகின்ன.

கஞ்சா வைிககுப் பரிகசாரமசாகும் 
ஒவர வதரிவசாக அடிககடி 
ஊககுவிககப்படுகி்து.
ஆனோல் தறநெோடதய ஆரோயச்சி 
ெின்வருவன பதோைர்ெோன �ரம்பு 
வலிக்கோன ந�ரிய பெறுநெறு்கடள 
மைடடுநமை ்கோடடு்கிறைது:

• மூடள முணணோண மைரப்பு
• �ீரிழிவு
• HIV பதோைர்ெோன வலி (புலனுணர்வு 

�ரம்புச் நசதம்)
• சததிர சி்கிச்டசப் ெிநதிய அல்லது 

அதிர்ச்சிககுப் ெிநதிய வலி
• �ோர்ததடச வலி.

நரம்புச வ்த வைி நரம்பு 
வ்தமலடவதுடன வதசாடரபுலடயது. 
அதில் குதது வலியும் அல்லது 
எரிச்சலோன வலியும் சிலிர்ப்பும் மைரப்பும் 
அைஙகு்கின்றைன. அது ்கடுடமையோ்கவும் 
அடலயடலயோ்க வருவதோ்கவும் 
இருக்கலோம். இததட்கய வலி �ீரிழிவு, 
�ரம்பு அல்லது முணணோண சுருக்கம், 
இரசோயனச் சி்கிச்டச என்ெவறறைில் 
பெோதுவோனது.

மருநதுகள் ஓரளவு நரம்புச வ்த 
வைிலயக குல்ப்பதசாகக கசாடடின. 
மூலிட்கக ்கஞசோ, தோவரததிலிருநது 
பெறைப்ெடை THC (துபரோனெிநனோல்), 
பசயறட்க THC (�ெிநலோன்), அல்லது 
தோவரததிலிருநது பெறைப்ெடை THC/CBD 
நசர்கட்க ெயனளிதததோ்கச் நசோதடனப் 
பெறுநெறு்கள ்கோடடு்கின்றைன.

விடனததிறைன் ெின்வருவனவறறைின்ெடி 
நவறுெடைன:

• வலிக்கோன ்கோரணம் 
• சி்கிச்டசக ்கோலம் 
• ெயன்ெடுததப்ெடும் ்கஞசோ வட்க.

உணபது, அல்ைது நசாககின கீழ் ஒரு 
துளிலய இடுவது, அதலனத் வதசாடரநது 
வசாய அல்ைது மூககு வி்ி்ல்களும் 
கஞ்சாலவ உடசுவசா்ித்தலும் 
(புலகத்தல்) மூைம் அதி்ி்நத 
வபறுவபறுகலளப் வபறும் ஒரு வபசாககு 
கசா்ணப்படடது.

்கநனடிய வலிச் சங்கம் பெரும்ெோலோன 
பதோழின்முடறை அடமைப்புக்களுககு 
இணக்கமைோ்க, தறநெோது 
்கன்னெிபனோயிடு்கடள ‘மூன்றைோம் �ிடலக 
்கோரணி்களோ்க’ ெரிநதுடரக்கின்றைன.  
அஃதோவது நவறு சி்கிச்டச்கள 
ெயனளிக்கோத நெோது அதடன முயன்று 
ெோர்ப்ெது.

்ிற்ிை வைி வலககள்
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உ்ககமும் 
உ்ககமினலமயும்

பை முதிய வயதினருககு உ்ஙகுவதில் 
பிரச்ிலனயுள்ளது. கஞ்சா உஙகலளத் தூககக 
கைககமசாககைசாம் எனபதசால், முதிய வயதினர உ்ககப் 
பிரச்ிலனகளுககசாக அலத முயனறு பசாரககின்னர. 
இது கஞ்சா பசாவிப்வபசாரசாற வபசாதுவசாகக கூ்ப்படும் 
பயனகளில் ஒன்சாகும்.

ஆயினும், இததடலப்ெிலோன ஆரோயச்சி மைடடுப்ெோைோனது. 
எம்மைிைமுளள ஆரோயச்சி பெரும்ெோலும் உறைக்கதடத 
மைறபறைோரு �ிடலடமையின் ஓர் இரணைோநதரப் பெறுநெறைோ்க 
விெரிக்கிறைது.

ஆரோயச்சியிற ்கலநது ப்கோணநைோர் தனியோ்க அல்லது 
்கன்னெிடிநயோலுைன் நசர்ததுப் புட்கக்கப்ெடும் THC 
இனதும் THC இன் பெறுதி்களினதும் சிறசில வட்க்களோல் 
சிறைநத உறைக்கம் ்கிடைப்ெதோ்கக கூறைினர். இச்சி்கிச்டச்கள 
ெின்வருவனவறடறைக ப்கோணநைோருககு உறைக்கத தரதடத 
நமைம்ெடுததவும் உறைக்கத தைங்கல்்கடளக குடறைக்கவும் 
உறைக்கம் ஏறெடுவதற்கோன ந�ரதடதக குடறைக்கவும் 
பசயயலோம்:

• தடைங்கலோன உறைக்க மூச்சின்டமை 
• �ோர்ததடச வலி 
• �ோடெடை வலி 
• மூடள முணணோண மைரப்பு.

்கன்னெிடிநயோல் REM உறைக்கப் ெிரச்சிடன்களுககும் 
மைிதமைிஞசிய ெ்கறபெோழுதுத தூக்கக ்கலக்கததுககும் வழி 
பசயயலோபமைன ஆரோயச்சியோளர்்கள கூறைினர். பசயறட்கக 
்கஞசோ (பசசபமைடடு அல்லது �ெிநலோன்) �ோடெடை 
வலியுளள ந�ோயோளி்களுககு உறைக்கதடத நமைம்ெடுததலோம். 
அது அதிர்ச்சிககுப் ெின்னரோன மைனவழுததக ந்கோளோறு (PTSD) 
உளநளோரிைம் ப்கோடுங்கனவு்கடளயும் குடறைக்கலோம்.

வநசாய த்ணிப்புப் 
பரசாமரிப்பு

வலியும் ந�ோயறைிகுறைிக ்கடடுப்ெோடும் வோழகட்கயின் இறுதிக 
்கடைததில் பெோதுவோன ்கவடல்களோகும். ந�ோய தணிககும் 
மைருததுவர்்கள ்கஞசோடவ அெின் பெோருட்களுக்கோன ஒரு 
மைோறறைைீோ்க இன்னுமைின்னும் நசோதிக்கின்றைனர்.

வநசாய த்ணிப்புப் பரசாமரிப்பிைசான ்ிகிசல் 
வபரும்பசாலும் புறறு வநசாய வைியிற கவனஞ 
வ்லுத்துகி்து. ்கன்னெிபனோயிடு்கள (THC/CBD நசர்நது) 
புறறு ந�ோய பதோைர்ெோன வலிடயக குடறைப்ெதில் ஓரளவு 
விடனததிறைனுளளடவ என்ெதற்கோன சோன்றுளளது.

ந�ோய தணிப்புப் ெரோமைரிப்ெிலுளள மைருததுவச் சமூ்கம் 
்கஞசோ அடிப்ெடையிலோன பசசபமைடடை (அல்லது 
�ெிநலோடன அல்லது �ெிடசிநமைோடல) ெரிநதுடரததுளளது, 
ஆனோல் ஏடனய வலி �ிவோரணச் சி்கிச்டச்கள 
பவறறைியளிக்கோத நெோது மைோததிரநமை. 

வலி �ிவோரணியோ்க ்கஞசோடவப் ெயன்ெடுததுவது �ன்கு 
தோங்கப்ெடு்கிறைது, ஆனோல் எல்லோச் சி்கிச்டச்கடளயும் 
நெோன்நறை ெக்க விடளவு்கடளப் ெறறைிய ஒரு 
்கலநதுடரயோைல் இருக்க நவணடும். வோழவின் இறுதிக 
்கடைங்களில் உளததடுமைோறறைம் பெோதுவோனது. ்கஞசோவின் 
உயரளவு்களோல் இது மைிட்கப்ெைலோம். ்கஞசோ பதோைர்ெறுவது 
நெோன்றை �ிடலடமைடயத தூணைலோம், அது வலியிலிருநது 
“தூரமைோவடத” ஏறெடுதது்கிறைது. ந�ோயோளி்கள இததட்கய 
விடளவு்கடளப் பெறைோதிருக்க நவணடியிருக்கலோம்.

ந�ோய தணிப்புப் ெரோமைரிப்பு பெரும்ெோலும் வலியில் 
்கவனஞ பசலுதது்கின்றை நெோதிலும், ெல ந�ோயோளி்கள 
தவிப்பு, உளச்நசோர்வு, குமைடைல், ெசி குன்றுதல், அல்லது 
உறைக்கமைின்டமை நெோன்றை வோழவின் இறுதிக ்கடைததில் 
ஏறெடும் ஏடனய பெோதுவோன ந�ோயறைிகுறைி்கடளப் ெறறைிக 
்கவனிக்க விரும்ெலோம்.
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பசாரககின்ன வநசாய

அல்டசமைர் ந�ோயின் ெின்னர் ெோர்க்கின்சன் ந�ோநய 
்கனைோவில் இரணைோவது மைி்கப் பெோதுவோன �ரம்புச் 
சிடதவுக ந்கோளோறைோகும், ெோர்க்கின்சன் ந�ோயுளள ஆட்களில் 
79% ஆநனோர் 65 அல்லது அதறகு நமைறெடை வயதினரோவர்.  
ெோர்க்கின்சன் ந�ோய �டுக்கங்கடளத நதோறறுவிக்கிறைது, 
தடச �்கர்வு்கள பமைதுவோ்கவும் இன்னும் திைமைோ்கவும் 
ஆ்கி விடு்கின்றைன, சமைனிடலயின்டமைககு வழி வகுககும் 
வட்கயில் எதிர்விடன்கள ந்கோளோறைோனடவயோ்கின்றைன.  
ெோர்க்கின்சன் ந�ோயினோற ெோதிக்கப்ெடும் மூடளயின் 
ெகுதி நமைறெடி ந�ோயறைிகுறைி்கடளக குடறைப்ெதில் CBD இன் 
ஒடசிநயறறைபவதிர்ப்பு, அழறசிபயதிர்ப்புத தன்டமை்களோல் 
ந�ரியதோ்கப் ெோதிக்கப்ெைலோபமைனக ்கருதப்ெடு்கிறைது.  
தறநெோது விலஙகு்களில் �ம்ெிகட்கயூடடும் ஆரோயச்சி 
்கோணப்ெடு்கிறைது, ஆனோல் மைனிதர்்களில் இன்னமும் 
�ைததப்ெைவில்டல.

ப்ியு்ணரவினலம

்கஞசோவிலுளள THC ெசிடயத தூணடுவதோ்கக ்கருதப்ெடு்கிறைது. 
்கஞசோ ெோவிப்நெோருககு அடிக்கடி ெசிபயடுக்கிறைது. இது 
முதிய வயதினரிடைநய �ி்கழவடத எணெிககும் ஆரோயச்சி 
எதுவும் ்கிடையோது. THC ஆனது HIV/AIDS உளநளோரிைமும் புறறு 
ந�ோயோளி்களிைமும் ெசிடய அதி்கரிக்கலோபமைனக ்கோடடும் 
சறறு மைடடுப்ெோைோன ஆரோயச்சிநய உளளது.

கண்ணழுத்தம்

முதிய வயதினரிடைநய ெோர்டவ இழப்புக்கோன ெிரதோன 
்கோரணங்களிபலோன்று ்கணணழுததமைோகும், அது ்கணணினுள 
ஏறெடும் அமுக்கததினோல் ஏறெடு்கிறைது. ்கஞசோ வகீ்கதடதக 
குடறைக்கலோம், அதறகுக ்கணணின் அமுக்கதடதக 
குடறைக்கக கூடிய ஆறறைலுளளது. ஆனோல் நதடவயோன 
மைருநதளவு ஏடனய நதடவயறறை உைறபறைோழிலியற 
ெதிலளிப்புக்கடள ஏறெடுததலோம். 

கவனடியக கண மருத்துவச ்ஙகம் கண்ணழுத்தத்துககுச 
்ிகிசல்யளிககக கனனபிடிவயசாலைப் 
பயனபடுத்துவதறகு ஆதரவளிப்பதில்லை.

உைறபறைோழிறெோடு, மூடளத பதோழிறெோடு ஆ்கிய இரணடும் 
இழக்கப்ெடுவதறகு எதிரோன அதிசிறைநத ெோது்கோப்புக்களில் ஒன்று 
எளியது முதல் �டுததரமைோனது வடரயோன உைறபசயறெோைோகும் 
என்ெதில் பெரும்ெோலோன �ிபுணர்்கள இணஙகு்கின்றைனர். 
உணடமையில், மூடளச் சு்கோதோர நமைம்ெோடடுக்கோன சகீரிய 
பெோறைிமுடறை உைறபசயறெோடு, புததித தூணைல், சமூ்க 
ஊைோடைம் ஆ்கிய யோவும் ஒருநசர இருப்ெதோ்க இருக்கலோம்.

ஊககமசான முதுலமயலடதலும் மூலளச சுகசாதசாரமும்விவவகமசாக 
இருஙகள்
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உள நைம்

முதுடமையடைதல் என்றைோல் �ோம் பதோைர்ச்சியோ்க 
மைோறறைமைடை்கிநறைோம் என்று பெோருள. அஃதோவது �ோம் 
த்கவடமைததுக ப்கோளவடதத பதோைர்நதோ்க நவணடும். சில 
முதிய வயதினருககு தவிப்பும் உளச்நசோர்வும் நெோன்றை 
உள �லப் ெிரச்சிடன்கள இருக்கின்றைன. ஆனோல் உள 
�லப் ெிரச்சிடன்கள சோதோரண முதுடமையடைதலின் ஒரு 
ெகுதியோ்க இருக்க நவணடியதில்டல. 

்கஞசோடவ உள �லப் ெிரச்சிடன்களுககுச் சி்கிச்டசயளிக்கப் 
ெோவிப்ெடதப் ெறறைி சோன்று்கள ்கலநத �ிடலயிலுளளன. 
அணடமைய ஆயவு்கள ஓரளவு �ம்ெிகட்கயூடடு்கின்றை 
நெோதிலும், எமைககு முதிநயோரிைம் ்கஞசோவின் 
விடளவு்கடளப் ெறறைி அதி்கமைோ்கவும் பெரிய அளவிலும் 
ஆயவு்கள நதடவப்ெடு்கின்றைன.

ெ்கிரங்கப் நெச்சு, சமூ்கத தவிப்பு நெோன்றை சிறசில 
தவிப்பு வட்க்களுளள ஆட்களிைம் ்கஞசோ தவிப்டெ 
அதி்கரிக்கலோபமைன ஆயவு்கள ்கோடடு்கின்றைன. 

சு்கோதோர �ிபுணர்்கள உளச்நசோர்வுககுச் சி்கிச்டசயளிக்க 
்கஞசோடவப் ெரிநதுடரப்ெதில்டல. உளச்நசோர்வு ்கஞசோ 
ெோவடனயில் ெிரச்சிடன ஏறெடுததககூடிய ஒரு 
இைர்ப்ெோடடுக ்கோரணியோகும்.

அல்ல்மர வநசாய

அல்டசமைர் ந�ோய என்ெது அறைிவோறறைல் இழப்ெின் ஆ்கப் 
பெோதுவோன வடிவமைோகும். அதற்கோன ஒரு ்கோரணி 
மூடளயிலுளள �ரம்புக ்கலங்களின் அழறசி என்று 
ஆரோயச்சியோளர்்கள �ிடனக்கின்றைனர். ்கஞசோவிலிருநது 
பெறைப்ெடும் CBD இல் அழறசிபயதிர்ப்புத தன்டமை்கள 
இருப்ெதோல், அவர்்கள அது ந�ோய முறறுவடதத 
தோமைதமைோக்க உதவககூடுபமைன �ிடனக்கின்றைனர். விலஙகு 
ஆயவு்கள ஓரளவு பவறறைிடயக ்கோடடியுளளன, ஆனோல் 
மைனிதர்்களில் அதற்கோன முடிெோன சோன்று எதுவும் 
்கிடையோது.
அறைிவோறறைலிழப்புைன் ஏறெைககூடிய ்கிளர்நபதழுதடலயும் 
வலுச் சணடைககுப் நெோதடலயும் தணிப்ெதில் ்கஞசோ 
ஓரளவு பவறறைிடயக ்கோடடியுளளது. ஆனோல் அதடன 
உறுதிப்ெடுததவும் ஒரு சி்கிச்டச மைருநதளடவக 
்கணைறைியவும் அதி்க ஆயவு்கள நதடவப்ெடு்கின்றைன.
சு்கோதோரமைோன ஆட்களில் மைி்கக குடறைவோன ்கன்னெிடிநயோல் 
(CBD) மைருநதளவு்கள �ரம்புக ்கலங்கடளப் ெோது்கோக்கவும் 
முதிய வயதினரிடைநய அவறறைின் வளர்ச்சிடயப் 
நெண உதவவும் பசயயலோபமைனக ்கோடடும் சில மைி்கக 
பதோைக்க ்கடை ஆரோயச்சிக ்கறட்க்கள இருக்கின்றைன. 
�ம்ெிகட்கயூடடுவதோ்க இருநத நெோதிலும், இன்னமும் அதி்க 
ஆரோயச்சி பசயயப்ெை நவணடியுளளது.
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Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

விவவகமசாக 
இருஙகள்

கஞ்சா பசாவிககக கூடசாத முதிய 
வயதினர

ஒரு இதயநசாள வநசாயுள்ள 
அல்லது �ிடலயறறை 
குருதியமுக்கமுளள எவரும் 
்கஞசோ புட்கக்கக கூைோது. 
எததட்கய புட்கததலும் 
இதயப் ெிரச்சிடன்கடள 
நமைோசமைோககும்.

அது சமைனிடலயின்டமைடய 
அதி்கரிக்கிறைது என்ெதோல் ்மனிலை 
வலுககுன்ிய முதிய வயதினர 
்கஞசோ ெோவிக்கக கூைோது.

்கஞசோ ெோவிககும் முதிய 
வயதினருககு அவசர்கோலச் 
சி்கிச்டசயடறை்களுககுச் பசல்ல 
நவணடி ஏறெடுமைளவுககுக 
கசாயஙகளின இடரப்பசாடு 
அதிகரிககைசாம்.

மன வநசாயுள்ள, அல்லது உளச்நசோர்வு, 
தவிப்பு, உளப் ெிணி நெோன்றை உள 
�ல �ிடலடமை்களின் ஒரு குடும்ெ 
வரலோறுளள முதிய வயதியனர ்கஞசோ 
ெோவிப்ெடதத தவிர்க்க நவணடும்.

கஞ்சாவின பகக 
விலளவுகளும் 
இடரப்பசாடுகளும்
கஞ்சா பசாவிப்பதசால் ஏறபடககூடிய பகக விலளவுகள்

ஒரு பகக விலளவு அல்ைது 
வமசா்மசான நிகழ்வு எனபது 
ஒரு மருத்துவத் தயசாரிப்லபப் 
பயனபடுத்துவதசால் ஏறபடும் 
வதலவயற் விலளவு 
எதுவுமசாகும்.

முதிய வயதினரசால் 
அ்ிவிககப்படட ்ிை குறுகிய 
கசாைப் பகக விலளவுகளில் 
அடஙகுவன:

வோய உலர்தல்;

தூக்கக ்கலக்கம்;

்கிறு்கிறுப்பு;

தடலவலி;

்ோெ்கசகதி குடறைதல், ்கவனிப்பு 
வசீ்சு குடறைதல், ெதில் தோக்கம் 
பசயவது பமைதுவோதல், 
தீர்ப்ெளிககும் அல்லது 
ெிரச்சிடன தீர்ககும் பசயறெோடு 
நமைோசமைோதல் நெோன்றை அறைிவோறறைற 
ெிரச்சிடன்கள;

ஒருங்கிடணப்பும் சமைனிடலயும் 
வலுககுடறைதல்;

புலனுணர்வு திரிெடைதல்;

தவிப்ெோ்க உணர்தல் அல்லது 
இதயத துடிப்பு வதீம் அதி்கரிததல்.

வதலவயற் பகக விலளவுகள் இருப்பது 
யசாவருககுமல்ை. THC, CBD இரணடுமுள்ள 
ஒரு தயசாரிப்லபத் வதரிவு வ்யவது 
THC இன வதலவயற் விலளவுகலளக 
குல்கக உதவைசாம்.

்ிகிசல்க கஞ்சாலவப் பயனபடுத்தத் 
வதரிவு வ்யயும் எவரும் தனககுப் 
ெயனளிககும் மைருநதளடவக ்கணடு 
ப்கோளவதில் ஒரு ஊக்கமைோன ெஙட்க 
வ்கிக்க நவணடியிருககும்.

அவர்்கள ெயன்்கள ெக்க விடளவு்கடள 
விை நமைம்ெடைடவயோ என்று தீர்மைோனிக்க 
நவணடும்.
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Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

விவவகமசாக 
இருஙகள்

விழுநது விடும் 
இடரப்பசாடு
THC ஆனது ஒருஙகில்ணப்பு, 
்மனிலை, ஆழவு்ணரவு 
எனபவறல்ப் பசாதிககும் 
உடைிலுள்ள வசாஙகிகளுடன 
வதசாடரபுறுவதசாகக கருதப்படுகி்து. 
இடவயடனததும் வயது கூடும் 
நெோது குடறைநது பசல்லும் 
ஆறறைல்்களோகும். ்கஞசோ 
ெோவிப்நெோரிைம் ஏறெடும் சமைனிடல 
அல்லது �ைககும் நெோக்கிலோன 
மைோறறைங்கள விழுநது விடும் 
இைர்ப்ெோடடை அதி்கரிக்கலோம்.

்கஞசோவின் அறைியப்ெடை இரு ெக்க 
விடளவு்களோன தூககக கைககமும் 
கிறுகிறுப்பும் கூை முதிநயோரிடைநய 
�ிடலப்ெின்டமைககும் விழுநது 
விடுவதறகும் ெங்களிக்கலோம்.

இத்தலைப்பில் மிகவும் 
மடடுப்பசாடசான ஆரசாயச்ிவய 
உள்ளது. முதிய ்கஞசோப் 
ெோவடனயோளர்்களின் சிறு 
சதவதீததினர் தமைது ெோதங்களில் 
எளிதறறை தன்டமைடய உணர்வதோ்கக 
கூறு்கின்றைனர்.

�ீங்கள ்கஞசோத தயோரிப்புக்கடளப் 
ெோவிப்ெடதப் ெறறைிச் சிநதிததோல், 
�ீங்கள அது உங்கடள எப்ெடிப் 
ெோதிக்கிறைது என்ெடதக ்கோணும் வடர 
�ீங்கள இதடனக ்கருததிற ப்கோளள 
நவணடும். 

உங்களுககு �ீங்கள ெோது்கோப்ெோ்க 
இருப்ெடத உறுதி பசயது ப்கோளள 
முடிவதற்கோ்க �ீங்கள ஒரு ்கஞசோத 
தயோரிப்டெப் ெோவிக்கத திடைமைிடும் 
நெோபதல்லோம் கூை �ீங்கள இதடனக 
்கருததிற ப்கோளள நவணடும்.

பழககத்துககு 
அடிலமயசாகும் 
இடரப்பசாடு
முதிய வயதினருககு 
இளம் வயதினலரப் 
வபசானவ் பழககத்துககு 
அடிலமயசாகும் அவத 
இடரப்பசாடு இருககி்து.
ெழக்க அடிடமையோதல் என்ெது 
‘ெதோர்ததப் ெோவடனக ந்கோளோறு’ 
அல்லது ’தங்கியிருததல்’ என்றும் 
அடழக்கப்ெடு்கிறைது. இப்ெதங்கள 
யோவும் “மைருததுவ அளவில் 
குறைிப்ெிைததக்க வலுககுன்றைல் 
அல்லது அவலம்” இருக்கிறைது 
என்று பெோருளோ்கின்றைன. நவறு 
வட்கயிற கூறுவதோயின், 
மைருநதுக்கோன உங்கள நதடவ 
பவறறைி ப்கோளளப்ெடடுளளதுைன், 
அது உங்கள வோழவிலும் 
உறைவு்களிலும் பெரும் 
ெிரச்சிடன்கடள ஏறெடுதது்கிறைது. 

மைதுசோரததுககு அடிடமையோதல் 
நெோன்றை ஏடனய ெதோர்ததப் 
ெோவடனக ந்கோளோறு்களுளள 
முதிய வயதினர் ்கஞசோ 
ெோவிப்ெடதத தவிர்க்க நவணடும். 

ஒரு வநயோதிெர் ்கஞசோ ெோவிககும் 
நெோது, அவரது குடும்ெமும் 
�ணெர்்களும் சு்கோதோரப் 
ெரோமைரிப்பு வழஙகு�ர்்களும் 
்கஞசோப் ெோவடனக ந்கோளோறறைின் 
பெோதுவோன டசட்க்கடளயும் 
ந�ோயறைிகுறைி்கடளயும் அறைிநதிருக்க 
நவணடும்.

விைகல் 
இடரப்பசாடு
மூடள ்கன்னெிபனோயிடு்களின் 
இருப்புககுத த்கவடமைததுக ப்கோள்கிறைது. 
அது தங்கியிருப்புககு வழி பசயயலோம். 
ஒருவர் ெயன்ெடுததுவடதத திடீபரன 
�ிறுததினோல், அவர் வில்கலினூைோ்கச் 
பசல்லலோம். ்கஞசோ ெோவிப்நெோரில் 
்கிடைததடை 15% ஆநனோருககு அவர்்கள 
ெோவடனடய �ிறுததும் நெோது 
வில்கல் ந�ோயறைிகுறைி்கள இருககும். 
பெோதுவோ்க, அவர்்கள ப�டுங்கோலப் 
ெோவடனயோளர்்களோவர். 

முதிய வயதினரிடைநை வில்கடலப் 
ெறறைிய ஆரோயச்சி மைி்கவும் 
மைடடுப்ெோைோனது. எம்மைிைமுளள ஆரோயச்சி 
முதிய வயதினருககு இளம் வயதினடரப் 
நெோன்றை அநத வில்கல் ந�ோயறைிகுறைி்கள 
இருப்ெடதக ்கோடடு்கிறைது. 

ந�ோயறைிகுறைி்களில் அைங்கககூடியன:

• எரிச்சல்
• அடமைதியின்டமை
• உறைக்கமைின்டமை அல்லது உறைக்கம் 

குழம்புதல்
• தவிப்பு
• ெசி குன்றுதல்.

வில்கல் ந�ோயறைிகுறைி்கள யோவும் மைடறைநது 
விை �ோன்கு �ோட்கள முதல் �ோன்கு 
்கிழடமை்கள வடர எடுக்கலோம்.

வசாகனவமசாடடல் 
இடரப்பசாடு
வோ்கனநமைோடடுவதறகுக ்கஞசோப் 
ெோவடனயின் ெோது்கோப்ெோன அளவு்களுக்கோன 
சோன்று எதுவும் ்கிடையோது. கஞ்சா நுகரவின 
பினனர வசாகனவமசாடடுவது கனடசாவில் 
்டடவிவரசாதமசானதசாகும். 

தூக்கக ்கலக்கம் நெோன்றை ்கஞசோவின் சில 
விடளவு்கள ஏடனய விடளவு்கள மைங்கிப் 
நெோன ெின்னரும், 24 மைணிததியோலம் வடர 
�ீடிக்கலோம்.

்கஞசோவின் விடளவு்கள மைங்கிப் நெோ்க 
எடுககும் ்கோலம் ெின்வருவனவறறைில் 
தங்கியுளளது:

• �ீங்கள அடத எநத அளவு, எவவளவு 
அடிக்கடி நு்கர்நதீர்்கள

• �ீங்கள அடதப் புட்கததீர்்களோ அல்லது 
உணடீர்்களோ என்ெது.
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

பை ஆணடுகளசாக கஞ்சா பசாவித்திரசாத 
ஆடகள் அது இப்நெோது எவவளவு அதி்க 
வலுவுளளது என்ெதில் ஆச்ரியப்படைசாம். 
வோழவின் ெிநதிய ்கோலததில் ்கஞசோ 
ெோவிக்கத பதோைஙகும் முதிய வயதினருககு 
தயோரிப்ெில் அனுெவமைின்டமையோல் அவர்்கள 
இைர்ப்ெோடடில் இருக்கலோம்.

இககசார்ணிகள் மிதமிஞ்ிய நுகரவுககு 
வழி வகுககைசாம். ்கஞசோடவ ஒரு 
நெோடத மைருநதோ்கக ்கவனிதது ெல்நவறு 
தயோரிப்புக்களிலுளள THC இன் பசறைிவு்கடளப் 
ெறறைி அறைிவது முக்கியம்.

பூச்சு மைருநது, எணபணய்கள, உணணத 
தக்கன நெோன்றை தயோரிப்புக்களின் ஒரு 
ெோது்கோப்ெோன அளடவத தீர்மைோனிப்ெது 
சவோலோனதோ்க இருக்கலோம். உதோரணமைோ்க, 
உணணத தக்க ்கஞசோத தயோரிப்புக்களின் 
விடளவு புதிய ெோவடனயோளர்்களோல் 
எதிர்வுகூறைக ்கடினமைோனதோகும். அநத 
்கோரணததோல், வடீடிற பசயயப்ெடும் 
உணணத தக்கவறறைில் எச்சரிகட்கயோ்க 
இருப்ெது ெரிநதுடரக்கப்ெடு்கிறைது. வடீடிற 
பசயயப்ெடும் நெோடத மைருநது சமைமைோ்கப் 
ெரம்ெோதிருககும் ஓர் இைர்ப்ெோடு இருக்கிறைது.

விலளவு உடனடியசாக ஏறபடசாதிருககைசாம் 
எனபதசால், பசாவலனயசாளரகள் விரும்பும் 
விலளலவ இனனும் வவகமசாகப் 
வப் இனனும் உடவகசாள்ளைசாம். அது 
மிதமிஞ்ிய நுகரவு இடரப்பசாடலட 
ஏறபடுத்துகி்து.

அளவுக்கதி்கம் ்கஞசோ நு்கர்நதுளநளோர் 
பெோதுவோ்க உறைக்கக ்கலக்கமைோ்க 
உணர்தல், தவிப்பு, அச்சம், அல்லது 
மைன அடமைதியின்டமை ஏறெடுவதோ்க 
அறைிவிக்கின்றைனர். அவர்்கள 
புலக்கோடசி்கடளக ப்கோணடிருப்ெதோ்கவும் 
அறைிவிக்கலோம். ஆட்கள பெோதுவோ்கக 
குமைடைலோ்க உணர்வர், வோநதிபயடுக்கவும் 
கூடும். 

உங்களுககு இநந�ோயறைிகுறைி்களில் 
ஏநதனும் ஏறெடைோல், அடமைதியோ்க 
இருங்கள. பெோதுவோ்க இவவிடளவு்கள சில 
மைணிததியோலங்களில் மைடறைநது விடும். 

வசாழ்கலக 
முழுவதும் 
கஞ்சா பசாவிப்- 
வபசாருககசான 
இடரப்பசாடுகள்
முதுடமையடைதலில் �ீணை 
்கோலக ்கஞசோப் ெோவடனயின் 
விடளடவப் ெறறைித தறநெோது 
ஆயவு பசயயப்ெடடுக 
ப்கோணடிருக்கிறைது. தமைது 
வோழ�ோள முழுவதும் ்கஞசோ 
ெோவிததுப் ெழக்கப்ெடை 
வநயோதிெர்்கள அறைிவோறறைல் 
வலுககுன்றும் ஒரு 
அதியுயர் இைர்ப்ெோடடுக 
குழுவில் இருக்கலோம். 
வோழ�ோள முழுவதும் 
ெயன்ெடுததுநவோருககு 
மூடளயில் மைோறறைங்கள 
ஏறெடுவடதக ்கோடடும் சில 
ஆரோயச்சி்கள இருக்கின்றைன. 
அடவ வயதுைன் பதோைர்ெோன 
உளப் ெின்னடைடவ 
அதி்கரிக்கலோம்.

கஞ்சா எனபது வபசாதுவசாக தீஙகு குடறைவோன 
அல்லது தீங்கறறை ஒரு ‘வமனலமயசான’ 
வபசாலத மருநதசாகக கருதப்படுகி்து. 
ஆனோல் ்கஞசோவின் ஆறறைல் ்கோலப் 
நெோக்கில் அதி்கரிததுளளது. ்கஞசோவிலுளள 
THC இன் ஆறறைல் மைோறுெைலோம். 
உலர்நத ்கஞசோவில், அது 1980 இல் 3% 
இருநததிலிருநது இப்நெோது ்கிடைததடை 15% 
வடரஅதி்கரிததுளளது.

CBD ஐ வசாய வழியசாக உடவகசாள்ளும் 
வபசாது, அ்ிவிககப்படட ்ிை பகக 
விலளவுகளில் வோய உலர்தல், தோழ 
குருதியமுக்கம், தடல சுறறைல், தூக்கக 
்கலக்கம், வயிறநறைோடைம் என்ென 
உளளைஙகு்கின்றைன. ஈரற ெோதிப்பு ஒரு 
அரிதோன ெக்க விடளவோகும். CBD சில 
ெரிநதுடரப்பு மைருநது்களுைனும் ஊைோடைம் 
புரியலோம்.

மிதமிஞ்ிய நுகரவு 
இடரப்பசாடு

வநசாய்ிகு்ிகள் 
கடுலமயசாக 
இருப்பின மருத்துப் 
பரசாமரிப்புப் வபறுஙகள், 
உதசார்ணமசாக:

• உஙகளசால் 
வசாநதிலய நிறுத்த 
முடியசாவிடின

• உஙகளுககு வநஞசு 
வைி இருநதசால்

• உஙகளுககுக 
கடுலமயசான 
கிறுகிறுப்பு 
இருநதசால்.
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

கஞ்சாப் பசாவலனயுடன 
முதுலமயலடதைின 
இடரப்பசாடுகள்
ஒருவர கஞ்சா பசாவிகக வவணடுமசாவவனத் தனீரமசானிககும் வபசாது, அவர 
அதன பசாதுகசாப்பசான பசாவலனலய விளஙகிக வகசாள்ள உதவக கல்வியும் 
ஆவைசா்லனயும் முககியமசாகின்ன.

இடரப்பசாடடுக க்ணிப்பீடு இச்பசயன்முடறையின் ஒரு 
முக்கிய ெகுதியோகும். முதுடமையடைதல் முதிநயோரிைம் 
இைர்ப்ெோடு்கடளச் நசர்க்கிறைது, உதோரணமைோ்க அவர்்களுககு 
ஒரு �ோடெடை சு்கவனீம் இருக்கலோம். அவர்்கள 
சி்கிச்டசக ்கஞசோடவப் ெயன்ெடுததும் நெோது அவர்்கடள 
இைர்ப்ெோடடுககு உளளோக்கக கூடிய நவறு மைருநது்கடள 
உடப்கோணடு வரக கூடும்.

கஞ்சா வதசாடரபசான வபரும்பசாைசான ஆரசாயச்ிகள் 
CBD இனலத விட THC இன இடரப்பசாடுகலளவய 
விபரிககின்ன. அது THC ெழக்கததுககு அடிடமையோககுவதும் 
உளச்பசயறெோடுளளதும் என்ெதனோலோகும் -- அது 
மூடளடயயும் �ரம்புத பதோகுதிடயயும் ெோதிக்கிறைது. 
மைிதமைிஞசிய THC ெோவடன உளச்நசோர்வு அதி்கரிததல், 
தவிப்பு, ெபீதியடைநத தோககுதல்்கள, அதிர்ச்சிககுப் 
ெிநதிய மைனவழுததக ந்கோளோறு (PTSD) உளநளோருக்கோன 
ந�ோயறைிகுறைி்கள நமைோசமைடைதல் என்ெவறறுைன் 
பதோைர்புறுததப்ெடடுளளது.

கஞ்சா பசாவிப்பது இதய வநசாயககும் பகக வசாதத்துககுமசான 
வபரும் இடரப்பசாடுகளுககு வழி வகுககவும் வ்யயைசாம். 
அது �ோடி்கள இறுகுவடத அதி்கரிக்க வழி பசயயலோம். 
இதய �ிடலடமை்களுளள வநயோதிெர்்கள அதி்க 
இைர்ப்ெோடடிலிருப்ெர். ்கஞசோ புட்கப்ெது குருதியழுததமும் 
இதயத துடிப்பு வதீமும் அதி்கரிக்கச் பசயயலோம். அது இதய 
�ிடலடமை்களுளநளோருககு ெக்க வோத, மைோரடைப்பு, அல்லது 
இலயமைின்டமை (முடறையறறை இதயத துடிப்பு) இைர்ப்ெோடடை 
அதி்கரிக்கிறைது. ்கஞசோ குருதியழுதததடதக குடறைக்கவும் 
பசயயலோம், அது ஆட்கடள மையங்கி விழச் பசயயலோம்.

கஞ்சாப் புலகயில் புலகயிலைப் புலகயிலுள்ள அவத 
தனீஙகசான பதசாரத்தஙகளிற பை கசா்ணப்படுகின்ன. 
சி்கபரறறுப் புட்கப்ெடதப் நெோன்று, ்கஞசோப் புட்கப்ெது 
உங்கள நுடரயபீரல்்கடளச் நசதமைோக்கலோம், இருமைலும் 
இழுப்பும் நெோன்று சுவோசக குழோய அழறசி நெோன்றை 
ந�ோயறைிகுறைி்கடள ஏறெடுததலோம். ஆவி ெிடிப்ெது 
புட்கப்ெடத விைத தீஙகு குடறைவோனபதனக 
்கருதப்ெடு்கிறைது, ஆனோல் அது ்கிஞசிறறும் தீங்கறறைதல்ல.

கஞ்சாவும் 
மது்சாரமும் 
பசாவித்தல்

மது்சாரமும் கஞ்சாவும் (THC) 
ஒருவ்ரப் பசாவிப்பது அவறறைில் 
ஒன்டறைத தனியோ்கப் ெோவிப்ெடத 
விை அதிக வலுககுன்லை 
ஏறபடுத்தும் ்சாத்தியமுள்ளது. THC 
மூடளயிலுளள ்கன்னெிபனோயிடு 
வோங்கி்களிற பசயறெடு்கிறைது, அது 
அறைிவோறறைல் விடளவு்களுககும் 
வலுககுன்றைல்்களுககும் வழி 
வகுக்கலோம். மைதுசோரம் எவவோறு 
டமைய �ரம்புத பதோகுதிடயப் 
ெோதிக்கிறைது என்ெதன் ்கோரணமைோ்க அது 
இயக்கத திறைடமை்கடளப் பெரிதும் 
ெோதிப்ெதுைன் அறைிவோறறைடலயும் 

ெோதிக்கலோம். ஆட்கள THC ஐ ஒன்றைோ்கப் ெரு்கவும் 
புட்கக்கவும் பசயயும் நெோது, மைதுசோரம் 
உைலில் அ்கததுறைிஞசப்ெடும் THC இன் அளடவ 
அதி்கரிக்கலோம். அது உயர் THC மைடைங்கடள 
ஏறெடுததவும் THC இன் அபசௌ்கரியமைோன ெக்க 
விடளவு்கடள அனுெவிப்ெடத அதி்கரிக்கவும் 
மைதுசோரம் �ஞசோகும் இைர்ப்ெோடடை 
அதி்கரிக்கவும் வோ்கனநமைோடைல் வலுககுன்றைல் 
நெோன்றை �ைதடத்களின் உயர் இைர்ப்ெோடடையும் 
ஏறெடுததலோம்.

மைதுசோரதடதயும் CBD ஐயும் நசர்ப்ெடதப் 
ெறறைிப் நெோதிய ஆரோயச்சி எதுவும் இதுவடர 
்கிடையோது.  ஆயினும், மைதுசோரமும் CBD உம் 
ஆ்கிய இரணடும் தளர்ததி்களோகும், எனநவ இரு 
ெதோர்ததங்கடளயும் ஒன்றைோ்க உடப்கோளளும் 
நெோது அவவிடளவு்கள வலுககூடியனவோ்கவும் 
அதி்கம் �ீடிப்ெனவோ்கவும் இருக்கலோம். 
CBD உைலில் மைதுசோர விடளவு்கடளக 
குடறைக்க முடியுமைோ்கலோம், ஆனோல் அது 
நெோதியளவு அறைியப்ெைவில்டல. �ீங்கள 
ஒன்டறை மைறறைதிலிருநது சில மைணிததியோல 
இடைபவளியிற ெயன்ெடுததினோலும் மைதுசோரம் 
CBD உைன் இடைச்பசயறெோடு புரியலோபமைன்றும் 
்கருதப்ெடு்கிறைது. இரணடையும் ெயன்ெடுததும் 
நெோது, �ீங்கள அவறறுககு எவவோறு ெதில் 
தோக்கம் புரிவரீ்்கள என்ெடத அறைியும் வடர 
அளவு்கடளக குடறைவோ்க டவததிருங்கள.
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

மருத்துவரகள் எம்மருநலதவயனும் 
பரிநதுலரககும் வபசாது, அவரகள் 
இககசார்ணிகலளப் பற்ிச ்ிநதித்தசாக 
வவணடும்:

1. மைருநது எமைது உைலுககு, 
அதனூைோ்க, அதறகு பவளிநய 
�்கர்தல் (மருநதியககவியல்). 
இதில் உைலுககு அடத 
அ்கததுறைிஞச எடுககும் ந�ரம், அது 
எவவளவு சுறநறைோடைம் பசய்கிறைது, 
ஒரு ஊக்கமைோன விடளடவக 
ப்கோணடுளளதோ (உயிரியற 
கிலடககும் தனலமயும் 
பரம்பலும்), அது எவவளவு 
விடரவோ்கத பதோகுதியிலிருநது 
பவளிநயறு்கிறைது (அனுவ்பமும் 
வவளிவயற்மும்) என்ென 
உளளைஙகு்கின்றைன. 

2. மைருநது எவவோறு 
உைடலப் ெோதிக்கிறைது 
(மருநதியககப்பசாடடியல்).

அங்ஙனநமை, மைருததுவ �ிபுணர்்கள 
மைருநதளடவப் ெறறைியும் சிநதிததோ்க 
நவணடும். ஈரல், ்ிறுநனீரகத் 
வதசாழிறபசாடு, உடறவகசாழுப்பு, 
்மிபசாடடுத் வதசாகுதி என்ெவறறைில் 
வயதுககுத பதோைர்புளள மைோறறைங்கள 
உளளன. அம்மைோறறைங்கள 
ஒரு மைருநது எவவளவு, எநத 
மைருநதளவில் விடனததிறைனோனது 
என்ெடதப் ெோதிக்கலோம்.

வயதுககுத பதோைர்ெோன உைல் 
மைோறறைங்கள எவவளவு விடரவோ்க 
உைல் ்கஞசோடவ அ்கறறு்கிறைது 
என்ெடதயும் ெோதிக்கின்றைன. அதறகு 
ஒரு இளவயதினடர விை அதி்க 
்கோலம் எடுக்கலோம்.

முதுலமயலடதலும் 
கஞ்சாவும்

கஞ்சாவும் முதுலமயலடயும் 
உடைில் அதன தசாககமும்
�ோம் 
முதுடமையடையும் 
நெோது உைல் 
எவவோறு ்கஞசோடவச் 
பசயறெடுதது்கிறைது 
என்ெடதப் ெறறைி �ோம் 
மைி்கக குடறைவோ்கநவ 
அறைிநதுளநளோம். 
மைடடுப்ெோைோன 
ஆரோயச்சிநய 
உளளதுைன், அது 
தறநெோது ஆயவு 
பசயயப்ெடடுக 
ப்கோணடிருக்கிறைது.

வயதசாகும் வபசாது 
எமது உடல்கள் 
மசாற்மலடவலத 
நசாம் அ்ிவதில்லை
்கஞசோ முதிநயோரிைம் இளம் 
ெோவடனயோளர்்கடள விை விததியோசமைோன 
விடளவு்கடள ஏறெடுததலோம். உதோரணமைோ்க, 
்கஞசோ ்கறறைல், ்ோெ்கம், தீர்மைோனபமைடுததல் 
என்ெவறறைில் ஈடுெடும் மூடளயின் 
ெகுதி்கடளப் ெோதிக்கிறைது. மூடளயின் 
அநத ெகுதி்கள வயதோகும் நெோது 
மைோறறைமைடைவதுைன் �ன்கு பசயறெைோமைற 
நெோ்கின்றைன. வநயோதிெர்்களில் ்கஞசோவின் 
விடளவு்கள மூடளயின் பதோழிறெோடடை 
இன்னும் வலுககுன்றைச் பசயயும் 
சோததியமுளளது.

்கோறறு உைற்கடடு என்ெது உங்கள உைல் எவவளவு �ன்றைோ்க 
�்கரலோம் அல்லது இரு �ிமைிைங்கடள விை அதி்க ்கோலம் 
நவடல பசயயலோம் என்ெதற்கோன ஒரு அளவைீோகும். 
்கோறறுைற்கடடில் திைமைோ்க இருக்க, �ீங்கள உங்கள ்கோல்்கள, 
உைற்கடடு, நதோள்கள என்ென நெோன்றை பெரும் தடச்கடள 
�்கர்ததப் ெழ்க நவணடும். �ீங்கள அதடனத பதோைர்ச்சியோ்க 10 
�ிமைிைம் அல்லது அதறகு நமைறெடை ந�ரம் பசயய நவணடும், 
உங்கள பமைோததச் பசயறெோடு ்கிழடமைககுக குடறைநத ெடசம் 150 
�ிமைிைம் (2½ மைணிததியோலம்) வடர நசர நவணடும்.

�ோம் சு்கோதோரமைோ்க இருக்க எமைககுத நதடவயோன �டுததரமைோனது 
முதல் வலியது வடரயோன உைற பசயறெோடடின் அதிகுடறைநத 
அளவு இதுபவன ஆரோயச்சி பதளிவோ்கக ்கோடடு்கிறைது.

சுறுசுறுப்பசாக முதுலமயலடதலும் கசாறறு 
உடறகடடும்

விவவகமசாக 
இருஙகள்
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வகளிகலகக கஞ்சாப் 
பசாவலனயும் 
வவயசாதிபரகளும்
தற்கோல வநயோதிெர்்கள ‘இரணைோம் உல்கப் 
நெோரின் ெின்னர் ெிறைநநதோரோவர்’. அவர்்களுககு 
இளவயதினரோ்க ‘்கஞசோவுககு’ பெருமைளவு பவளிப்ெோடு 
இருநதது, அவர்்கள அதறகு முன்னிருநத 
தடலமுடறை்கடள விை ந்களிகட்கக ்கஞசோடவ 
அதி்கம் தோககுப் ெிடிப்நெோரோவர். 

வநயோதிெர்்களின் தறநெோடதய தடலமுடறையில், 
வோழ�ோள முழுவதும் ெோவிப்நெோரும் இளவயதில் 
மைோததிரம் ெோவிதநதோரும் வோழகட்கயின் ெிநதிய 
்கோலததில் ெோவிககும் புதியவர்்களும் உளளனர். �ோம் 
வோழ�ோள ெோவடனயோளர்்களிைம் ஏறெடும் ்கஞசோவின் 
விடளவு்கடளயும் இைர்ப்ெோடு்கடளயும் ெறறைி மைி்கக 
குடறைவோ்கநவ அறைிநவோம்.

கஞ்சாவிலுள்ள THC ஆனது கசாைப் வபசாககில் 
அதிகளவு விலனத்தி்னசாகியுள்ளது. 1980 ்களில் 
உலர்நத ்கஞசோவில் இருநத THC ஆனது சரோசரியோ்க 3% ஐ 
விைக குடறைவோனது. தற்கோலததில் 30% வடர THC உளள 
வட்க்கள ்கோணப்ெடு்கின்றைன.

இது பெரும்ெோலோநனோர் இளவயதினரோ்க இருநத 
நெோது ்கவனிததிரோமைல் இருநதிருக்கககூடிய ஒன்றைல்ல. 
ஆனோல் வநயோதிெர்்கள தறநெோது கூர்நது அவதோனிக்க 
நவணடும்.

நசாம் வயதசாகும் வபசாது, எமது உடைில் ஏறபடும் 
மசாற்ஙகள் கஞ்சா எவவசாறு அனுவ்பமசாகி்து, 
அது உஙகலள எப்படிப் பசாதிககும் எனபவற்ில் 
தசாககஞ வ்லுத்துகின்ன. அது �ீங்கள இளவயதினரோ்க 
இருநத நெோது இருநத அநத அனுெவமைோ்க 
இருக்கோமைலிருக்கலோம். அது உங்கள உைலில் அதி்க 
்கோலம் தங்கியிருக்கவும் கூடும்.

கஞ்சாவுடன மருநதின ஊடசாடடஙகள்
்கஞசோ ஏடனய ெரிநதுடரப்புக்களுககும் ்கடையில் வோஙகும் மைருநது்களுககும் 
இடையூறைோ்கலோம்.
சில உதோரணங்கள இநதோ:

ஏலனய மருநதுகளசால் கனனபிவனசாயிடு மடடஙகள் அதிகரிககப்படைசாம்.

THC
CBD

கஞ்சா உடைில் ஏலனய மருநதுகளின மடடஙகலளப் பசாதிககைசாம். அது பழகக 
அடிலமயசாதல் விலளவுகலளக வகசாணடிருககைசாம். 

புலகத்தைின மூைம் கஞ்சா பசாவிப்பது ஏலனய மருநதுகள் அகற்ப்படுவலத 
அதிகரிககைசாம்.

தைடந�க்கம்தைடந�க்கம்

கஞ்சா த்ணிககும் மருநதுகளில் தசாககஞ வ்லுத்தைசாம். அது த்ணிப்புத் 
வதலவப்படும் அளலவப் பசாதிககைசாம் எனபதசால், உ்ணரவகறறுவவசார ்த்திர 
்ிகிசல்களுககு முனனர வநசாயசாளிகளிடம் அவரகள் கஞ்சா பசாவிப்பதுணடசா 

எனபலதப் பற்ிக வகடபது அதிகரித்து வருகி்து.

�க்க 
ம�ந்�

நனீஙகள் மருநதுககசாக அல்ைது 
வகளிகலகககசாகப் பசாவித்த 
வபசாதிலும், நனீஙகள் கஞ்சா 
பசாவிப்பதசாக இருநதசால் 
உஙகள் சுகசாதசாரப் பரசாமரிப்பு 
வழஙகுநரிடம் கூறுவது முககியம். 
அது உஙகள் ஒடடுவமசாத்த 
மருநதளிப்புக கு்ிப்பின ஒரு 
பகுதியசாகும். 

�ீங்கள எடத எவவளவு 
உடப்கோள்கிறைரீ்்கள என்ெடத 
அவர்்கள அறைிய நவணடும். 
அஃதோவது �ீங்கள அதத்கவல்்கடள 
வழஙகும் தயோரிப்புக்கடளப் ெோவிக்க 
நவணடும். அநத வட்கயில், 
அவர்்கள ஏடனய மைருநது்களுைனோன 
இடைச் பசயறெோடடின் ஆெதடதக 
்கணிக்கலோம்.
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Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

விவவகமசாக 
இருஙகள்

இளவயதினர் ந்களிகட்கக்கோ்க THC ஐப் 
ெோவிககும் நெோது இருககும் ்கவடல 
அவர்்களின் விருததியடையும் மூடளயில் 
ஏறெடும் தோக்கமைோகும். வநயோதிெர்்களோயின், 
இருககும் ்கவடல ்கஞசோ வயதுைன் 
பதோைர்ெோன மைோறறைங்கடளக ்கோடடும் 
மூடளயின் அநத ெகுதி்கடளப் 
ெோதிக்கிறைது என்ெதோகும். கஞ்சா வயதுடன 
வதசாடரபசான உள நைக குல்லவ 
அதிகரிககி்தசா எனபலத நசாம் இனனமும் 
அ்ியவில்லை.

்கஞசோ புட்கப்ெது சுவோசப் 
ெிரச்சிடன்களுககு வழி வகுக்கலோம். அது 
ெக்கவோதததுககும் இதய ந�ோயுககுமைோன 
இரு இைர்ப்ெோடடுக ்கோரணி்களோன இதயத 
துடிப்பு வதீதடதயும் குருதியமுக்கதடதயும் 
அதி்கரிக்கலோம். எடதப் புட்கப்ெதும் உங்கள 
நுடரயபீரல்்களுககுத தீங்கோனதோகும், அது 
சி்கபரறறுக்கள, சுருடடு்கள, குழோய்கள, 
அது நெோன்றைவறடறைப் நெோன்றை அநத 
இைர்ப்ெோடு்கடளக ப்கோணடு வரலோம்.

்கஞசோடவ ஆவி ெிடிததல் (ஒரு 
இலததிரனியற சோதனததினூைோ்க 
ஆவிடய உடசுவோசிததல்) தறநெோது ஒரு 
ெிரெலமைோன பதரிவோகும். புட்கப்ெடத 
விைத தீஙகு குடறைவோனதோயினும், 
அது ்கிஞசிறறும் தீங்கறறைதல்ல. ஆவி 
ெிடிககும் தயோரிப்புக்களில் ெதோர்ததங்கடள 
உடசுவோசிப்ெதன் �ீணை ்கோலச் சு்கோதோர 
விடளவு்கள யோடவபயன �ோம் 
அறைியவில்டல.

கஞ்சாவும் வயதுடன வதசாடரபசான 
மசாற்மும்

நனீஙகள் முதிய வயதில் 
கஞ்சா பசாவிககத் 
வதசாடஙகுவகி்னீரகளசாயின 
(அல்ைது மீணடும் 
வதசாடஙகுகி்னீரகளசாயின)
�ீங்கள ெோவிக்கத திடைமைிடும் 
்கஞசோத தயோரிப்ெில் அல்லது 
வட்கயிலுளள THC இன் அளடவ 
அறைிநதிருங்கள.

THC: ?%

்சாத்தியமசான ஆகக குல்வசான 
அளவில் வதசாடஙகி, விருப்ெமைோன 
விடளவு அடையப்ெடும் வடர 
அளடவ பமைதுவோ்கக கூடடுங்கள.

வமதுவசாகச 
வ்ல்லுஙகள்

K2 அல்லது ஸடெஸ நெோன்றை 
்டடவிவரசாதச வ்யறலகக 
கஞ்சாலவத் தவிருஙகள். உயர் 
விடனததிறைனின் ்கோரணமைோ்க 
முதிய ெோவடனயோளர்்களிடைநய 
நமைோசமைோன ெக்க விடளவு்களின் 
ஒரு பெரும் இைர்ப்ெோடு 
்கோணப்ெடு்கிறைது.

மசாற்னீடுகள்

மைதுசோரம் உடெை நவறு 
எகந்களிகட்கப் நெோடத 
மைருநதுைனும் கஞ்சாலவச வ்ரகக 
வவணடசாம். �ீங்கள மைதுசோரததுககு 
அல்லது நவறு எப்நெோடத 
மைருநதுககும் அடிடமையோ்கி 
இருநதோல், �ீங்கள ்கஞசோவுககு 
அடிடமையோகும் பெரும் 
இைர்ப்ெோடடில் உளளரீ்்கள.

ஒரு பசாதுகசாப்பசான சூழைில் 
கஞ்சா பசாவித்தல். THC ஆனது 
ஒருங்கிடணப்பு, ஆழவுணர்வு, 
சமைனிடல என்ெவறடறைப் 
ெோதிககும் உைலிலுளள 
வோங்கி்களுைன் பதோைர்புறுவதோ்கக 
்கருதப்ெடு்கிறைது. �ோம் வயதோகும் 
நெோது, விழுநது விடுவது ஒரு 
பெரும் ்கவடலயோ்கி விடு்கிறைது.

்கஞசோ நு்கர்வின் ெின்னர் 
வசாகனவமசாடட வவணடசாம், 
அது ்கனைோவில் 
சடைவிநரோதமைோனதோகும். 
வலுககுன்றைல் 24 மைணிததியோலம் 
வடர �ீடிக்கலோம்.

உஙகளுககு அல்ைது உஙகள் குடும்பத்துககு 
ஓர உள வநசாய வரைசாறு இருநதசால் அல்லது 
தறநெோது உங்களுககு ஒரு உள �லப் ெிரச்சிடன 
இருநதோல், ந்களிகட்கக்கோ்கக ்கஞசோ ெோவிப்ெடதத 
தவிருங்கள.
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

கஞ்சாலவப் பற்ி 
உஙகள் மருத்துவரிடம் 
உலரயசாடுதல்
்ிகிசல்க கஞ்சாப் பசாவலனயும் வவயசாதிபரகளும்
வநயோதிெர்்களோல் சி்கிச்டச அல்லது மைருததுவக ்கஞசோ 
ெோவிக்கப்ெடுவது ஒவபவோரு ஆளுககும் த்கவடமைக்கப்ெை நவணடும். 
அது ெின்வருவனவறடறைக ்கருததிற ப்கோளள நவணடும்:

• சி்கிச்டச நதடவப்ெடும் ந�ோயறைிகுறைி்கள, 
• ந�ோயறைிகுறைி்களின் ்கடுடமை, 
• ஏடனய சு்கோதோரப் ெிரச்சிடன்கள, 
• ஏறெைககூடிய நதடவயறறை ெக்க விடளவு்கள.

44 ஆம் ெக்கததிலுளள அடைவடண �ீங்கள சி்கிச்டசக 
்கோரணங்களுக்கோ்கக ்கஞசோ ெோவிப்ெடதக ்கருததிற ப்கோளவதோயின் 
�ீங்கள உங்களிைம் ந்கடடுக ப்கோளள விரும்ெககூடியதோ்க 
முன்பமைோழியப்ெடும் ஒரு ந்களவித பதோைரோகும்.

தலைப்பு விபரஙகள்

கஞ்சா பசாவிப்பது 
ஏன

உதோரணங்கள:  வலி, ்கிளர்ச்சி, �ிடறையிழப்பு, 
உறைக்கமைின்டமை, தவிப்பு

்ிகிசல்த் 
வதரிவுகள்

�ீங்கள ஏடனய சி்கிச்டசத பதரிவு்கடளத நதடிப் 
ெோர்தததுணைோ?
உதோரணங்கள:  உளவியற சி்கிச்டச, உைறசி்கிச்டச, நவறு 

மைருநது்கள

நனீஙகள் எலத 
எதிரபசாரககி்னீரகள்

்கஞசோவின் மூலம் இந�ிடலடமைககுச் 
சி்கிச்டசயளிப்ெடதப் ெறறைி விஞ்ோனம் என்ன 
கூறு்கிறைது? அதடன முயன்று ெோர்ததுளள 
ஏடனநயோரிைமைிருநது ்கிடைககும் வோழகட்கத துணுககுத 
த்கவல்்களுைன் (்கடத்களுைன்) அடத எப்ெடி ஒப்ெிைலோம்?

ஏறபடககூடிய பகக 
விலளவுகள்

உதோரணங்கள: 
 இதய ந�ோய அல்லது ெக்கவோத இைர்ப்ெோடு
 விழுநது விடும் இைர்ப்ெோடு
 உள �லப் ெிரச்சிடன்கள
  ஏடனய மைருநது்களுைனோன இடைச் 

பசயறெோடு
 அறைிதிறைன் வலுககுன்றைல்
 வோ்கனநமைோடைல் வலுககுன்றைல்

இடரப்பசாடடுக 
க்ணிப்பீடு

உங்கள ந�ோயறைிகுறைி்களிலும் வோழகட்கத தரததிலும் 
ஏறெைககூடிய முன்நனறறைம் இைர்ப்ெோடு்கடள விைச் 
சிறைநததோ?

பசாவிககத் 
வதசாடஙகுதல்

சோததியமைோன ஆ்கக குடறைவோன அளவில் பதோைஙகுங்கள. 
�ீங்கள புதிதோ்கப் ெோவிககும் ஒருவரோயின், �ீங்கள 
முதலோவதோ்க முயல முன்னர் எவடரநயனும் அரு்கில் 
டவததுக ப்கோளவடதப் ெறறைிச் சிநதியுங்கள.
ஒரு ெோது்கோப்ெோன, வசதியோன இைதடதக ்கணடு 
ப்கோளளுங்கள.
�ீங்கள உடப்கோளவதினதும் �ீங்கள எவவோறு 
உணர்்கிறைரீ்்கள என்ெதினதும் ஒரு ெதிநவடடை அல்லது 
சஞசிட்கடய டவததிருங்கள (50 ஆம் ெக்கதடதப் 
ெோருங்கள).
ெக்க விடளவு்கடளக ்கண்கோணிக்கவும் உங்கள 
ெோது்கோப்டெ உறுதி பசயயவும் உங்கள குடும்ெததினடர 
அல்லது �ணெர்்கடள ஈடுெடுததுங்கள.

மதிப்பீடு

ெோவிப்ெதில் ஒரு ெயன் இருநததோ?
எடவநயனும் ெக்க விடளவு்கள இருநதனவோ?
ெயன்்கள ெக்க விடளவு்கடள விைச் சிறைநதடவயோ?
�ீங்கள அளடவ மைோறறை நவணடுமைோ?
அதி்கமைோ குடறைவோ?
�ீங்கள அடத உடப்கோளளும் நவபறைோரு முடறைடய 
முயல நவணடுமைோ?

Active
 Aging 
  Canada

Vieillir
  Activement
    Canada

இப்நெோது உங்களுககு வயதோ்கி விடைது, “அடதக ்கணகப்கடுக்க 
நவணைோம்” என்று எவநரனும் எப்நெோதோவது உங்களுககுக 
கூறைியதுணைோ?

�ீங்கள உைலளவிற சுறுசுறுப்ெோ்க இருக்க வயது முதிர்நதவரோ்க 
உணர்்கிறைரீ்்களோ?

்கனைோவில் �ோம் முதியவர்்கள ந�ோயுறும் நெோது அவர்்களுககு 
உதவுவடத மைி்கப் பெறுமைதியோ்கக ்கருது்கிநறைோம், ஆனோல் 
�ோம் மைக்கள சு்கோதோரமைோ்க இருக்கத தூணை அதி்கம் 
பசயறெடுவதில்டல. 

முதியவர்்கள ஒவபவோரு �ோளும் 30 முதல் 60 �ிமைிைம் வடர 
சுறுசுறுப்ெோ்க இருப்ெதன் மூலம் எவடரயும் விை அதி்கம் 
ெயனடையலோபமைன ஆரோயச்சி ்கோடடு்கிறைது. பெோதுவோ்க, 
�ீங்கள அதி்கம் பசயறெடும் நெோது, �ீங்கள �ன்றைோ்க உணர்வது 
அதி்கரிககும். உங்களுககு ந�ோய ஏறெடும் இைர்ப்ெோடு 50% வடர 
குடறையலோம். எனநவ, சுறுசுறுப்ெோ்க இருங்கள!

சுறுசுறுப்பசாக முதுலமயலடதலும் வயது்சார 
பசாரபட்மும்

விவவகமசாக 
இருஙகள்
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

உஙகள் மருத்துவரிடம் வகடக 
வவணடிய வகள்விகள்

 ்கஞசோ எனககுப் ெயனளிககுமைோ?

 �ோன் ்கவடலப்ெை நவணடிய சு்கோதோரத தோக்கங்கள அல்லது 

ெக்க விடளவு்கள உளளனவோ?

 ்கஞசோ �ோன் உடப்கோளளும் எடவநயனும் மைருநது்களுைன் 

இடைச் பசயலோறறுமைோ?  

 ்கஞசோ ெோவிப்ெது எனககு ஏடனய ெரிநதுடரப்பு 

மைருநது்கடள உடப்கோளவடத �ிறுதத வழி பசயயுமைோ?

 எனது மைருததுவ வரலோறடறை ந�ோககுட்கயில், �ோன் ்கஞசோ 

உடப்கோளவதற்கோன அதிசிறைநத அல்லது ஆ்கப் ெோது்கோப்ெோன 

வழி யோது?

 �ோன் எவவளவு அடிக்கடி உங்களிைம் நசோதிததுக ப்கோளள 

நவணடும்?

 �ோன் ்கஞசோவுககு அடிடமையோகும் இைர்ப்ெோடடில் 

இருக்கிநறைனோ? ்கவனிததுப் ெோர்க்க நவணடிய அறைிகுறைி்கள 

உளளனவோ?

்கஞசோ அதன் சு்கோதோரப் 
ெயன்்களுக்கோ்க 
இன்னுமைின்னும் 
ஊககுவிக்கப்ெடு்கிறைது, 
ஆனோல் மைருததுவச் 
சமுதோயததின் 
ெல உறுப்ெினர்்கள 
அதடனப் ெரிநதுடரக்கப் 
ெின்வோஙகு்கின்றைனர் 
அல்லது அடதப் 
ெோவிப்ெதறகு எதிரோ்கப் 
ெரிநதுடரக்கின்றைனர். 

அது அதன் 
இைர்ப்ெோடு்கடளயும் 
ெயன்்கடளயும் 
ெறறைி, விநசைமைோ்க 
வநயோதிெர்்களுககு 
எப்ெடி என்ெடதப் ெறறைி 
இன்னமும் மைி்கச் சிறைிதளவு விஞ்ோனச் சோன்நறை 
இருப்ெதனோலோகும். ்கனைோ மைருததுவச் சங்கம் அது 
மைருததுவர்்களுககு அவர்்களின் ந�ோயோளி்களுககு 
�ல்ல முடறையில் ஆநலோசடன வழஙகுவடதயும் 
அளவு்கடளயும் ெக்க விடளவு்கடளயும் மு்கோடமை 
பசயவடதயும் ்கடினமைோககுவதோ்கக கூறைியுளளது.

இது உங்களுககும் உங்கள சு்கோதோரப் ெரோமைரிப்பு 
வழஙகு�ருககுமைிடையில் ஒளிவு மைடறைவறறை 
்கலநதுடரயோைடலத நதடவயோககு்கிறைது. 46 ஆம் 
ெக்கததிலுளள அடைவடண உங்களுககு உங்கள 
எணணங்கடளயும் ந்களவி்கடளயும் ஒழுங்கடமைககு 
உதவு்கிறைது, அப்நெோது �ீங்கள ஒன்றைிடணநது ஒரு 
சி்கிச்டசத திடைதடத ஏறெடுததலோம். 

உங்கள குடும்ெ மைருததுவர் ்கஞசோ ெோவிப்ெடதப் 
ெறறைி ஆநலோசடன வழஙகுவடத வசதியோ்க 
உணரோவிடைோல் அல்லது ்கஞசோப் ெரிநதுடரப்ெில் 
ெயிறசி பெறறைிரோவிடைோல், �ீங்கள ஒரு ்கஞசோச் 
சி்கிச்டசய்கததுககு அல்லது உததரவு பெறறை 
வி�ிநயோ்கததரிைம் பசல்வடதத பதரிவு பசயயலோம்.  

ஆனோல் உங்கள குடும்ெ மைருததுவர் அப்நெோதும் ஒரு 
முக்கிய ெஙட்க ஆறறு்கிறைோர். எடுததுக ்கோடைோ்க, 
உங்கள குடும்ெ மைருததுவர் மைருநது இடைச் 
பசயறெோடு்கள நெோன்றை உங்களுக்கோன இைர்ப்ெோடு்கடள 
அடையோளங்கோண இயலும். �ீங்கள ்கஞசோ எடுக்க 
நவபறைஙந்கனும் பசல்வதோ்க இருநதோல் உங்களுககு 
இதத்கவல்்கள நதடவப்ெடும்.

உஙகள் மருத்துவரிடம் உலரயசாடுதல்

சுறுசுறுப்பசான முதுலமயலடதலும் இதயச 
சுகசாதசாரமும்
ெல்லோணடு ்கோலம் உைலளவிற சுறுசுறுப்ெோ்க இருககும் 
ெழக்கம் இதய ந�ோய்களுககு எதிரோ்க உங்கடளப் 
ெோது்கோக்கிறைது. உைலளவிற சுறுசுறுப்ெோ்க இருப்ெது உங்கள 
இதயம் ஓயவடையும் வதீதடதக குடறைக்கவும் உங்கள 
குருதியமுக்கதடதக குடறைக்கவும் உங்கள உைற்கடடை 
நமைம்ெடுததவும் பசயயலோபமைன ஆரோயச்சியோளர்்கள ்கணடு 
ப்கோணடுளளனர்.

உைறெயிறசி பசயயும் முதிய ஆண்களும் பெண்களும் 
ப�டுங்கோலம் வோழவதோ்கவும் உைறெயிறசி பசயயோநதோடரப் 
நெோன்று அவர்்களுககு அடிக்கடி இதய ந�ோய்கள 
ஏறெடுவதில்டல என்றும் ஆயவு்கள ்கோடடு்கின்றைன.

்கிழடமையின் பெரும்ெோலோன �ோட்களில் முப்ெது �ிமைிைம் �டுததர 
அளவு உைறெயிறசி பசயவது ஓரளவு மு்கோடமை பசயவது 
எளிதோனது. ஒநர விதி உங்கள இதயம் சறறு நவ்கமைோ்க 
அடிதது உங்கடளச் சறறுச் சிரமைப்ெடடுச் சுவோசிக்கச் பசயய 
நவணடும் என்ெநத. சோதோரணதடத விை அதி்கம் விடரவோ்க 
�ைப்ெது உங்களுககு �ீங்கள எவவளவு சிரமைப்ெடடு நவடல 
பசயய நவணடும் என்ெடதப் ெறறைிய ஒரு �ல்ல ்கருதடத 
வழஙகு்கிறைது.

விவவகமசாக 
இருஙகள்
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

வகளிகலகப் பசாவலனககசான 
அளவுகலளத் 
வதசாடஙகுவலதப் பற்ிய 
வழிகசாடடல்கள்

உயர THC உள்ள தயசாரிப்புககள்

THC இன வதசாடகக அளவு ஒரு நசாலளககு ஒரு தடலவ 2.5 
mg, ஆனோல் வநயோதிெர்்கள, விநசைமைோ்க ்கஞசோ பதோைர்ெில் 
அனுெவமைறறைவர்்கள 1.25 mg எனத பதோைங்கலோம்.

அநத அளடவ �ீங்கள விரும்பும் விடளடவப் பெறும் வடர 
1.25 mg இலிருநது 2.5 mg வடர அதி்கரிக்கலோம்.

எச்ரிகலக: ஒரு �ோடளககு 25-30 mg THC இறகு நமைறெடை 
அளவு்கள நமைோசமைோன ெக்க விடளவு்களின் இைர்ப்ெோடடை 
அதி்கரிக்கின்றைன.

வோயவழி THC தயோரிப்புக்கள உடசுவோசிக்கப்ெடும் 
தயோரிப்புக்கடள விைத தீர்மைோனபமைடுக்க வழடமையோ்க 
எளிதோனடவ. அது தயோரிப்ெோளர் பசறைிவு்கடளப் ெறறைி அதி்க 
துல்லியமைோ்கக கூறைலோம் என்ெதோலோகும்.

�ீங்கள ஒரு ‘சுறறு’ (ஒரு "்கடடு" எனப்ெடு்கிறைது) நெோன்றை 
�ீங்கள உடசுவோசிககும் ஒரு தயோரிப்டெ, அல்லது ஒரு ஆவி 
ெிடிககும் சோதனதடதப் ெயன்ெடுதது்கிறைரீ்்களோயின், பதோைக்க 
அளவு ஒரு �ோடளககு ஆ்கக கூடியது 9% THC ஒரு தயோரிப்ெின் 
1 உடசுவோசிப்ெோகும். அதடன 1 உடசுவோசிப்பு வதீம் ஒரு 
�ோடளககு 4 தைடவ்கள வடர அதி்கரிக்கலோம். ஒரு �ோடளககு 
�ோன்கு தைடவ என்ெது ஒரு �ோடளககு ்கிடைததடை 
அடரச் 'சுறறு' அல்லது 400 mg ஆககு்கிறைது. உடசுவோசிப்ெின் 
மூலம் �ீங்கள அ்கததுறைிஞசும் THC இன் அளவு ஒரு 'சுறறைில்' 
உளள பமைோதத THC இன் ்கிடைததடை 25% ஆகும். ஆனோல் 
அவவ்கததுறைிஞசல் �ீங்கள உடசுவோசிதத ெின்னர் எவவளவு 
ந�ரம் உங்கள மூச்டசப் ெிடிததிருக்கிறைரீ்்கள என்ெதோலும் 
�ீங்கள எததடன இழுப்புக்கடளச் பசய்கிறைரீ்்கள என்ெதோலும் 
ெோதிக்கப்ெடு்கிறைது.

மருநதளிப்பும் உஙகள் 
சுகசாதசார நிலைலமயும்

எனது சுகசாதசார நிலைலமககு 
அஙகீகரிககப்படட மருநதளிப்பு 
அ்ிவுறுத்தல்கள்

வநயோதிெர்்களுக்கோன ்கஞசோடவப் ெறறைி மைி்கச் 
சிறைிதளவு ஆரோயச்சிநய இருக்கிறைது, எனநவ 
அளவறைிதல் அல்லது அடமைப்புக்கள (்கஞசோடவ 
உடப்கோளளும் வழி்கள) பதோைர்ெோன உததிநயோ்கபூர்வ 
விதி எதுவும் ்கிடையோது.

தறநெோது, உங்கள உைல் ்கஞசோவுககு எப்ெடி 
எதிர்ததோக்கம் புரி்கிறைது என்ெடதக ்கணடு 
ப்கோளவதற்கோன அதிசிறைநத ஆநலோசடன இதுவோகும்: 
“குடறைவோ்கத பதோைங்கி பமைதுவோ்கச் பசல்லுங்கள.”  
பமைதுவோ்கத பதோைங்கி அளடவக கூடடுவது 
‘வலுப்ெோர்ததல்’ எனப்ெடு்கிறைது.

தறநெோதிருககும் மைறபறைோரு வழி்கோடைல் இநதோ 
-- �ீங்கள முதன் முடறையோ்க முயல்வதோயின், 
உங்கள அளடவ மைோடலயில் அல்லது இரவில் 
எடுங்கள. அது எப்ெக்க விடளவிலும் இருநது 
ஏறெடும் ெிரச்சிடன்கடள மைடடுப்ெடுதத 
உதவு்கிறைது. ஒரு �ோடளககு பவறுமைநன ஒரு 
மைருநதளவுைன் பதோைஙகுங்கள. அது �ீங்கள 
விடளவு்கள எவவளவு ந�ரம் �ீடிக்கின்றைனபவனக 
்கணிக்க இயல்வதற்கோகும். இரணடு முடறை 
எடுப்ெது நமைோசமைோன ெக்க விடளவு்களுககு வழி 
பசயயககூடும் என்ெதோல் �ீங்கள அடதத தவிர்க்க 
நவணடியிருக்கலோம்.

நிலனவிற வகசாள்ளுஙகள்: இப்ெிரிவு த்கவல் 
ந�ோக்கங்கடள மைோததிரம் ்கருததிற ப்கோள்கிறைது. 
இது மைருததுவ ஆநலோசடனயோ்கநவோ அல்லது 
ஒரு �ியமை மைருததுவ �டைமுடறையோ்கப் 
பெோருள கூறைப்ெைநவோ ெயன்ெடுததப்ெைநவோ 
்கருதப்ெடுவதில்டல.
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உஙகள் தனிப்படட பசாவலனப் 
பதிவவடு

்ிகிசல்ப் பசாவலனககசான 
அளவுகலளத் வதசாடஙகுவலதப் 
பற்ிய வழிகசாடடல்கள்
உயர CBD உம் தசாழ் THC உம் உள்ள உண்ணத் தகக 
எணவ்ணயத் தயசாரிப்புககள் 

CBD உயரளவுகளிலும் கூட, வபசாதுவசாகத் தசாஙகிக 
வகசாள்ளப்படுகி்வதன நசாம்ிவவசாம். CBD இன வதசாடகக 
அளவு ஒரு நசாலளககு 5 mg எனவ் வபசாதுவசாகப் 
படடியைிடப்படுகி்து.

உதோரணமைோ்க, ஒரு CBD சப்ெததக்க பெோருள பெோதுவோ்க 5 mg CBD 
இறகுச் சமைமைோ்கிறைது. ஒரு பமைன்டமையோன பெல்லில் ஒரு CBD 
இன் ml இல் 20 mg இருககும் 5 mg அல்லது 0.25 ml ்கஞசோ எணபணய 
இருக்கலோம்.

�ீங்கள எநதளவு உடப்கோள்கிறைரீ்்கள, �ீங்கள அளடவக 
கூடடு்கிறைரீ்்களோ என்ெடவ CBD உடப்கோளவதற்கோன உங்கள 
�ிடலடமையிலும் சு்கோதோரக ்கோரணததிலும் தங்கியிருக்கிது.

• CBD எணபணய ஆயின், ஒரு �ோடளககு 0.1 ml எணபணய 
(அஃதோவது, 1.5 mg/ml THC உைன் அல்லது குடறைவோ்கநவோ 
அஃதின்றைிநயோ 2 mg CBD), நதடவயோயின் பமைதுவோ்கக 
கூடடுங்கள. �ீங்கள உங்கள ந�ோயறைிகுறைி்களுக்கோன 
விரும்பும் விடளடவ அடையும் வடர ஒவபவோரு 
�ோளும் அல்லது ஒரு �ோள விடடு மைறு �ோள 0.1 ml 
அளடவக கூடடுங்கள.

• உததரவு பெறறை தயோரிப்ெோளர்்களிைமைிருநது பெறைப்ெடும் 
எணபணயத தயோரிப்புக்களிற பெோதுவோ்க �ீங்கள 
உடப்கோளளும் எணபணயடய அளவிை �ீங்கள 
ெயன்ெடுததபவன ஒரு மைருநதூசி உளளைக்கப்ெடு்கிறைது. 
இது உங்களுககு நதடவப்ெடின் அளடவ 0.1 ml 
அதி்கரிப்புக்களோ்க அதி்கரிக்க வழி பசய்கிறைது.

• �ீங்கள உங்களுககுப் ெயனளிககும் எணபணயத 
தயோரிப்பெோன்றைின் ஒரு மைருநதளடவக ்கணடு 
ப்கோணைதும், �ீங்கள உங்கள மைருநதளடவ அதி்கரிக்க 
நவணடியிரோது நெோ்கலோம். வழடமையோ்க, உங்களுககு 
ெயன்்களுக்கோன ஒரு தோஙகுதிறைன் ஏறெைோது. அஃதோவது 
�ீங்கள இன்னுமைின்னும் உடப்கோளளத நதடவப்ெைோது. தி்கதி  ________________ தயோரிப்பு  _________________________ அளவு  ______________

ெோவடனககு முநதிய ந�ோயறைிகுறைி்கள  _______________________________________

ெோவடனககுப் ெிநதிய ந�ோயறைிகுறைி்கள  _______________________________________

விடளவின் ்கோலம்  ____________________________________________________________

தி்கதி  ________________ தயோரிப்பு  _________________________ அளவு  ______________

ெோவடனககு முநதிய ந�ோயறைிகுறைி்கள  _______________________________________

ெோவடனககுப் ெிநதிய ந�ோயறைிகுறைி்கள  _______________________________________

விடளவின் ்கோலம்  ____________________________________________________________

தி்கதி  ________________ தயோரிப்பு  _________________________ அளவு  ______________

ெோவடனககு முநதிய ந�ோயறைிகுறைி்கள  _______________________________________

ெோவடனககுப் ெிநதிய ந�ோயறைிகுறைி்கள  _______________________________________

விடளவின் ்கோலம்  ____________________________________________________________
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கஞ்சாவும் ்ரவவத்ப் பய்ணமும்

travel.gc.ca/travelling/cannabis-and-international-travel

கஞ்சா ஒவவவசாரு மசாகசா்ணத்திலும் ஆடபுைத்திலும்

www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-
territories.html

கஞ்சாப் பசாவலன மககள் வதசாலகயியல்

www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191030/dq191030a-eng.htm

கஞ்சா தயசாரிப்பு அலடயசாளச ்டீடிடல்

www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-
labelling-guide-cannabis-products/guide.html

சுறுசுறுப்பசான முதுலமயலடதல்

www.activeagingcanada.ca/participants/get-active/healthy-living/active-living-tip-sheets.htm

கஞ்சாப் பசாவலனயும் கவனடியப் வபரியவரகளும்

www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/cannabis.htm

உ்சாத்துல்ணகளும் வளஙகளும்
எழுத்தசாகக மீளசாயவு

www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/cannabis/Older-Adults-and-Cannabis-Use.pdf

மசாகசா்ண, ஆடபுை ஒழுஙகுறுத்தல்கள்)

www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-
territories.html

கனடசா அர்சாஙகம் -- கனடசாவில் கஞ்சா: உணலமகலளப் வபறுஙகள்

www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis.html

கஞ்சா -- கனடசா அர்சாஙகம்

www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html

கஞ்சாவின மருத்துவப் பயனபசாடு -- கனடசா அர்சாஙகம்

www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-purposes.html

கவனடியப் வபசாதுச சுகசாதசாரச ்ஙகம் -- கஞ்சா அடிப்பலடகள்

www.cpha.ca/cannabasics

வவயசாதிபரகளுககசான கஞ்சாத் தகவல்கள் -- ஒடடசாவசா வபசாதுச சுகசாதசாரம்

www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/cannabis-information-for-older-adults.aspx

மருத்துவக கஞ்சாவும் மூடடுவசாதமும் -- கனடசா மூடடுவசாதச ்ஙகம்

arthritis.ca/support-education/online-learning/medical-cannabis-and-arthritis

கஞ்சாவும் அ்ிவசாற்ைிழப்புச ்ிகிசல்யும் -- கனடசா அல்ல்மர ்ஙகம்

alzheimer.ca/en/Home/About-dementia/Treatment-options/cannabis-and-treatment-dementia

கஞ்சாவும் உஙகள் மருநதுகளும் [படவிளககம்] -- பதசாரத்தத் துஷ்பிரவயசாகமும் 
அடிலமப்படுதலும் வதசாடரபசான கவனடிய நிலையம்

www.ccsa.ca/cannabis-and-your-medications-infographic

முதிவயசாரின உள நைத்துககசான கவனடியக கூடட்ணி -- கஞ்சாப் பசாவலனக 
வகசாளசாறு வதசாடரபசான இல்ணயவழி வளஙகளின படடியல்

ccsmh.ca/cannabis-guidelines/

பதசாரத்தத் துஷ்பிரவயசாகமும் அடிலமயசாதலும் வதசாடரபசான கவனடிய நிலையம் – 
கஞ்சா

www.ccsa.ca/cannabis

சுறுசுறுப்பசான முதுலமயலடதலும் சுகசாதசாரமசான 
உண்ணலும்

சில ந�ரங்களில் ஆட்கள விழுதல்்களும் ்கோயங்களும், புறறு 
ந�ோய, �ீரிழிவு்களும் இதய ந�ோய்களும் நெோன்றை �ோடெடை 
ந�ோய்கள வயதோவதன் ஒரு இயறட்கயோன ெகுதிபயன 
�ிடனக்கின்றைனர். ஆனோல் �ோம் நெோதியளவு சுறுசுறுப்ெோ்க 
இல்டல அல்லது ஒரு சு்கோதோரமைோன உணடவ உணெதில்டல 
என்ெதோல் அந�ிடலடமை்கள ஏறெைககூடுபமைன ஆரோயச்சி எமைககுக 
கூறு்கிறைது. �ோம் சுறுசுறுப்ெோ்க இருக்கவும் ஒரு சு்கோதோரமைோன 
உணடவ உணணவும் நசர்ததுத பதரிவு பசயதோல், �ோம் �ீரிழிவு, 
இதய ந�ோய்கள, சில புறறு ந�ோய்கள என்ெவறறைின் விருததிடய 
பமைதுவோக்கலோம். அடவ விழுநது விடுவடதயும் ்கோயங்கடளயும் 
தவிர்க்கவும் உதவு்கின்றைன.

விவவகமசாக 
இருஙகள்

http://www.ccsa.ca/cannabis
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
http://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191030/dq191030a-eng.htm
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/guide.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/cannabis-regulations-licensed-producers/packaging-labelling-guide-cannabis-products/guide.html
http://www.activeagingcanada.ca/participants/get-active/healthy-living/active-living-tip-sheets.ht
https://www.activeagingcanada.ca/practitioners/resources/cannabis.htm
https://www.activeagingcanada.ca/assets/pdf/practitioners/cannabis/Older-Adults-and-Cannabis-Use.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-purposes.html
http://www.cpha.ca/cannabasics
http://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/cannabis-information-for-older-adults.aspx
http://arthritis.ca/support-education/online-learning/medical-cannabis-and-arthritis
http://alzheimer.ca/en/Home/About-dementia/Treatment-options/cannabis-and-treatment-dementia
http://www.ccsa.ca/cannabis-and-your-medications-infographic
http://ccsmh.ca/cannabis-guidelines/
http://www.ccsa.ca/cannabis
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

கு்ிப்புககள்விவவகமசாக இருஙகள் என்ெதன் 
உங்கள ெிரதிடய நவணடுவது எளிது

ஆவைசா்கரகள்
வசதியோக்கல்: Patsy Beattie-Huggan
The Quaich

�ிருவோ்கம்: Tonia Hearst

ெிபரஞசு பமைோழிபெயர்ப்பு: Claire Jobidon

்கடலப் ெணிப்புடர: Ward Maxwell

பதளிவோன பமைோழி: Sally McBeth
Clear Language and Design

எணணிச் சநடதப்ெடுததல்:
Kyle McTaggart
Park House Solutions

வடலததள மு்கோடமைததுவம்:
Andrew Wilczynski 
New Concept Design 

பமைோழிபெயர்ப்பு:
Lilia Zaytseva
Universum Translation & Consulting

தனிப்ெடை ெோவடனக்கோ்க விவவகமசாக இருஙகள் எனும் சிறநறைடடின் ஒரு இலவசப் 
ெிரதிடய நவணை, �ீங்கள எமைது வடலததளததினூைோ்க நவணைலோம், எம்டமை 
அடழக்கலோம் அல்லது அஞசடலப் ெயன்ெடுததலோம். �ீங்கள ஒரு �ிறுவனததுககு ஒரு 
ெிரதிககு நமைல் பெறை விரும்ெினோல், வடலததளததினூைோ்க நவணடுங்கள.

இல்ணயவழி வதசாலைவப்ி அஞ்ல்

activeagingcanada.ca 1-800-549-9799

Active Aging Canada
P.O. Box 143, Stn. Main 

Shelburne ON 
L9V 3L8

https://www.activeagingcanada.ca/
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விவவகமசாக 
இருஙகள்

கு்ிப்புககள் கு்ிப்புககள்



Active Aging Canada
P.O. Box 143, Stn. Main

Shelburne ON
L9V 3L8

 ்கை்ைணமைறை்றை எண ் 1-800-549-9799
 தொலடெநசி 519-925-1676
 மைின்ன்்சல ் info@activeagingcanada.ca
 வலட www.activeagingcanada.ca
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இநத ஆவணம் ஆங்கிலததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் ெோரசகீ்கததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் ெிபரஞசிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் பயருமைனியததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் ்கிநரக்கததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் இததோலியததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் ப்கோரியததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் சகீனததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் நெோலோநதியததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் நெோர்ததுகந்கயததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் ெஞசோெியிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் உருசியததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் எசுப்ெோனியததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் த்கோநலோ்கிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் தமைிழிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

இநத ஆவணம் வியடடுனோமைியததிற ்கிடைக்கப் பெறு்கிறைது

mailto:info@activeagingcanada.ca
https://www.activeagingcanada.ca/


கஞ்சாத் 
தயசாரிப்புககலளயும் 

அவற்ின 
விலளவுகலளயும் 

பற்ி 
வவயசாதிபரகளுககுக 

கறபிப்பதறகசான 
்சானறு 

அடிப்பலடயிைசான 
தகவல்கள்
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