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முன்னு்ை

‘குழநல�பபேறு’ எனற  ஏடடின இந� இரண்்டொவது ே�ிபேிலன தவளியிடுவ�ில்  நொஙகள் ைகிழச்சி அல்டகினபறொம். 
இந� மூைபேிர�ி கரபேம் �ொித்� அல்ைது கரபேமுறத் �ிட்டைிடடிருக்கும் அலனத்துப தேண்களுக்குைொன�ொகும். 
அத்து்டன இது வொழக்லகத் துலணகளுக்கும் ைறறும் குடும்ேஙகளுக்கும் இனறியலையொ� �கவல்கலள வழஙகி, 
அவரகளுல்டய வொழக்லகயின இந� முக்கியைொன கட்டத்�ிலனப புொிநது தகொண்டு அ�ில் ேஙகுதேற உ�வுகிறது.   
ஆபரொக்கியைொன கரபேஙகள்  ைறறும் இயல்ேொன ேிரசவம் ஆகியவறறின ைீது ‘குழநல�பபேறு’ அ�ிக கவனம் 
தசலுத்துகிறது. ஆயினும், �ிட்டைிட்டேடி வி்டயஙகள் ந்டக்கொ�பேொது ப�லவபேடும்  �கவல்கலளயும், 
ஆபைொசலனலயயும் அது வழஙகுகிறது. ைிக முக்கியைொக, இந� மூைபேிர�ி கரபே நிலை குறித்தும்  நியூ சவுத் 
பவல்ஸின ைகபபேறு ேரொைொிபபு குறித்தும் கில்டக்கும் த�ொிவுகலள விளக்குகிறது, ைறறும் கரபேிணிப தேண்கள் 
அறிவொரந�  த�ொிவுகலள பைறதகொள்ளபவண்டும் எனறு ஊக்குவிக்கிறது.

இந� புத்�கத்ல�த் �ிருத்�ியலைக்க ேஙகளிபபு தசய்� தேண்கள் , சுகொ�ொர நிபுணரகள் ைறறும் நிறுவனஙகளுக்கு 
நொஙகள் நனறி௯ற விரும்புகிபறொம். கரபேம், குழநல� ேிறபபு ைறறும் ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய கொைம் 
பேொனறவறலறப ேறறிய �றபேொல�ய, ஆ�ொர அடிபேல்டயிைொன சிறந� நல்டமுலறத் �கவல்கலள இந� தவளியீடு 
வழஙகுவல� அவரகளுல்டய அரபேணிபபும், தசைவிட்ட பநரமும், அறிவும் உறு�ிபேடுத்துகினறன.

கரபேிணிப தேண்களுக்கும் ைறறும் அவரகளுல்டய குடும்ேஙகளுக்கும் குழநல�பபேறு ஒரு முக்கியைொன குறிபபுப 
புத்�கைொகத் த�ொ்டரநது நீடிக்கும் எனறு நியூ சவுத் பவல்ஸ் �ொய்லை ைறறும் ேிறபபுசொர சுகொ�ொர முனனுொிலைப 
ேணிக்குழு உறுபேினரகள் எனறு நம்ேிக்லக த�ொிவிக்கிறொரகள். 

நடாஷா ்டா்�ாலி

இலணத்�லைவர, நியூ சவுத் பவல்ஸ் �ொய்லை ைறறும் ேிறபபுசொர சுகொ�ொர 
முனனுொிலைப ேணிக்குழு

கெளைவப ்பேைாசிாியர் வில்லியம் வால்டர்ஸ் ஏ.எம்.

இலணத்�லைவர, நியூ சவுத் பவல்ஸ் �ொய்லை ைறறும் ேிறபபுசொர சுகொ�ொர 
முனனுொிலைப ேணிக்குழு
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“நீஙகள் கரபேைொகி இருக்கிறீரகள் 
எனேல�த் த�ொிநது தகொள்வல�ப 
பேொை சுகம் பவறு எதுவும் இல்லை. 
உஙகளுக்குள் இந� ஒரு அறபு�ைொன 
இரகசியம் இருக்கிறது எனற 
உணரவு்டன நீஙகள் த�ருவில் ந்டநது 
தசல்வீரகள்” கிட  
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முன்னு்ை

நீஙகள் கருவுறறலைக்கொக வொழத்துக்கள்! உஙகள் கரபேத்துக்கு 
நீஙகள் நீண்்ட கொைைொக �ிட்டைிடடிருக்கக்௯டும் அல்ைது 
ஒருபவலள எ�ிரேொரொ� வி�ைொக நீஙகள் கருவுறறிருபேது 
உஙகளுக்குத் த�ொிய வந�ிருக்கும். எவவொறொயினும், உஙகளி்டம் 
ஏரொளைொன   பகள்விகள் இருக்கக்கூடும்.

நீஙகள் உஙகலளயும் ைறறும் கரபேத்�ில் உள்ள உஙகள் 
குழநல�லயயும் எவவொறு கவனித்துக்தகொள்வது ைறறும் 
குழநல� ேிறபபுக்குப ேிநல�ய சுறுசுறுபேொன வொரஙகளில் 
உஙகலளயும் உஙகளது குழநல�லயயும் எபேடி கவனித்துக் 
தகொள்வது எனேல�ப ேறறிய �கவல்கலள இந� புத்�கம் 
�ருகிறது.  பைலும் இது, ேிரசவ பவ�லன ைறறும் குழநல� 
ேிறபேின பேொது நீஙகள் எனனதவல்ைொம் எ�ிரேொரத்�ிருக்க 
பவண்டும் ைறறும் உஙகள் ேரொைொிபலேப ேறறிய அறிவொரந� 
முடிவுகலள எபேடி பைறதகொள்ளபவண்டும் எனேல�ப 
ேறறிய�ொகும்.

இந� புத்�கம் உஙகள் உணரவு நைனகலளப ேறறியதும் ஆகும் 
–   இது ஆபரொக்கியைொன கரபேத்�ின ஒரு ேகு�ியும் ஆகும். 
உஙகள் வொழக்லகயில் ஏறேடும் எந�தவொரு தேொிய 
ைொறறத்ல�யும் பேொை, குழநல�ப பேறும் சிறி�ளவு 
ே�றறத்ல�யும், நிச்சயைறற �னலைலயயும் ஏறேடுத்� முடியும். 
அ�னொல்�ொன குழநல�பபேறு கரபேத்�ிலும், ஆரம்ேகொை 
தேறபறொர ேணியிலும் உஙகளுக்கு ஏறேடும் கவலைகளில் 
சிைவறலறயும், ப�லவபேடும்பேொது எவவொறு நீஙகள் உ�வி 
தேறுவது எனேல�ப ேறறிய �கவல்கலளயும் �னனகத்ப� 
தகொண்டுள்ளது.

நல்ை சுகொ�ொரப ேரொைொிபபு்டன,   கரபேத்�ினபேொதும், 
ேிரசவத்�ினபேொதும், குழநல�லய நீஙகள் வளரக்கும் 
கொைத்�ிலும் உஙகளுக்கு தநருக்கைொனவரகளுல்டய ஆ�ரவும் 
உஙகளுக்கு உ�வியொக இருக்கக்கூடும். இந� புத்�கத்ல� 
ைறறவரகளு்டன ேகிரநது தகொண்்டொல், உஙகள் 
வொழக்லகத்துலண, குடும்ேம் ைறறும் நண்ேரகள் கரபேத்ல�ப 
ேறறியும் அது எவவொறு உஙகலளப ேொ�ிக்கிறது ைறறும் 
அவரகள் உஙகளுக்கு உ�வும் வலகயில் எனன தசய்யமுடியும் 
எனேல�ப ேறறியும் இனனும் அ�ிகைொக அறிநதுதகொள்ள 
முடியும்.

நீஙகள் இந� புத்�கத்ல�ப ேடிக்கும்பேொது, உஙகளுக்கும், 
உஙகள் குழநல�க்கும் கரபேகொைத்�ின ஒவதவொரு கட்டத்�ிலும் 
எனன ந்டக்கிறது எனேல�யும், அத்து்டன ஊட்டச்சத்து, 
உ்டறேயிறசி, கரபேத்�ினபேொது உஙகலளக் கவனித்துக் 
தகொள்ளல், ேிரசவத்துக்கு முநல�ய நல்ை ேரொைொிபலேப தேறு�ல் 
ைறறும் ேிரசவ பவ�லனக்கும் ைறறும் குழநல� ேிறபபுக்கும் 
�யொரொ�ல் பேொனறலவ ேறறிய �கவல்கலளயும் நீஙகள் அறிநது 
தகொள்வீரகள். அத்து்டன நீஙகள் ேிரசவம் ைறறும் 
குழநல�ேிறபேின நிலைகலளயும் பைலும் உஙகள் குழநல� 
ேிறந� ேிறகு மு�ல் சிை நொடகள் ைறறும் வொரஙகளுக்கு எனன 
ந்டக்கும் எனேல�யும் அறிநது தகொள்வீரகள். கரபேம், ேிரசவ 
பவ�லன ைறறும் குழநல� ேிறபேினபேொது �ொய்ைொரகளுக்கும் 
ைறறும் அவரகள் குழநல�களுக்கும் ஏறேடும் சிை சிக்கல்கலளப 
ேறறியும் த�ொிநதுதகொள்வது அவசியைொகும். கரபேத்�ின 
பேொதும், குழநல� ேிறந�பேொதும் எவவொறு உறவுகள் ைொறும்  
எனேல�ப ேறறியும் அத்து்டன உஙகள் வொழக்லகயில் ஏறேடும் 
எல்ைொ ைொறறஙகலளயும் நீஙகள் அனுசொித்துப பேொகும்பேொது 
உஙகளுக்கு ஏறேடும் உணரவுகலளப புொிநது தகொள்ளு�லைப 
ேறறியும்  உஙகளுக்கும் உஙகள் வொழக்லகத்துலணக்குைொன சிை 
முக்கியத் �கவல்கலளயும் நொஙகள் பசரத்துள்பளொம்.

நீஙெள் நம்பேக்௯டிய தைெவல்ெள் 

கரபேத்ல�ப ேறறி ஏரொளைொன �கவல்கள் 
உள்ளன – அவறறில் சிை உகந�லவ ைறறும் சிை 
அவவளவு உகந�லவ அல்ை.

ஆரொய்ச்சியின அடிபேல்டயிபைொ அல்ைது ேை 
தேண்கள்  ேயனுள்ள�ொக உள்ளன எனக் 
கண்்டறிந��ன அடிபேல்டயிபைொ உள்ள 
நம்ேகைொன �கவல்கலள குழநல�பபேறு  
(தவளியிட்ட  கொைக்கட்டத்�ில்) தகொண்டுள்ளது.  
பைை�ிக விவரஙகளுக்பகொ அல்ைது உஙகளுக்கு 
உள்ள கவலைகலளப ேறறி 
கைநதுலரயொடுவ�றபகொ  உஙகள் சுகொ�ொர 
நிபுணரு்டன ஆபைொசலன தசய்வது 
அவசியைொகும்.

❖

நியூ சவுத் பவல்ஸில் கில்டக்கும் சுகொ�ொரச் 
பசலவகலளப ேயனேடுத்� விரும்பும் எவருக்கும் 
த�ொலைபேசி தைொழிதேயரத்துலரபேொளரகள் 
கட்டணைினறி கில்டபேொரகள். இந� 
ஆவணத்�ில் ேடடியலி்டபேடடுள்ள பசலவகளில் 
ஏ�ொவது ஒனறு்டன த�ொ்டரபுதகொள்ள 
தைொழிதேயரத்துலரபேொளர ஒருவர உஙகளுக்குத் 
ப�லவபேட்டொல், நீஙகள் தைொழிதேயரத்�ல் 
ைறறும் தைொழிதேயரத்துலரத்�ல் பசலவகலள 
(TIS) 131 450 எனற எண்ணில்  அலழக்கைொம்.

நீஙகள் தைொழிதேயரத்துலரத்�ல் பசலவலய 
(TIS)  த�ொலைபேசியில் அலழத்�ொல், உஙகளுக்கு 
எந� தைொழி (எ.கொ. அரொேிக், தகொொியன 
பேொனறலவ) ப�லவ எனறு உஙகலள மு�லில் 
த�ொலைபேசி இலணபேொளர பகடேொர. எனன 
தைொழி எனேல�ப தேொறுத்து 
தைொழிதேயரத்துலரபேொளர ஒருவரு்டன 
இலணபபு �ர ஒரு சிை நிைி்டஙகள் எடுக்கைொம். 
தைொழிதேயரத்துலரபேொளர இலணபபுக்கு 
வந�வு்டன, நீஙகள் த�ொ்டரபு தகொள்ள விரும்பும் 
பசலவலயப ேறறி உஙகளி்டம் பகடகபேடும். 
பசலவலயத் த�ொ்டரபு தகொள்ளும் விவரஙகலளத் 
�யொரொக லவத்�ிருக்கவும். அ�ன ேின 
த�ொலைபேசி தைொழிதேயரத்துலரபேொளர 
உ�விபயொடு பசலவயு்டன த�ொ்டரபுதகொள்ள 
மூவழி உலரயொ்டல் ஒனலற நீஙகள் 
பைறதகொள்ளைொம்.
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இந�ப புத்�கம் உஙகளுக்கொகவும்�ொன.  நீஙகள் 
கரபேைல்டவ�றகு முனபே ஆபரொக்கியைொனத�ொரு  கரபேத்ல�ப 
பேண  நீஙகள் எனன தசய்யைொம் எனேல�ப ேறறிய �கவல்கள் 
இ�ில் உண்டு.

ெரு உருவாவதைற்கு முந்தைய ஆ்�ாச்� உஙகள் தேொது 
ைருத்துவர (GP), தேண்கள் சுகொ�ொர தசவிலியர அல்ைது 
ைருத்துவச்சி இவரகளி்டைிருநது கில்டக்கும்

உஙெளுக்கு உடல்ந�ப பேிைசசி்�ெள் இருநதைால், உஙெள் 
கபோது மருத்துவ்ைப போர்த்து ஒரு முழு உடல்நி்� 
போி்சாதை்� கொள்ளுஙெள். சிை சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகள் 
கரபேத்�ினொல் ேொ�ிக்கபேடும். எ.கொ. நீொிழிவு, ைன அழுத்�ம் , 
உயர இரத்� அழுத்�ம் ைறறும் வலிபபு பநொய் ஆகியன. அத்து்டன 
நீஙகள் எடுத்துக்தகொண்டிருக்கும் ைருநதுவலககள் ஏ�ொவது 
வளரும் குழநல�லயப ேொ�ிக்குைொ எனறும் பகடடுக் 
தகொள்ளுஙகள். உஙகள் ைருத்துவொி்டம்  நீஙகள் கைநதுலரயொடி 
முடிதவடுக்கும்வலர  எந� ைருநதுவலககலளயும் 
(ேொிநதுலரக்கபேட்ட ைருநதுகள், பநரடியொக வொஙகிய ைருநதுகள், 
ைறறும் குலறநிரபபு ைருநதுகள் ஆகியன)  நிறுத்�ொைல் இருபேது 
முக்கியைொகும்.

பேற்ெ்ளச ்சாதை்� கசய்து கொள்ளுஙெள். ேறகளில் கொலற 
ேடிநது உஙகள் ஈறுகளில் எொிச்சலை உண்்டொக்கும்பேொது 
ஈறுகளில் இரத்�ம் கசியும். கருவுறற பவலளயில் ஹொரபைொன 
ைொறறஙகள் உஙகள் ேல் ஈறுகளில் எளி�ொக எொிச்சலையும் 
வீக்கத்ல�யும் ஏறேடுத்தும். உஙகள் ேறகலள அ�ிலும் குறிபேொக 
ஈறு வொிலசக்கு அருகிலுள்ள ேகு�ிலயச் சுத்�ைொக 
லவத்துக்தகொள்ளவும். கரபேத்�ினபேொது அது ஈறு பநொய்கலளப 
தேருைளவில் குலறக்கும் அல்ைது �டுக்கும்.

உஙெளுக்குத் தைடுபபூசி ்தை்வயா என்பே்தைத் 
கதைாிநதுகொள்ள,  அல்ைது  �ட்டம்லை, அம்லைக்கடடு,  
ருதேல்ைொ, ேயறறம்லை ( சினனம்லை) பேொனற 
பநொய்களிலிருநது  நீஙகள்ேொதுகொபலேப தேறறவரொ எனறு 
த�ொிநது தகொள்ள  உஙகளது தேொதுைருத்துவலரப ேொருஙகள். 
முன௯டடிபய �ிட்டைிடுஙகள். ஏதனனறொல் இத்�லகய 
பநொய்களுக்கு எ�ிரொன உஙகள் எ�ிரபபுச்சக்�ிலயச் சொிேொரக்க 
நீஙகள் பசொ�லனகலள பைறதகொள்ள பவண்டிய�ிருக்கும். 
�ட்டம்லை-அம்லைக்கடடு-ருதேல்ைொ �டுபபூசி ைறறும் 
சினனம்லை �டுபபூசி பேொட்ட 28 நொடகள் வலர கருவுறு�லைத் 
�விரக்க பவண்டும். கருத்�ொிக்கத் �ிட்டைிடடுள்ள தேண்களும் 
ைறறும் கருவுறற தேண்களும் சளிக்கொய்ச்சலுக்கு (ஃபளு 
கொய்ச்சல்) �டுபபூசி பேொடடுக்தகொள்ள பவண்டுதைன நிபுணரகள் 
ேொிநதுலரக்கிறொரகள். இந� �டுபபூசிலயக் கரபே கொைத்�ில் எந� 
பநரத்�ிலும் ேொதுகொபேொகப பேொ்டமுடியும்.

உஙகள் கரபேகொைத்�ின மூனறொம் மும்ைொ�த்�ில் நீஙகள் 
கக்குவொன �டுபபூசி கட்டொயம் பேொ்ட பவண்டும்.  குழநல� 
ேிறபே�றகு முன,  கக்குவொன (கக்குவொன இருைல்) பநொய் 
எ�ிரபபுக்கொக உஙகள் வொழக்லகத் துலண, குழநல�யின �ொத்�ொ-
ேொடடி ைறறும் குழநல�யின ைறற வழக்கைொன 
ேரொைொிபேொளரகள் ஆகிபயொருக்குக் கக்குவொன �டுபபூசி 
பேொடடிருக்க பவண்டும். உஙகள் ைறற குழநல�களுக்கும் 
கக்குவொன இருைல் �டுபபூசி பேொ்டபவண்டியது அவசியைொகும்.

உஙெள் குடும்பே சுொதைாை வை�ாறு பேற்்ி உஙெள் 
கபோதுமருத்துவாிடம் ்பேசுஙெள். நீஙகபளொ அல்ைது உஙகள் 
வொழக்லகத்துலணபயொ ஸிஸ்டிக் ஃலேபபரொஸிஸ் அல்ைது 
�ைைீசியொ பேொனற ைரேணு ேிரச்சிலன சம்ேந�பேட்ட குடும்ே 
வரைொறு தகொண்்டவரொக இருந�ொல், உஙகளுக்கு ைரேியல் 
ஆபைொசலன உ�விகரைொக இருக்கைொம். பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு, 114-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ேிரசவத்துக்கு முநல�ய 
ேொிபசொ�லன ைறறும் ைரேியல்  ஆபைொசலன  எனற ேகு�ிலயப 
ேொரக்கவும்.

ஃ்போலிக் அமி� ்சர்மஙெ்ள எடுக்ெத் கதைாடஙெவும். 
கருத்�ொிபே�றகு குலறந� ேடசம் ஒரு ைொ�த்துக்கு முனபே இல� 
ஆரம்ேிக்கவும். வழக்கைொன அளவு �ினமும் 0.5 ைி.கி. சிை 
தேண்களுக்கு அ�ிக அளவு எடுக்கச் தசொல்லி அவரகளது 
ைருத்துவரகள் ஆபைொசலன �ரைொம். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, 
11-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள, கவனைொகக் லகயொளவும்: கரபே 
கொைத்�ில் உஙகலளக் கவனித்துக் தகொள்ளு�ல்  எனும் 
ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

உஙெள் பேழக்ெவழக்ெஙெ்ள மாற்்ிக் கொள்ளவும். 
சிகதரடடுகள், ைது, சட்டவிபரொ�ைொன ைறறும் ேிற பேொல� 
ைருநதுகள் ேிறக்கபபேொகும் குழநல�களுக்குத் �ீஙகு 
விலளவிக்கக்௯டும். உஙகளுக்கு புலகேிடித்�லை விடுவ�றகு 
உ�வி ப�லவபேட்டொபைொ அல்ைது எவவொறு ைதுவும் ைறறும் 
பேொல� ைருநதுகளும் உஙகள் கரபேத்ல�ப ேொ�ிக்கும் எனேது 
ேறறிய �கவல்கள் ப�லவபேட்டொபைொ 11-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள 
கவனைொகக் லகயொளவும்: கரபே கொைத்�ில் உஙகலளக் 
கவனித்துக் தகொள்ளு�ல் எனும் ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

நீஙெள் அதைிெ எ்டயு்டயவைாெ இருநதைா்�ா அல்�து உடல் 
பேருமன் உ்டயவைாெ இருநதைா்�ா எ்ட்யக் கு்்யுஙெள். 
நீஙகள் கருத்�ொிக்கு முனபே ஆபரொக்கியைொன உ்டல் எல்டலயப 
தேற முடியும் எனறொல் அது உஙகளுக்கும், உஙகள் குழநல�க்கும் 
ைிகவும் நல்ைது. கருத்�ொிக்கு முனபே ஆபரொக்கியைொன உ்டல் 
எல்டயு்டன இருக்கும் தேண்கள் சுைேைொக்க் கருத்�ொிக்கைொம், 
அத்து்டன கரபேத்�ின பேொது உயர இரத்� அழுத்�ம் அல்ைது 
நீொிழிவு பேொனற  கடுலையொன சிக்கல்கள் ஏறே்டக் குலறவொன 
வொய்பபே இருக்கும். உஙகளுக்கு ஏறற எல்ட எனன எனேது 
உஙகளுக்கு நிச்சயைினறி இருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது 
ைருத்துவச்சியி்டம் பகடடுத் த�ொிநது தகொள்ளுஙகள்.

பைை�ிக விவரஙகளுக்கு www.gethealthynsw.com.au –இல் 
உள்ள ’ஆபரொக்கியைொக இருஙகள்’ எனும் இலணய�ளத்துக்குச் 
தசல்லுஙகள்.

உஙெள் பேணியிடம் போதுொபபோ�தைா என்பே்தை உறுதைி கசய்து 
கொள்ளுஙெள். தேரும்ேொைொன ேணியி்டஙகள் கரபேைொக  
உள்ளவரகளுக்கு ேொதுகொபேொன�ொகபவ இருக்கும்.  ஆனொல் 
சிைர ேிறக்கபபேொகும் குழநல�க்கு �ீஙகு விலளவிக்கும் அல்ைது 
ஆண் விநதுக்கு பச�ம் விலளவிக்கும் தேொருடகள் ைறறும் 
உேகரணஙகள் உள்ள சூழலில் பவலை தசய்கினறனர. நீஙகள் 
பவலை ேொரக்கும் இ்டத்�ிலுள்ள  தேொருடகள் ைறறும் 
உேகரணஙகள் ேொதுகொபேொனலவயொ எனேல� உறு�ி 
தசய்துதகொள்ள நீஙகள் விரும்ேினொல் உஙகள் ைருத்துவர, 
ேணியி்ட சுகொ�ொரம் ைறறும் ேொதுகொபபு அ�ிகொொி, த�ொழிறசஙகப 
ேிர�ிநி�ி அல்ைது பவலை �ருேவர ஆகிபயொொி்டம் பகளுஙகள்.  
பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, 11-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள கவனைொகக் 
லகயொளவும்: கரபே கொைத்�ில் உஙகலளக் கவனித்துக் 
தகொள்ளு�ல்  எனும் ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

நீஙெள் இன்னும் ெருத்தைாிக்ொமல் இருநது, 
அதைற்குத் தைிடடமிடடுக் கொண்டிருநதைால்? 
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அடிவயிறு உ�ரம், த�ொபலே அல்ைது 
த�ொந�ி.

்பேறுக்குப பேிந்தைய இளஙகொடி 
நஞ்சுக்தகொடி. இது குழநல�க்கு உணவும் 
ேிரொணவொயுவும் வழஙகுகிறது. இது 
த�ொபபுள்தகொடி வழியொக உஙகள் 
குழநல�லய இலணக்கிறது.

பே�ிக்குட நரீ் கருபலேயின உள்பள 
குழநல� ைி�க்கினற �ிரவம். சிை 
பநரஙகளில் “�ண்ணீர” எனறு 
அலழக்கபேடுகிறது.

பே�ிக்குடப ்பே �ிரவத்ல�யும் ைறறும் 
குழநல�லயயும் கருபலேயின உள்பள 
�ொஙகியிருக்கும் லே. 

பே�ிக்குட உ்டபபு �ிரவத்ல�யும் 
ைறறும் குழநல�லயயும் கருபலேயின 
உள்பள �ொஙகியிருக்கும் ேனிக்கு்டப 
லேலய ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர 
உல்டபேது.

மயக்ெ மருநதைாளுநர் வலி நிவொரணம் 
அளிபே�ில் நிபுணத்துவம் தேறற ஒரு 
ைருத்துவர.

இைத்தைச ்சா்ெ சிவபபு இரத்� 
அணுக்களின எண்ணிக்லக அல்ைது 
�ரத்�ில் குலறேொடு.

பேிைசவத்துக்கு முந்தைய (பேிைசவத்துக்கு 
முன்�ால்) ேிரசவம் ைறறும் குழநல� 
ேிறபபு வலரயிைொன கரபே கொைம்

ஆச�வாய் ேினபுற வழி.

சிற்்ிடம் முலைக்கொம்லேச் சுறறி 
வட்டைொன கருத்� ேகு�ி.

அப�ீயா குழநல�யின சுவொசம் நினறு 
பேொ�ல் அ�னேின ைீண்டும் சுவொசம் 
ஆரம்ேிபே�றகு உ�வி ப�லவபேடு�ல்.

மி்ெயாக்ெல் ேிரசவத்ல�த் 
துொி�பேடுத்� உ�வுவ�றகொன ைருத்துவச் 
சிகிச்லச.

பேி்பபு வழிபபோ்தை  பயொனி

பேி்பபுத் தைிடடம் ேிரசவம் ைறறும் 
குழநல� ேிறபேின பேொது எனன ந்டக்க 
பவண்டும் எனறு நீஙகள் 
விரும்புகிறீரகபளொ அல�ச் 
தசொல்லுகினற ஒரு எழு�பேட்ட சட்டம். 

பேி்பபு எ்ட பு�ி�ொகப ேிறந�பேொது 
உள்ள குழநல�யின எல்ட. “குலறந� 
ேிறபபு எல்ட” எனறொல் 2500 
கிரொம்களுக்கு குலறவு எனறு 
தேொருளொகும்.

பைாக்ஸ்டன் ஹிக்ஸ் ெருப்பேச சுருக்ெம் 
கரபேத்�ின ேிறேகு�ியில் சிை தேண்கள் 
அனுேவிக்கும் கருபலேச் சுருக்க வலிகள். 
அலவ ேிரசவகொை கருபலேச் சுருக்கம் 
அல்ை – ஏறக்குலறய ேிரசவத்துக்கொக 
உ்டைொனது ேயிறசி எடுபேல�ப 
பேொனறது.

ெீழவாகு நி்�ப பேி்பபு குழநல�யின 
கொல் அல்ைது ேினேகு�ி மு�லில் 
தவளிவரும் ேிறபபு.

சி்சாியன் அறு்வச சிெிச்ச 
குழநல�லய தவளிபய எடுபே�றகொன 
ஒரு அறுலவச் சிகிச்லச. ைருத்துவர 
வயிறலறயும், கருபலேலயயும் தவடடித் 
�ிறநது குழநல�லய தவளிபய எடுபேொர.

ெருப்பே வாய் கருபலேயின கழுத்துப 
ேகு�ி.

ெருப்பேச சுருக்ெம் கருபலேயில் 
(சூல்லே) உள்ள �லசகள் இறுகும்பேொது.  

உதைைவிதைா�ம் உஙகள் ைொரபுக்கும் 
உஙகள் வயிறறுக்கும் இல்டபய உள்ள 
�லச.

ஆழ இைத்தைநாள உ்்வு (DVT) 
உ்டலில் உள்ள ஆழைொன 
இரத்�நொளஙகளில் (சிலர) ஒனறில் 
இரத்�ம் உலறயும் நிலை.

ெருப்பேக்கு கவளி்ய ெருத்தைாித்தைல் 
கருவுறற முடல்ட ஒனறு கருபலேக்கு 
தவளிபய எஙகொவது, தேொதுவொக  
கருமுடல்டக் குழொயில் இலணயும்பேொது.

EDB ‘உத்ப�ச ேிறபபுத் ப��ி’ 
எனே�றகொன சுருக்கம். அது உஙகள் 
குழநல� எபபேொது ேிறக்கும் 
எனே�றகொன உத்ப�சத் ப��ி. 

ெரு ஏறத்�ொழ கரபேத்�ின 12 வொரஙகள் 
வலர குழநல� கரு எனபேடும்.

எபேிடியூைல் உஙகளுக்கு இடுபபுக்குக் கீழ 
ைரத்துப பேொகலவக்கக்௯டிய ையக்க 
ைருநது.

கபேண்கு்ியில் கவடடு ஏற்பேடுத்தைல்  
ேிரசவத்�ினபேொது �ொயின 
தேண்குறிக்கும் ஆசனவொய்க்கும் 
இல்டபேட்ட ேகு�ியில் தவடடு 
ஏறேடுத்தும் அறுலவ சிகிச்லச 

ெருமுட்டக் குழாய்ெள் ஒவதவொரு 
கருமுடல்டபலேயிலிருநதும் 
கருபலேக்குச் தசல்லும் குழொய்கள்

ெர்பபே சிசு ஏறத்�ொழ கரபேத்�ின 12 
வொரஙகளுக்குப ேிறகு குழநல� கரபே 
சிசு எனபேடும்.

ஃ்போ்�ட /ஃ்போலிக் அமி�ம் ேச்லச 
இலைகளு்டன ௯டிய கொய்கறிகள், ேயறு 
வலககள், ேழஙகள் ைறறும் �ொனியஙகள் 
பேொனறவறறில் கொணபேடும் ஒரு 
முக்கியைொன ‘ேி’ லவட்டைின. இது 
துலண வடிவத்�ிலும் கில்டக்கும்.

இடுக்ெிெள் குழநல�யின �லைலயச் 
சுறறிப தேொருந�க்௯டிய அறுலவச் 
சிகிச்லசக் கருவிகள். அலவ குழநல�லய 
ேிறபபு உறுபேிலிருநது தவளிபய 
தகொண்டு வருவ�றகுப ேயனேடும்.

மைபேியல் ஆ்�ாசெர் உஙகள் 
குழநல�க்கு ைரேணு நிலையில் ஓர 
அேொயம் இருந�ொல் �கவல் ைறறும் 
ஆ�ரவும் வழஙகக்௯டிய சுகொ�ொர 
த�ொழில்முலற வல்லுநர. 

கபோது மருத்துவர் (GP) கடுலையொன 
ைறறும் நொடேட்ட பநொய்களுக்குச் 
சிகிச்லச அளிக்கும் ைறறும் �டுபபுப 
ேொதுகொபபும், சுகொ�ொரக் கல்வியும் 
அளிக்கும் உள்ளுர ைருத்துவப 
ேயிறசியொளர (ைருத்துவர)

ெரு வளர் ொ�ம் கரபேத்�ின கொைம் 
தேொதுவொக வொரஙகளில் 
கணக்கி்டபேடுகிறது.

உயர் இைத்தை அழுத்தைம் உயர இரத்� 
அழுத்�ம்.

தூண்டுதைல் இயறலகயொக ந்டபே�றகு 
கொத்�ிருபேல� வி்ட ேிரசவத்ல�த் 
த�ொ்டஙகுவ�றகொன ஒரு �லையீடு.

உள் போி்சாதை்� ைருத்துவபரொ 
அல்ைது ைருத்துவச்சிபயொ ேிரசவத்�ின 
நிலைலயச் பசொ�ிக்கக் லகயுலற 
அணிந� இரு விரல்கலள ேிறபபு 
உறுபேினுள் தசலுத்து�ல். 

தை்�யீடு ைருத்துவ சிகிச்லச அல்ைது 
கருவிலயப ேயனேடுத்�ி ேிரசவம் 
அல்ைது குழநல� ேிறபபுக்கு உ�வு�ல் 
(எடுத்துக்கொடடு: இடுக்கிகள் அல்ைது 
ஒரு தூண்டு�ல்).

மஞசள் ொமா்� ப�ொல் ைஞ்சள் 
நிறைொக இருத்�ல், சிை பநரஙகளில் 
ேிறந� குழநல�களுக்குக் கொணபேடும்.

தைாய்பபோல் ஆ்�ாசெர் �ொய்பேொல் 
ஊடடுவ�ில் ேிரச்சிலனகலளச் சந�ிக்கும் 
தேண்களுக்கு ஆ�ரவு �ர ௯டு�ல் ேயிறசி 
தேறற சுகொ�ொரத் த�ொழில்முலற நிபுணர.

உதைிைக்ெடடு குழநல� தேறறேின 
அடுத்து வரும் வொரஙகளில் ேிறபபு 
உறுபேில் ஏறேடும் இரத்�க் கசிவு.

கதைாிநதுகொள்ள ்வண்டிய வார்த்்தைெள்
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மார்பேெ அழற்சி ைொரேகத்�ில் ஏறேடும் 
வீக்கம் அல்ைது பநொய்த் த�ொறறு.

மருத்துவசசி கரபேம், ேிரசவம், குழநல� 
ேிறபபு ைறறும் ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய 
கொைத்�ில் தேண்கலளயும் அவரகள் 
குழநல�கலளயும் ேரொைொிக்கும் சுகொ�ொர 
த�ொழில்முலற வல்லுநர.

ெருசசி்தைவு கரபேம் �ொித்து 20 வொரஙகள் 
ஆகும் முனபே முனபே சிசு அழிநது 
பேொ�ல்

பேசசிளஙகுழந்தை குழநல� ேிறந� மு�ல் 
28 நொடகலளக் குறிக்கிறது. 
“ேச்சிளஙகுழநல� ேரொைொிபபு” எனறொல் 
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�கலளப 
ேரொைொிபேது எனேது தேொருளொகும்.

பேசசிளஙகுழந்தை மருத்துவர் பு�ி�ொய்ப 
ேிறந� குழநல�கலள, அ�ிலும் குறிபேொக 
உ்டல்நைைினறி இருக்கும் குழநல�கலளப 
ேரொைொிபே�ில் நிபுணத்துவம் தேறற 
ைருத்துவர.

நுசல் ஒளிக்ெசிவு போி்சாதை்� 
குழநல�க்கு ேிறவியிபைபய உள்ள 
குலறேொடுகலளக் கண்டுேிடிக்கும் 
அல்டரொ சவுண்டு ஸ்பகன. 

மெப்பேறு மருத்துவர் கரபேம், ேிரசவம் 
ைறறும் குழநல� ேிறபபு கொைஙகளில் 
தேண்கலளப ேரொைொிபே�ில் 
நிபுணத்துவம் தேறற ைருத்துவர.

ெருமுட்டப்பே கருக்தகொடி 
முடல்டகலள (சிலன முடல்டகள்) 
உறேத்�ி தசய்கிறது. தேண்களுக்கு 
இரண்டு கருக்தகொடிகள் உள்ளன.

ெருமுட்ட கருமுடல்டபலேயில் 
உறேத்�ியொன முடல்ட.

குழந்தை மருத்துவர் சிசுக்கள் ைறறும் 
குழநல�கலளக் கவனிபே�ில் 
நிபுணத்துவம் தேறற ைருத்துவர.

ெருவாய்ப புற்றுச ்சாதை்� கருபலே 
வொய்ப புறறுபநொலயக் கண்டுேிடிக்கும் 
பசொ�லன.

அடிவயிற்்ின் ெீழபபேகுதைி உஙகள் 
கருபலே, சிறுநீரபலே ைறறும் கு்டல் 
பேொனற உறுபபுகலளத் �ொஙகிப ேிடிக்கும் 
�லசகளின த�ொகுபபு.

கபோி�ியம் ேிறபபுறுபபுக்கும் 
ஆசனவொய்க்கும் இல்டபேட்ட ேகு�ி.

நஞசுக்கொடி இது சிசு கருபலேயில் 
இருக்கும்பேொது உணவும், 
ேிரொணவொயுவும் வழஙகுகிறது. அது ஒரு 
முலனயில் உஙகள் கருபலேயின 
உடேகு�ியு்டனும், ைறதறொரு முலனயில் 
குழநல�லயத் த�ொபபுள் தகொடி மூைமும் 
இலணக்கிறது. இது பேறுக்குப ேிநல�ய 
இளஙதகொடி எனறும் அலழக்கபேடுகிறது.

நஞசுக்கொடி பாிவியா நஞ்சுக்தகொடி 
கருபலே வொய்க்கு அருகிபைொ அல்ைது 
அல� மூடிபயொ இருக்கும்பேொது.

பேிைசவத்துக்கு பேிந்தைய 
(மெப்பேற்றுக்குப பேின்வரும் ொ�ம்) 
குழநல� ேிறந�ேிறகு உள்ள மு�ல் ஆறு 
வொரஙகள்

மெப்பேற்றுக்குப பேிந்தைய 
இைத்தைப்போக்கு குழநல� தேறற ேின 
சொ�ொரணைொனல� வி்ட அ�ிக அளவில் 
ஏறேடும் இரத்�ப பேொக்கு

முன் சூல்வலிபபு ைிக உயர இரத்� 
அழுத்�ம், �லைவலிகள் ைறறும் ேொரலவ 
சொரந� இல்டயூறுகள் பேொனற 
அறிகுறிகளு்டன ௯டிய பைொசைொன              
நிலைலைகள்.

கு்்பபேிைசவம் கரபேம் �ொித்து 37 
வொரஙகள் ஆகும் முனபே குழநல� 
ேிறத்�ல்.

சிசு முதைல் அ்சவு கரபேத்�ில் �ொய் 
குழநல� அலசவல� மு�ன மு�ைொய் 
உணர�ல்.

‘சவ்வு கவளி்யற்்ம்’ கருபலே வொலய 
அல்டத்�ிருக்கும் சவவு மூடி 
தவளிபயறு�ல். 

குழந்தை இ்நது பேி்நதைல் ஒரு குழநல� 
கருபலேயிபை இறநது கரபேத்�ின 20-
ஆவது வொரம் கழித்து ேிறத்�ல்.

மும்மாதைம் கரபேகொைம் மூனறு 
மும்ைொ�ஙகளொகப ேிொிக்கபேடடுள்ளது. 
மு�ல் மும்ைொ�ம் எனேது மு�ல் 
வொரத்�ிலிருநது 12 வொரம் வலரக்கும், 
இரண்்டொம் மும்ைொ�ம் எனேது 13 
வொரத்�ிலிருநது 26 வொரம் வலரக்கும், 
மூனறொம் மும்ைொ�ம் எனேது 27 வொரம் 
மு�ல் குழநல� ேிறபபு வலரயும் உள்ள 
கொைைொகும்.

அல்டைாசவுண்டு ஒலி அலைகலளப 
ேயனேடுத்�ி தவளியிலிருநது உ்டலின 
உடேகு�ிலயப ேொரக்கும் ஒரு வழியொகும். 
இந� பசொ�லனகள் கரபேத்�ில் 
குழநல�யின அளவு, வளரச்சி ைறறும் 
உ்டல்நைம் பேொனறவறலறச் பசொ�ிக்கப 
ேயனேடுகிறது.

கதைாபபுள் கொடி இது 
நஞ்சுக்தகொடிலயயும் குழநல�யும் 
இலணக்கினற �ண்டு.

ெருப்பே கரபேபலே. உ்டலிலுள்ள இந�  
உறுபேில்�ொன குழநல� வளரகிறது.

கவற்்ிடக் ெிண்ணப பேிாித்கதைடுபபு �ொய் 
குழநல�லயப தேறதறடுக்க உ�வும் ஒரு 
தசயல்முலற. ஒரு கிண்ண வடிவக் கருவி 
ஒனறு ேிறபபுறுபேில் உள்ள குழநல�யின 
�லையில் உறிஞ்சு சக்�ிலயப 
ேயனேடுத்�ிப தேொருத்�பேடுகிறது.  
அ�ன ேின �ொய் முக்கி 
தவளித்�ள்ளும்பேொது குழநல�லய 
ைருத்துவர தைனலையொக 
இழுத்துவிடுவொர.

்யா�ி ேிறபபு வழிபேொல�

VBAC சிபசொியன அறுலவச் சிகிச்லசக்குப 
ேினனர பயொனிவழி குழநல� ேிறபபு.
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“உஙகள் வொழக்லகயில் எல்ைொபை 
ைொறபபேொகிறது எனேல� நீஙகள் 
உணரகிறீரகள் – ஆனொல் குழநல� இனனும் 
ேிறக்கொ�ேடியொல், அது எவவொறு 
ைொறபபேொகிறது எனறு உஙகளுக்குச் 
சொியொகத் த�ொியொது. அது ஒரு 
வித்�ியொசைொன உணரவு, அ�ிலும் 
குறிபேொக எல்ைொம் உஙகள் கடடுபேொடடில் 
இருபே�றகுப ேழகிவிட்டபேொது. நீஙகள் 
ஒரு த�ொியொ� இ்டத்துக்குப 
பேொவல�பபேொல் உணரவீரகள்.” கபரொலின

NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE x



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 1

ேிரசவத்துக்கு 
முநல�ய ேரொைொிபபு

Antenatal care
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நீஙகள் நனறொக இருபே�ொக உணரந�ொலும், கரபே கொைத்�ில் 
வழக்கைொன ேொிபசொ�லனகள் அவசியம். ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவலரப ேொரத்து வந�ொல், எந� ேிரச்சிலனகளும் 
முனன�ொகபவ �ீரபே�றகு எளி�ொகினறன. அ�னொல் உஙகளுக்கு 
கரபேத்�ிலும் ைறறும் ேிரசவத்�ிலும் சிக்கல்கள் ஏறேடுவ�றகொன 
வொய்பபு குலறவு. அத்து்டன ேினவருேலவகளுக்கு நல்ை 
வொய்பபும் உண்டு: 
• எவவொறு ைறறும் எஙபக உஙகளுக்கு குழநல� ேிறக்கும் 

எனேல�ப ேறறி பேச 
• பகள்விகள் பகடக
• உஙகளுக்குள்ள எந�வி�ைொன கவலைகலளப ேறறிப பேச

பேிைசவத்துக்கு முந்தைய பேைாமாிபபுக்கு நான் 
எங்ெ கசல்�்வண்டும்?
அது ேினவருேலவகலளப தேொறுத்�து:
• “நீஙகள் எஙபக ேிரசவத்ல� லவத்துக் தகொள்ளத் 

�ிட்டைிடடிருக்கிறீரகள் – ைருத்துவைலனயிைொ, ேிறபபு 
லையத்�ிைொ அல்ைது வீடடிைொ. பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 
6-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள கரபேகொை ைறறும் ேிரசவத்�ினபேொ�ொன 
ேரொைொிபபு த�ொிவுகள் எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

• உஙகள் ேகு�ியில் கில்டக்கும் பசலவகள் (ேிரசவத்துக்கு 
முநல�ய ைருந�கம் அல்ைது உஙகள் உள்ளுர 
ைருத்துவைலனயின ைகபபேறு ேிொிவு, உஙகள் உள்ளுர 
சுகொ�ொர ைொவட்டம் ஆகிய இ்டஙகளிபைொ அல்ைது உஙகள் 
தேொது ைருத்துவர, �னியொர ைகபபேறு ைருத்துவர அல்ைது 
�னியொர ேயிறசி ைருத்துவச்சியி்டபைொ பகளுஙகள்).

நியூ சவுத் பவல்ஸில், ப�லவபேடும் ேரொைொிபேின நிலைலயயும் 
ைறறும் கில்டக்கும் பசலவயின வலகலயயும் தேொறுத்து 
ைகபபேறு பசலவகள் வலகபேடுத்�பேடுகினறன. சிை சிறபபுச் 
பசலவகள் தேொிய ைருத்துவைலனகளில் ைடடும் கில்டக்கக்௯டும். 
சிை சிறபபுச் பசலவகள் தேொிய ைருத்துவைலனகளில் ைடடும் 
கில்டக்கக்௯டும். உஙகள் உள்ளுர ைகபபேறு பசலவகலளப 
ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது தேொது ைருத்துவலரக் 
பகளுஙகள். எனபவ உஙகள் அல்ைது உஙகள் குழநல�யின 
ேரொைொிபபு ப�லவகளில் அ�ிக சிக்கல் ஏறேடும் ேடசத்�ில் 
ேல்பவறு பசலவகள் கில்டபேல�ப ேறறி நீஙகள் அறிநது 
தகொள்ளைொம்.

நீஙகள் கரபேைொனவு்டன அல்ைது கரபேைொயிருபே�ொக நீஙகள் 
எண்ணும்பேொது, உஙகள் தேொது ைருத்துவர அல்ைது 
ைருத்துவச்சிலயப ேொருஙகள். த்டளன சினடபரொம் இருக்கிற�ொ 
எனறு கண்டுேிடிபே�றகொக ேிரசவத்துக்கு முநல�ய 
ேொிபசொ�லன பவண்டுதைன நீஙகள் முடிவு தசய்�ொல், நீஙகள் 
கருத்�ொித்து 10 வொர கொைத்�ில் உஙகள் தேொது ைருத்துவர 
அல்ைது ைகபபேறு ைருத்துவலரப ேொரக்க பவண்டிய�ிருக்கும். 
அபபேொது�ொன இத்�லகய பசொ�லனகலள ஒருஙகிலணக்க 
முடியும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 114-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள  
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேொிபசொ�லன ைறறும் ைரேணு 
ஆபைொசலனலயப ேொரக்கவும்.

உஙகள் தேொது ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சி உஙகள் 
கரபேத்ல� உறு�ி தசய்�வு்டன உ்டனடியொக ைருத்துவைலனயில் 
ே�ிவு தசய்யபவண்டும் என நொஙகள் ேொிநதுலரக்கிபறொம். �ஙகள் 
குழநல�கள் தேொது ைருத்துவைலனயிபைொ அல்ைது ேிறபபு 
லையத்�ிபைொ ேிறக்க பவண்டும் என விரும்பும் அபநக தேண்கள் 
�ஙகள் மு�ல் ேிரசவத்துக்கு முநல�ய மு�ல் வருலகலய10 
வொரத்துக்கும் 16 வொரத்துக்கும் இல்டபய 
லவத்துக்தகொள்கினறனர, ஆனொல் ைருத்துவைலனயிபைொ 
அல்ைது ேிறபபு லையத்�ிபைொ ே�ிவு தசய்வ�றகு அதுவலர 
கொத்�ிருபே�ில்லை.

மு�ல் ேொிபசொ�லனக்குப ேிறகு, உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் நீஙகள் தசல்லும் எண்ணிக்லக ைொறுேடும் – 
கரபேத்�ின ஆரம்ே கொைத்�ில் நொனகு அல்ைது வொரஙகளுக்கு ஒரு 
முலறயும், கரபேத்�ின ேிநல�ய கொைத்�ில் அபநகைொக 
அடிக்கடியும்  இருக்கும். அத்�லகய சந�ிபபுகளில், ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவர ேினவருேலவகலளச் தசய்வொர:
• உஙகள் கரபேத்ல�ப ேறறியும், உ்டல்நைத்ல�ப ேறறியும் 

உஙகளு்டன பேசுவொர
• உஙகள் இரத்� அழுத்�த்ல�ச் பசொ�ிபேொர
• குழநல�யின வளரச்சி ைறறும் உ்டல்நைத்ல�ச் பசொ�ிபேொர
• கரபேம், குழநல� ேிறபபு, �ொய்பேொலூட்டல் ைறறும் குழநல� 

வளரபபு ேறறி உஙகளுக்கு �கவல்கள் �ருவொர
• உஙகள் பகள்விகளுக்கு ே�ிைளிபேொர.

நீஙகள் எல�ப ேறறியொவது கவலைப ேட்டொபைொ அல்ைது 
ஏ�ொவது பகள்விகள் இருந�ொபைொ, நீஙகள் உஙகள் 
ைருத்துவச்சிலயபயொ, ைருத்துவைலன ேிரசவத்துக்கு முநல�ய 
ைருந�கத்ல�பயொ, ேிரசவ அலறலயபயொ, ேிறபபுப ேிொிலவபயொ 
அல்ைது வருலககளுக்கு இல்டபேட்ட கொைத்�ில் ைருத்துவலரபயொ 
த�ொ்டரபு தகொள்ளைொம்.

பேிைசவத்துக்கு முந்தைய முதைல் சநதைிபபு 
ஏற்போடடின்்போது என்� நடக்கும்?
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர உஙகளுக்கு ஏ�ொவது 
சுகவீனம், ைருநது வலககள், அறுலவ சிகிச்லசகள் ைறறும் ேிற 
கரபேஙகள் இருந�னவொ எனறும் ைறறும் எனன ந்டந�து எனேது 
பேொனற உஙகள் உ்டல்நைம் ேறறிய பகள்விகலள உஙகளி்டம் 
பகடேொர. உஙகள் குடும்ேத்�ின ைருத்துவ வரைொறு ேறறியும் 
அவரகள் பகடேர.

நீஙகள் புலக ேிடிபபீரகளொ அல்ைது ைறற பேொல�ைருநது 
ேயனேடுத்துவீரகளொ எனறு உஙகளி்டம் பகள்விகளும் 
பகடகபே்டைொம். இது உஙகலளப ேறறித் �ீரைொனிக்க அல்ை. 
ஆனொல் உஙகலளப ேறறிய அ�ிக விேரஙகலள ைருத்துவபரொ 
அல்ைது ைருத்துவச்சிபயொ தகொண்டிருந�ொல், அவரகளொல் ைிக 
நனறொக உஙகளுக்கு துலணபுொியவும், உஙகள் உ்டல்நைத்ல�யும் 
ைறறும் உஙகள் குழநல�யின உ்டல்நைத்ல�யும் ேரொைொிக்கவும்  
முடியும்.

உஙகளி்டம் பகடகபேடும் பகள்விகளுக்கு நீஙகள் ே�ிைளிபேது 
உஙகள் விருபேத்ல�ப தேொறுத்�து – நீஙகள் ௯றியலவ 
அலனத்தும் இரகசியைொக லவத்துக்தகொள்ளபேடும். அந�த் 
�கவல்கள் சுகொ�ொர அலுவைர எவருக்கொவது உஙகளு்டன 
பவலை தசய்வ�ில் ஒரு ேகு�ியொக பவண்டுதைனத் 
ப�லவபேட்டொல், உஙகள் அனுை�ியு்டன ைடடுபை 
தகொடுக்கபேடும்.
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உஙகளுக்குச் சிை பசொ�லனகள் ந்டத்� வொய்பபு �ரபேடும் (இது 
கரபேகொைத்�ில் அல்ைது குழநல� ேிறபபுக்குப ேினனொல் 
ேிரச்சிலனகலள ஏறேடுத்�க்௯டிய எல�யும் பசொ�ித்துப 
ேொரபே�றகொக). இந� பசொ�லனகள் ேறறி உஙகளு்டன 
கைந�ொபைொசலன தசய்யபேடும். அலவ உஙகளுக்கு பவண்டுைொ 
இல்லையொ எனேல� நீஙகபள ப�ரவு தசய்துதகொள்ள முடியும்.

நீஙகள் ஏறகனபவ தேொதுச் சுகொ�ொர பசொ�லனகள் 
தசய்யொ�ிருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவச்சிபயொ அல்ைது தேொது 
ைருத்துவபரொ ேினவருேலவகலளப ேொிநதுலரக்கைொம்:
• உஙகள் இ�யம், நுலரயீரல் ைறறும் இரத்� அழுத்�ம் நனறொக 

இருக்கிறது எனேல� உறு�ி தசய்துதகொள்ளும் ேொிபசொ�லன
• உஙகள் சிறுநீரகஙகள் ஆபரொக்கியைொக இருக்கினறனவொ 

எனேல� உறு�ி தசய்யவும், பநொய்த்த�ொறறுக்கொன 
அறிகுறிகலளச் பசொ�ித்துப ேொரக்கவும் சிறுநீர ேொிபசொ�லன

• கருவொய்ப புறறு ேொிபசொ�லன
• ைொரேகப ேொிபசொ�லன

இைத்தைப போி்சாதை்�
இரத்�ப ேொிபசொ�லனகள் ேை வலகயில் உஙகள் 
ஆபரொக்கியத்ல�ச் பசொ�ித்துப ேொரக்கப 
ேயனேடுத்�பேடுகினறன.

இைத்தைச்சா்ெ சிை தேண்களுக்குக் கரபேகொைத்�ில் 
இரத்�ச்பசொலக இருக்கும். இரத்�ச்பசொலக உஙகலளச் 
பசொரவல்டயச் தசய்யும். ைறறும் ேிரசவபவ�லனயின பேொதும், 
குழநல� ேிறபேினபேொதும் உண்்டொகும் இரத்� பச�த்ல�க் 
சைொளிக்க முடியொது. அ�றகுப தேொதுவொன கொரணம் உஙகள் 
இரும்புச்சத்து குலறந�ிருபேது�ொன. ஏதனனறொல் 
கரபேத்�ினபேொது உஙகள் உ்டல் அ�ிக இரும்புச்சத்ல�ப 
ேயனேடுத்துகிறது. இரத்�ச்பசொலகலயத் �டுபே�றபகொ அல்ைது 
சிகிச்லச அளிபே�ற�பகொ உஙகளுக்கு இரும்புச்சத்து 
ைொத்�ிலரகள் ப�லவபேடும் என உஙகள் ைருத்துவச்சியும், 
ைருத்துவரும் உஙகளி்டம் ௯றக்௯டும். கரபேகொைம் முழுவதும் 
உஙகள் இரும்புச்சத்து அளவுகள் பசொ�ிக்கபேடும்.

இைத்தைப பேிாிவு மற்றும் ாீசஸ் (Rh) ொைணி உஙகள் 
இரத்�பேிொிலவக் கண்டுேிடிக்கவும் ைறறும் அது Rh பநரைலறயொ 
அல்ைது Rh எ�ிரைலறயொ எனேல�க் கண்டுேிடிக்கவும் உஙகள் 
இரத்�ம் பசொ�ிக்கபேடும்.

்நாய்த்கதைாற்று கரபேத்ல�யும் ேிறக்கபபேொகும் 
குழநல�லயயும் ேொ�ிக்கக்௯டிய ஏரொளைொன பநொய்த்த�ொறறுகள் 
உள்ளன. ேொிபசொ�லனகளில் ேினவருேலவ அ்டஙகக்௯டும்:
• தேொதுவொன குழநல�பேருவ பநொய்கள் எ.கொ. ைணல்வொொி 

பநொய் (தெரைன �ட்டம்லை எனறும் அலழக்கபேடும்)
• ேொல்விலன பநொய்த்த�ொறறுகள் (STIs) பைகபநொய் ைறறும் 

ஹிேொல்டடிஸ் ‘ேி‘
• தேொதுவொக உ்டலில் வொழும் நுண்ணுயிொி (ேொக்டீொியொ) 

பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�லய இது ேொ�ிக்கைொம் எ.கொ. 
ஸ்டதரபப்டொகொக்கஸ் ேிொிவு ‘ேி‘

• ேகிரநது தகொள்ளபேடும் ஊசிகள் ைறறும் பேொல� ைருநதுகலள 
ஏறறும் ேிற உேகரணஙகள் உடே்ட அலனத்து இரத்�த்ப�ொடு 
இரத்�த் த�ொ்டரபுகள் மூைமும் பநொய்த்த�ொறறுகள் 
ேரவக்௯டும். எ.கொ. ஹிேொல்டடிஸ் ‘சி‘ ைறறும் எச்.ஐ.வி. 
(எயிட்ஸுக்கு வழிவகுக்கும் லவரஸ்)

ாீசஸ் (Rh) ்நர்ம்் அல்�து 
ாீசஸ் (Rh) எதைிர்ம்் – இதைன் 
கபோருள் என்�?

அபநகருக்கு �ஙகள் இரத்�த்�ில் Rh கொரணி 
எனறு அலழக்கபேடும் தேொருள் ஒனறு 
இருக்கிறது. அவரகளது இரத்�ம் Rh பநரைலற 
எனறு அலழக்கபேடும். சரொசொியொக 100 பேொில் 
17 பேருக்கு Rh பநரைலற கில்டயொது. ஆகபவ 
அவரகளது இரத்�ம் Rh எ�ிரைலற எனறு 
அலழக்கபேடும். உஙகள் குழநல� Rh 
பநரைலறயொக இல்ைொ�வலர உஙகள் இரத்�ம் 
Rh எ�ிரைலறயொக   இருந�ொல் தேொதுவொக அது 
ஒரு ேிரச்சிலன அல்ை. அபேடி இருந�ொல் உஙகள் 
உ்டல் உஙகள் குழநல�யின இரத்� த்துக்கு 
எ�ிரொக எ�ிரபபுப தேொருலள உறேத்�ி தசய்யும் 
அேொயம் உண்டு.

Rh எ�ிரைலற இரத்�பேிொிவு தகொண்்ட 
தேண்களுக்கு ஒரு முனதனச்சொிக்லகயொக கரபே 
கொைத்�ில் இரண்டுமுலற (28 ைறறும் 34 
வொரஙகலள ஒடடி) எ�ிரபபு ‘டி’ (Anti D) ஊசி 
பேொ்டபேடும்.

கரபேகொைத்�ில் உஙகளுக்கு இத்�லகய எ�ிரபபுச் 
சக்�ிகள் உருவொகியிருக்கினறனவொ எனேல�ப 
ேொரக்க உஙகளுக்கு இரத்�பேொிபசொ�லன 
ந்டக்கும். குழநல� ேிறந�ேின தகொடியிலிருநது 
இரத்�ம் எடுக்கபேடும், ைறறும் உஙகள் குழநல� 
Rh பநரைலறயொக இருந�ொல், எ�ிரகொை 
கரபேஙகளில்  ேிரச்சிலனகலளத் �டுபே�றகொக 
உஙகளுக்கு எ�ிரபபு ‘டி‘ ஊசி பேொ்டபேடும். 

Rh எ�ிரைலற உள்ள தேண்களுக்கு 
கருச்சில�வுக்கு ஆளொகும்பேொது அல்ைது 
கருக்கலைபபு தசய்துதகொள்ளும்பேொது 
அவரகளுக்கு எ�ிரபபு ‘டி‘ ஊசி பேொ்டபேடும். 



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 4

கரபேத்ல�ப ேொ�ிக்கும் சிை தேொதுவொன ேொல்விலன பநொய்த் 
த�ொறறுகளுக்கு பநொய்க்குறிகள் இருபே�ில்லை. உஙகளுக்குத் 
த�ொியொைபை பநொய்த்த�ொறறுகள் இருபே�றகு வொய்பபு உள்ளது. 
நீஙகபளொ அல்ைது உஙகள் வொழக்லகத் துலணபயொ ேினவரும் 
சூழநிலையில் இருந�ொல் நீஙகள் ேொல்விலன பநொய்த் த�ொறறுக்கு 
ஆளொகும் தேரும் அேொயம் இருக்கிறது: 
• ஒனறுக்கு பைறேட்ட ேொலியல் துலண இருநது ஆணுலற 

ேயனேடுத்�ொைல் இருந�ொல்
• க்டந� 6 ைொ�ஙகளில் ேொலியல் துலணகலள ைொறறியிருந�ொல்.

உஙகளுக்கு ேொல்விலன பநொய்த்த�ொறறு இருக்கைொம் எனறு 
நீஙகள் நிலனத்�ொல், ேொிபசொ�லன தசய்துதகொள்வல�ப ேறறி 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் உலரயொ்டைொம்.

இத்�லகய ேொிபசொ�லனகலளப ேறறி உஙகளுக்கு பகள்விகள் 
ஏ�ொவது இருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவலரக் 
பகளுஙகள். முனன�ொகபவ ப�லவயொன �கவல்கலளத் த�ொிநது 
லவத்�ிருபேது அவசியைொகும். ஏதனனறொல் அபபேொது�ொன 
பசொ�லன முடிவு பநரைலறயொக இருந�ொல் எனன ேிரச்சிலனகள் 
இருக்கக்கூடும் என அறியமுடியும். சிை பநொய்த்த�ொறறுகலளப 
தேொறுத்�வலர ைருத்துவச்சிகபளொ அல்ைது ைருத்துவரகபளொ 
ைருத்துவ அ�ிகொொிகளுக்கு ஒரு பநரைலற முடிலவத் 
த�ொியபேடுத்� பவண்டிய�ிருக்கும். அபேடி ந்டந�ொல் உஙகள் 
தேயர ைறறும் அல்டயொள விவரஙகள் ஏதும் யொருக்கும் �ரபே்ட 
ைொட்டொது. அ�ிகொொிகளி்டம் யொபரொ ஒருவருக்கு பநொய்த்த�ொறறு 
பநரைலற எனற பசொ�லன முடிவு வந�ிருக்கிறது எனறு 
ைடடும்�ொன ௯றபேடும்.இந� பசொ�லன முடிவுகள் இரகசியைொக 
இருக்கும்.

பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, 11-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ேத்�ிரைொகக் 
லகயொளவும்: கரபே கொைத்�ில் உஙகலளக் கவனித்துக் 
தகொள்ளு�ல் எனும் ேகு�ிலயப ேொருஙகள்.

ஆ்ைாக்ெியமாெ இருத்தைல்
ஆபரொக்கியைொன கரபேம் எனேது ஆபரொக்கியைொன உ்டல் 
எனே�றகும் பைைொனது.   நீஙகள் உணரவுபூரவைொக நைைொக 
இருபேதும் ைறறும் குடும்ேத்�ொொி்டைிருநதும், நண்ேரகளி்டைிருநது 
நல்ை ஆ�ரவு தேறுவதும் அவசியைொகும். கரபேத்�ின ஆரம்ே 
கொைத்�ில், எல்ைொப தேண்களி்டமும் சிை பகள்விகள் 
பகடகபேடும். இது அவரகளது ஆபரொக்கியத்�ில் ஏ�ொவது 
கவலைகள் இருந�ொல் அவறலறக் கண்்டறிய உ�வி புொியும். 
ேிரச்சிலனகள் இருந�ொல், அவறலறக் லகயொளுவ�ில் எவவளவு 
சீக்கிரம் உ�வி தேறுகிறீரகபளொ அவவளவு சீக்கிரம்  ைிக நல்ை 
விலளவு உஙகளுக்கும், உஙகள் குடும்ேத்துக்கும் ைறறும் உஙகள் 
குழநல�க்கும் கில்டபே�றகொன வொய்பபு உண்டு.

உஙகள் மு�ல் வருலகயினபேொது எல்ைொம் நனறொக இருந�ொலும், 
உஙகளுக்பகொ அல்ைது உஙகள் குடும்ேத்துக்பகொ கரபே 
கொைத்�ில் எந� பநரத்�ிலும் ைொறறஙகள் பநரந�ொல், நீஙகள் 
எபபேொதும் உஙகள் கவலைகலள உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் கைநதுலரயொ்ட முடியும். ைீண்டும் சொியொன 
நிலைக்குக் தகொண்டுவர உ�வும்வலகயில் பசலவகள் 
கில்டக்கும்.

குழந்தைக்ொ� சி்பபுச ்சாதை்�ெள் 
என்்ால் என்�?
குழநல�லயப ேொ�ிக்கக்௯டிய சிை ேிரச்சிலனகலளச் பசொ�ிக்க 
கருத்�ொித்� ஒவதவொரு தேண்ணுக்கும் பசொ�லனகள் உண்டு. 
நீஙகள் அவறலறக் கட்டொயம் பைறதகொள்ளபவண்டும் 
எனே�ில்லை – அது உஙகள் முடிலவப தேொறுத்�து. 
பசொ�லனகலளப ேறறியும் ைறறும் அவறலறச் தசய்வ�றகு 
ஆகும் தசைவுகள் ேறறியும் உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது 
ைருத்துவச்சி உஙகளி்டம் ௯றுவொர. உஙகளுக்கு கரபேத்துக்கு 
முநல�ய ேொிபசொ�லன அல்ைது கண்்டறியும் பசொ�லன 
அளிக்கபே்டபவண்டுதைனறொல் உஙகளுக்கு:

• வயது 35-க்கு பைல் இருக்க பவண்டும்
• ைரேியல் நிலைலை உல்டய அல்ைது சந��ி வழிபேட்ட 

சுகொ�ொரப ேிரச்சிலன தகொண்்ட குழநல� ஏறகனபவ இருக்க 
பவண்டும்

• ைரேியல் நிலைலையுல்டய குடும்ே வரைொறு இருக்க பவண்டும்

இந� பசொ�லனகள் ேறறிய பைை�ிக விவரஙகளுக்கும் ைறறும் 
அவறலறச் தசய்துதகொள்ள முடிதவடுக்குமுன எனன பயொசிக்க 
பவண்டும் எனே�றகும் 114-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ேிரசவத்துக்கு 
முநல�ய ேொிபசொ�லன ைறறும் ைரேணு ஆபைொசலனலயப 
ேொருஙகள்.

எ�க்கு ெர்பபேம் பேற்்ிய ெ�்வயா� 
உணர்வுெள் உள்ள�...
ஒருபவலள நீஙகள் இபபேொது கருத்�ொிக்கத் �ிட்டைி்டொைல் 
இருந�ிருக்கைொம் - அல்ைது  கருத்�ொிக்கும் எண்ணபை 
உஙகளுக்கு  இல்ைொைல் இருந�ிருக்கைொம். இல� எவவொறு 
சைொளிபேது எனேல�ப ேறறி உஙகளுக்கு. ே�ட்டம் இருந�ொல், 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் தசொல்வல�ப 
ேறறிக் கவலைபே்டபவண்்டொம். அவரகள் நல்டமுலறயொன 
ைறறும் உணரவுபூரவைொன ஆ�ரலவ வழஙகும் பசலவகளுக்கு 
உஙகலளப ேொிநதுலரக்கைொம். நீஙகள் ே�ினை வயதுல்டயவரொக 
இருந�ொல், உஙகள் ேகு�ியில் உஙகளுக்கொன சிறபபுச் பசலவகள்  
இருக்கக்௯டும்.

குழநல� தேறத் �ிட்டைிடடிருந�ொலும், சிைசையஙகளில் ே�ட்டம் 
ைறறும் நிச்சயைறற �னலை பேொனற உணரவுகள் ஏறேடுவதும் 
சொ�ொரணம்�ொன. குழநல�ேிறபலேப ேறறிபயொ அல்ைது 
குழநல� ேிறந�ேின எவவொறு சைொளிபேது எனேல�பேறறிபயொ 
நீஙகள் கவலைபே்டைொம். இ�றதகல்ைொம் பைைொக, உஙகள் 
உ்டலில் ஏறேட்ட ைொறறஙகள் உஙகலளச் பசொரவல்டயச் 
தசய்யைொம். உஙகளது வொழக்லகத்துலண, நண்ேரகள் அல்ைது 
குடும்ேத்�ினரு்டன உஙகளது உணரவுகலளப ேறறிப பேசுஙகள்.  
பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, 136-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள கரபேத்�ிலும் 
ஆரம்ே தேறபறொர ேணியிலும் உஙகள் உணரச்சிகள்: எல்ைொ 
தேறபறொரகளும் த�ொிநதுதகொள்ள பவண்டியது ைறறும் 144-ஆம் 
ேக்கத்�ிலுள்ள கரபேத்�ிலும், ஆரம்ே தேறபறொர ேணியிலும் 
உறவுகள் எனும் ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

ெர்பபேமும், ம� அழுத்தைமும்
கரபேகொைமும், ஆரம்ேகொைப ேிள்லளவளரபபும் அறபு�ைொன 
பநரஙகள். இருபேினும், எல்ைொம் சொியொக இருந�ொலும், அது 
கடினைொன  பவலையொக இருக்கக்௯டும். ேிள்லளவளரபபு ஒரு 
சவொைொக இருக்கக்௯டும். அ�றகுக் கொரணம் உஙகள் 
வொழக்லகயில் ேினவருவன பேொனற ைறற ைன அழுத்�ஙகளும் 
இருபே�ொல்�ொன:
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• குடும்ே வனமுலற அல்ைது உணரவுொீ�ியொன துஷேிரபயொகம்
• ைனச்பசொரவு, ே�ட்டம் அல்ைது ைனநைப ேிரச்சிலனகள்
• நி�ி சம்ேந�பேட்ட கவலைகள்
• உ�விபுொிவ�றகு அருகில் குடும்ேபைொ அல்ைது நண்ேரகபளொ 

இல்ைொ�து
• ேொலியல் துஷேிரபயொகம் (உஙகள் க்டந� கொை ேொலியல் 

துஷேிரபயொகம் உடே்ட)

நீஙகள் �னியொள் இல்லை எனேல�யும், உஙகளுக்கு 
உ�விபுொியவும், ஆ�ரவு தகொடுக்கவும் ேை பசலவகள் உள்ளன 
எனேல� நீஙகள் நிலனவில் தகொள்வது அவசியம். இவறலறப 
ேறறிபயொ அல்ைது பவறு ஏ�ொவது ேிரச்சிலனகள் அல்ைது 
கவலைகள் ேறறிபயொ ைருத்துவச்சியி்டபைொ அல்ைது 
ைருத்துவொி்டபைொ பேசுவ�றகுப ேயபே்ட பவண்்டொம்.

சிை தேண்களுக்கு க்டந� கொைத்�ில்  - ேொலியல் துஷேிரபயொகம் 
பேொனற – அனுேவஙகள் இருந�ிருக்கினறன. அலவ 
அவரகளுக்குக் கரபேத்�ிலும், ேிரசவத்�ிலும் சிரைஙகலள 
ஏறேடுத்�க்௯டும். இல�ச் சைொளிபே�றகொன வழிமுலறகலளத் 
�ிட்டைி்ட ைருத்துவைலன சமூக பசலவப ேணியொளர அல்ைது 
ஆபைொசகர உஙகளுக்கு உ�வி தசய்ய முடியும். அவரகள் உஙகள் 
கவலைகலளக் பகடடு, ைறற தேண்கள் �ஙகளுல்டய ேிறபபுத் 
�ிட்டஙகளில் ேயனுள்ள�ொகக் கண்டுதகொண்்ட சிை 
விஷயஙகலளப ேறறி பேசுவொரகள்.

அவர்ெள் ஏன் இநதை எல்�ாக் ்ெள்விெ்ளயும் 
என்�ிடம் ்ெடெி்ார்ெள்?
உஙகளது மு�ல் கரபேத்�ின பேொது, ேிரசவத்�ிறகும் முனேொக 
எழும் பகள்விகளில் சிை உஙகலள ஆச்ச்சிொியபேடுத்துவ�ொக 
இருக்கும்: குடும்ே வனமுலறயொல் உஙகளுக்கு எபபேொ�ொவது 
ேிரச்சிலனகள் ஏறேட்டதுண்்டொ? கரபேத்�ின பேொதும், அ�ன 
ேிறகும் ஆ�ரவு �ர  உஙகலளச் சுறறி குடும்ேத்�ினர அல்ைது 
நண்ேரகள் இருக்கிறொரகளொ? நீஙகள் எபபேொ�ொவது ேொலியல் 
துஷேிரபயொகத்ல�ச் சைொளிக்க பவண்டிய�ிருந��ொ? 
உஙகளுக்குக் கருக்கலைபபு தசய்யபேடடிருக்கிற�ொ, அல்ைது 
கருச்சில�வு ஏறேடடிருக்கிற�ொ?

நியூ சவுத் பவல்ஸில் உள்ள எல்ைொப தேண்களி்டமும் 
(உஙகளுக்கு ைடடுைல்ை) இந� விஷயஙகள் பகடகபேடுகினறன. 
உஙகளுக்குத் ப�லவபேடும்பேொது, உ�விபயொ அல்ைது ஆ�ரபவொ 
கில்டபேல� உறு�ிபேடுத்�ிக்தகொள்ள இந� பகள்விகள் 
ைருத்துவச்சிகளுக்கும் ைறறும் ைருத்துவரகளுக்கும் உ�விகரைொக 
இருக்கும். உஙகளுக்கு உள்ள எந�க் கவலைகளுக்கும் 
ஆரம்ேத்�ிபைபய உ�வி தேறுவதுஉஙகளுல்டய ைறறும் உஙகள் 
வளரும் குழநல�யுல்டய ஆபரொக்கியம் ைறறும் நைனகலள 
பைம்ேடுத்�க்௯டும், ைறறும் ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு 
ேிள்லளவளரபேிலனயும் இது எளி�ொக்கக்கூடும். நீஙகள் 
விரும்ேொ� எந�க் பகள்விகளுக்கும் நீஙகள்  ே�ிைளிக்கத் 
ப�லவயில்லை. ஆனொல் உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டம் அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம்  நீஙகள் ௯றும் விஷயஙகள் இரகசியைொக இருக்கும் 
எனேல� ைறக்கபவண்்டொம். 

்ெள்விெள் ்ெடபேது தைவ்ல்�
பகள்விகள் பகடேது நல்ைது. பகள்விகலளக் பகடேது உஙகள் 
ேரொைொிபலேப ேறறி நீஙகள் பைலும் புொிநதுதகொள்ள 
உ�விபுொிகிறது. ேினவருேலவ உஙகள் உொிலை எனேல� 
நிலனவில் லவத்துக் தகொள்ளுஙகள்: 
• நீஙகள் தசய்யபவண்டும் எனக் பகடகபேடும் எந� வி�ைொன 

பசொ�லனகலளயும் அல்ைது சிகிச்லசகலளயும் ேறறி 
உஙகளுக்கு முழுவதும் த�ொியபேடுத்து�ல்

• உஙகளுக்கு அளிக்கபேடும் எந� பசொ�லனகலளயும் அல்ைது 
சிகிச்லசகலளயும் ைறுத்�ல்.

உஙகள் ைருத்துவச்சிலயபயொ அல்ைது ைருத்துவலரபயொ நீஙகள் 
ேினவருைொறு பகடக விரும்ேைொம்:
• இந� பசொ�லன/சிகிச்லச, கரபேகொைத்�ில் 

வழக்கைொனது�ொனொ
• இது எவவொறு பவலை தசய்கிறது
• இது எனக்கு ஏன ப�லவபேடுகிறது
• எனக்பகொ அல்ைது எனது குழநல�க்பகொ ஏறேடும் நனலைகள் 

எனன
• எனக்பகொ அல்ைது எனது குழநல�க்பகொ ஏ�ொவது அேொயஙகள் 

உள்ளனவொ
• நொன கட்டொயம் இல� பைறதகொள்ள பவண்டுைொ
• பசொ�லனயின முடிவுகள்சொ�கைொக இருந�ொல் அடுத்து எனன 

ந்டக்கும்? அலவ ேொ�கைொக இருந�ொல் எனன ந்டக்கும்
• பசொ�லன முடிவு �வறொக இருக்கக்௯டிய வொய்பபுகள் எனன 

(�வறொன சொ�கம் அல்ைது �வறொன ேொ�கம்)

உஙகள் பகள்விகலள எழு�ி லவத்�ிருநது, உஙகள் அடுத்� 
சந�ிபபுஏறேொடடினபேொது  உ்டன எடுத்துச் தசல்லுஙகள். 

முன்௯டடி்ய ்யாசித்தைல்... என் குழந்தைக்கு 
எவ்வாறு நான் போலூடடு்வன்?
தேரும்ேொைொன தேண்கள் கரபேத்�ின ைிக ஆரம்ேக் கட்டத்�ிபை 
�ஙகள் குழநல�க்கு எவவொறு ேொலூட்டப பேொகிபறொம் எனறு 
எண்ணுவொரகள். ஒரு முடிலவ எடுக்கத் ப�லவயொன எல்ைொத் 
�கவல்கலளயும்  தேறொைல் ஒரு நிலையொன கருத்ல�க் 
தகொண்டிருபேது நல்ை�ல்ை.

�ொய்பேொலூடடு�ல் முக்கியைொனது. அது உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் சிறந� சுகொ�ொர நைனகலளக் தகொடுக்கும். 
�ொய்பேொலூடடு�ல் உஙகள் குழநல�யின பநொய் எ�ிரபபு 
சக்�ிலய பைம்ேடுத்துகிறது. ஆகபவ குழநல� 
பநொய்வொய்பேடுவ�றகுக் குலறவொன வொய்பபே உள்ளது. 
�ொய்பேொல்�ொன தேரும்ேொைொன குழநல�களுக்கு ஆறு ைொ�ஙகள் 
வலர ப�லவபேடும் ஒபர உணவொகும். �ொய்பேொலூடடு�ல் 
குழநல� ேிறபபுக்குப ேின �ொய்ைொரகளுக்குத் �ஙகள் உ்டலின 
வடிவத்ல� ைீண்டும் தேற உ�வுகிறது. அது சிை 
புறறுபநொய்களின அேொயத்ல�யும் குலறக்கிறது. தேரும்ேொைொன 
சூழநிலைகளிலும், ைறறும் சுகொ�ொர அலுவைரகள் ைறறும் குடும்ே 
உறுபேினரகளி்டைிருநது கில்டக்கும் சொியொன ஆ�ரவு்டன ேை 
தேண்களொல் �ஙகளுல்டய குழநல�களுக்கு �ொய்பேொலூட்ட 
முடிகிறது. 

நீஙகள் எவவொறு உஙகள் குழநல�க்கு உணவூடடுகிறீரகள் எனற 
முக்கியைொன, உஙகளது �னிபேட்ட முடிவிறகு அலனத்து 
சுகொ�ொரத் த�ொழிைரகளும் ஆ�ரவொக இருபேொரகள். பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு 93-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள உஙகள் குழநல�க்கு 
உணவூட்டல் எனும் ேகு�ிலயப ேொருஙகள்.
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கரபேம் ைறறும் 
ேிரசவத்�ினபேொது 
அளிக்கபேடும் 
ேரொைொிபபுக்கொன 
த�ொிவுகள்

Choices for care during pregnancy  
and birth
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இந�ப ேகு�ியிலும் ைறறும்  70-ஆம் ேக்கத்�ில் ேிரசவ ப�லன 
ைறறும் குழநல� ேிறபபு எனும் ேகு�ியிலும் உள்ள �கவல்கள் 
உஙகள் குழநல� எஙபக ேிறக்கபவண்டும் எனறு விரும்புகிறீரகள் 
எனேல�ப ேறறியும்,  உஙகள் கரபேம், ேிரசவ பவ�லன 
அத்து்டன உஙகள் குழநல� ேிறந� ேினபு எனன வலகயொன 
ேரொைொிபலே நீஙகள் ப�ரநத�டுக்கப பேொகிறீரகள் எனேல�ப 
ேறறியும்  முடிவு தசய்ய உஙகளுக்கு உ�விபுொிய முடியும்.

கரபேமும், குழநல� ேிறபபும் இயறலகயொன வொழக்லக 
நிகழவுகள். தேரும்ேொலும் உஙகளுக்கு சிக்கலில்ைொ� கரபேமும், 
ேிரசவமும்�ொன இருக்கும். ஆனொல் எல்ைொப தேண்களும் 
சிக்கலில்ைொ� கரபேமும், ேிரசவமும் பவண்டுதைனற 
நம்ேிக்லகயில் இருக்லகயில், கரபேத்�ில் சிக்கல்கள் – 
உஙகளுக்பகொ, உஙகள் குழநல�க்பகொ அல்ைது உஙகள் 
இருவருக்குபைொ ஏறேடுவ�றகொன வொய்பபு உள்ளது. சிை 
சிக்கல்கள் ஆரம்ேத்�ிபைபய கண்டுேிடிக்கபேடடுவிடும். ஆனொல் 
ைறற ேிரச்சிலனகள் கரபேத்�ின ேினேகு�ியிபைொ அல்ைது 
ேிரசவத்�ின பேொப�ொ ஏறே்டைொம். ேிரசவத்துக்கு முநல�ய 
ேரொைொிபேின பநொக்கம் உஙகளுக்கும், உஙகள் குழநல�க்கும் 
ஏறே்டக்௯டிய எந� அேொயஙகலளயும்  அல்டயொளம் 
கொண்ே�றகும், அவறலற இயனற அளவு சிறந�முலறயில் 
நிரவகிபே�றகும் ஆகும்.

கரபேம் ைறறும் ேிரசவப ேரொைொிபபுக்கொன உஙகள் முக்கியத் 
த�ொிவுகலள, அ�ொவது நீஙகள் த�ொிவு தசய்யபபேொவது தேொதுச் 
சுகொ�ொர ேரொைொிபபு முலறயொ அல்ைது �னியொர சுகொ�ொர 
ேரொைொிபபு முலறயொ  எனேல� இபேகு�ி விளக்குகிறது. பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது உஙகள் 
ைருத்துவொி்டம் பேசுஙகள்.

கபோது சுொதைாைப 
பேைாமாிபபுத் கதைாிவுெள்

ெர்பபேொ�ப பேைாமாிபபுத் கதைாிவுெள்
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேரொைொிபலே  தேொது சுகொ�ொர 
அலைபேில் தேறபவண்டுதைனறும், ேிரசவத்ல� தேொது சுகொ�ொர 
அலைபேில் லவத்துக்தகொள்ள  பவண்டுதைனறும் நீஙகள் த�ொிவு 
தசய்�ிருந�ொல்,  நீஙகளும் உஙகள் குழநல�யும் உஙகள் 
ேரொைொிபலே ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைருந�கத்�ிபைொ, 
ைருத்துவச்சி ைருந�கத்�ிபைொ அல்ைது உஙகள் தேொது 
ைருத்துவொி்டபைொ (ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைருந�கத்து்டன 
இலணநது) தேறுவீரகள். அ�னொல் வழஙகபேடும் பசலவகள் 
ைருத்துவைலனக்கு ைருத்துவைலனயும் ைறறும் இ்டத்துக்கு 
இ்டமும் ைொறுேடும். ஆகபவ உஙகளுக்கொன த�ொிவுகள் ேை 
உள்ளன எனேல� நீஙகள் த�ொிநது தகொள்ளைொம். ேினவருேலவ 
அவறறில் அ்டஙகும்:

கபோது மருத்துவம்�யில் உள்ள பேிைசவத்துக்கு முந்தைய 
மருநதைெம் தேொதுவொக, உஙகள் உள்ளுர ைருத்துவைலனயிலுள்ள 
ைகபபேறு ேிொிவில்  ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைருந�கம் ஒனறு  
இருக்கும். உஙகள் கரபேம் உறு�ியொனவு்டன உ்டனடியொக ே�ிவு 
தசய்துதகொள்ள ைருத்துவைலனலய அலழக்கவும். தேரும்ேொலும், 
அப� சையத்�ில்.  உஙகள் ேிரசவத்துக்கு முநல�ய மு�ல் 
வருலகக்கொன ப��ி ஒனலற  ைருந�கத்�ில் ஏறேொடு தசய்து 
தகொள்ளவும் (10 வொரத்துக்கும் 16 வொரத்துக்கும் இல்டபேட்ட 
கொைத்�ில்).  ைருந�கத்துக்கு நீஙகள் மு�ல் முலறயொகச் 
தசல்லும்பேொது ைருத்துவச்சி ஒருவர ே�ிவுதசய்யும் முலறலய 
தசய்து முடிக்க உஙகளுக்கு உ�விபுொிவொர. இ�ில் பகள்விகளுக்கு 
ே�ிைளிபேதும், ேடிவஙகலள நிரபபுவதும் அ்டஙகும். நீஙகபளொ 
அல்ைது உஙகள் ைருத்துவச்சிபயொ இனி வரக்௯டிய ஏ�ொவது 
சிக்கல்கலளக் கண்டுேிடித்�ொல், ஒரு முழு ைருத்துவப 
ேொிபசொ�லனக்கொக நீஙகள் ஒரு ைருத்துவலரயும் ேொரக்க 
பவண்டிய�ிருக்கைொம். உஙகளுக்கு சிறபபுப ேரொைொிபபுத் 
ப�லவபேட்டொல், நீஙகள் ஒனறு அல்ைது ேை ைருத்துவரகலள 
(ைருத்துவைலனயில் உள்ள ைருத்துவொின ைருந�கத்�ின மூைம்) 
கரபேத்�ினபேொது ேொரக்க பவண்டிய�ிருக்கைொம். உஙகளுக்குத் 
ப�லவபேட்டொல், ைறற சுகொ�ொர ஊழியரகளி்டம் (எ.கொ. சமூக 
ஊழியரகள், இயனமுலற ைருத்துவரகள்,  உணவியல் நிபுணரகள்) 
நீஙகள் ேொிநதுலரக்கபேடுவீரகள். உஙகள் கரபேத்�ினபேொது 
அவரகள் உஙகளுக்கு உ�விதசய்ய முடியும்.

மருத்துவசசியின் மருநதைெம் தேரும்ேொைொன தேொது 
ைருத்துவைலனகள் ைருத்துவச்சியின ைருந�க வச�ிலயயும் 
வழஙகுகினறன. இத்�லகய ைருந�கஙகள் ைருத்துவைலனயிபைொ, 
அல்ைது ேிறபபு லையத்�ிபைொ, அல்ைது சமூகத்�ிபைொ 
(எடுத்துக்கொட்டொக, உஙகள் உள்ளுர சமு�ொய சுகொ�ொர லையம்) 
அலைநதுள்ளன.  சிக்கலில்ைொ� கரபேம் தகொண்்ட தேண்கலள 
ைருத்துவச்சிகள் கவனிபேொரகள், அத்து்டன ேிரசவபவ�லன 
ைறறும் ேிரசவத்�ினபேொது ேிரசவ லையஙகளிபைொ அல்ைது 
உஙகளது வீடடில் லவத்ப�ொ (வீடடிபைபய குழநல�ப ேிறபலே 
லவத்துக்தகொள்ள நீஙகள் த�ொிவு தசய்�ிருந�ொல்)  உஙகலளக் 
கவனிபேொரகள். உஙகள் கரபேத்�ினபேொது உஙகளுக்கு 
உ்டல்நைப ேிரச்சிலனகள் ஏறேட்டொல், உஙகள் ைருத்துவச்சி 
உஙகலள ஒரு ைருத்துவொி்டம் ேொிநதுலரபேொர. ைருத்துவரும், 
ைருத்துவச்சியும் ைிகச்சிறந� வலகயிைொன ேரொைொிபபுக்குத் 
�ிட்டைி்ட உஙகளு்டன இலணநது ேணிபுொிவர. தேொது ைகபபேறு 
பசலவகளொல் வழஙகபேடும் ேிரசவ லையஙகள் ைறறும் வீடடுப 
ேிரசவ தேொதுச் பசலவகள் பேொனறலவ ைிகவும் ேிரேைைொனலவ. 
ஆகபவ இந� த�ொிவுகளில் ஒனலற நீஙகள் விரும்புவ�ொக 
எண்ணினொல், கூடிய சீக்கிரம் ைருத்துவைலனலயத்  
த�ொலைபேசியில் அலழயுஙகள். 
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‘கபோது மருத்துவர் பேைாமாிபபுப பேெிர்வு’ உஙகள் தேொது 
ைருத்துவர ேகிரபேட்ட ேரொைொிபலே வழஙகினொல், நீஙகள்  
உஙகள் ேிரசவத்துக்கு முநல�ய தேரும்ேொைொன ேரொைொிபலே 
உஙகள் தேொது ைருத்துவபர த�ொ்டரநது ேொரக்கும்ேடி நீஙகள் 
த�ொிவு தசய்துதகொள்ள முடியும். நீஙகள் உஙகள் தேொது 
ைருத்துவலர சிை சந�ிபபு ஏறேொடுகளில் ேொரத்துக்தகொள்ளைொம் 
ைறறும் ேிற ேொிபசொ�லனகளுக்கொக ைருந�கத்துக்குச் தசல்ைைொம். 
சிக்கலில்ைொ� கரபேமுல்டய தேண்களுக்கு இது ைறதறொரு 
த�ொிவொகும். எல்ைொ தேொது ைருத்துவரகளும் ேகிரபேட்ட 
ேரொைொிபலே வழஙக ைொட்டொரகள். உஙகள் ைருத்துவர 
ேகிரபேட்ட ேரொைொிபலே வழஙகவில்லைதயனறொல், 
ைருத்துைலனயில் ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேகிரபேட்ட ேரொைொிபபு 
இருக்கிற�ொ எனக் பகளுஙகள். அவரகள் உஙகள் ேகு�ியில் 
உள்ள ேகிரபேட்ட ேரொைொிபலே வழஙகும் தேொது 
ைருத்துவரகளின ேடடியலைக் தகொடுக்கக்௯டும். தேொது 
ைருத்துவொின ேகிரபேட்ட ேரொைொிபேின நனலைகளில் ஒனறு 
எனனதவனறொல் நீஙகள் ைருத்துவரு்டன நீண்்டகொைத் 
த�ொ்டரலே  வளரத்துக்தகொள்ளைொம். அவர உஙகலளயும், 
ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு குழநல�லயயும் த�ொ்டரநது 
கவனித்துக்தகொள்ளமுடியும்.

்பேறுொ�ப பேணியில் பேைாமாிபபுத் கதைாடர்சசி 
என்்ால் என்�?
ேை தேொது ைருத்துவைலனகள் �றபேொது பேறுகொைப ேணியில் 
ேரொைொிபபுத் த�ொ்டரச்சி எனும் நிகழச்சித்�ிட்டஙகலள 
வழஙகுகினறன. நீஙகள் உஙகள் கரபேம், ேிரசவ பவ�லன 
ைறறும் ேிரசவம் ைறறும் ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய கொைக் 
கட்டஙகளில் உஙகலளப ேொரத்துக் தகொள்ளும் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவச்சிகலளப ேறறித் த�ொிநதுதகொள்வீரகள்.  
நீஙகள் உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவச்சிகளி்டைிருநது 
த�ொ்டரந� �கவல்கள், ஆ�ரவு ைறறும் ஆபைொசலனலயப 
தேறுவீரகள். இவவலகபேரொைொிபபு இந� பநரத்�ில் உஙகளுக்கு 
நம்ேிக்லக உணரவூட்ட உ�வுகிறது. உஙகள் ைருத்துவைலன 
ேினவரும் வச�ிகலள வழஙகக்௯டும்:
• ்ெஸ்்�ாடு ்பேறுொ�பபேணி அல்�து ்பேறுொ�பபேணி குழு 

ந்டமு்் நீஙகள் இந�வலகப ேரொைொிபேில் ே�ிவு 
தசய்�ிருந�ொல், உஙகளுக்கொகப ேணியொறறும் ைருத்துவச்சி 
ஒருவலர நீஙகள் உஙகளது கரபேகொைம், ேிரசவபவ�லன, 
ேிரசவம் ைறறும் ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ேரொைொிபபு 
பேொனறலவகளில் சந�ித்து அவலர நனகு த�ொிநது 
தகொள்வீரகள். உஙகள் ைருத்துவச்சி உஙகளுக்கு பேறுகொைப 
ேணிலய வழஙகுவொர. அத்து்டன அவர இல்ைொ�பேொது 
ேொரத்துக்தகொள்ள ஒனறு அல்ைது இரண்டு ைறற 
ைருத்துவச்சிகளும் உண்டு. உஙகள் ைருத்துவச்சியும் உஙகள் 
ேரொைொிபலே ஒருஙகிலணத்து, ப�லவபேட்டொல் பேறுகொைச் 
பசலவயில் ைருத்துவரகளு்டன இலணநது பவலை தசய்வொர.

• குழு ்பேறுொ�பபேணி குழு பேறுகொைபேணி நல்டமுலறயில், 
ைருத்துவச்சிகள் அ்டஙகிய ஒரு சிறு குழு உஙகள் கரபேத்�ின 
பேொதும், உஙகள் ேிரசவ பவ�லனலயத் த�ொ்டரநது குழநல� 
ேிறபபு வலர ைருத்துவைலனயில் உள்ள ேிரசவத்�ிறகு 
முநல�ய ைருந�கத்�ில் லவத்து உஙகலளப ேரொைொிக்கும். 
ைருத்துவச்சிகள் பேறுகொைப ேிொிவில் ைருத்துவரகளு்டன 
இலணநது ேணிபுொிவொரகள். தேொதுவொக நீஙகள் குழுவிலுள்ள 
எல்ைொ ைருத்துவச்சிகலளயும் த�ொிநது தகொள்வீரகள், 
அத்து்டன அவரகளில் ஒருவர உஙகள் ேிரசவ பவ�லன 
ைறறும் ேிரசவபநர ேரொைொிபேில் எபபேொதும் இருபேொர.

சி்பபுச ்ச்வெள்
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைருந�கஙகள் உள்ள சிை 
ைருத்துைலனகள் ேினவரும் ப�லவகலளப பூரத்�ி தசய்ய ௯டு�ல் 
பசலவகலள வழஙகக்௯டும்:
• ஆஙகிைம் �விர ைறற தைொழிகள் பேசும் தேண்கள்
• குறிபேிட்ட கொைசொர ப�லவகள் உள்ள தேண்கள்
• ே�ினை வயதுல்டய தேண்கள்.

ைருந�கத்�ில் கில்டக்கக்௯டிய சிறபபுச் பசலவகலளப ேறறி 
உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டம் பகளுஙகள்.

ேழஙகுடியினர ைறறும் �ொய்லை சிசு சுகொ�ொரச் பசலவ (AMIHS) 
எனேது ேழஙகுடி �ொய்ைொரகள், குழநல�கள் ைறறும் 
குடும்ேஙகளுக்கொக உள்ள, கைொசொர வழியில் தேொருத்�ைொன 
ைகபபேறு பசலவயொகும். உஙகளுக்கு அருகில் உள்ளுர பசலவ 
இருக்கிற�ொ எனறு உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் 
பகளுஙகள்.

பேி்நதை இடத் ்தைர்வுெள்
தேொது அலைபேில், நீஙகள் உஙகள் குழநல�லயப 
தேறறுக்தகொள்ள ைருத்துவைலன, ேிறபபு லையம் (இது 
ைருத்துவைலனக்குள் அலைந�ிருக்கைொம்) அல்ைது உஙகள்  
வீடல்டத் ப�ரவு தசய்து தகொள்ளைொம். 

மருத்துவம்�ப பேைாமாிபபு ைருத்துவைலன ேரொைொிபலேத் 
ப�ரநத�டுபே�ன மூைம் நீஙகள் தேொது ைருத்துவைலனயின 
ேிரசவ/பேறுகொைப ேிொிவில் குழநல� தேறறுக்தகொள்ளைொம். 
ைருத்துவச்சிகளும் ைறறும்/அல்ைது ைருத்துவரகளும் ேிரசவத்�ின 
பேொது உஙகளுக்கு ேரொைிபலேயும், ஆ�ரலவயும் வழஙகுவர. 
குழநல� ேிறந� ேிறகு, ேிரசவத்துக்கு ேிநல�ய ேிொிவில் 
ைருத்துவச்சிகளொலும், ைருத்துவரகளொலும் ைறறும் ேிற சுகொ�ொரப 
ேணியொளரகளொலும் ேரொைொிக்கபேடுவீரகள்.

பேி்பபு ்மயம் ேிறபபு லையஙகள் ைருத்துவைலன பேொல் 
அல்ைொைல் ேொரலவக்கு ைறறும் உணரவுக்கு வீடல்டபபேொைபவ 
இருக்கும். ேிரசவ பவ�லனயிலும், ேிரசவத்�ிலும் நீஙகள் 
ைருத்துவச்சிகளொல் கவனித்துக் தகொள்ளபேடுவீரகள். ேிறபபு 
லையத்�ில் குழநல� தேறறேின, நீஙகள் 24 ைணி பநரத்துக்குள் 
வீடடுக்குப பேொகும் வொய்பபும், அ�னேின ைருத்துவச்சிகளொல் 
த�ொ்டர ேரொைொிபபு வீடடில் தேறவும் வொய்பபும் உள்ளது. 
சிக்கலில்ைொ� கரபேமுள்ள தேண்களுக்குப ேிறபபு லையம் ஒரு 
த�ொிவு�ொன, ஆனொல்  சிக்கல்கள் ஏறேடும் அேொயமுள்ள  
தேண்களுக்குப தேொருத்�ைில்லை. இ�ில் இ�யம் அல்ைது 
சிறுநீரக பநொய், நீொிழிவு பநொய், உயர இரத்� அழுத்�ம் அல்ைது 
முநல�ய ேிரசவஙகளில் சிக்கல்கள் உள்ள தேண்கள் அ்டஙகுவர. 
வழிகொடடு தநறிகள் லையத்துக்கு லையம் ைொறுே்டக்௯டும் 
ஆகபவ உஙகள் ேிறபபு லையத்ல� சொிேொரத்துக் தகொள்ளவும்.
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ேிறபபு லையத்�ில், �ண்டுவ்ட ைரபபூசிகள் (எேிடியூரல்கள்) 
பேொடும் வச�ி தேொதுவொகக் கில்டபே�ில்லை. உஙகள் ேிரசவ 
பவ�லனயினபேொது ைருத்துவச் சிகிச்லச ப�லவபேடும் 
ேிரச்சிலனகள் ஏறேட்டொல் நீஙகள் ைருத்துவைலனயின ேிரசவ/
பேறுகொைப ேிொிவுக்கு ைொறறபே்டைொம்.

வீடு சிை தேொது ைருத்துவைலனகள் இல்ை குழநல�ேிறபபுச் 
பசலவகலள வழஙகுகினறன. உஙகள் கரபேநிலைகள் இயல்ேொக 
முனபனறிக்தகொண்டிருந�ொல் அவறலற நீஙகள் ேயனேடுத்� 
முடியும். இவறலறப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர 
அல்ைது உஙகள் உள்ளுர ைருத்துவைலனயின ேிறபபுலையத்�ி்டம் 
பகடே�ன மூைம் நீஙகள் த�ொிநது தகொள்ளமுடியும். 
�னிபேட்டமுலறயில் ைருத்துவப ேயிறசிதசய்யும் ஒரு 
ைருத்துவச்சிலய பவலைக்கு அைரத்துவ�ன மூைமும் நீஙகள் 
வீடடுபேிரசவத்ல�த் த�ொிவுதசய்துதகொள்ளமுடியும்.

நீஙகள் வீடடிபைபய குழநல� ேிறபலே லவத்துக்தகொள்ள 
முடிதவடுத்�ொல், ேினவருேலவ முக்கியைொனலவ:

• உஙகளுக்கொக ேிரசவ பவ�லனயிலும், ேிரசவத்�ிலும் உ�வ 
ே�ிவு தசய்யபேட்ட ைருத்துவச்சி, தேொது ைருத்துவர அல்ைது 
ைகபபேறு ைருத்துவர ேரொைொிபபு

• கரபேகொைத்�ின பேொது ைருத்துவச்சியொல் அல்ைது 
ைருத்துவரொல் �ரபேடும் த�ொ்டரந� கரபேத்துக்கு முநல�ய 
ேரொைொிபபு

• ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவரொல் வழஙகபேடும் 
ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ேரொைொிபபு

• குழநல� ேிறந� மு�ல் வொரத்�ில் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவரொல் உஙகள் ேச்சிளம் குழநல� ேொிபசொ�லன 
தசய்யபேடு�ல்

• குழநல� ேிறந� ேிறகு உஙகள் ைருத்துவச்சிபயொ அல்ைது 
ைருத்துவபரொ குழநல�லயப ேொிபசொ�லன தசய்கினறனரொ 
அல்ைது அவறலற வழஙகும் பசலவயி்டம் 
ேொிநதுலரக்கினறனரொ எனேல� உறு�ி தசய்துதகொள்ளு�ல்

• குழநல� ேிறந� ேிறகு லவட்டைின ‘பக‘ ைறறும் ப�லவபேடும் 
சிகிச்லசகள் உஙகள் குழநல�க்கு வழஙகபேடுகிற�ொ எனேல� 
உறு�ி தசய்துதகொள்ளு�ல்

• உஙகள் ேிரசவம் �ிட்டைிட்டேடி ந்டக்கவில்லைதயனறொல் ஒரு 
ைொறறு ஏறேொடடுக்கொக உஙகள் உள்ளுர ைருத்துவைலனயில் 
ே�ிவுதசய்�ல்.

வீடடுபேிரசவத்ல�ப ேறறி பைலும் அறிநது தகொள்ள,  
ஆஸ்�ிபரலிய ைருத்துவச்சிக் கல்லூொி (நியூ சவுத் பவல்ஸ்)-ஐ (02) 
9281 9522 எனற எண்ணிபைொ, அல்ைது வீடடுபேிரசவ உ�வி 
அணுகல் - சிடனி-ஐ (02) 9501 0863 எனற எண்ணிபைொ த�ொ்டரபு 
தகொள்ளவும் அல்ைது www.homebirthsydney.org.au எனற 
இலணய�ளத்துக்குச் தசல்ைவும்.

ஒரு கபேண் மருத்துவ்ை அல்�து 
மருத்துவசசி்ய நான் ்தைர்நகதைடுத்தைால்?
சிை தேண்கள் தேண் ைருத்துவலர அல்ைது ைருத்துவச்சிலய 
விரும்புவொரகள். ைருத்துவைலன ஊழியரகள் இல�ப 
புொிநதுதகொண்டு, அவரகளொல் முடிந�வலர தேண் ஊழியலர 
வழஙக முயறசி தசய்வொரகள். தேரும்ேொைொன ைருத்துவைலன 
ைருத்துவச்சிகளும்,  ைருத்துவரகளும் தேண்களொக இருபேொரகள், 
அத்து்டன ஊழியரகள் ஒரு தேண் ைருத்துவலர வழஙக 
முயறசிபேொரகள்.

இருபேினும், தேரும்ேொைொன ைருத்துவைலனகளில் ைருத்துவரகள் 
ைறறும் ைருத்துவச்சிகள், ஆண்- தேண் இருேொைரும் இருபேதும் 
உண்லை�ொன. அத்து்டன ஒரு தேண் ைருத்துவர கில்டக்கச் 
சொத்�ியைில்ைொ� சிை பவலளகளும் இருக்கைொம். அவசரகொை 
பநரத்�ில், கில்டக்கக்௯டிய ைிகத் �ிறலையொன ேரொைொிபலே 
நீஙகளும், உஙகள் குழநல�யும் தேறுவத�னேது ைிகவும் 
முக்கியைொன விஷயைொகும் – இ�ன தேொருள் ஆண் ைருத்துவர, 
ஆண் ைருத்துவச்சி அல்ைது ஆண் �ொ�ி ஆகிபயொர ஈடுேொடு 
தகொள்வர எனே�ொகும். 

தேண்களின த�ொிவுகலள எல்ைொ ஊழியரகள் ை�ித்து 
ந்டபேொரகள். நீஙகள் ஒரு ஆண் சுகொ�ொர த�ொழில்முலற 
வல்லுநரொல் சிகிச்லச அளிக்கபேடடுக் தகொண்டிருக்கும்பேொது, 
கில்டத்�ொல், நீஙகள் ஒரு தேண் ஊழியர அஙபக 
இருக்கபவண்டுதைனக் பகடகைொம்.

நீஙகள் �னியொர ைருந�கத்�ில் ஒரு தேண் ைகபபேறு 
ைருத்துவலரப ேொரக்க பவண்டுதைன விரும்ேினொல், தேொதுவொக 
அவர ைருத்துவைலனயில் உஙகள் குழநல�யின ேிரசவத்ல�க் 
கவனிபேொர. ஆனொல் அவசரகொைத்�ில் இது சொத்�ியைொகொைல் 
பேொகைொம்.  

தேொது ைருத்துவைலனயில், ேணிபுொியும் ைருத்துவச்சிகள், 
ைகபபேறு ைருத்துவரகள் ைறறும் குழநல� ைருத்துவரகள் 
பைறேொரலவயின கீழ ேயிறசிதேறும் ைருத்துவச்சி ைறறும் 
ைருத்துவ ைொணவரகள் ைறறும் ைகபபேறு ைருத்துவரகள் ைறறும் 
குழநல� ைருத்துவரகள் ஆகிபயொொி்டைிருநதும் நீஙகள் ேரொைொிபபு 
தேறைொம்.

நீஙகள் தேறும் ேரொைொிபபு ேறறிய எந�வி� ஆ�ஙகஙகள் அல்ைது 
கவலைகள் இருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் உலரயொடுஙகள். அது உஙகளுக்கு சவுகொியைொக 
இல்லைதயனறொல், நீஙகள் பைைொளர, பநொயொளி த�ொ்டரபு 
அலுவைர அல்ைது உஙகள் தேொது ைருத்துவொி்டமும் பேசைொம்.
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தை�ியார் சுொதைாைப 
பேைாமாிபபுத் கதைாிவுெள்
சிை தேண்கள் அவரகளது கரபேத்�ினபேொதும், 
ேிரசவத்�ினபேொதும் �ஙகலளக் கவனித்துக்தகொள்ள 
�ஙகளுக்தகன தசொந� ேரொைொிபபு வழஙகுபவொலரத் 
ப�ரநத�டுத்துக் தகொள்கினறனர. அ�ன தேொருள் 
எனனதவனறொல், நீஙகபள ஒரு �னியொர ைகபபேறு ைருத்துவர, 
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேரொைொிபபு வழஙகும் ஒரு தேொது 
ைருத்துவர அல்ைது �னிபேட்டமுலறயில் ைருத்துவப 
ேயிறசிதசய்யும் ஒரு ைருத்துவச்சிலயக் கொண 
ே�ிவுதசய்துதகொள்ளைொம் எனே�ொகும். ஒரு �னியொர 
ைருத்துவைலனயிபைொ, ஒரு தேொது ைருத்துவைலனயிபைொ 
அல்ைது வீடடிபைபய ேிரசவ ேொரக்கும் ஒரு  �னியொர ைருத்துவப 
ேயிறசி தசய்யும் ைருத்துவலர  நீஙகள் த�ொிவு தசய்துதகொள்ள 
முடியும். உஙகள் ேரொைொிபபுக்கொன தசைலவ நீஙகள்�ொன 
தசலுத்�பவண்டும் (அது ைொறுே்டைொம், ஆனொல் தசைவு 
அ�ிகைொக இருக்கும்). இந� த�ொிவுகலளத் ப�ரநத�டுக்கும் 
தேரும்ேொைொன தேண்கள் இச்தசைவுகலள ஈடுகட்ட உ�வும் 
வலகயில் சுகொ�ொரக் கொபபீடு தசய்�ிருபேர.

உஙகள் கரபேகொைம், ேிரசவம் ைறறும் ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய 
கொைஙகளில், உஙகள் ேரொைொிபபு ைறறும் சுகொ�ொரப ேரொைொிபபுச் 
பசலவகளின எநத�ந� அம்சஙகள் உள்ள்டஙகியுள்ளன 
எனேல�த் த�ொிநதுதகொள்ள உஙகள் சுகொ�ொர நி�ியத்�ி்டம் 
பகடடுச் சொிேொரத்துக் தகொள்ளவும். 

தை�ியார் மெப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் கபோது மருத்துவ 
மெப்பேறு மருத்துவர் இந�த் த�ொிவில் நீஙகள் �னியொர 
ைகபபேறு ைருத்துவர (ைகபபேறு ைருத்துவரகள் ைறறும் ைகளிர 
ைருத்துவரகளுக்கொன ரொயல் ஆஸ்�ிபரலியன ைறறும் நியூசிைொநது 
கல்லூொியின ஆரொய்ச்சியொளர) ைறறும்/அல்ைது ஒரு தேொது 
ைருத்துவர (ைகபபேறு ைருத்துவரகள் ைறறும் ைகளிர 
ைருத்துவரகளுக்கொன ரொயல் ஆஸ்�ிபரலியன ைறறும் நியூசிைொநது 
கல்லூொியின ேட்டயபேடிபபு அல்ைது அ�றகுச் சைைொக ைகளிர 
ைருத்துவத்�ில் முதுநிலைப ேட்டப ேயிறசி) ஆகிபயொொி்டைிருநது 
ேரொைொிபலேப தேறுவீரகள். அவரகலள அவரகளது 
அலுவைகஙகளில் கொணைொம். சிை ைகளிர ைருத்துவரகள் ஒரு 
ைருத்துவச்சிலய ேணியைரத்�ியிருபேர, அவரும் உஙகள் 
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேரொைொிபேில் ஈடுே்டைொம்.
தேொதுவொக, �னியொர ைகபபேறு ைருத்துவரகள் அல்ைது தேொது 
ைருத்துவ ைகளிர ைருத்துவரகள் ஒரு சிை 
ைருத்துவைலனகளில்�ொன குழநல�ேிறபலேக் 
கவனித்துக்தகொள்வொரகள். ஆகபவ நீஙகள் ஓொிரண்டு 
ைருத்துவைலனகளுக்கு இல்டபய�ொன ப�ரவு தசய்ய 
பவண்டிய�ிருக்கும். உஙகளுல்டய ேிரசவ பவ�லனயின 
ேரொைொிபலே ைருத்துவைலனயொல் ேணியைரத்�பேட்ட 
ைருத்துவச்சிகள் தசய்வொரகள். ஆனொல் உஙகள் ைருத்துவர 
தநருக்கைொக ஈடுேடடு, உஙகள் ேிரசவத்�ின பேொது தேொதுவொக 

உ்டனிருபேொர. சிை ைகபபேறு ைருத்துவரகள் ைறறும் தேொது 
ைருத்துவ ைகபபேறு ைருத்துவரகள் உஙகள் வீடடில் கரபேகொை 
ேரொைொிபலே வழஙகி, வீடடுபேிரசவம் ேொரபே�றகு 
ஆ�ரவளிபேர. 

நீஙகள் ைருத்துவைலனயில் இருக்கும்பேொது, உஙகள் 
ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ேரொைொிபபு ைருத்�வைலன 
ைருத்துவச்சிகளொலும், உஙகள் ைருத்துவரொலும் வழஙகபேடும். 
உஙகள் �னியொர ைகளிர ைருத்துவர அல்ைது தேொது ைருத்துவ 
ைகளிர ைருத்துவர ேிரசவத்துக்குப ேிறகு ஆறு வொரஙகள் வலர 
த�ொ்டரநது ேரொைொிபலே வழஙகுவொர.

தை�ிபபேடடமு்்யில் மருத்துவப பேயிற்சிகசய்யும் 
மருத்துவசசிெள் சிை தேண்கள் �னிபேட்டமுலறயில் ைருத்துவப 
ேயிறசிதசய்யும் ைருத்துவச்சியின (ஆஸ்�ிபரலிய தசவிலியர 
ைறறும் ைருத்துவச்சி வொொியத்து்டன ே�ிவு தசய்யபேட்டது) 
உ�வியு்டன வீடடுப ேிரசவத்ல�த் த�ொிவு 
தசய்துதகொள்கிறொரகள். உஙகள் கரபேக்கொை முழுலைக்கும், 
ேிரசவத்�ின பேொதும் ைறறும் குழநல� ேிறந� ேினனரும் 
ைருத்துவச்சி உஙகலளப ேரொைொிபேொர.

சிை �னியொர ைருத்துவச்சிகள் (“�கு�ியுள்ள” ைருத்துவச்சிகள்) 
ைருத்துவரகலளப பேொை �றபேொது தைடிபகர வழஙகுநர எண் 
லவத்�ிருக்கினறனர. இ�ன தேொருள் எனனதவனறொல் அவரகள் 
வழஙகும் பசலவகள் தைடிபகொில் உள்ள்டஙகியது எனே�ொகும். 
இருந�பேொ�ிலும், ைருத்துவரகளி்டம் இருபேது  பேொை, 
இவரகளி்டமும் “இல்டதவளி” இருக்கைொம். அவரது 
பசலவகளுக்கொன கட்டண விவரஙகள் ைறறும் சொத்�ியைொன 
�ள்ளுேடிகள் பேொனறலவ குறித்து உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டம் 
பகளுஙகள்.

எ�ிரகொைத்�ில், உஙகள் �னியொர ைருத்துவச்சியின ேரொைொிபேின 
அடிபேல்டயில் நீஙகள் உஙகள் ைருத்துவைலனயில் 
ே�ிவுதசய்துதகொள்ள முடியும். உஙகள் கரபேகொை, ேிரசவ 
பவ�லன ைறறும் ேிரசவப ேரொைிபலே ைருத்துவைலனயில் 
லவத்தும், ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ேரொைொிபேிலன உஙகள் 
வீடடில் லவத்தும் பேறுகொைப ேணிலய உஙகள் ைருத்துவச்சி 
உஙகளுக்கு  வழஙகுவொர. அத்து்டன ப�லவபேட்டொல் உஙகள் 
கரபேம், ேிரசவ பவ�லன அல்ைது குழநல� ேிறபபு ஆக எந� 
பநரத்�ிலும் உஙகலள ைகளிர ைருத்துவர அல்ைது தேொது 
ைருத்துவ ைகளிர ைருத்துவொி்டம் ேொிநதுலர தசய்வொர.
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கவனைொகக் 
லகயொளவும்: 
கரபேத்�ினபேொது 
உஙகலளக் 
கவனித்துக்  
தகொள்ளு�ல்

Handle with care: looking after 
yourself in pregnancy
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போிநது்ைக்ெபபேடட  மற்றும் ்நைடியாெ 
வாஙெபபேடும் மருநதுவ்ெெள் மற்றும் 
மூலி்ெ மருத்துவம் ்போன்்வற்்ில் ெவ�மாெ 
இருக்ெவும்
சிை ைருநதுகள் (ேொிநதுலரக்கபேட்ட ைருநதுகள் அல்ைது 
ைருநதுச்சீடடு இல்ைொைல் ைருந�ொளுநொி்டைிருநது நீஙகள் 
வொஙகும் ைருநதுவலககள்) கரபேத்துக்கு �ீஙகு 
விலளவிபேனவொக இருக்கைொம். நியூரஃதேன™ பேொனற எ�ிர 
அழறசிகள், குளிர கொய்ச்சலுக்கொன ைருநதுகள் ைறறும் குைட்டல், 
வொந�ி ைறறும் அெீரணத்துக்கொன நிவொரணஙகள் பேொனற 
பநரடியொக வொஙகபேடும் ைருநதுவலககள் இ�ில் அ்டஙகும்.

கரபேகொைத்�ில் நீஙகள் ைருநதுவலககள் ஏதும் எடுக்க 
எண்ணினொல்:
• வலி ைறறும் கொய்ச்சலுக்கு ேொரசி்டைொல் ேொதுகொபேொன 

த�ொிவொகக் கரு�பேடுகிறது
• உஙகள் ைருந�ொளுநர, ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் 

மு�லில் பகடடுச் சொிேொரத்துக்தகொள்ளவும்
• ைிகக் குலறந�  வீொியம்தகொண்்ட அளலவபய ேயனேடுத்�வும்
• ேல்பவறு ைருநதுவலககலள எடுத்துக்தகொள்வல�த் 

�விரக்கவும்.
• ‘�ொய்பேொதுகொபபு’ (MotherSafe) (02) 9382 6539 (சிடனி 

தேருநகரப ேகு�ி) எனற எண்ணிபைொஅல்ைது 1800 647 848 
(ேிரொந�ிய நியூ சவுத் பவல்ஸ்) எனற எண்ணிபைொ 
அலழக்கவும். 

போிநது்ைக்ெபபேடட மருநதுெள்
நீஙகள் வழக்கைொன ைருநதுவலககள் எடுத்துக்தகொண்டிருந�ொல், 
நீஙகள் கருத்�ொித்�ிருக்கிறீரகள் எனேல�த் த�ொிந� உ்டபன 
உஙகள் ைருத்துவொி்டம் பசொ�ித்துப ேொரத்துக் தகொள்வது ைிகவும் 
அவசியைொகும். சிை ைருநதுவலககள் கரபேத்துக்குக் பகடு 
விலளவிக்கைொம், அத்து்டன கடுலையொன ேிறபபுக் 
குலறேொடுகலள ஏறேடுத்�க்௯டும்.

என்னு்டய மருத்துவர் எ�க்கு ஒரு மருந்தைப 
போிநது்ைத்தைால் என்� கசய்வது?

நீஙகள் கரபேைொக இருக்கிறீரகள் அல்ைது கரபேைொக 
முயறசித்துக் தகொண்டிருக்கிறீரகள் எனேல� உஙகள் 
ைருத்துவொி்டம் த�ொிவித்து விடடீரகளொ எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக் 
தகொள்ளுஙகள்.

நான் கதைாடர்நது மருநதுவ்ெெள் எடுக்ெ ்வண்டியிருநதைால் 
என்� கசய்வது?

உஙகள் ைருத்துவலரப ேொரத்து, உஙகள் ைருநதுவலககலள 
ைொறறபவண்டுைொ எனறு பகளுஙகள். உஙகளுக்கு ஆஸ்துைொ, 
மூடடுவலி, ைனத்�ளரச்சி, கு்டல் அழறசி பநொய் அல்ைது வலிபபு 
பேொனற ஒரு நொடேட்ட பநொய் இருந�ொல், நீஙகள் 
ைருநதுவலககலளத் த�ொ்டரநது எடுக்கபவண்டிய�ிருக்கைொம். 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் பேசவும் அல்ைது 
கரபேத்�ில் அல்ைது �ொய்பேொல் ஊடடும்பேொது ேொதுகொபேொன 
த�ொிவுகலளப ேறறித் த�ொிநதுதகொள்ளொ  ’�ொய்பேொதுகொப’லேத் 
(MotherSafe) த�ொ்டரபு தகொள்ளுஙகள்.

நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது சுறுசுறுபேொயும், 
ஆபரொக்கியைொயும் இருபேது ைிகவும் நல்ைது. ஆனொல் 
உ்டறேயிறசி தசய்வல�த் �ல்ட தசய்யக்௯டிய வலகயில் 
சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகள் இல்லை எனேல� உறு�ி தசய்து 
தகொள்ள மு�லில் உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் 
பகடடுச் சொிேொரத்துக் தகொள்ளவும். ேிரச்சிலனகள் எதுவும் 
இல்லைதயனறொல், 30 நிைி்டஙகள் நல்டப ேயிறசி அல்ைது 
நீச்சல் பேொனற ைி�ைொன உ்டறேயிறசிலய வொரத்�ின 
தேரும்ேொைொன நொடகளில் தசய்ய முயறசி தசய்யுஙகள்.

வி்டொ� உ்டறேயிறசி:
• ஆபரொக்கியைொன எல்டயிபைபய ைொறொைல் இருக்க உஙகளுக்கு 

உ�விபுொியக்௯டும்
• �ளரநிலையில் இருக்க உ�விபுொியக்௯டும்
• உஙகலள வலிலையுல்டயவரொகவும், 

ஆபரொக்கியமுல்டயவரொகவும் ஆக்க உ�வக்௯டும் – கரபேம், 
ேிரசவ பவ�லன ைறறும் தேறபறொர ேணி ஆகியவறலற 
சைொளிக்க  உ�வும்

• சிை கரபேிணிப தேண்கலளப ேொ�ிக்கக்௯டிய முதுகுவலி 
ைறறும் சுருள் சிலர நொளஙகள் பேொனற அதசளகொியஙகலளக் 
குலறக்க உ�வக்௯டும்.

ெர்பபேத்துக்குமுன் நீஙெள் உடல்ாீதைியாெ சுறுசுறுபபோெ 
இல்�ாமலிருநதைால், இைகுவொன உ்டறேயிறசியு்டன 
த�ொ்டஙகுவது நல்ைது. நல்டபேயிறசி, நீச்சல், ‘அக்வொ’ 
வகுபபுகள் (�ண்ணீொில் உ்டறேயிறசி) பேொனறலவ நல்ைலவ. 
உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் மு�லில் பேசவும். 

கரபேத்துக்கு முன நீஙகள் சுறுசுறுபேொக இருந�ொல் அல்ைது 
விலளயொடடில் ஈடுேடடிருந�ொல் உஙகள் உ்டறேயிறசி 
வழக்கத்ல�ப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் 
பேசவும். சிை தசயல்கலளச் தசய்வ�றகு உஙகளுக்குத் �ல்டயொய் 
இருக்கக்௯டிய சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகள் எதுவும் 
இல்லைதயனவும்,  அத்து்டன உஙகள் உ்டறேயிறசி வழக்கம் 
கரபேத்�ில் ேிரச்சிலனலய உண்டுேண்ணொ�ிருக்கும் 
எனேல�யும் நீஙகள் உறு�ிபேடுத்�ிக்தகொள்ள 
பவண்டிய�ிருக்கும். 

கரபேைொனது கொயம் ஏறேடுத்தும் அேொயத்ல� அ�ிகொிக்கக்௯டும் 
எனே�ில் எச்சொிக்லகயொயிருஙகள். ஏதனனறொல், உஙகள் உ்டல் 
தேொி�ொக வளரவும் ைறறும் குழநல� ேிறபலே எளி�ொக்கவும் 
உ�வும் வலகயில் உஙகள் �லசநொரகளும் ைறறும் மூடடுகளும் 
�ளரவல்டயத் துவஙகும்.   அ�ிக �ொக்கத்ல� ஏறேடுத்தும் 
உ்டறேயிறசிகலளயும் (பைலும் கீழும் கு�ித்�ல், �ிரும்ேத்�ிரும்ே 
பைதைழும்பும் அலசவுகள்) ைறறும் உஙகள் இடுபபு, முழஙகொல், 
கணுக்கொல் அல்ைது முழஙலக மூடடுகலள அளவுக்க�ிகைொக 
இழுக்கும் எந� அலசவுகலளயும் �விரபே�ன மூைம், கரபேத்�ில் 
கொயம் ஏறேடுவல�த் �டுஙகள்.

ைி�ைொன உ்டறேயிறசியினொல் உ்டலைக் கச்சி�ைொக லவத்துக் 
தகொள்வது்டன, கரபேத்�ில் சொ�ொரணைொக அ�ிக அழுத்� த்துக்கு 
உள்ளொகும் உஙகள் வயிறு, முதுகு, இடுபதேலும்ேின 
கீழபேகு�ியிலுள்ள �லசபேகு�ிகள் ஆகியவறறின ைீது 
�னிக்கவனம் தசலுத்துவதும் அவசியைொகும். கரபேகொைம் 
முழுலைக்கும் நீஙகள் தசய்யக்௯டிய சிறபபு உ்டறேயிறசிகலளப 
ேறறிய பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 37-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள உ்டல் 
வலிவு தேற: ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைறறும் ேிநல�ய 
உ்டறேயிறசிகள் எனும் ேகு�ிலயப ேொருஙகள்.

ெர்பபேொ�த்தைில் 
மருநதுவ்ெெள்

உடற்பேயிற்சி
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என் ம�ந�ப பேிைசசி்�க்ொெ நான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் 
மருநதுவ்ெ போதுொபபோ�தைா?

ைனநைப ேிரச்சிலனயுள்ள சிை தேண்கள், அந� நிலைலைக்கு 
சிகிச்லச எடுக்கொைல் இருபேல�வி்ட �ஙகள் கரபேகொைம் 
முழுலைக்கும் ைருநதுவலககலளத் த�ொ்டரநது எடுத்துக்தகொள்வது 
ைிக நல்ைது. நீஙகள் ேயனேடுத்தும் ைருநதுவலககலளப ேறறி 
உஙகள் ைருத்துவொி்டம் பகடடுச்  சொிேொரத்துக்தகொள்ளவும்.

மூலி்ெ மருத்துவம் மற்றும் வாச்� 
மருத்துவம்
பஹொைிபயொே�ி ைறறும் வொசலன ைருத்துவத்�ின ேயனகள் 
உடே்ட கரபேத்�ில் மூலிலகப தேொருடகளின விலளவுகள் ேறறி 
ைிகக்குலறந� ஆய்பவ பைறதகொள்ளபேடடிருக்கிறது. 
மூலிலகபதேொருடகள் ேொதுகொபேொனலவ ஏதனனறொல் அலவ 
இயறலகயொனலவ எனறு ேைர நிலனக்கினறனர. ஆனொல் 
மூலிலககள் ைிக வலுவொன விலளவுகலள ஏறேடுத்தும். ஆகபவ 
ைறற ைருநதுவலககலளப பேொைபவ அலவகளி்டமும் கவனைொக 
இருபேது ைிகவும் நல்ைது.

பசொ�லனச்சொலையில் �யொர தசய்யபேடும் ைருநதுவலககலளப 
பேொல் அல்ைொைல், இயறலகயில் உருவொகும் மூலிலககள் 
அவறறின வலிலையில் நிலறய ைொறுே்டக்௯டும். ஆகபவ நீஙகள் 
எடுக்கும் அளவு ேொதுகொபேொன�ொ இல்லையொ எனேல� 
நிச்சயபேடுத்�ிக்தகொள்வது கடினைொக இருக்கக்௯டும்.  
மூலிலகபதேொருளொக இருந�ொலும் சொி அல்ைது 
ைருந�ொளுநொி்டைிருநது தேறபேட்ட ைருநதுவலககளொக 
இருந�ொலும் சொி,  எல�யும் எடுபே�றகுமுன  அல�பேறறி 
உஙகள் ைருத்துவொி்டம் பகடடுக்தகொள்வது ேொதுகொபேொனது. 

நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது நீஙகள் கண்டிபேொகத் 
�விரக்கபவண்டிய மூலிலக லவத்�ியத்�ில் கறறொலழ, ஏஞ்சலிகொ, 
சுழல் �ண்டு ஊட்ட எண்தணய், கருபபு பகொபஹொஷ, நீை 
பகொபஹொஷ, நொடடு ைரபேடல்ட, கொம்ஃேிபர, ப்டொங க்லவ, 
மூலிலகப பூண்டு, �ஙகமுத்�ிலர, பு�ரச்தசடி வலக, சிைிக்கிபபூ, 
பு�ினொ இனச்தசடி வலக, பேொக்வீட ைறறும் வழுக்கு கொடடுைர 
வலக பேொனறலவ அ்டஙகும்.

சுொதைாை எசசாிக்்ெ!

உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருந�ொளுநொி்டம் 
பகடடுச் சொிேொரபே�றகு முன வழக்கைொக எடுக்கும் 
ைருநது வலககலள நிறுத்�ிவி்ட பவண்்டொம்.

❖

உஙகளுக்குக் கொய்ச்சல் இருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவொி்டம் உ்டனடியொகச் தசொல்லிவி்டவும். 
அ�ிகைொன கொய்ச்சலை நீண்்ட கொைம் 
விடடுலவபேல�வி்ட, அ�ிலும் குறிபேொக 
கருத்�ொித்� மு�ல் சிை வொரஙகளுக்கு, கொய்ச்சலைக் 
குலறக்க ‘ேொரசி்டைொல்’ எடுபேது ேொதுகொபேொனது.

❖

உஙகள் குழநல� ேிறந� ேிறகு அ�றகு விபச்ட 
கவனிபபு ப�லவபே்டக்கூடும் எனே�ொல், 
கரபேத்துக்கு முனபேொ அல்ைது 
கரபேகொைத்�ினபேொப�ொ நீஙகள் ஏ�ொவது 
ைருநதுகலளப ேயனேடுத்�ியிருக்கிறீரகளொ 
எனேல� உஙகள் ைருத்துவச்சி ைறறும் 
ைருத்துவரகள் அறிந�ிருபேது ைிகவும் 
அவசியைொகும். 
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‘கசயின்ட ஜான்ஸ் ்வார்ட’ என்்ால் என்�?

நீஙகள் இந� மூலிலகலய ைன அழுத்�த்துக்கொக ேயனேடுத்�ிக் 
தகொண்டிருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் 
த�ொிவியுஙகள். உஙகளுக்கு ைன அழுத்�ம் இருந�ொல், 
பசலவகளும் ைறறும் ேிற சிகிச்லசகளும் இ�றகு உ�வக்௯டும்.

ெர்பபேத்தைின்்போது நான் மூலி்ெத் ்தைநரீ் அருநதை�ாமா?

தேொதுவொக, நீஙகள் சொ�ொரணைொன அளவில் அருந�ினொல், 
தேரும்ேொைொன மூலிலகத் ப�நீரகளும் ஆேத்�ில்ைொ�லவ.

ைாஸ்கபேர்ாி இ்� ்தைநரீ் ெர்பபேொ�த்தைில் போதுொபபோ�தைா?

ேை ேொரம்ேொிய லவத்�ியஙகலளப பேொை, இ�றகும் ஒரு 
த�ளிவொன ே�ில் கில்டக்கும் அளவிறகுப பேொதுைொன ஆரொய்ச்சி 
இல்லை. ரொஸ்தேரொி இலை ப�நீர ைசக்லகலயக் குலறக்கும் 
எனறு சிை ௯றறுக்கள் உண்டு. ஆனொல் இது குைட்டலை 
ஏறேடுத்�ைொம் ைறறும் கருபலேலய சுருஙகலவபே�ன மூைம் 
கருச்சில�வு அல்ைது குலறப ேிரசவத்துக்கும் கொரணைொக 
இருக்கைொம் எனற கூறறுக்களும் உண்டு. அது ேிரசவத்ல� 
எளி�ொக்குகிற�ொ எனேதும் த�ளிவொகவில்லை. ரொஸ்தேரொி இலை 
ப�நீர ேிரசவபவ�லனயின மு�ல் நிலைலயக் 
குலறக்கவில்லைதயனறொலும் இரண்்டொம் நிலைலய சிறி�ளவு 
குலறக்கிறது என ஆஸ்�ிபரலிய ஆரொய்ச்சியில் 
கண்்டறியபேடடுள்ளது. அது ேிரசவத்�ில் கிடுக்கி ஆயு�ப 
ேயனேொடு அல்ைது சிபசொியன  அறுலவச்சிகிச்லச 
விகி�ொச்சொரத்ல� சிறிய அளவில் குலறக்கிறது.

இறு�ியொக தசொல்ை வருவது? நைக்கு பைலும் ஆரொய்ச்சி 
ப�லவபேடுகிறது. அதுவலர உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவரொல் வழிந்டத்�பேடுஙகள் –  ேொதுகொபேொக இருக்க 
பவண்டும் எனே�றகொக – ைசக்லக பநொய்க்கு ேிற 
லவத்�ியஙகலளப ேயனேடுத்�வும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 
43-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள கரபேகொைத்�ில் தேொதுவொன கவலைகள்  
ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

மாற்று மருநதுெள் மற்றும் அணுகுமு்்ெள்
மூலிலக லவத்�ியஙகலளப பேொைபவ, ேை ைொறறு ைருநதுகளின 
ேொதுகொபபு ைறறும் தசயல்�ிறலனப ேறறியும் நிலறய 
ஆரொய்ச்சிகள் ந்டத்�பே்டவில்லை. த�ொழில்முலற வல்லுநரகள் 
முழுவதுைொக �கு�ியுல்டயவரொக இருநது, கரபேைல்டந� 
தேண்களுக்குச் சிகிச்லச தசய்வ�ில் அனுேவமுள்ளவரொக 
இருக்கும் ேடசத்�ில், அக்குேஞ்சர, உ்டலைப ேிடித்துவிடு�ல், 
வரை முலற ைருத்துவம், உ்டலியக்கம் மூைம் பநொய் நீக்கு�ல் 
பேொனற சிை சிகிச்லசத் த�ொிவுகள்,  கரபேத்�ினபேொது 
ேொதுகொபேொனலவ எனறு நிரூேிக்கபேடடுள்ளன. 
இருந�பேொ�ிலும், சிை சிகிச்லசத் த�ொிவுகள் முலறயொக ை�ிபபீடு 
தசய்யபே்டவில்லை. உஙகளுக்பகொ அல்ைது உஙகள் 
குழநல�க்பகொ இ�னொல் ஏ�ொவது அேொயம் உள்ள�ொதவன 
நம்ைொல் அறு�ியிடடுக் ௯றமுடியொது எனேப� இ�ன 
தேொருளொகும்.  

நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது, எந� பு�ிய 
உறேத்�ிபதேொருலளபயொ அல்ைது சிகிச்லசலயபயொ 
த�ொ்டஙகுவ�றகு முன உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது 
ைருத்துவச்சியி்டம் எபபேொதும் பேசபவண்டும்.
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புலகேிடித்�லை விடடுவிடுவது நீஙகள் உஙகளுக்கும், 
உஙகள் குழநல�க்கும் தசய்யக்௯டிய ைிகச்சிறந� 
கொொியஙகளில் ஒனறொகும். கரபேகொைத்�ின ஆரம்ேத்�ிபைபய 
புலகேிடித்�லை விடடுவிடுவது ைிகபதேரும் நனலைகலளக் 
தகொடுக்கும் எனறொலும், கரபேகொைத்�ின எந�பநரத்�ிலும் 
புலகேிடித்�லை விடடுவிடுவது குழநல�க்கு ஏறேடும் 
அேொயத்ல�க் குலறக்கும். சிகதரட ேிடிக்கும் ேழக்கத்ல� 
நிறுத்துவது ைிகவும் கடினபை, ஆனொலும் நீஙகள் நிறுத்�ிவி்ட 
விரும்ேினொல் அ�றதகன உ�வியும், ஆ�ரவும் கில்டக்கும். 
உஙகள் வொழக்லகத்துலணயும், ைறற குடும்ே 
உறுபேினரகளும் நிறுத்�ினொல் நல்ைது. நீஙகள் எல்பைொரும் 
சிகதரட புலகயின விலளவுகளில் இருநது உஙகள் 
குழநல�லயப ேொதுகொக்க பவண்டும்.

கரபேகொைத்�ில் புலகேிடிபேது �ீஙகொனது. ஏதனனறொல் 
புலகேிடிபேவொின குழநல�களுக்கு ேினவரும் 
விலளவுகளுக்கு அ�ிக சொத்�ியம் உள்ளது:
• இறநப� ேிறக்கும் அேொயம்
• குலறைொ�ப ேிரசவம் (37-ஆவது வொர முடிவுக்கு முனனபர 

ேிறத்�ல்)
• எல்டக்குலறவொயிருத்�ல். நீஙகள் புலகேிடித்�ொல் 

சிகதரடடில் உள்ள பகடு விலளவிக்கும் இரசொயனஙகள் 
உஙகள் குழநல�யின இரத்� ஓட்டத்�ில் கைக்கும். 
இ�னொல் குழநல�க்கு குலறந� அளவு ேிரொணவொயு 
கில்டபே�ினொல் குழநல� நனறொக வளரமுடியொது. 
எல்டக்குலறவொயுள்ள குழநல�கள் ேிறந�ேின உ்டல்நைப 
ேிரச்சிலனகளுக்கு ஆளொவ�றகு அ�ிக சொத்�ியமுள்ளது.

• ேிறந�ேின ஆஸ்துைொ பேொனற நுலரயீரல் ேிரச்சிலனகள் 
ஏறே்டச் சொத்�ியமுள்ளது

• உ்டனடி சிசு ைரண பநொய்க்குறிக்கொன (SIDS) அேொயம் 
உள்ளது. 

இன்னும் 
பு்ெபேிடிக்ெி்ீர்ெளா? 
அ்தை விடடுவிடுவதைற்கு 
இதுதைான் சாியா� ்நைம்

சுொதைாை எசசாிக்்ெ! 
மற்்வர்ெள் பேிடிக்கும் 
பு்ெயிலிருநது வி�ெி இருக்ெவும்

எ�ிொில்ட புலகேிடித்�ல் எனேது ைறறவரகள் 
ேிடிக்கும் புலகலய சுவொசிபே�ொகும். உஙகள் 
அல்ைது உஙகள் குழநல�லயச் சுறறி யொரொவது 
ஒருவர புலகேிடிக்கும் ஒவதவொரு முலறயும் நீஙகள் 
இருவரும் ௯்ட புலகேிடிக்கிறீரகள். நீஙகள் 
கருவுறறிருக்கும்பேொது ைறறவரகளின சிகதரட 
புலகலயத் �விரக்க முயறசி தசய்யுஙகள்.  குழநல� 
ேிறந� ேின, உஙகள் குழநல�யின அருகில் 
எஙபகயும் யொலரயும் புலகேிடிக்க அனுை�ிக்க 
பவண்்டொம். ஆடகள் புலகேிடிக்கக்௯டிய 
இ்டஙகளுக்கு (எ.கொ. பீர ப�ொட்டஙகள் அல்ைது 
தகொண்்டொட்டஙகள்) அருபக குழநல�லயக் 
தகொண்டு பேொக பவண்்டொம்.
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புலகத்�லை நிறுத்�ல் (Quitline) அவசரத் 
த�ொலைத்த�ொ்டரேிலன (13 78 48) அலழயுஙகள். இது 
புலகபேழக்கத்ல�க் லகவி்ட விரும்புபவொருக்கு உ�வும் 
இரகசிய, த�ொலைபேசி-அடிபேல்டயிைொன பசலவயொகும். 
இது ஒரு நொலளக்கு 24 ைணி பநரமும், ஒரு வொரத்துக்கு 7 
நொடகளும், வரு்டத்�ின ஒவதவொரு நொளும் கில்டக்கும். 
நீஙகள் புலகேிடித்�லை விடடுவி்ட உ�வும் வலகயில் ேை 
�ிட்டஙகள் உள்ளன. அல�ச் தசய்ய இல�வி்ட ைிக 
முக்கியைொன பநரம் பவதறதுவும் இல்லை. புலகேிடித்�லை 
விடடுவிடுவல�ப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் உலரயொ்டவும்.

ெர்பபேொ�த்தைின்்போது நான் நி்ொடின் பே்ச அல்�து 
ஒடடு நாடாக்ெள் பேயன்பேடுத்தை முடியுமா?

நிபகொடின ைொறறு சிகிச்லச (NRT) புலகேிடித்�லை 
விடடுவி்ட உஙகளுக்கு உ�வமுடியும். இந�த் �யொொிபபுகளில் 
நிபகொடின ஒடடு வில்லைகள், ேலச, பைொசஞ்சஸ் (ைிட்டொய் 
ைருநது), உஙகள் நொக்குக்கு அடியில் கலரயக்௯டிய 
ைொத்�ிலரகள், உறிஞ்சு குழல்கள் (இனபஹைரகள்) 
பேொனறலவ அ்டஙகும். இலவ ஒரு சிறிய அளவிைொன 
நிபகொடிலன உஙகளுக்குக் தகொடுத்து சிகதரடடுக்கொன 
அவொலவக் குலறக்க உ�வுகிறது. உஙகள் உ்டலில் 
நிபகொடின முழுவதுைொக இல்ைொைலிருபேது சிறந�து 
எனறொலும் புலகேிடித்�லை விடடுவி்ட NRT -ஐப 
ேயனேடுத்துவது சிகதரடல்டப புலகபேல�வி்ட நல்ைது 
ஏதனனறொல்:
•  இ�ில் நிபகொடின அளவு குலறவொக உள்ளது
• சிகதரட புலகயில் இருக்கும் ைறற �ீஙகொன 

இரசொயனஙகலள நீஙகள் எடுத்துக் தகொள்வ�ில்லை
•  உஙகலளச் சுறறியுள்ளவரகள் உஙகள் சிகதரடடிலிருநது 

வரும் புலகலயச் சுவொசிக்க ைொட்டொரகள்.

நீஙகள் NRT –ஐ முயறசி தசய்து ேொரக்க விரும்ேினொல் ேலச, 
கலரயும் ைொத்�ிலரகள் அல்ைது உறிஞ்சு குழலைப 
ேயனேடுத்துவது நல்ைது. அலவ சிறிய அளவிைொன 
நிபகொடிலனத்�ொன �ருகினறன. அத்து்டன எவவளவு 
உஙகளுக்கு பவண்டும் எனேல� நீஙகள் கடடுேடுத்�ிக் 
தகொள்ளமுடியும். ஒடடுவில்லைகள் நிபகொடின 
அளவுகலளத்த�ொ்டரநது �நதுதகொண்டிருக்க முடியும். இது 
குழநல�க்கு உகந�து அல்ை. ஆனொல் இத்�லகய 
�யொொிபபுப தேொருடகலள சொியொன வழியில் 
ேயனேடுத்துவது அவசியைொகும். உஙகளுக்கு எது சிறந� 
வழியில் பவலை தசய்யும் எனேல� உஙகள் ைருத்துவர 
அல்ைது ைருந�ொளுநலரக் பகளுஙகள்.

நீஙகள் �ொய்பேொலூடடுேவரொக இருந�ொை, நிபகொடின ேலச, 
பைொசஞ்சஸ், நொக்குக்கு அடியில் கலரயும் ைொத்�ிலரகள் 
அல்ைது உறிஞ்சு குழல் பேொனறலவ உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் புலகேிடித்�லை வி்ட நல்ைது. நீஙகள் 
இத்�லகய �யொொிபபுப தேொருடகலளப ேயனேடுத்துவ�றகு 
முனனபர நீஙகள் உஙகள் குழநல�க்கு ேொலூடடிவி்ட 
பவண்டும். நீஙகள் த�ொ்டரநது புலகேிடித்து வந�ொல், நீஙகள் 
ஒரு சிகதரடல்டப ேறற லவக்குமுனபே உஙகள் 
குழநல�க்குப ேொலூட்ட பவண்டும்.

நான் பு்ெபேிடிபபேதை�ால் என் குழந்தை சி்ியதைாெ 
இருக்கும்  என்்ால், அது குழந்தை பேி்ப்பே எ�க்கு 
எளிதைாக்குமல்�வா?

இல்லை! குழநல� சிறி�ொக இருபே�ொபை ேிரசவம் எளி�ொக 
இருக்கும் எனற தேொருளில்லை. ஆனொல் ஒரு குழநல� 
கரபேத்�ில் நனறொக வளரச்சி அல்டயொைல் குலறவொன 
எல்டயில் இருந�ொல் அ�றகுக் குறுகிய கொை, நீண்்டகொை 
சுகொ�ொரபேிரச்சிலனகள் இருபே�றகொன வொய்பபு அ�ிகம் 
உள்ளது.

நான் பு்ெபபே்தைக் கு்்த்துக் கொண்டு, கு்்நதை அளவு 
சிெகைடெ்ளப பு்ெத்தைால் என்� ஆகும்? அது என் 
குழந்தைக்குப பேைவாயில்்�தைா்�?

குலறவொக புலகேிடிக்கும் (அல்ைது குலறந� �ொர உள்ள 
சிகதரடகலளப புலகக்கும்) ேைர அல� ஈடுதசய்ய அ�ிகப 
புலகலய உள்ளிழுபே�ன மூைம் �ஙகலள பைலும் சுகொ�ொரப 
ேிரச்சிலனகளுக்கு  ஆளொக்குகிறொரகள். அறபவ 
புலகேிடிக்கொைல் இருபேப� உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் ேொதுகொபேொன த�ொிவொகும்.

பு்ெபேிடித்தை்�க் ்ெவிட உஙெளுக்கு 
உதைவி ்தை்வபபேடடால்
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நீஙகள் ைது அருநதும்பேொது, ைது உஙகள் இரத்�ஓட்டத்�ிலிருநது 
உஙகள் குழநல�யின இரத்�ஓட்டத்துக்குச் தசல்கிறது. அத்து்டன 
உஙகளுக்கும், உஙகள் குழநல�க்கும் சிக்கல்கள் ஏறேடும் 
அேொயத்ல� அ�ிகொிக்கச் தசய்கிறது. கருத்�ொித்� தேண்கள் 
அல்ைது கருத்�ொிக்க முயறசிக்கும் தேண்களுக்கொன 
ேொதுகொபேொன த�ொிவு எந�வி�ைொன ைதுலவயும் அருந�ொைல் 
இருபேது�ொன.

கரபேகொைத்�ில் ைதுலவ ைிக அ�ிக அளவில் அருநதுவ�ொல் 
கருச்சில�வு, குழநல� இறநது ேிறத்�ல் ைறறும் குலறைொ�ப 
ேிரசவம் ஆவ�றகொன அேொயம் அ�ிகமுள்ளது.

த�ொ்டரநது அ�ிகைொக ைது குடிபேது (ஒரு நொலளக்கு சரொசொி 
அளவில் எடடு ேொனஙகளுக்கு பைல்) கரு ைது 
பநொய்க்குறியத்துக்கு (fetal alcohol syndrome) ஆளொகும் 
அேொயத்ல�யும் அ�ிகொிக்கிறது. கரு ைது பநொய்க்குறியத்து்டன 
ேிறக்கும் குழநல�களுக்கு அறிவொறறல் சம்ேந�பேட்ட 
ேிரச்சிலனகள் இருக்கும்; ஒருஙகிலணபபு ைறறும் இயக்கத்�ில் 
ேிரச்சிலனகள் இருக்கும்; முகம், இ�யம் ைறறும் எலும்புகளில் 
குலறேொடுகள் இருக்கும்; அத்து்டன உ்டல் வளரச்சியும் தைதுவொக 
இருக்கும்.

நான் ெர்பபேமா�்தை அ்ிவதைற்குமுன் கொஞசம் 
குடித்தைிருக்ெி்்ன்...

ே�றறபே்ட பவண்்டொம் – �ொயொகபபேொகும் தேண், �ொன 
கரபேைொனல� அறிவ�றகுமுன சிறிய அளவில் ைது 
அருந�ியிருந�ொல் குழநல�க்கு ஆேத்து ஏறேடும் அேொயம் 
குலறந� அளபவ இருக்க வொய்பபுள்ளது எனறு �றபேொல�ய 
ஆ�ொரஙகள் த�ொிவிபே�ொகத் ப�ொனறுகிறது. 

உஙகளுக்குக் கவலை ஏதுைிருந�ொல்,  உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவொி்டம் பேசுஙகள் அல்ைது ’�ொய்பேொதுகொப’லே 
(MotherSafe) (02) 9382 6539 எனற எண்ணிபைொ (சிடனி 
தேருநகரப ேகு�ி) அல்ைது 1800 647 848 எனற எண்ணிபைொ 
(கட்டணம் கில்டயொது) த�ொ்டரபு தகொள்ளவும். 

சடடவி்ைாதைமா� ்போ்தை 
மருநதுெள்

கரபேகொைத்�ில் எடுக்கபேடும் தேரும்ேொைொன பேொல� 
ைருநதுகள் நஞ்சுக்தகொடி வழியொக குழநல�க்குச் தசனறல்டயும். 
கஞ்சொ, ஸ்பீடு, ஐஸ், பகொக்லகன, தஹரொயின, எக்ஸ்்டசி அல்ைது 
எல்.எஸ்.டி. பேொனற சட்டவிபரொ�ைொன பேொல� ைருநதுகளில் 
உண்லையில் எனன இருக்கிறது எனேல� அறிநதுதகொள்வது 
கடினம். அவறறில் ஒனறுக்கு பைறேட்ட வலகயொன பேொல� 
ைருநது இருக்கைொம், ைறறும்/அல்ைது ைறற தேொருடகபளொடு 
கைக்கபேடடிருக்கைொம். இ�னொல் அலவ எனன விலளவுகலள 
கரபேத்�ிறபகொ அல்ைது வளரும் குழநல�க்பகொ ஏறேடுத்தும் 
எனேது த�ொியொது. ஆனொல் அலவ உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் சிக்கல்கலள அ�ிகொிக்கும் அேொயம் உள்ளது 
எனேல� நொம் அறிபவொம்.

ஒனறிறகும் பைறேட்ட பேொல�ைருநல�ப ேயனேடுத்துவதும், 
அத்து்டன ைது அருநதுவதும் கவலை �ரக்௯டியது, ஏதனனறொல், 
இ�னொல் கரபேத்�ிறபகொ அல்ைது குழநல�க்பகொ ஏறேடும் 
விலளவுகள் இதுவலர அறியபே்டவில்லை. பகொக்லகன, ஸ்பீடு 
ைறறும் ஹிரொய்ன உடே்ட சிை பேொல� ைருநதுகலளத் 
த�ொ்டரநது ேயனேடுத்துவது ேிறந� குழநல�க்கு ஒட்டொைல் 
சுருஙகிக் தகொள்ளும் அறிகுறிகலள (withdrawal symptoms) 
ஏறேடுத்�ைொம்.

கரபேகொைத்�ில் பேொல� ைருநதுகள் – நைக்குத் த�ொிந�லவ 
எலவ எனற அட்டவலண (ேினவரும் ேக்கத்�ில் உள்ளது) �ொய் 
ைறறும் அவளது வளரும் குழநல�யின பைல் பேொல� ைருந�ின 
ேயனேொடடினொல் ஏறேடும் அறியபேட்ட விலளவுகள் 
சிைவறலறப ேடடியலிடுகிறது.  

ஒரு கரபேிணிப தேண்ணுக்குப ேொதுகொபேொன த�ொிவு எந� 
பேொல� ைருநதுகலளயும் ேயனேடுத்�ொைல் இருபேது�ொன. 
சட்டவிபரொ�ைொன பேொல� ைருநதுகலளபயொ அல்ைது ஊக்க 
ைருநதுகலளபயொ உ்டலில் தசலுத்�ியிருபேவரகள் தஹேல்டடிஸ் 
’சி’ ைறறும் தஹேல்டடிஸ் ’ேி’ பேொனற லவரஸ்களொல் 
ேொ�ிக்கபேடும் அேொயத்துக்கு உள்ளொகிறொரகள். நீஙகள் பேொல� 
ைருநதுகள் ேயனேடுத்�ிக்தகொண்டு இருந�ொல், கரபேகொைப 
ேரொைொிபேில் உஙகள் த�ொிவுகலள உஙகள் ைருத்துவொி்டபைொ 
அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டபைொ கைநதுலரயொ்ட உ்டனடியொக 
அவரகளி்டம் பேசுஙகள்.

நான் ெர்பபேமா�்தை அ்ிவதைற்குமுன் ்போ்தை மருநதுெ்ள 
எடுத்தைிருநதைால் என்� ஆகும்?

நீஙகள் கரபேைொனல� அறிவ�றகுமுன பேொல� ைருநதுகலள 
எடுத்�ிருந�ொல்,  ே�றறபே்டொைல் இருபேது அவசியம். உஙகள் 
ைருத்துவச்சி, ைருத்துவொி்டம் பேசுஙகள் அல்ைது 
’�ொய்பேொதுகொப’லே (MotherSafe) (02) 9382 6539 எனற 
எண்ணிபைொ (சிடனி) அல்ைது 1800 647 848 எனற எண்ணிபைொ 
(கட்டணம் கில்டயொது) த�ொ்டரபு தகொள்ளவும்.

ெர்பபேொ�த்தைில் கமத்தை்டான் மற்றும் பயூபகை்�ார்ஃபேின்

நீஙகள் தஹரொயின அல்ைது ைறற ஓேியம் வலக  பேொல� 
ைருநதுகலளப ேயனேடுத்�ினொல், அவறறுக்குப ே�ிைொக 
தை�ப்டொன �ிட்டத்துக்கு ைொற உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் பேசுஙகள். தஹரொயினுக்குப ே�ிைொக 
தைத்�ப்டொன அல்ைது பயூபதரபனொரஃேின ேயனேடுத்துவது:
• உஙகள் ைறறும் உஙகள் குழநல�யின உ்டல்நைத்ல� 

பைம்ேடுத்துகிறது
• உஙகள் குழநல�க்கு ஏறேடும் அேொயத்ல�க் குலறக்கிறது
• கரபேகொை சிக்கல்கள் ஏறேடும் அேொயத்ல�க் குலறக்கிறது
• பேொல� ைருநதுப ேயனேொடல்டயும், வொழக்லக முலறலயயும் 

உ�வுகிறது.

மது -  ெர்பபேொ�த்தைின்்போது 
குடிபபேதைற்கெ�ப 
போதுொபபோ� அளவு என்று 
எதுவும் உண்டா?
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ெர்பபேொ�த்தைின்்போது மருநதுெள் – நமக்குத் கதைாிநதை்வ

மருநது அது எவ்வாறு ெர்பபேத்்தைப போதைிக்ெி்து?

தேனப்ொல்டயொத்லேனஸ்
(பவலியம், நொரைிப்ொன, 
தசரபேக்ஸ், ஹிபபனொப்டொம், 
த்னொக்ஸ், த்டபைஸ்)

• இந� ைருநதுகள் நஞ்சுக்தகொடித் �ல்டலயக் க்டநதுதசனறு, குழநல�யின 
வளரச்சிலயயும், முனபனறறத்ல�யும் ேொ�ிக்கக்௯டும்

• பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�களுக்கு அலவ ைறறவரகளி்டம் ஒட்டொைல் இருக்கும் 
அறிகுறிகலள ஏறேடுத்�க்௯டும்.

• உஙகளுக்கு தேனப்ொ்டயொத்லேன ேொிநதுலரக்கபேடடிருந�ொல், நீஙகள் 
கருத்�ொிந�ிருந�ொல் அல்ைது கருத்�ொிக்கத் �ிட்டைிடடிருந�ொல் உஙகள் ைருத்துவொி்டம் 
அல�பேறறி பேசுவது அவசியைொகும்.

• இத்�லகய ைருநதுகளும் �ொயி்டைிருநது குழநல�க்குத் �ொய்பேொல் மூைம் தசல்கிறது. 
குழநல�யின உ்டல் இத்�லகய ைருநதுகலள உ்டனடியொகப ே�பேடுத்� முடியொது 
அத்து்டன அலவ அ�ிக அளவில் பசரநது வி்டக்௯டும்.

கஞ்சொ
(ேொட, ப்டொப, கஞ்சொ, புல், கலள)

• புலகயிலையு்டன கஞ்சொலவக் கைநது புலகத்�ொல் நீஙகள் கொரேன பைொனொக்ல்ல்டயும் 
அத்து்டன குழநல�க்கு ேிரச்சிலனகலள உருவொக்கக் ௯டிய ேிற ஆேத்�ொன 
இரசொயனஙகலளயும் உள்ளிழுக்கிறீரகள்.

• குழநல� குலறவொன எல்டயு்டன குலறைொ�த்�ில் ேிறக்கும் அேொயத்ல� இது 
அ�ிகொிக்கிறது.

பகொதகய்ன •  பகொதகய்லனப ேயனேடுத்�ினொல் கருச்சில�வு ைறறும் குழநல� இறநது ேிறக்கும் 
அேொயம் அ�ிகொிக்கிறது.

• அது �ொயின கருபலேயிலுள்ள இரத்� நொளஙகலளயும், குழநல�யின 
இரத்�நொளஙகலளயும் குறுகச்தசய்து குழநல�யின இரத்� ஓட்டத்ல�க் குலறக்கிறது. 
அ�னமூைம் வளரச்சி சம்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகலள உருவொக்குகிறது. அத்து்டன அது 
நஞ்சுக்தகொடிலய கருபலேயிலிருநது ேிொித்துவி்டக் ௯டும்.

தை�ொம்ஃேித்டலைனஸ்
(ஸ்பீடு, ஐஸ், தைத் ேடிகம்)

•  தை�ொம்ஃேித்டலைனஸ் �ொய் ைறறும் வளரும் குழநல�யின இ�யத் துடிபலே 
அ�ிகொிக்கிறது.

• பகொதகய்ன பேொை இந� ைருநதுகள் குழநல�யின இரத்� நொளஙகலளக் குறுகச்தசய்து 
வளரச்சி சம்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகலள உருவொக்குகிறது. அத்து்டன அது 
நஞ்சுக்தகொடிலய கருபலேயிலிருநது ேிொித்துவி்டக் ௯டும்.

• சிகதரடடுகலளப புலகத்�ல் குழநல�யின இரத்� நொளஙகளில் ஸ்பீடு பேொனற 
பேொல�ைருந�ின விலளவுகலள அ�ிகொிக்கக்௯டும். 

• கரபேக்கொைத்�ினபேொது இரத்�பபேொக்கு, சீக்கிரபை ேிரசவைொ�ல், கருச்சில�வு ைறறும் 
கருவிலுள்ள சிசுவிறகுக் குலறேொடுகள் ஏறேடும் அேொய அ�ிகொிபபு ஆகியவறறு்டன இந� 
ைருநதுகள் சம்ேந�பேடடுள்ளன.

எக்ஸ்்டஸி
(ஈ, எக்ஸ்.டி.ஸி., எக்ஸ்)

• எக்ஸ்்டஸி இரத்� அழுத்�த்ல�யும், உ்டல் தவபேநிலைலயயும் அ�ிகொிக்கிறது. இது 
கரபேகொைச் சிக்கல்கலளயும், குழநல�களுக்கொன ேிரச்சிலனகலளயும் உருவொக்கக்௯டும். 

• கரபேகொைத்�ினபேொது இவவலகயொன ைருநதுகள் �ொை�ைொன வளரச்சி ைறறும் 
நுண்ணிய குலறேொடுகளு்டன சம்ேந�பேடடுள்ளன. 

ஓேிய வலகப பேொல� ைருநதுகள்
(தஹரொயின, ைொரஃேின, தேத்�டின, 
பகொத்டய்ன, ஆக்ஸிபகொ்டன, 
தை�ப்டொன, டரைப்டொல்)

• கரபேகொைத்�ினபேொது ஓேியப ேயனேொ்டொனது கருச்சில�வு, குலறைொ�ப ேிரசவம், 
குழநல� இறநது ேிறத்�ல், குலறந� ேிறபபு எல்ட ைறறும் உ்டனடி சிசு ைரண பநொய்க்குறி 
(SIDS) பேொனறலவ ஏறேடும் அேொயத்�ிலன அ�ிகொிக்கிறது.
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மருநதுெள் மற்றும் ெர்பபேத்்தைப 
பேற்்ிய ்ம�தைிெ உதைவி மற்றும் 
தைெவல்ெ்ள எங்ெ கபேறுவது:

�ொய்ேொதுகொபலே (02) 9382 6539 (சிடனி 
தேருநகரப ேகு�ி) எனற எண்ணிபைொ அல்ைது 
1800 647 848 (ேிரொந�ிய நியூ சவுத் பவல்ஸ்) 
எனற எண்ணிபைொ த�ொ்டரபு தகொள்ளுஙகள். 
‘�ொய்ேொதுகொபபு’ கொலை 9 ைணி மு�ல் ைொலை 5 
ைணி வலர �ிஙகள்கிழலை மு�ல் 
தவள்ளிக்கிழலை வலர (தேொது விடுமுலற 
நொடகள் நீஙகைொக) இயஙகும். நீஙகள் 
�ொய்ேொதுகொபலே இலணயத்�ில் www.
mothersafe.org.au எனற வலைத்�ளத்�ிலும் 
கொணைொம். 

‘ைது ைறறும் பேொல�ைருநது �கவல் பசலவ’ 
(ADIS): பேொல�ைருநது அல்ைது ைது 
சம்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகளில் உ�வி அல்ைது 
பேொல�ைருநது அல்ைது ைது ேறறிய 
�கவல்களுக்கு உ�வி பவண்டுபவொரக்கு 24 ைணி 
பநரத் த�ொலைபேசி இலணபபு உண்டு. 
த�ொலைபேசி: (02) 9361 8000 அல்ைது 1800 422 
5999 (ேிரொந�ிய நியூ சவுத் பவல்ஸ்). 

ேை பநொய்த்த�ொறறுகள் –சொ�ொரண ெைப�ொஷம் பேொனறலவ-
கரபேத்�ில் ேிரச்சிலனகலள உருவொக்கொைல் இருந�ொலும், சிை 
குழநல�களுக்குப ேரவி  �ீஙகு விலளவிக்கக்௯டும். ேினவரும் 
ேக்கஙகளில் வரும் அட்டவலணயில்  உள்ள 
பநொய்த்த�ொறறுகளில் ஒனலற நீஙகள் தகொண்டிருபே�றகொன 
வொய்பேிருந�ொல் உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்�வொி்டம் 
தசொல்ைவும்.

ேொல்விலன பநொய்கள் (STI) சிை உஙகள் கரபேத்ல�பயொ அல்ைது 
உஙகள் குழநல�லயபயொ ேொ�ிக்கக்௯டும். ேொல்விலன பநொய்கள் 
நீஙகள் அறியொைபை உஙகளுக்கு இருக்கக்௯டிய சொத்�ியமுண்டு 
- சிை பநொய்த்த�ொறறுகளுக்கு அறிகுறிகள் கில்டயொது. 
ேொல்விலன பநொய்கலளப ேறறி உஙகளுக்கு பைை�ிக 
விவரஙகபளொ அல்ைது உ�விபயொ ப�லவபேட்டொல், இைவச 
ைறறும் இரகசிய பசலவகலள வழஙகும் சிடனி  ேொலியல் 
சுகொ�ொர லையத்ல� 1800 451 624 எனற எண்ணில் (கட்டணம் 
கில்டயொது) த�ொ்டரபு தகொள்ளவும். அல்ைது www.sshc.org.au 
எனற இலணய�ளத்துக்குச் தசல்ைவும். 

ொஃகபேய்�ில் ெவ�மாய் இருஙெள்
‘கொஃதேய்ன’ எனேது கொேி, ப�நீர, சொக்பைட ைறறும் (பகொைொ 
ைறறும் சக்�ியளிக்கும் ேொனஙகள் பேொனற) ேிற ேொனஙகளில் 
உள்ள கிளரச்சியூடடும்  ைருந�ொகும். ைிக அ�ிகைொன கொஃதேய்ன 
கருச்சில�வு ைறறும்  குழநல�கள் �ஙகொைல் பேொவது பேொனற 
அேொயஙகலள அ�ிகொிக்கைொம் எனற ஆ�ஙகம் உண்டு. குலறந� 
அளவு மு�ல் ைி�ைொன அளவிைொன கொஃதேய்ன அேொயத்ல� 
அ�ிகொிக்கொது எனறு சிை ஆய்வுகள் த�ொிவித்�பேொ�ிலும், 
குறிபேொக புலகேிடிக்கும் அல்ைது ைது அருநதும் தேண்களுக்கு 
ஒரு நொலளக்கு 300 ைி.கி. கொஃதேய்ன கொரணைொக அ�ிக அளவு 
அேொயம் உள்ளது என ைறற ஆய்வுகள் த�ொிவிக்கினறன. 
ேொதுகொபேொக இருக்க, கரபேகொைத்�ில் கொஃதேய்ன �ினமும் 200 
ைி.கிரொமுக்கு ைிகொைல் இருக்க பவண்டும். 

200 ைி.கி. எனேது 
• 2 பகொபலேகள் அலரக்கபேட்ட கொேி  

(250 ைி.லி.பகொபலே ஒனறுக்கு 100 ைி.கி.) அல்ைது
• 2 ½ பகொபலேகள் இனஸ்்டனட கொேி 

(250 ைி.லி.பகொபலே ஒனறுக்கு 75 ைி.கி.) அல்ைது
• 4 பகொபலேகள் நடுத்�ர வலகத் ப�நீர 

(250 ைி.லி.பகொபலே ஒனறுக்கு 50 ைி.கி.) அல்ைது
• 4 பகொபலேகள் தகொக்பகொ அல்ைது ஹொட சொக்பைட 

(250 ைி.லி.பகொபலே ஒனறுக்கு 50 ைி.கி.) அல்ைது
• 6 பகொபலேகள் பகொைொ (250 ைி.லி.பகொபலே ஒனறுக்கு 35 

ைி.கி.)

சிை குளிரேொனஙகளில் உள்ள கொஃதேய்னின அளவு 
ைொறுே்டைொம். ஆகபவ அ�ிலிருக்கும் விவரச்சீடல்டப ேொரக்கவும். 
சிை குளிரேொனஙகள் குரொனொ எனபேடும் கொஃதேய்ன அ்டஙகிய 
தசடிச்சொறு தகொண்டிருக்கும். கரபேத்�ில் குரொனொவின 
விலளவுகள் எனன எனேது அறியபே்டவில்லை.

உஙெ்ள அல்�து உஙெள் 
குழந்தை்யப போதைிக்கும் 
்நாய்த்கதைாற்றுெள்
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ெர்பபேத்தைில் ்நாய்த்கதைாற்றுெள்

்நாய்த்கதைாற்று அது எவ்வாறு பேைவுெி்து ்நாய்க்ொ� அ்ிகு்ிெள் குழந்தை மீதைா� தைாக்ெம் நீஙெள் அ்ிநதுகொள்ள ்வண்டியது

தேரடூஸிஸ் (கக்குவொன 
இருைல்)

ேொ�ிக்கபேட்டவரு்டன தநருஙகிய த�ொ்டரபு – 
இருைல் அல்ைது தும்ைல் மூைம் ேரவும் 
நீரத்�ிவலைகள் பநொலயப ேரபபுகினறன. இந� 
நீரத்�ிவலைகள் கொறறிபைொ, ேயனேடுத்�பேட்ட 
லகக்குடல்டகளிபைொ அல்ைது அந� நேர த�ொட்ட 
இ்டஙகளிபைொ இருக்கக்௯டும்.

ைி�ைொன கொய்ச்சல், அல்டேட்ட அல்ைது 
ஒழுகும் மூக்கு, அச�ி ைறறும் இருைல் 
ஆகியலவ இ�ில் அ்டஙகும். இல்டவி்டொ� 
இருைலு்டன மூச்சுத் �ிணறலும் பசரநது 
“வறடடு” ஒலிலய ஏறேடுத்துவது இ�ன 
தேொதுவொன அம்சைொகும்.

இது குழநல�களின உயிருக்கு ஆேத்�ொன 
பநொய்த்த�ொறறொக இருக்கக்௯டும். பு�ி�ொய்ப 
ேிறந� சிை குழநல�களுக்கு இருைல் இல்ைொைபை 
இருக்கைொம், ஆனொல் மூச்சல்டத்து உ்டல் 
நீைம்ேொொிக்கக்௯டும். சிை குழநல�களுக்கு 
உணவு உடதகொள்வ�ில் சிரைஙகள் இருக்கும் 
ைறறும் த�ொண்ல்டயில் அல்டத்துக் தகொண்டு 
�ிணறல் ஏறே்டக்௯டும் அல்ைது 
வொந�ிதயடுக்கக்௯டும்.

குழநல�களுக்கு 6-ஆவது வொரம், 4 ைறறும் 6-ஆவது ைொ�த்�ில் �டுபபூசி பேொ்ட 
பவண்டிய�ிருக்கும். �ொய்க்கு ஒவதவொரு கரபேத்�ின மூனறொம் மும்ைொ�த்�ில் 
(ஏறக்குலறய 28-ஆவது வொரத்�ில்) கக்குவொன பநொய் எ�ிரபபுக்கொகக் கக்குவொன 
�டுபபூசி கட்டொயம் பேொ்ட பவண்டும்.  ஏதனனறொல், அவரது உ்டலில் 
உருவொகும் பநொய் எ�ிரபபுப தேொருடகள் நஞ்சுக்தகொடி வழியொக அவர 
குழநல�க்குச்  தசனறுவிடும். குழநல� �டுபபூசி பேொடுவ�றகொன வயது 
வரும்வலர இது குழநல�க்குப ேொதுகொபலே அளிக்கிறது. உஙகளுல்டய ைறற 
குழநல�களுக்குக் கக்குவொன இருைலுக்குத் �டுபபூசி பேொடுவதும் அவசியைொகும்.

சளிக்கொய்ச்சல் (ஃபளு) பைற௯றியேடி கொய்ச்சல் ைறறும் குளிர ெஸுரம், இருைல், 
த�ொண்ல்டப புண், மூக்கு ஒழுகல், பசொரவொக 
உணர�ல், �லசவலி, மூடடு வலிகள் ைறறும் 
�லைவலி பேொனறலவ இ�றபக உொித்�ொன 
பநொய் அறிகுறிகளில் அ்டஙகும்.
பநொய் அறிகுறிகள் கடுலையொனொல் அல்ைது 
உஙகளுக்கு மூச்சுத் �ிணறல், தநஞ்சுவலி, 
குழபேம், �ிடீர �லைச்சுறறல் அல்ைது வி்டொ� 
வொந�ி இருந�ொல் உ்டனடியொக ைருத்துவ 
ஆபைொசலனலய நொடுஙகள்.

இது கரபேத்�ில் கருச்சில�வு அல்ைது 
குலறபேிரசவம் பேொனற ேிற சிக்கல்கலள 
ஏறேடுத்�க்கூடும். 
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�கலளத் த�ொறறும் 
பநொயொனது கடுலையொன உ்டல்நைக்குலறலவ 
ஏறேடுத்�க்கூடும்.

சளிக்கொய்ச்சல் எனேது கடுலையொகப ேரவக்௯டிய சுவொச பநொயொகும். ஒவதவொரு 
வரு்டமும் சளிக்கொய்ச்சல் ேரவும் கொைத்துக்கு முனபே �டுபபூசி பேொடடுக் 
தகொள்வது அவசியைொகும். ஏதனனறொல் வரபபேொகும் சளிக்கொய்ச்சல் கொைத்�ில் 
அது எந� வலக எனக் கணித்து அ�றகு ஏறறைொ�ிொி ஒரு பு�ிய �டுபபூசி 
�யொொிக்கபேடும். அந� �டுபபூசி அலனத்து கரபேிணிப தேண்களுக்கு இைவசம். 
அத்து்டன கரபேகொைத்�ிலும், �ொய்ேொலூடடும் பேொதும்,  எந� பநரமும் 
ேயனேடுத்�ப ேொதுகொபேொனது என இது கரு�பேடுகிறது. இருபேினும் 
முடல்டக்கு ஒவவொலை அல்ைது ைிலக உணர�ிறன உள்ள தேண்கள் சிறபபு 
ைருத்துவொின ஆபைொசலனலயப தேறபவண்டும்.
�டுபபூசி பேொ்டபேட்ட தேண்களுக்கு, பநொய் எ�ிரபபுபதேொருடகள் 
நஞ்சுக்தகொடிலயக் க்டநது தசல்வ�னொல், ேிறக்கும் குழநல�களுக்கு  அலவ 
உயரந� அளவில் உள்ளன. இது அவரகளுக்கு ேிறந� ஆரம்ே கொைக் கட்டத்�ில் 
ேொதுகொபபு தகொடுக்கினறது.

ரூதேல்ைொ (தெரைன 
�ட்டம்லை)

பைற௯றியேடி இ�ில் சிறு தகொபபுளஙகள், பைசொன 
கொய்ச்சல், மூக்கு ஒழுகல், த�ொண்ல்டப புண், 
வலியு்டன கூடிய வீஙகிய சுரபேிகள் ைறறும் 
வலியு்டன கூடிய மூடடுவலி பேொனறலவ 
அ்டஙகக்௯டும்.

இது கருச்சில�வு ைறறும் அறிவொறறல் 
குலறேொடு ைறறும் ேொரலவ, தசவிபபுைன ைறறும் 
இ�யம் சம்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகள் உள்ளிட்ட 
கடுலையொன ேிறபபுக் குலறேொடுகள் 
பேொனறவறலற ஏறேடுத்�க்௯டும்.

(உஙகளுக்கு �டுபபூசி பேொ்டபேடடிருந�ொலும் ௯்ட) கருத்�ொிபே�றகு முன 
உஙகள் பநொய் எ�ிரபபுச் சக்�ிலய பசொ�லன தசய்து ேொரத்துக் தகொள்வது ைிகச் 
சிறந�து. நீஙகள் கரபேைொகும் முன �ட்டம்லைக்கொக �டுபபூசி 
பேொடடுக்தகொள்ளைொம் (ஆனொல் நீஙகள் ஏறகனபவ கருத்�ொிந�ிருந�ொல் அது 
கூ்டொது). நீஙகள் �ட்டம்லையொல் ேொ�ிக்கபேட்டவொி்டம் த�ொ்டரபு ஏதும் 
லவத்�ிருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சி யி்டம் பேசுஙகள்.

சினனம்லை (பவொித்ல்ைொ) பைற௯றியேடி �ிடீதரனத் த�ொ்டஙகிய சிறு கொய்ச்சல். மூக்கு 
ஒழுகல்,  சுகவீனம் பேொனற தேொதுவொன 
உணரவு, சிறு கடடிகளொய்த் த�ொ்டஙகி 
தகொபபுளஙகளொய் ைொறி இறு�ியில் 
தேொருக்கொகும் ப�ொல் அழறசி. 

இது ேிறபபுக் குலறேொடுகலளயும் ைறறும் 
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�களுக்கு சினனம்லை 
பநொய்த்த�ொறலறயும் ஏறேடுத்�க்௯டும்.

ஆஸ்�ிபரலியொவிலுள்ள தேரும்ேொைொன தேண்களுக்கு சினனம்லைக்கொன 
எ�ிரபபு சக்�ி  இருக்கும். நீஙகள் கரபேைொகும் முன சினனம்லைக்கொக �டுபபூசி 
பேொடடுக்தகொள்ளைொம் (ஆனொல் நீஙகள் ஏறகனபவ கருத்�ொிந�ிருந�ொல் அது 
கூ்டொது). நீஙகள் சினனம்லையொல் ேொ�ிக்கபேட்டவொி்டம் த�ொ்டரபு  ஏதும் 
லவத்�ிருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் பேசுஙகள்.

தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ இரத்�ம் ைறறும் உ்டல் �ிரவஙகளில் வொழும் 
நுண்ணுயிொிகளொல் இந� பநொய் உருவொகிறது. 
இது உ்டலுறவினொலும், ஊசிகலளப ேகிரநது 
தகொள்வ�ின மூைமும், சுத்�ம் தசய்யபே்டொ� உ்டல் 
ஓவியத்�ினொலும் (ேச்லச குத்து�ல்) ேரவக்௯டும், 
அல்ைது ேிரசவத்�ினபேொது குழநல�க்குப 
ேரவக்௯டும். 

தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ நுண்ணுயிொிகலளச் சுைநது 
தகொண்டிருக்கும் ேைருக்கு பநொய் அறிகுறிகள் 
இருக்கொது. ஆயினும் அவரகள் 
ைறறவரகளுக்கு பநொலயப ேரபேமுடியும். 
பநொய் அறிகுறிகளில் ப�ொலும், கண்களில் 
உள்ள தவண்லைப ேகு�ியும் ைஞ்சள் நிறைொக 
ைொறு�ல் (ைஞ்சள் கொைொலை), அ்டரத்�ியொன 
நிறத்�ில் சிறுநீர ைறறும் தவளுத்� ைைம், 
கொய்ச்சல், ேசியினலை, பசொரவொக உணர�ல், 
மூடடுவலி ஆகியலவ அ்டஙகும்.

ேிரசவத்�ினபேொது குழநல�க்கு 
பநொய்த்த�ொறலறப ேரபே முடியும்.
சிகிச்லச அளிக்கபே்டொவிடில், அது கல்லீரல் 
பச�ம் அல்ைது கல்லீரல் புறறுபநொய் பேொனற 
கடுலையொன சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகளுக்கு 
இடடுச்தசல்ைக்கூடும்.

கரபேத்�ினபேொது, தேண்களுக்கு தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ ேொிபசொ�லன 
தசய்யபேடும். நியூ சவுத் பவல்ஸில் ேிறக்கும் எல்ைொக் குழநல�களுக்கும் அலவ 
ேிறந�ேின இைவச தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ ைருத்துவைலனயில் பேொ்டபேடும். 
தேொதுவொக இது தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ - யில் இருநது குழநல�லயப ேொதுகொக்க 
உ�வுகிறது. �ொய்க்கு தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ இருந�ொல், இது குழநல�லய 
பநொய்த்த�ொறறில் இருநது ேொதுகொக்க உ�வுகிறது. �ொய்க்கு தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ 
இருந�ொல், குழநல�லய ேொதுகொக்க உ�வும்தேொருடடு, ௯டு�ல் �டுபபூசி 
குழநல�க்குப பேொ்டபேடும்.
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ெர்பபேத்தைில் ்நாய்த்கதைாற்றுெள்

்நாய்த்கதைாற்று அது எவ்வாறு பேைவுெி்து ்நாய்க்ொ� அ்ிகு்ிெள் குழந்தை மீதைா� தைாக்ெம் நீஙெள் அ்ிநதுகொள்ள ்வண்டியது

தேரடூஸிஸ் (கக்குவொன 
இருைல்)

ேொ�ிக்கபேட்டவரு்டன தநருஙகிய த�ொ்டரபு – 
இருைல் அல்ைது தும்ைல் மூைம் ேரவும் 
நீரத்�ிவலைகள் பநொலயப ேரபபுகினறன. இந� 
நீரத்�ிவலைகள் கொறறிபைொ, ேயனேடுத்�பேட்ட 
லகக்குடல்டகளிபைொ அல்ைது அந� நேர த�ொட்ட 
இ்டஙகளிபைொ இருக்கக்௯டும்.

ைி�ைொன கொய்ச்சல், அல்டேட்ட அல்ைது 
ஒழுகும் மூக்கு, அச�ி ைறறும் இருைல் 
ஆகியலவ இ�ில் அ்டஙகும். இல்டவி்டொ� 
இருைலு்டன மூச்சுத் �ிணறலும் பசரநது 
“வறடடு” ஒலிலய ஏறேடுத்துவது இ�ன 
தேொதுவொன அம்சைொகும்.

இது குழநல�களின உயிருக்கு ஆேத்�ொன 
பநொய்த்த�ொறறொக இருக்கக்௯டும். பு�ி�ொய்ப 
ேிறந� சிை குழநல�களுக்கு இருைல் இல்ைொைபை 
இருக்கைொம், ஆனொல் மூச்சல்டத்து உ்டல் 
நீைம்ேொொிக்கக்௯டும். சிை குழநல�களுக்கு 
உணவு உடதகொள்வ�ில் சிரைஙகள் இருக்கும் 
ைறறும் த�ொண்ல்டயில் அல்டத்துக் தகொண்டு 
�ிணறல் ஏறே்டக்௯டும் அல்ைது 
வொந�ிதயடுக்கக்௯டும்.

குழநல�களுக்கு 6-ஆவது வொரம், 4 ைறறும் 6-ஆவது ைொ�த்�ில் �டுபபூசி பேொ்ட 
பவண்டிய�ிருக்கும். �ொய்க்கு ஒவதவொரு கரபேத்�ின மூனறொம் மும்ைொ�த்�ில் 
(ஏறக்குலறய 28-ஆவது வொரத்�ில்) கக்குவொன பநொய் எ�ிரபபுக்கொகக் கக்குவொன 
�டுபபூசி கட்டொயம் பேொ்ட பவண்டும்.  ஏதனனறொல், அவரது உ்டலில் 
உருவொகும் பநொய் எ�ிரபபுப தேொருடகள் நஞ்சுக்தகொடி வழியொக அவர 
குழநல�க்குச்  தசனறுவிடும். குழநல� �டுபபூசி பேொடுவ�றகொன வயது 
வரும்வலர இது குழநல�க்குப ேொதுகொபலே அளிக்கிறது. உஙகளுல்டய ைறற 
குழநல�களுக்குக் கக்குவொன இருைலுக்குத் �டுபபூசி பேொடுவதும் அவசியைொகும்.

சளிக்கொய்ச்சல் (ஃபளு) பைற௯றியேடி கொய்ச்சல் ைறறும் குளிர ெஸுரம், இருைல், 
த�ொண்ல்டப புண், மூக்கு ஒழுகல், பசொரவொக 
உணர�ல், �லசவலி, மூடடு வலிகள் ைறறும் 
�லைவலி பேொனறலவ இ�றபக உொித்�ொன 
பநொய் அறிகுறிகளில் அ்டஙகும்.
பநொய் அறிகுறிகள் கடுலையொனொல் அல்ைது 
உஙகளுக்கு மூச்சுத் �ிணறல், தநஞ்சுவலி, 
குழபேம், �ிடீர �லைச்சுறறல் அல்ைது வி்டொ� 
வொந�ி இருந�ொல் உ்டனடியொக ைருத்துவ 
ஆபைொசலனலய நொடுஙகள்.

இது கரபேத்�ில் கருச்சில�வு அல்ைது 
குலறபேிரசவம் பேொனற ேிற சிக்கல்கலள 
ஏறேடுத்�க்கூடும். 
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�கலளத் த�ொறறும் 
பநொயொனது கடுலையொன உ்டல்நைக்குலறலவ 
ஏறேடுத்�க்கூடும்.

சளிக்கொய்ச்சல் எனேது கடுலையொகப ேரவக்௯டிய சுவொச பநொயொகும். ஒவதவொரு 
வரு்டமும் சளிக்கொய்ச்சல் ேரவும் கொைத்துக்கு முனபே �டுபபூசி பேொடடுக் 
தகொள்வது அவசியைொகும். ஏதனனறொல் வரபபேொகும் சளிக்கொய்ச்சல் கொைத்�ில் 
அது எந� வலக எனக் கணித்து அ�றகு ஏறறைொ�ிொி ஒரு பு�ிய �டுபபூசி 
�யொொிக்கபேடும். அந� �டுபபூசி அலனத்து கரபேிணிப தேண்களுக்கு இைவசம். 
அத்து்டன கரபேகொைத்�ிலும், �ொய்ேொலூடடும் பேொதும்,  எந� பநரமும் 
ேயனேடுத்�ப ேொதுகொபேொனது என இது கரு�பேடுகிறது. இருபேினும் 
முடல்டக்கு ஒவவொலை அல்ைது ைிலக உணர�ிறன உள்ள தேண்கள் சிறபபு 
ைருத்துவொின ஆபைொசலனலயப தேறபவண்டும்.
�டுபபூசி பேொ்டபேட்ட தேண்களுக்கு, பநொய் எ�ிரபபுபதேொருடகள் 
நஞ்சுக்தகொடிலயக் க்டநது தசல்வ�னொல், ேிறக்கும் குழநல�களுக்கு  அலவ 
உயரந� அளவில் உள்ளன. இது அவரகளுக்கு ேிறந� ஆரம்ே கொைக் கட்டத்�ில் 
ேொதுகொபபு தகொடுக்கினறது.

ரூதேல்ைொ (தெரைன 
�ட்டம்லை)

பைற௯றியேடி இ�ில் சிறு தகொபபுளஙகள், பைசொன 
கொய்ச்சல், மூக்கு ஒழுகல், த�ொண்ல்டப புண், 
வலியு்டன கூடிய வீஙகிய சுரபேிகள் ைறறும் 
வலியு்டன கூடிய மூடடுவலி பேொனறலவ 
அ்டஙகக்௯டும்.

இது கருச்சில�வு ைறறும் அறிவொறறல் 
குலறேொடு ைறறும் ேொரலவ, தசவிபபுைன ைறறும் 
இ�யம் சம்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகள் உள்ளிட்ட 
கடுலையொன ேிறபபுக் குலறேொடுகள் 
பேொனறவறலற ஏறேடுத்�க்௯டும்.

(உஙகளுக்கு �டுபபூசி பேொ்டபேடடிருந�ொலும் ௯்ட) கருத்�ொிபே�றகு முன 
உஙகள் பநொய் எ�ிரபபுச் சக்�ிலய பசொ�லன தசய்து ேொரத்துக் தகொள்வது ைிகச் 
சிறந�து. நீஙகள் கரபேைொகும் முன �ட்டம்லைக்கொக �டுபபூசி 
பேொடடுக்தகொள்ளைொம் (ஆனொல் நீஙகள் ஏறகனபவ கருத்�ொிந�ிருந�ொல் அது 
கூ்டொது). நீஙகள் �ட்டம்லையொல் ேொ�ிக்கபேட்டவொி்டம் த�ொ்டரபு ஏதும் 
லவத்�ிருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சி யி்டம் பேசுஙகள்.

சினனம்லை (பவொித்ல்ைொ) பைற௯றியேடி �ிடீதரனத் த�ொ்டஙகிய சிறு கொய்ச்சல். மூக்கு 
ஒழுகல்,  சுகவீனம் பேொனற தேொதுவொன 
உணரவு, சிறு கடடிகளொய்த் த�ொ்டஙகி 
தகொபபுளஙகளொய் ைொறி இறு�ியில் 
தேொருக்கொகும் ப�ொல் அழறசி. 

இது ேிறபபுக் குலறேொடுகலளயும் ைறறும் 
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�களுக்கு சினனம்லை 
பநொய்த்த�ொறலறயும் ஏறேடுத்�க்௯டும்.

ஆஸ்�ிபரலியொவிலுள்ள தேரும்ேொைொன தேண்களுக்கு சினனம்லைக்கொன 
எ�ிரபபு சக்�ி  இருக்கும். நீஙகள் கரபேைொகும் முன சினனம்லைக்கொக �டுபபூசி 
பேொடடுக்தகொள்ளைொம் (ஆனொல் நீஙகள் ஏறகனபவ கருத்�ொிந�ிருந�ொல் அது 
கூ்டொது). நீஙகள் சினனம்லையொல் ேொ�ிக்கபேட்டவொி்டம் த�ொ்டரபு  ஏதும் 
லவத்�ிருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் பேசுஙகள்.

தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ இரத்�ம் ைறறும் உ்டல் �ிரவஙகளில் வொழும் 
நுண்ணுயிொிகளொல் இந� பநொய் உருவொகிறது. 
இது உ்டலுறவினொலும், ஊசிகலளப ேகிரநது 
தகொள்வ�ின மூைமும், சுத்�ம் தசய்யபே்டொ� உ்டல் 
ஓவியத்�ினொலும் (ேச்லச குத்து�ல்) ேரவக்௯டும், 
அல்ைது ேிரசவத்�ினபேொது குழநல�க்குப 
ேரவக்௯டும். 

தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ நுண்ணுயிொிகலளச் சுைநது 
தகொண்டிருக்கும் ேைருக்கு பநொய் அறிகுறிகள் 
இருக்கொது. ஆயினும் அவரகள் 
ைறறவரகளுக்கு பநொலயப ேரபேமுடியும். 
பநொய் அறிகுறிகளில் ப�ொலும், கண்களில் 
உள்ள தவண்லைப ேகு�ியும் ைஞ்சள் நிறைொக 
ைொறு�ல் (ைஞ்சள் கொைொலை), அ்டரத்�ியொன 
நிறத்�ில் சிறுநீர ைறறும் தவளுத்� ைைம், 
கொய்ச்சல், ேசியினலை, பசொரவொக உணர�ல், 
மூடடுவலி ஆகியலவ அ்டஙகும்.

ேிரசவத்�ினபேொது குழநல�க்கு 
பநொய்த்த�ொறலறப ேரபே முடியும்.
சிகிச்லச அளிக்கபே்டொவிடில், அது கல்லீரல் 
பச�ம் அல்ைது கல்லீரல் புறறுபநொய் பேொனற 
கடுலையொன சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகளுக்கு 
இடடுச்தசல்ைக்கூடும்.

கரபேத்�ினபேொது, தேண்களுக்கு தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ ேொிபசொ�லன 
தசய்யபேடும். நியூ சவுத் பவல்ஸில் ேிறக்கும் எல்ைொக் குழநல�களுக்கும் அலவ 
ேிறந�ேின இைவச தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ ைருத்துவைலனயில் பேொ்டபேடும். 
தேொதுவொக இது தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ - யில் இருநது குழநல�லயப ேொதுகொக்க 
உ�வுகிறது. �ொய்க்கு தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ இருந�ொல், இது குழநல�லய 
பநொய்த்த�ொறறில் இருநது ேொதுகொக்க உ�வுகிறது. �ொய்க்கு தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘ 
இருந�ொல், குழநல�லய ேொதுகொக்க உ�வும்தேொருடடு, ௯டு�ல் �டுபபூசி 
குழநல�க்குப பேொ்டபேடும்.
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்நாய்த்கதைாற்று அது எவ்வாறு பேைவுெி்து ்நாய்க்ொ� அ்ிகு்ிெள் குழந்தை மீதைா� தைாக்ெம் நீஙெள் அ்ிநதுகொள்ள ்வண்டியது

தஹேல்டடிஸ் ‘சி‘ இது இரத்�த்�ில் இருக்கும் நுண்ணியிொி ஒனறினொல் 
ஏறேடும் நொடேட்ட கல்லீரல் பநொய். இது பேொல� 
ைருநல� ஊசிமூைம் உடதசலுத்தும் நேரகலளப 
ேொ�ிக்கிறது. ேொ�ிக்கபேட்ட நேொின இரத்�ம் ைறதறொரு 
வொின இரத்� ஓட்டத்�ில் கைபே�ன மூைம் இது 
ேரவுகிறது. ேகிரநது தகொள்ளபேடும் ஊசிகள் ைறறும் 
பேொல� ைருநதுகலள உடதசலுத்�ப ேயனேடுத்�பேடும் 
ேிற சொ�னஙகள் மூைபைொ அல்ைது சுத்�பேடுத்�பே்டொ� 
உ்டல் ஓவியஙகள் (ேச்லச குத்து�ல்) மூைபைொ இது 
ேரவுகிறது. 1990-ஆம் ஆண்டுக்கு முனனர தேறபேட்ட 
இரத்�ம் அல்ைது இரத்�ப தேொருடகளின மூைம் சிைர 
இந� நுண்ணியிொியினொல் ேொ�ிக்கபேடடிருக்கினறனர.

தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘- க்கு உள்ளல�ப பேொை கரபேத்�ின பேொப�ொ அல்ைது ேிரசவத்�ின பேொப�ொ 
குழநல�க்கு பநொய்த்த�ொறலறப ேரபபும் ஒரு சிறு 
அேொயம் (தஹேல்டடிஸ் ‘சி’ உள்ள �ொய்க்குபேிறந� 
குழநல�களில் 100-க்கு 5) உள்ளது. குழநல�யி்டம் 
உஙகளுக்கு இரத்�த்து்டன இரத்�த்த�ொ்டரபு 
இல்ைொ�வலர (எ.கொ. உஙகள் முலைக்கொம்புகளில் 
தவடிபபுகள் இருநது, குழநல�யின வொயில் 
கீறல்கள் இருந�ொல்) �ொய்பேொலூடடும் பேொது 
குழநல�க்குப ேரவும் வொய்பபுகள் ைிகவும் குலறவு.

உஙகளுக்கு தஹேல்டடிஸ் ‘சி’ ேொ�ிபபு அேொயம் இருந�ொல், ேொிபசொ�லன தசய்து 
தகொள்ளுஙகள். கரபேத்�ில் தஹேல்டடிஸ் ‘சி’ எனேல�ப ேறறிய பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு, தஹேல்டடிஸ் உ�வி த�ொலைபேசி இலணபலே (02) 9332 1599 
அல்ைது 1800 802 990 எனற எண்களில் அலழக்கவும். இது ஒரு இைவச, இரகசிய 
பசலவயொகும்.

எச்.ஐ.வி. ஆரம்ேக் கட்டஙகளில் ேைருக்கு பநொய் அறிகுறிகள் 
எதுவும் இருக்கொது. ேினவரும் கொரணஙகளொல் 
உஙகளுக்கு எச்.ஐ.வி. ேொ�ிபபு இருக்கக்௯டிய அேொயம் 
உண்டு:
• நீஙகள் ேொதுகொபேறற உ்டலுறவு தகொண்டிருந�ொல்
• நீஙகபளொ அல்ைது உஙகள் வொழக்லகத் துலணபயொ 

எச்.ஐ.வி. ைிகச் சொ�ொரணைொக பீடித்�ிருக்கும் சிை 
ஆபேிொிக்க ைறறும் ஆசிய நொடுகள் உடே்ட 
ஏ�ொவத�ொரு நொடடிலிருநது வந�ிருந�ொல்

• நீஙகள் பேொல� ைருநல� உடதசலுத்தும் 
சொ�னத்ல�ப ேகிரநது தகொண்டிருந�ொல் 

• 1980 ைறறும் 1985-க்கு இல்டபேட்ட கொைத்�ில் 
ஆஸ்�ிபரலியொவில் உஙகளுக்கு இரத்�ம் 
தசலுத்�பேடடிருந�ொல் 

த�ொ்டரந� சளிக்கொய்ச்சல் பேொனற அறிகுறிகள் 
– கொய்ச்சல், த�ொண்ல்டபபுண், வீஙகிய 
சுரபேிகள், அழறசி பேொனறலவ உள்ள்டஙகும். 
அத்து்டன விவொிக்கமுடியொ� வயிறறுபபேொக்கு, 
எல்ட இழபபு, �ிரும்ேத்�ிரும்ேத் ப�ொனறும் 
�டிபபுகள், அல்ைது நிபைொனியொ, ப�ொல் 
புறறுபநொய்கள், மூலள பநொய்த் த�ொறறுகள் 
ைறறும் கடுலையொன பூஞ்லசத் த�ொறறு 
பேொனறலவயும் இருக்கைொம்.

கரபேகொைம், ேிரசவம் ைறறும் �ொய்பேொலூடடும் 
சையத்�ில் எச்.ஐ.வி. குழநல�க்குப ேரவக்௯டும் 
(இ�றகு வொய்பபு குலறவு எனறு கரு�பேட்டொலும்). 
�ொய் சிகிச்லச தேறறிருந�ொல், �ொயி்டைிருநது 
குழநல�க்கு பநொய்த்த�ொறறு ேரவும் அேொயம் 
ஒவதவொரு 100 குழநல�களுக்கும் 2 எனற 
வலகயில் குலறவொகபவ இருக்கும். ஆனொல் �ொய் 
சிகிச்லச தேறொ�ிருந�ொல் இந� அேொயம் 
அ�ிகொிக்கும். ேிரசவத்துக்குப ேிறகு குழநல�க்கு 
சிகிச்லச உண்டு. �ொய்பேொலூடடு�ல் 
�விரக்கபே்டபவண்டும்.

கரபேத்�ினபேொது, தேண்களுக்கு எச்.ஐ.வி. ேொிபசொ�லன அளிக்கபேடுகிறது. 
உஙகளுக்கு கரபேத்�ினபேொது எச்.ஐ.வி. அல்ைது எயிடஸ் இருந�ொல், உஙகள் 
உ்டல்நைத்ல� பைம்ேடுத்�வும், குழநல�க்கு அேொயத்ல�க் குலறக்கவும், உஙகளுக்கு 
சிறபபு ைருத்துவர ஆபைொசலன ப�லவபேடும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, நியூ சவுத் 
பவல்ஸ் எயிடஸ் கவுனசிலைத் (ACON) த�ொ்டரபு தகொள்ளவும். த�ொலைபேசி: (02) 
9206 2000

ேரபவொலவரஸ். இது 
‘அலறயபேட்ட கனன பநொய்’ 
அல்ைது ‘ஐந�ொவது பநொய்’ 
எனறும் ௯றபேடும். 

ேொ�ிக்கபேட்ட நேரு்டன தநருஙகிய த�ொ்டரபு. இருைல் 
ைறறும் தும்ைலினபேொது தவளிபேடும் நீரத்�ிவலைகள் 
மூைம் ேரவுகிறது. தேரும்ேொலும் ேொைர ேள்ளி 
ைொணவரகள் ைறறும் ேள்ளி ைொணவரகலளப 
ேொ�ிக்கிறது.

தேொதுவொக, கொய்ச்சலு்டன ௯டிய சிறு சுகவீனம், 
சொிலக பேொனற �டிபபுகள் (மு�லில் 
கனனஙகளில் ப�ொனறும்), சிை சையஙகளில் 
மூடடுவலி.

கருச்சில�வு ஏறே்டைொம். தேரும்ேொைொன தேொியவரகளுக்கு பநொய் எ�ிரபபு சக்�ி உண்டு, ஆனொல் சுகொ�ொரப 
ேரொைொிபபு ைறறும் குழநல� ேரொைொிபபு ஊழியரகள், ஆசிொியரகள் ஆகிபயொர 
அேொயத்�ில் இருக்கைொம். நீஙகள் த�ொ்டரபுதகொள்ளக்௯டிய ேள்ளிகளிபைொ அல்ைது 
ேொைர ேள்ளிகளிபைொ ஏறேடும் �ிடீர பநொய்பேரவல்கள் குறித்து எச்சொிக்லகயொய் 
இருஙகள். பநொயுறற குழநல� ஒனறு்டன த�ொ்டரபு தகொண்டிருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் ௯றுஙகள்.

லசடப்டொதைகபைொலவரஸ்
(CMV)

உைிழநீர, சிறுநீர ைறறும் ேிற உ்டல் �ிரவஙகள் மூைம் 
ஆளுக்கு-ஆள் தகொள்ளும் த�ொ்டரேினொல் ஏறேடும் 
பநொய்த்த�ொறறு. குழநல�களின இல்டத் துணி (பநபேி) 
ைறறும் நீரத்�ிவலைகள் ஆகியலவ மூைம் 
பநொய்த்த�ொறறு ேரவக்௯டும்.

தேொதுவொக ஆபரொக்கியைொன தேொியவரகளுக்கு 
பநொய் அறிகுறிகள் இருக்கொது. சுரபேிக் கொய்ச்சல் 
பேொனற பநொய் அறிகுறிகலள ஏறேடுத்�ைொம்.

கரபே நுண்ணுயிொி  (CMV) மூைம் பநொய்த்த�ொறறு 
உள்ள குழநல�களுக்கு கல்லீரல் அல்ைது 
ைண்ணீரலில் பநொய், கொது பகளொலை, ைன வளரச்சி 
ைறறும் கண்ேொரலவப ேிரச்சிலனகள் பேொனறலவ 
ஏறேடும் அேொயம் உண்டு.

கவனைொகக் லககழுவு�ல் (எ.கொ. குழநல�யு்டன த�ொடடுத் த�ொ்டரபு தகொண்்டேின 
அல்ைது இல்டத் துணிலயக் லகயொண்்டேின) அேொயத்ல�க் குலறக்கக்௯டும்.
நீஙகள் நுண்ணுயிொியினொல்  (CMV) �ொக்கபேடடிருபே�ொக எண்ணினொல் உஙகள் 
ைருத்துவொி்டம் அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் பேசவும்

ஸ்டதரப ‘ேி’ (‘ேி’ ேிொிவு 
ஸ்டதரபப்டொகொக்கல் 
பநொய்த்த�ொறறு)

(‘ேி’ ேிொிவு ஸ்டதரபப்டொகொக்கஸ்) நுண்ணியிொியினொல் 
உண்்டொகும் பநொய்த்த�ொறறு. ஏறக்குலறய 100-க்கு 
12-15 தேண்களது பயொனி இந�வலகப 
ேொக்டீொியொலவக் தகொண்டுள்ளன.

பநொய் அறிகுறிகள் தேண்களி்டத்�ில் இல்லை. ேிரசவத்�ினபேொது குழநல�க்குப ேரவி 
கடுலையொன பநொய்த்த�ொறலற ஏறேடுத்�க்கூடும். 
பநொய்த்த�ொறறிவிட்டொல் குழநல�க்கு 
பநொதய�ிரபபு ைருநது  (ஆனடிேயொடிக்) 
ப�லவபேடும். அத்து்டன �ீவிர சிகிச்லசயும் 
ப�லவபே்டைொம்.

நியூ சவுத் பவல்ஸ் ைருத்துவைலனகளில் இரண்டு வித்�ியொசைொன வழிகளில் ஸ்டதரப 
’ேி’லயக் லகயொளுகிறொரகள். தேரும்ேொைொன ைருத்துவைலனகளில் உஙகளுக்கு 
ஸ்டதரப ’ேி’ இருக்கிற�ொ எனறு ேொிபசொ�லன தசய்வொரகள். நீஙகள் ஸ்டதரப ’ேி’லயக் 
தகொண்டிருந�ொல் உஙகளுக்கு ேிரசவத்�ினபேொது பநொதய�ிரபபு ைருநது 
தகொடுக்கபேடும். ைறற ைருத்துவைலனகளில், அேொயக் கொரணிகள் உள்ள 
தேண்களுக்குப ேிரசவத்�ினபேொது பநொதய�ிரபபு ைருநது தகொடுக்கபேடும். அேொயக் 
கொரணிகளில் 37 வொரஙகளுக்கு முநல�ய ேிரசவம் அல்ைது கடுலையொன கொய்ச்சல் 
பேொனறலவ அ்டஙகும்.

ப்டொக்ப்ொேிளொஸ்பைொஸிஸ் பூலனயின ைைத்�ில் தேொதுவொக கொணபேடும் 
ஒடடுண்ணியொல் உண்்டொகும் பநொய்த்த�ொறறு. இது 
ேச்லச இலறச்சி அல்ைது சொியொக சலைக்கபே்டொ� 
இலறச்சிலய உண்ே�ினொலும் ஏறே்டக்௯டும்.

வீஙகிய நிணநீரச் சுரபேிகள், �லச வலிகள் 
ைறறும் பவ�லனகள், �லைவலிகள், கொய்ச்சல், 
தேொதுவொக உ்டல்நைைில்ைொைல் இருபே�ொக 
உணர�ல்.

பநொய்த்த�ொறறு கருபலேக்குள் ேரவி குழநல�க்கு 
ைனநிலை ேொ�ிபபு ைறறும் ேொரலவ இழபபு 
பேொனற கடுலையொன ேிரச்சிலனகலள 
ஏறேடுத்�க்கூடும்.

தேண்கள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது மு�ல்முலறயொக பநொய்த்த�ொறறுக்கு 
ஆளொகும்பேொது ைடடும்�ொன ேிரச்சிலனகள் ஏறேடுகினறன. ேச்லச இலறச்சிலயக் 
லகயொண்்ட ேினனர லககலளக் கழுவு�ல், இலறச்சிலய முழுலையொகச் சலைத்�ல் 
ைறறும் பூலனகலளத் த�ொடுவல�த் �விரத்�ல் பேொனறலவ முனதனச்சொிக்லக 
ந்டவடிக்லககளில் அ்டஙகும் – குபலேத் �டடுக்கலளக் லகயொளக்௯்டொது.

ெர்பபேத்தைில் ்நாய்த்கதைாற்றுெள் -கதைாடர்ெி்து
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்நாய்த்கதைாற்று அது எவ்வாறு பேைவுெி்து ்நாய்க்ொ� அ்ிகு்ிெள் குழந்தை மீதைா� தைாக்ெம் நீஙெள் அ்ிநதுகொள்ள ்வண்டியது

தஹேல்டடிஸ் ‘சி‘ இது இரத்�த்�ில் இருக்கும் நுண்ணியிொி ஒனறினொல் 
ஏறேடும் நொடேட்ட கல்லீரல் பநொய். இது பேொல� 
ைருநல� ஊசிமூைம் உடதசலுத்தும் நேரகலளப 
ேொ�ிக்கிறது. ேொ�ிக்கபேட்ட நேொின இரத்�ம் ைறதறொரு 
வொின இரத்� ஓட்டத்�ில் கைபே�ன மூைம் இது 
ேரவுகிறது. ேகிரநது தகொள்ளபேடும் ஊசிகள் ைறறும் 
பேொல� ைருநதுகலள உடதசலுத்�ப ேயனேடுத்�பேடும் 
ேிற சொ�னஙகள் மூைபைொ அல்ைது சுத்�பேடுத்�பே்டொ� 
உ்டல் ஓவியஙகள் (ேச்லச குத்து�ல்) மூைபைொ இது 
ேரவுகிறது. 1990-ஆம் ஆண்டுக்கு முனனர தேறபேட்ட 
இரத்�ம் அல்ைது இரத்�ப தேொருடகளின மூைம் சிைர 
இந� நுண்ணியிொியினொல் ேொ�ிக்கபேடடிருக்கினறனர.

தஹேல்டடிஸ் ‘ேி‘- க்கு உள்ளல�ப பேொை கரபேத்�ின பேொப�ொ அல்ைது ேிரசவத்�ின பேொப�ொ 
குழநல�க்கு பநொய்த்த�ொறலறப ேரபபும் ஒரு சிறு 
அேொயம் (தஹேல்டடிஸ் ‘சி’ உள்ள �ொய்க்குபேிறந� 
குழநல�களில் 100-க்கு 5) உள்ளது. குழநல�யி்டம் 
உஙகளுக்கு இரத்�த்து்டன இரத்�த்த�ொ்டரபு 
இல்ைொ�வலர (எ.கொ. உஙகள் முலைக்கொம்புகளில் 
தவடிபபுகள் இருநது, குழநல�யின வொயில் 
கீறல்கள் இருந�ொல்) �ொய்பேொலூடடும் பேொது 
குழநல�க்குப ேரவும் வொய்பபுகள் ைிகவும் குலறவு.

உஙகளுக்கு தஹேல்டடிஸ் ‘சி’ ேொ�ிபபு அேொயம் இருந�ொல், ேொிபசொ�லன தசய்து 
தகொள்ளுஙகள். கரபேத்�ில் தஹேல்டடிஸ் ‘சி’ எனேல�ப ேறறிய பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு, தஹேல்டடிஸ் உ�வி த�ொலைபேசி இலணபலே (02) 9332 1599 
அல்ைது 1800 802 990 எனற எண்களில் அலழக்கவும். இது ஒரு இைவச, இரகசிய 
பசலவயொகும்.

எச்.ஐ.வி. ஆரம்ேக் கட்டஙகளில் ேைருக்கு பநொய் அறிகுறிகள் 
எதுவும் இருக்கொது. ேினவரும் கொரணஙகளொல் 
உஙகளுக்கு எச்.ஐ.வி. ேொ�ிபபு இருக்கக்௯டிய அேொயம் 
உண்டு:
• நீஙகள் ேொதுகொபேறற உ்டலுறவு தகொண்டிருந�ொல்
• நீஙகபளொ அல்ைது உஙகள் வொழக்லகத் துலணபயொ 

எச்.ஐ.வி. ைிகச் சொ�ொரணைொக பீடித்�ிருக்கும் சிை 
ஆபேிொிக்க ைறறும் ஆசிய நொடுகள் உடே்ட 
ஏ�ொவத�ொரு நொடடிலிருநது வந�ிருந�ொல்

• நீஙகள் பேொல� ைருநல� உடதசலுத்தும் 
சொ�னத்ல�ப ேகிரநது தகொண்டிருந�ொல் 

• 1980 ைறறும் 1985-க்கு இல்டபேட்ட கொைத்�ில் 
ஆஸ்�ிபரலியொவில் உஙகளுக்கு இரத்�ம் 
தசலுத்�பேடடிருந�ொல் 

த�ொ்டரந� சளிக்கொய்ச்சல் பேொனற அறிகுறிகள் 
– கொய்ச்சல், த�ொண்ல்டபபுண், வீஙகிய 
சுரபேிகள், அழறசி பேொனறலவ உள்ள்டஙகும். 
அத்து்டன விவொிக்கமுடியொ� வயிறறுபபேொக்கு, 
எல்ட இழபபு, �ிரும்ேத்�ிரும்ேத் ப�ொனறும் 
�டிபபுகள், அல்ைது நிபைொனியொ, ப�ொல் 
புறறுபநொய்கள், மூலள பநொய்த் த�ொறறுகள் 
ைறறும் கடுலையொன பூஞ்லசத் த�ொறறு 
பேொனறலவயும் இருக்கைொம்.

கரபேகொைம், ேிரசவம் ைறறும் �ொய்பேொலூடடும் 
சையத்�ில் எச்.ஐ.வி. குழநல�க்குப ேரவக்௯டும் 
(இ�றகு வொய்பபு குலறவு எனறு கரு�பேட்டொலும்). 
�ொய் சிகிச்லச தேறறிருந�ொல், �ொயி்டைிருநது 
குழநல�க்கு பநொய்த்த�ொறறு ேரவும் அேொயம் 
ஒவதவொரு 100 குழநல�களுக்கும் 2 எனற 
வலகயில் குலறவொகபவ இருக்கும். ஆனொல் �ொய் 
சிகிச்லச தேறொ�ிருந�ொல் இந� அேொயம் 
அ�ிகொிக்கும். ேிரசவத்துக்குப ேிறகு குழநல�க்கு 
சிகிச்லச உண்டு. �ொய்பேொலூடடு�ல் 
�விரக்கபே்டபவண்டும்.

கரபேத்�ினபேொது, தேண்களுக்கு எச்.ஐ.வி. ேொிபசொ�லன அளிக்கபேடுகிறது. 
உஙகளுக்கு கரபேத்�ினபேொது எச்.ஐ.வி. அல்ைது எயிடஸ் இருந�ொல், உஙகள் 
உ்டல்நைத்ல� பைம்ேடுத்�வும், குழநல�க்கு அேொயத்ல�க் குலறக்கவும், உஙகளுக்கு 
சிறபபு ைருத்துவர ஆபைொசலன ப�லவபேடும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, நியூ சவுத் 
பவல்ஸ் எயிடஸ் கவுனசிலைத் (ACON) த�ொ்டரபு தகொள்ளவும். த�ொலைபேசி: (02) 
9206 2000

ேரபவொலவரஸ். இது 
‘அலறயபேட்ட கனன பநொய்’ 
அல்ைது ‘ஐந�ொவது பநொய்’ 
எனறும் ௯றபேடும். 

ேொ�ிக்கபேட்ட நேரு்டன தநருஙகிய த�ொ்டரபு. இருைல் 
ைறறும் தும்ைலினபேொது தவளிபேடும் நீரத்�ிவலைகள் 
மூைம் ேரவுகிறது. தேரும்ேொலும் ேொைர ேள்ளி 
ைொணவரகள் ைறறும் ேள்ளி ைொணவரகலளப 
ேொ�ிக்கிறது.

தேொதுவொக, கொய்ச்சலு்டன ௯டிய சிறு சுகவீனம், 
சொிலக பேொனற �டிபபுகள் (மு�லில் 
கனனஙகளில் ப�ொனறும்), சிை சையஙகளில் 
மூடடுவலி.

கருச்சில�வு ஏறே்டைொம். தேரும்ேொைொன தேொியவரகளுக்கு பநொய் எ�ிரபபு சக்�ி உண்டு, ஆனொல் சுகொ�ொரப 
ேரொைொிபபு ைறறும் குழநல� ேரொைொிபபு ஊழியரகள், ஆசிொியரகள் ஆகிபயொர 
அேொயத்�ில் இருக்கைொம். நீஙகள் த�ொ்டரபுதகொள்ளக்௯டிய ேள்ளிகளிபைொ அல்ைது 
ேொைர ேள்ளிகளிபைொ ஏறேடும் �ிடீர பநொய்பேரவல்கள் குறித்து எச்சொிக்லகயொய் 
இருஙகள். பநொயுறற குழநல� ஒனறு்டன த�ொ்டரபு தகொண்டிருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் ௯றுஙகள்.

லசடப்டொதைகபைொலவரஸ்
(CMV)

உைிழநீர, சிறுநீர ைறறும் ேிற உ்டல் �ிரவஙகள் மூைம் 
ஆளுக்கு-ஆள் தகொள்ளும் த�ொ்டரேினொல் ஏறேடும் 
பநொய்த்த�ொறறு. குழநல�களின இல்டத் துணி (பநபேி) 
ைறறும் நீரத்�ிவலைகள் ஆகியலவ மூைம் 
பநொய்த்த�ொறறு ேரவக்௯டும்.

தேொதுவொக ஆபரொக்கியைொன தேொியவரகளுக்கு 
பநொய் அறிகுறிகள் இருக்கொது. சுரபேிக் கொய்ச்சல் 
பேொனற பநொய் அறிகுறிகலள ஏறேடுத்�ைொம்.

கரபே நுண்ணுயிொி  (CMV) மூைம் பநொய்த்த�ொறறு 
உள்ள குழநல�களுக்கு கல்லீரல் அல்ைது 
ைண்ணீரலில் பநொய், கொது பகளொலை, ைன வளரச்சி 
ைறறும் கண்ேொரலவப ேிரச்சிலனகள் பேொனறலவ 
ஏறேடும் அேொயம் உண்டு.

கவனைொகக் லககழுவு�ல் (எ.கொ. குழநல�யு்டன த�ொடடுத் த�ொ்டரபு தகொண்்டேின 
அல்ைது இல்டத் துணிலயக் லகயொண்்டேின) அேொயத்ல�க் குலறக்கக்௯டும்.
நீஙகள் நுண்ணுயிொியினொல்  (CMV) �ொக்கபேடடிருபே�ொக எண்ணினொல் உஙகள் 
ைருத்துவொி்டம் அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் பேசவும்

ஸ்டதரப ‘ேி’ (‘ேி’ ேிொிவு 
ஸ்டதரபப்டொகொக்கல் 
பநொய்த்த�ொறறு)

(‘ேி’ ேிொிவு ஸ்டதரபப்டொகொக்கஸ்) நுண்ணியிொியினொல் 
உண்்டொகும் பநொய்த்த�ொறறு. ஏறக்குலறய 100-க்கு 
12-15 தேண்களது பயொனி இந�வலகப 
ேொக்டீொியொலவக் தகொண்டுள்ளன.

பநொய் அறிகுறிகள் தேண்களி்டத்�ில் இல்லை. ேிரசவத்�ினபேொது குழநல�க்குப ேரவி 
கடுலையொன பநொய்த்த�ொறலற ஏறேடுத்�க்கூடும். 
பநொய்த்த�ொறறிவிட்டொல் குழநல�க்கு 
பநொதய�ிரபபு ைருநது  (ஆனடிேயொடிக்) 
ப�லவபேடும். அத்து்டன �ீவிர சிகிச்லசயும் 
ப�லவபே்டைொம்.

நியூ சவுத் பவல்ஸ் ைருத்துவைலனகளில் இரண்டு வித்�ியொசைொன வழிகளில் ஸ்டதரப 
’ேி’லயக் லகயொளுகிறொரகள். தேரும்ேொைொன ைருத்துவைலனகளில் உஙகளுக்கு 
ஸ்டதரப ’ேி’ இருக்கிற�ொ எனறு ேொிபசொ�லன தசய்வொரகள். நீஙகள் ஸ்டதரப ’ேி’லயக் 
தகொண்டிருந�ொல் உஙகளுக்கு ேிரசவத்�ினபேொது பநொதய�ிரபபு ைருநது 
தகொடுக்கபேடும். ைறற ைருத்துவைலனகளில், அேொயக் கொரணிகள் உள்ள 
தேண்களுக்குப ேிரசவத்�ினபேொது பநொதய�ிரபபு ைருநது தகொடுக்கபேடும். அேொயக் 
கொரணிகளில் 37 வொரஙகளுக்கு முநல�ய ேிரசவம் அல்ைது கடுலையொன கொய்ச்சல் 
பேொனறலவ அ்டஙகும்.

ப்டொக்ப்ொேிளொஸ்பைொஸிஸ் பூலனயின ைைத்�ில் தேொதுவொக கொணபேடும் 
ஒடடுண்ணியொல் உண்்டொகும் பநொய்த்த�ொறறு. இது 
ேச்லச இலறச்சி அல்ைது சொியொக சலைக்கபே்டொ� 
இலறச்சிலய உண்ே�ினொலும் ஏறே்டக்௯டும்.

வீஙகிய நிணநீரச் சுரபேிகள், �லச வலிகள் 
ைறறும் பவ�லனகள், �லைவலிகள், கொய்ச்சல், 
தேொதுவொக உ்டல்நைைில்ைொைல் இருபே�ொக 
உணர�ல்.

பநொய்த்த�ொறறு கருபலேக்குள் ேரவி குழநல�க்கு 
ைனநிலை ேொ�ிபபு ைறறும் ேொரலவ இழபபு 
பேொனற கடுலையொன ேிரச்சிலனகலள 
ஏறேடுத்�க்கூடும்.

தேண்கள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது மு�ல்முலறயொக பநொய்த்த�ொறறுக்கு 
ஆளொகும்பேொது ைடடும்�ொன ேிரச்சிலனகள் ஏறேடுகினறன. ேச்லச இலறச்சிலயக் 
லகயொண்்ட ேினனர லககலளக் கழுவு�ல், இலறச்சிலய முழுலையொகச் சலைத்�ல் 
ைறறும் பூலனகலளத் த�ொடுவல�த் �விரத்�ல் பேொனறலவ முனதனச்சொிக்லக 
ந்டவடிக்லககளில் அ்டஙகும் – குபலேத் �டடுக்கலளக் லகயொளக்௯்டொது.
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்நாய்த்கதைாற்று அது எவ்வாறு பேைவுெி்து ்நாய்க்ொ� அ்ிகு்ிெள் சிெிச்ச

பைகபநொய் பைகபநொய் பீடித்�ிருக்கும் தேரும்ேொைொன 
தேண்களுக்கு பநொய் அறிகுறிகள் கில்டயொது. 
பநொய் அறிகுறிகளில் பயொனியின உள்ளும் 
சுறறிலும் வலியில்ைொ� புண்கள் ைறறும் லககள், 
கொல்கள் அல்ைது உ்டலின ைறற ேொகஙகளில் 
ஏறேடும் �டிபபுகள் பேொனறலவ அ்டஙகும்.

இது �ொை�ைொன கருச்சில�லவ உண்்டொக்கக்கூடும். ஒரு 
கரபேிணிப தேண்ணுக்கு பைகபநொய் இருந�ொல், அவள் 
�னனுல்டய குழநல�க்கு அல�ப ேரபே முடியும். அது 
குழநல�களுக்கு குருடடுத் �னலைலய ஏறேடுத்�க்கூடும்.

பநொதய�ிரபபு ைருநதுகள். கரபேகொை 
ஆரம்ேத்�ில் அலனவரும் 
இரத்�பேொிபசொ�லன தசய்துதகொள்ள 
பவண்டும்.

கிளொைிடியொ தேண்களுக்கு இந� பநொய் இருபேப� த�ொியொைல் 
இருக்கைொம். ஆனொல் சிறுநீர கழிக்கும்பேொது கசிவு 
அல்ைது எொிச்சல் அல்ைது பயொனி வழி உ்டல் 
உறவினபேொதுஆழைொன வயிறறு வலி பேொனற 
பநொய் அறிகுறிகள் இருக்கைொம். பநொய் 
அறிகுறிகலளத் �விர ேொிபசொ�லன தசய்து 
தகொள்ள ைறற சொியொன கொரணஙகள் ேினவருேன:
• 30 வயதுக்கு கீழ இருபேது
• உஙகளுக்பகொ, உஙகள் வொழக்லகத் 

துலணக்பகொ, நீஙகள் கரபேைொவ�றகு 6 
ைொ�ஙகளுக்கு முன ஒரு பு�ிய ேொலியல் துலண 
கில்டத்�ிருபேது

• உஙகளுக்கு பவதறரு ேொல்விலன பநொய் 
இருபேது (STI) கண்்டறியபேடடிருந�ொல்

இ�றகு சிகிச்லச அளிக்கபே்டொைலிருந�ொல், 
கிளொைிடியொ கருமுடல்டக் குழொய்கள் அல்ைது 
கருபலேயில் கடுலையொன பநொய்த்த�ொறலற 
(இடுபபு அழறசி பநொய்) உருவொக்கக்௯டும். இது 
கருவுறும் �ிறலனப ேொ�ிக்கக்௯டும்.

ேிரசவத்�ினபேொது இது குழநல�க்குக்  க்டத்�பே்டக்கூடும். 
அ�னொல் கண் த�ொறறுபநொய் (கனெஙடிவிடிஸ்) அல்ைது 
நிபைொனியொ உண்்டொகும்.

பநொதய�ிரபபு ைருநதுகள். உஙகளுக்கு 
கிளொைிடியொ இருபே�ொக நீஙகள் 
எண்ணினொல், உஙகள் ைருத்துவொி்டம் 
அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் பேசுஙகள்.

பைகதவடல்ட 
ேொலியல் பநொய்

௯டு�ல் பயொனிக் கசிவு அல்ைது நீஙகள் சிறுநீர 
கழிக்கும்பேொது எொிச்சல்; பயொனி வழி உ்டலுறவின 
பேொது ஆழைொன வயிறறுவலி.

உஙகளுக்கு இந� பநொய்த்த�ொறறு இருநது சிகிச்லச 
அளிக்கபே்டவில்லைதயனறொல், அந� பநொய்த்த�ொறறு 
குழநல�க்குப ேரவி கண் த�ொறறுபநொலய 
(கனெஙடிவிடிஸ்) அல்ைது சுவொசப ேொல�யின 
பைல்ேகு�ியில் ேிரச்சிலனகலள உருவொக்கும்.

பநொதய�ிரபபு ைருநதுகள் உ�வியு்டன 
உ்டனடிச் சிகிச்லச �ருவது தேொதுவொகக் 
குழநல�களுக்குத் �ீஙகு வரொைல் 
�டுக்கும்.

ேிறபபுறுபபு அழறசி ேிறபபுறுபேில் வலியு்டன ௯டிய, �ினதவடுக்கும் 
அல்ைது அொிக்கும் தகொபபுளஙகள். சிைருக்கு சளிக் 
கொய்ச்சல் பேொனற அறிகுறிகள். சிைபநரஙகளில் 
எந� அறிகுறிகளும் இருக்கொது. 

உஙகளுக்பகொ, உஙகள் வொழக்லகத் துலணகளில் 
எவருக்பகொ ேிறபபுறுபபு அழறசி இருந�ிருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் ௯றுஙகள். 
உஙகளுக்கு மு�ல் மு�ைொய் தகொபபுளஙகள் ேரவும்பேொப�ொ 
அல்ைது மு�ல் முலறயொக ஏறேட்ட பநொய்த்த�ொறறிலிருநது 
நீஙகள் குணைொகிக் தகொண்டிருக்கும்பேொப�ொ, குழநல�க்கு 
பநொய்த்த�ொறறும் அேொயம் ைிக அ�ிகைொக உள்ளது. கரபே 
கொைத்�ில் அ�றகுப ேிறகு ஏறேடும் பநொய்த்த�ொறறுகள் 
ேிறக்கபபேொகும் குழநல�லய அொி�ொகபவ ேொ�ிக்கினறன. 
ஆனொல் ேிரசவ பவ�லன ஆரம்ேிக்கும்பேொது உஙகளுக்கு 
இது ேரவ ஆரம்ேித்�ிருபே�ொக நீஙகள் எண்ணினொல் 
உ்டனடியொக ைருத்துவைலனக்குச் தசல்ைவும். குழநல� 
சுகவீனைல்டவல�த் �டுக்க உஙகளுக்கு சிபசொியன 
அறுலவச் சிகிச்லச ப�லவபே்டைொம். இந� 
பநொய்த்�ொக்கு�ல்கள் உஙகளுக்கு அடிக்கடி பநரந�ிருந�ொல், 
குழநல�க்கு ேிறபபுறுபபு அழறசிக்கு எ�ிரபபுச் சக்�ி 
உருவொகியிருக்கக்௯டும்.

ைருநதுவலககள் அழறசி ஏறேடுவல� 
ஒடுக்கி, பநொய் அறிகுறிகளுக்கு 
சிகிச்லசயொக அலைய முடியும். ஆனொல் 
நுண்ணுயிொி உ்டலில் �ஙகியிருபே�ொல், 
பநொய் அறிகுறிகள் �ிரும்ேவும் 
வரக்௯டும்.

ேிறபபுறுபபு ைருக்கள் ேிறபபுறுபபுக் ைருக்கள் தேரும்ேொலும் 
வலியறறலவ. அலவ ேிறபபுறுபபுகளின ைீது சிறிய 
வலியறற வீக்கத்ல�பபேொை த�ொ்டஙகக்௯டும். சிை 
சையஙகளில் குறிபேொக கரபேகொைத்�ில் அலவ சிறு 
கொலிஃேிளவர பேொனற கடடிகளொக ைொறிவிடும். 
ஆனொல் சிை பநரஙகளில் ேிறபபுறுபபு ைருக்கள் 
�டல்டயொக, எளி�ில் ேொரக்க முடியொ�ேடி இருக்கும்

தேொதுவொக கரபேிணிப தேண்களுக்கு இருந�ொலும், 
ேிறபபுறுபபு ைருக்கள் அொி�ொகபவ ேிரச்சிலனகலள 
ஏறேடுத்துகினறன.

ைருக்கலள நீக்கிவி்ட முடியும். ஆனொல் 
அவறலற உருவொக்கும் நுண்ணுயிொி 
உ்டலில் �ஙகியிருக்கும். ைருக்கள் 
ைீண்டும் ப�ொனறைொம்.

ெர்பபேத்தைில் ்நாய்த்கதைாற்றுெள் -கதைாடர்ெி்து
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உஙகள் பவலையில் கடுலையொன உ்டல்உலழபபேொ அல்ைது உஙகள் 
குழநல�லயப ேொ�ிக்கக்௯டிய த�ொழில்முலற இ்டரகள் இல்ைொ�வலர, நீஙகள் 
கருவுறறிருக்கும்பேொது பவலைக்குப பேொகொைல் இருபே�றகு எந�வி� 
கொரணமும் இல்லை. சிை பவலைகளில் உஙகள் ேிறக்கபபேொகும் குழநல�லயப 
ேொ�ிக்கக்௯டிய வி்டயஙபளொடு நீஙகள் த�ொ்டரபு தகொள்ளபவண்டி இருக்கைொம் . 
ேினவருேலவ சிை எடுத்துக்கொடடுகள். ஆனொல் அலவ அேொயஙகளின முழுப 
ேடடியல் அல்ை.

்நாய்த்கதைாற்றுெள்  உ�ொரணத்�ிறகு சுகொ�ொரப ேரொைொிபபு, குழநல� ேரொைிபபு 
அல்ைது விைஙகுகள் உள்ள சூழநிலை பேொனற இ்டஙகளில் பவலை தசய்வது 
குழநல�லயப ேொ�ிக்கக்௯டிய பநொய்த்த�ொறறுகளின அேொயத்ல� அ�ிகொிக்கும்.

இைசாய�ஙெள் சுகொ�ொரப ேரொைொிபபு, ேல் ேொதுகொபபு, கொல்நல்டப ேரொைொிபபு, 
உறேத்�ி ைறறும் பூச்சிக் கடடுபேொடு பேொனறலவ அேொயத்ல� உள்ள்டக்கிய சிை 
ேகு�ிகளொகும்.

ெதைிர்வீசசு சொ�ொரண பவலை, உ்டல்நைம் ைறறும் ேொதுகொபபு ஆகியலவ 
சம்ேந�பேட்ட ந்டவடிக்லககள் எடுக்கபேடடிருந�ொல், எக்ஸ்-க�ிரகள் அல்ைது 
க�ிொியக்கப தேொருடகலளச் சுறறி பவலை ேொரபே�ில் �ீஙகில்லை. ைினசொர 
உேகரணஙகளில் இருநது தவளிபேடும் க�ிரவீச்சும் �ீஙகில்லை.

மற்் அபோயஙெள் கனைொன தேொருடகலளத் தூக்குவது அல்ைது நீண்்டபநரம் 
நினறு தகொண்டிருபேது பேொனறவறலற உள்ள்டக்கிய பவலைகள் 
அேொயஙகலளத் ப�ொறறுவிக்கக்கூடும்.

உஙகள் பவலையில் நீண்்டபநரம் நினறுதகொண்டிருக்கக்௯டிய�ொயிருந�ொல், 
இல்டபவலளகளினபேொது அைரவ�றகொன வொய்பலே ஏறேடுத்�ிக் தகொள்ளவும் 
(முடிந�ொல், உஙகள் கொல்கலள ைறதறொரு நொறகொலியின ைீது தூக்கி லவத்துக் 
தகொள்ளவும்). நீண்்டபநரம் நினறுதகொண்டிருபேது கரபேத்�ினபேொது சுருள்சிலர 
நொளஙகள் உருவொவ�றகொன வொய்பலே அ�ிகொிக்கைொம். 43-ஆம் ேக்கத்�ில் 
உள்ள கரபேத்ல�ப ேறறிய தேொதுவொன கவலைகள் எனற ேகு�ிலயப 
ேொரக்கவும்.

நீஙகள் ஒரு பைலசயிபைொ அல்ைது கணினியு்டபனொ நொள் முழுக்க 
அைரந�ிருந�ொல், ஒவதவொரு ைணி பநரத்துக்கும் சிை நிைி்டஙகள் எழுந�ிருநது, 
சுறறி ந்டக்கவும். உஙகள் முதுலகப ேரொைொிக்க:
• உஙகள் நிலையில் கவனைொயிருக்கவும் – பநரொக அைரவும், பநரொக நிறகவும்
• உஙகள் முதுகுக்கு ஆ�ரவு தகொடுக்கும் வி�த்�ில் உள்ள ஒரு நொறகொலிலயப 

ேயனேடுத்�வும்.

கனைொன தேொருடகலளத் தூக்குவது அல்ைது ஏணியில் ஏறுவது 
பேொனறவறலறத் �விரக்கவும். ைறறும் கவனைொகக் குனிய முயறசி தசய்யவும் 
– குறிபேொக கரபேகொைத்�ின ேிறேகு�ியில் உ்டல் ைொறறஙகளின கொரணைொக 
இத்�லகய பவலைகலளச் தசய்வது கடினைொயிருக்கும். 

கரபேகொைத்�ில் உஙகள் பவலை உஙகளுக்குப ேொதுகொபேொன�ொக உள்ள�ொ 
எனேல� உறு�ி தசய்ய உஙகள் ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர, த�ொழில்சொரந� 
சுகொ�ொரம் ைறறும் ேொதுகொபபு அ�ிகொொி, த�ொழிறசஙகப ேிர�ிநி�ி அல்ைது 
மு�ைொளி இவரகளி்டம் பேசவும். நீஙகள் நியூ சவுத் பவல்ஸ் ’பவலைபேொதுகொபபு’ 
அ�ிகொர லையத்து்டனும்  த�ொ்டரபு தகொள்ளைொம். உ�விக்கு 13 10 50 எனற 
எண்ணில் அலழக்கைொம் அல்ைது கரபேமும் பவலையும் எனற இைவசக் 
லகபயடடின நகலுக்கு www.workcover.nsw.gov.au எனற இலணய�ளத்துக்குச் 
தசல்ைைொம். மு�ைொளிக்கொகப ேொதுகொபேொன  பவலைலயச் தசய்யும் உொிலை 
ைறறும் ஊ�ியைில்ைொ ேிரசவ விடுபபு உடே்ட,  ஒரு ஊழியர எனற வலகயில் 
உஙகளுக்குள்ள உொிலைகள் ேறறிய �கவல்கலளயும், ’பவலைபேொதுகொபபு’  
தகொண்டுள்ளது. 

்வ்� மற்றும் ெர்பபேம்

்நாய்த்கதைாற்று அது எவ்வாறு பேைவுெி்து ்நாய்க்ொ� அ்ிகு்ிெள் சிெிச்ச

பைகபநொய் பைகபநொய் பீடித்�ிருக்கும் தேரும்ேொைொன 
தேண்களுக்கு பநொய் அறிகுறிகள் கில்டயொது. 
பநொய் அறிகுறிகளில் பயொனியின உள்ளும் 
சுறறிலும் வலியில்ைொ� புண்கள் ைறறும் லககள், 
கொல்கள் அல்ைது உ்டலின ைறற ேொகஙகளில் 
ஏறேடும் �டிபபுகள் பேொனறலவ அ்டஙகும்.

இது �ொை�ைொன கருச்சில�லவ உண்்டொக்கக்கூடும். ஒரு 
கரபேிணிப தேண்ணுக்கு பைகபநொய் இருந�ொல், அவள் 
�னனுல்டய குழநல�க்கு அல�ப ேரபே முடியும். அது 
குழநல�களுக்கு குருடடுத் �னலைலய ஏறேடுத்�க்கூடும்.

பநொதய�ிரபபு ைருநதுகள். கரபேகொை 
ஆரம்ேத்�ில் அலனவரும் 
இரத்�பேொிபசொ�லன தசய்துதகொள்ள 
பவண்டும்.

கிளொைிடியொ தேண்களுக்கு இந� பநொய் இருபேப� த�ொியொைல் 
இருக்கைொம். ஆனொல் சிறுநீர கழிக்கும்பேொது கசிவு 
அல்ைது எொிச்சல் அல்ைது பயொனி வழி உ்டல் 
உறவினபேொதுஆழைொன வயிறறு வலி பேொனற 
பநொய் அறிகுறிகள் இருக்கைொம். பநொய் 
அறிகுறிகலளத் �விர ேொிபசொ�லன தசய்து 
தகொள்ள ைறற சொியொன கொரணஙகள் ேினவருேன:
• 30 வயதுக்கு கீழ இருபேது
• உஙகளுக்பகொ, உஙகள் வொழக்லகத் 

துலணக்பகொ, நீஙகள் கரபேைொவ�றகு 6 
ைொ�ஙகளுக்கு முன ஒரு பு�ிய ேொலியல் துலண 
கில்டத்�ிருபேது

• உஙகளுக்கு பவதறரு ேொல்விலன பநொய் 
இருபேது (STI) கண்்டறியபேடடிருந�ொல்

இ�றகு சிகிச்லச அளிக்கபே்டொைலிருந�ொல், 
கிளொைிடியொ கருமுடல்டக் குழொய்கள் அல்ைது 
கருபலேயில் கடுலையொன பநொய்த்த�ொறலற 
(இடுபபு அழறசி பநொய்) உருவொக்கக்௯டும். இது 
கருவுறும் �ிறலனப ேொ�ிக்கக்௯டும்.

ேிரசவத்�ினபேொது இது குழநல�க்குக்  க்டத்�பே்டக்கூடும். 
அ�னொல் கண் த�ொறறுபநொய் (கனெஙடிவிடிஸ்) அல்ைது 
நிபைொனியொ உண்்டொகும்.

பநொதய�ிரபபு ைருநதுகள். உஙகளுக்கு 
கிளொைிடியொ இருபே�ொக நீஙகள் 
எண்ணினொல், உஙகள் ைருத்துவொி்டம் 
அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் பேசுஙகள்.

பைகதவடல்ட 
ேொலியல் பநொய்

௯டு�ல் பயொனிக் கசிவு அல்ைது நீஙகள் சிறுநீர 
கழிக்கும்பேொது எொிச்சல்; பயொனி வழி உ்டலுறவின 
பேொது ஆழைொன வயிறறுவலி.

உஙகளுக்கு இந� பநொய்த்த�ொறறு இருநது சிகிச்லச 
அளிக்கபே்டவில்லைதயனறொல், அந� பநொய்த்த�ொறறு 
குழநல�க்குப ேரவி கண் த�ொறறுபநொலய 
(கனெஙடிவிடிஸ்) அல்ைது சுவொசப ேொல�யின 
பைல்ேகு�ியில் ேிரச்சிலனகலள உருவொக்கும்.

பநொதய�ிரபபு ைருநதுகள் உ�வியு்டன 
உ்டனடிச் சிகிச்லச �ருவது தேொதுவொகக் 
குழநல�களுக்குத் �ீஙகு வரொைல் 
�டுக்கும்.

ேிறபபுறுபபு அழறசி ேிறபபுறுபேில் வலியு்டன ௯டிய, �ினதவடுக்கும் 
அல்ைது அொிக்கும் தகொபபுளஙகள். சிைருக்கு சளிக் 
கொய்ச்சல் பேொனற அறிகுறிகள். சிைபநரஙகளில் 
எந� அறிகுறிகளும் இருக்கொது. 

உஙகளுக்பகொ, உஙகள் வொழக்லகத் துலணகளில் 
எவருக்பகொ ேிறபபுறுபபு அழறசி இருந�ிருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் ௯றுஙகள். 
உஙகளுக்கு மு�ல் மு�ைொய் தகொபபுளஙகள் ேரவும்பேொப�ொ 
அல்ைது மு�ல் முலறயொக ஏறேட்ட பநொய்த்த�ொறறிலிருநது 
நீஙகள் குணைொகிக் தகொண்டிருக்கும்பேொப�ொ, குழநல�க்கு 
பநொய்த்த�ொறறும் அேொயம் ைிக அ�ிகைொக உள்ளது. கரபே 
கொைத்�ில் அ�றகுப ேிறகு ஏறேடும் பநொய்த்த�ொறறுகள் 
ேிறக்கபபேொகும் குழநல�லய அொி�ொகபவ ேொ�ிக்கினறன. 
ஆனொல் ேிரசவ பவ�லன ஆரம்ேிக்கும்பேொது உஙகளுக்கு 
இது ேரவ ஆரம்ேித்�ிருபே�ொக நீஙகள் எண்ணினொல் 
உ்டனடியொக ைருத்துவைலனக்குச் தசல்ைவும். குழநல� 
சுகவீனைல்டவல�த் �டுக்க உஙகளுக்கு சிபசொியன 
அறுலவச் சிகிச்லச ப�லவபே்டைொம். இந� 
பநொய்த்�ொக்கு�ல்கள் உஙகளுக்கு அடிக்கடி பநரந�ிருந�ொல், 
குழநல�க்கு ேிறபபுறுபபு அழறசிக்கு எ�ிரபபுச் சக்�ி 
உருவொகியிருக்கக்௯டும்.

ைருநதுவலககள் அழறசி ஏறேடுவல� 
ஒடுக்கி, பநொய் அறிகுறிகளுக்கு 
சிகிச்லசயொக அலைய முடியும். ஆனொல் 
நுண்ணுயிொி உ்டலில் �ஙகியிருபே�ொல், 
பநொய் அறிகுறிகள் �ிரும்ேவும் 
வரக்௯டும்.

ேிறபபுறுபபு ைருக்கள் ேிறபபுறுபபுக் ைருக்கள் தேரும்ேொலும் 
வலியறறலவ. அலவ ேிறபபுறுபபுகளின ைீது சிறிய 
வலியறற வீக்கத்ல�பபேொை த�ொ்டஙகக்௯டும். சிை 
சையஙகளில் குறிபேொக கரபேகொைத்�ில் அலவ சிறு 
கொலிஃேிளவர பேொனற கடடிகளொக ைொறிவிடும். 
ஆனொல் சிை பநரஙகளில் ேிறபபுறுபபு ைருக்கள் 
�டல்டயொக, எளி�ில் ேொரக்க முடியொ�ேடி இருக்கும்

தேொதுவொக கரபேிணிப தேண்களுக்கு இருந�ொலும், 
ேிறபபுறுபபு ைருக்கள் அொி�ொகபவ ேிரச்சிலனகலள 
ஏறேடுத்துகினறன.

ைருக்கலள நீக்கிவி்ட முடியும். ஆனொல் 
அவறலற உருவொக்கும் நுண்ணுயிொி 
உ்டலில் �ஙகியிருக்கும். ைருக்கள் 
ைீண்டும் ப�ொனறைொம்.
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்நாய்வாய்பபேடட குழந்தைெள்  சினனம்லை அல்ைது ேொரபவொ 
லவரஸ் (கனனத்�ில் அலறந� பநொய்க்குறியம்) பேொனற 
பநொய்களொல் ேொ�ிக்கபேட்ட ைறற சிறு குழநல�களி்டைிருநது 
பநொய்த்த�ொறறுகள் உஙகளுக்குப ேரவி உஙகளி்டைிருநது 
உஙகள் குழநல�க்கு  ஒடடிக்தகொள்ளமுடியும் எனே�ொல் 
எச்சொிக்லகயொக இருக்கபவண்டும். இல�ப ேறறி உஙகளுக்குக் 
கவலையொயிருந�ொல், எபபேொதும் உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் ௯றபவண்டும்.

கசல்�பபேிைாணிெளிடம் எசசாிக்்ெயாய் இருக்ெவும்  
பூலனயின குபலேத் �டடு அல்ைது எந�வி� பூலனயின ைைம் 
பேொனறவறலற பவறு யொலரயொவது சுத்�ம் தசய்யச் 
தசொல்லுஙகள் – அபேடிபய நீஙகள்�ொன 
தசய்யபவண்டியிருந�ொல், லகயுலறகள் அணிநது தசய்யவும் 
அத்து்டன உஙகள் லககலள பசொப ைறறும் தவநநீொில் 
கவனைொகக் கழுவவும். இது ப்டொக்ப்ொேிளொஸ்பைொஸிஸ் எனற 
பநொய்த்த�ொறறு ேரவிடும் அேொயத்ல�த் �விரபே�றகொகத்�ொன. 
இந� பநொய்த்த�ொறறு உஙகலள சுகவீனபேடுத்�ிடும் சொத்�ியம் 
கில்டயொது. ஆனொல் ேிறக்கபபேொகும் உஙகள் குழநல�க்கு 
ேொரலவ இழபபு ைறறும் மூலள ேொ�ிபபு பேொனறவறலற 
ஏறேடுத்�க்௯டும். பூலனலய அபபுறபேடுத்� பவண்டும் எனற 
ப�லவயில்லை – சுகொ�ொர வி்டயத்�ில் கவனைொக இருந�ொல் 
ைடடும் பேொதும்.

ப்டொக்ப்ொேிளொஸ்பைொஸிஸ், ைண் ைறறும் ேச்லச 
இலறச்சியி்டைிருநதும் ௯்ட உஙகளி்டம் ஒடடிக்தகொள்ளும். 
நீஙகள் கரபேைொக இருந�ொல், ேினவருவனவறலற நிலனவில் 
தகொள்ளுஙகள்:
• உண்ணுவ�றகு முன ேழஙகலளயும், கொய்கறிகலளயும் 

கழுவவும்
• ேச்லச இலறச்சி அல்ைது சொியொகச் சலைக்கபே்டொ� 

இலறச்சிலயத் �விரக்கவும்
• ேினவரும் நிகழவுகளுக்குப ேின உஙகள் லககலளக் கழுவவும்

 > விைஙகுகலளத் த�ொடடுப ேழகியேின
 > உ்டல் �ிரவஙகள் உஙகள் ைீது ேடடிருந�ொல் 
 > சொபேிடுவ�றகு முனனும், அத்து்டன உணவு சலைபே�றகு 
முனனும், ேினனும்

• பூலன ைைத்ல�த் த�ொடுவல�த் �விரக்கவும்
• ப�ொட்டபவலை தசய்யும்பேொது லகயுலறகள் அணிநது 

தகொள்ளவும்.

லசப்டொதைகபைொலவரஸ் (CMV) எனறு அலழக்கபேடும் 
ைறதறொரு பநொய்த்த�ொறறும் ேிறக்கபபேொகும் உஙகள் 
குழநல�யின வளரச்சிக்குத் �ீஙகு விலளவிக்கக்௯டும். சிை 
சந�ரபேஙகளில் கருச்சில�லவ ஏறேடுத்�க்௯டும். சிறுநீர 
அல்ைது உைிழநீர பேொனற உ்டலிலிருநது சுரக்கும் �ிரவஙகலளத் 
த�ொடுவ�ன மூைம் லசப்டொதைகபைொலவரஸ் உஙகலளத் 
த�ொறறிக்தகொள்ளும். பநொய்த்த�ொறலறத் �விரபே�றகு, பசொப 
ைறறும் �ண்ணீொினொல் உஙகள் லககலளக் கழுவவும் அல்ைது 
அ�ிலும் குறிபேொகக் குழநல�யின இல்டத்துணிலய ைொறறியேின 
சொரொயத்ல�ப ேயனேடுத்�ிக் லககலளத் துல்டத்துக் தகொள்ளவும்.

வீடடிலுள்ள சி� அபோயஙெள்

ெர்பபேொ�த்தைின்்போது ஈயத்்தைத் தைவிர்க்ெவும் நொம் ஈயத்ல� 
முழுவதுைொக �விரக்கமுடியொது ஏதனனறொல் அது கொறறிலும் 
ைண்ணிலும் கைநதுள்ளது. நொம் அலனவரும் சிறிய அளவில் 
அல� உள்ளிழுத்துக்தகொண்டு�ொனிருக்கிபறொம். ஆனொல் அ�ிக 
அளவிைொன ஈயம் குழநல�களுக்கும், கரபேிணிப தேண்களுக்கும் 
ேிரச்சிலனகலள ஏறேடுத்தும் உயர அேொயம் உள்ளது.

தேொியவரகலள வி்ட குழநல�கள் அ�ிக ஈயத்ல� 
உள்வொஙகிக்தகொள்கிறொரகள். கரபேத்�ினபேொது, குலறந� அளவு 
ஈயம் நஞ்சுக்தகொடியின வழியொக தசனறு குழநல�யின அறிவு 
வளரச்சிலயப ேொ�ிக்கும். அது உ்டல் வளரச்சி, தசவிபபுைன 
ைறறும் ந்டத்ல� பேொனறலவகளிலும் ேிரச்சிலனகலள 
ஏறேடுத்�ைொம்.

இத்�லகய விலளவுகள் ேலழயேடி ைொறிடுைொ எனேது 
அறியபே்டவில்லை.

வீடுகலள புதுபேிக்கும் தசயல் நீஙகள் ஈயத்து்டன த�ொ்டரபு 
தகொள்வ�றகொன வொய்பலே அ�ிகொிக்கிறது. உஙகள் வீடு 1971-
க்கு முனனொல் (ஈய அடிபேல்டயிைொன சொயஙகள் கில்டத்துக் 
தகொண்டிருந� அச்சையத்�ில்) கட்டபேடடிருந�ொல் அந�ச் 
சொயத்ல�  ஏதும் தசய்வ�றகு முன ஆபைொசலனலயப 
தேறறுக்தகொள்ளுஙகள். ஈய அடிபேல்டயிைொன சொயஙகலள 
கலைபே�ினொல் ஈயத் தூசுகள் கொறறிலும் ைறறும் வீடல்டச் 
சுறறிலும் ேரவக்௯டும். ஈய அடிபபே்டயி�ா� சாயஙெ்ளக் 
ெ்�க்ெக்௯டிய புதுபபேித்தைல் ்வ்�ெளின்்போது 
ெர்பபேிணிபகபேண்ெள் மற்றும் குழந்தைெள் அதை�ருெில் 
இல்�ாமலிருபபேது அவசியமாகும்.

ஈயம் இருக்கக்௯டிய ைறற மூைபதேொருடகளில் 
ஈயத்த�ொழிறசொலை (வொகன பேட்டொி ைறுசுழறசி பேொனறலவ); 
ஈய பவலை ேொரக்கும் த�ொழிைொளரகளின உல்டகளில் உள்ள 
துணிகள் ைறறும் தூசுகள்; ஈயத்ல�ப ேயனேடுத்தும் 
தேொழுதுபேொக்குகள்  (வண்ணச் சித்�ிர கண்ணொடி சனனல்கள் 
தசய்�ல், ைீனேிடித்�ல், ைண்ேொண்்டம் உருவொக்கு�ல்), பே-
லூ-ஆ, ேொலி பகொலி, தரொய்்டொ ைறறும் அ்ொரபகொன பேொனற 
சிை ேொரம்ேொிய ைருநதுகள்; ஈயப ேடிக கண்ணொடிப ேொத்�ிரஙகள்; 
வளரும் நொடுகளிலிருநது வரும் பீஙகொன சொைொனகள் 
(பீஙகொனகளின பைல் பூசபேடடுள்ள தைருகில் இருநது ஈயம் 
கசிநது தவளிபயறக்௯டும்)

தேரும்ேொைொன நகரபபுறப ேகு�ிகலள வி்ட ஈய உருக்கொலைகள் 
அல்ைது சுரஙகஙகள் அருகிலுள்ள ேகு�ிகளில் ஈய ைொசுேொடு 
அ�ிகம் இருக்கும். 

உ்டலில் ஈய அளவு அ�ிகொிக்கும் அேொயம் உள்ள 
கரபேிணிபதேண்கள் �ஙகள் ைருத்துவொி்டம் இல�பேறறிக் 
கைநதுலரயொ்ட பவண்டும்.
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எது போதுொபபோ�து, எது 
போதுொபபேற்்து என்பேது எ�க்கு 
எபபேடித் கதைாியும்?

’�ொய்பேொதுகொபபு’ எனேது நியூ சவுத் பவல்ஸில் 
உள்ள தேண்களுக்கொன இைவச த�ொலைபேசிச் 
பசலவயொகும். இது ைருநதுவலககலளப ேறறி 
அறிநதுதகொள்ள விரும்பும் தேண்களுக்கும், 
அவரகளது சுகொ�ொரப ேரொைொிபலே 
வழஙகுேவரகளுக்கும் அல்ைது கரபேத்�ினபேொதும், 
�ொய்ேொலூடடும்பேொதும் பநரதகொள்ளும் 
விலளவுகலளப ேறறி கவலைபேடுபவொரகளுக்கும் 
விொிவொன ஆபைொசலனச் பசலவலய வழஙகுகிறது.  

• ேொிநதுலரக்கபேட்ட ைருநதுகள்
• பநரடியொக வொஙகக்கூடிய ைருநதுவலககள்
• த�ருவில் கில்டக்கும் ைருநதுகள்
• பநொய்த்த�ொறறுகள்
• க�ிரவீச்சு
• த�ொழில்சொரந� தவளிவீச்சுக்கள்

கரபேத்�ினபேொது எடுக்கபேடும் 
ைருநதுவலககலளப ேறறி ைருத்துவொி்டம் 
பநருக்குபநர ஆபைொசலன ப�லவபேடும் 
தேண்களுக்கொக ’�ொய்பேொதுகொபபு’ தவளி பநொயொளி 
ைருந�கச் பசலவ ஒனலற ந்டத்துகிறது. அத்து்டன 
கருத்�ொிக்க நிலனக்கும் தேண்களுக்கொக  
’�ொய்பேொதுகொபபுத்�ிட்டம்’ எனற ைருந�கத்ல�யும் 
ந்டத்துகிறது. தேண்கள் அனுேவம் வொய்ந� ஒரு 
ைருத்துவச்சியி்டம் கரபேம், வொழக்லகமுலற ைறறும் 
ஊட்டச்சத்து பேொனறலவ குறித்து 
கைநதுலரயொ்டைொம்.

’�ொய்பேொதுகொபலே’ (02) 9382 6539 (சிடனி 
தேருநகரப ேகு�ி) எனற எண்ணிபைொ அல்ைது  
1800 647 848 (ேிரொந�ிய நியூ சவுத் பவல்ஸ்) எனற 
எண்ணிபைொ அலழயுஙகள். ’�ொய்பேொதுகொபபு’ 
கொலை 9 ைணி மு�ல் ைொலை 5 ைணி வலர 
�ிஙகள்கிழலை மு�ல் தவள்ளிக்கிழலை வலர (தேொது 
விடுமுலறகள் �விரத்து) தசயல்ேடுகிறது.

நீஙகள் ‘�ொய்பேொதுகொபலே’ இலணயத்�ிலும் கொண 
www.mothersafe.org.au எனற வலைத்�ளத்�ிறகுச் 
தசல்ைைொம்.

சுத்தைபபேடுத்தும் கபோருடெள், சாயஙெள் மற்றும் பேி் 
வீடடுக்குாிய இைசாய�ஙெள் கரபேிணிபதேண்களுக்தகன 
ேொதுகொபபு எச்சொிக்லககள் எதுவும் இல்லைதயனேல� 
உறு�ிதசய்து தகொள்ள இந�ப தேொருடகளின 
விவரச்சிடல்டலயச் சொிேொரக்கவும். ஒரு தேொருள் ைிகவும் 
நச்சுத்�னலை வொய்ந� து என விவரச்சிடல்டகள் 
குறிபேிடடிருந�ொல், இச்சையத்�ில் அல�ப ேயனேடுத்�ொைல் 
�விரபேது நைம். நீஙகள் சுத்�பேடுத்தும் தேொருடகள், ேலச, 
சொயபபூச்சு, பவறு ஏ�ொவது வீடடுக்குொிய இரசொயனஙகள் 
பேொனறவறலறப ேயனேடுத்�ினொல், விவரச்சிடல்டயில் 
தகொடுக்கபேடடிருக்கும் ேொதுகொபபு வழிமுலறகலளப 
ேினேறறவும். அருகில் நிலறய சுத்�ைொன கொறபறொட்டம் 
இருக்கிற�ொ எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக்தகொள்ளுஙகள்.

அநதுருண்்ட மற்றும் ெழிபபே்் வாச்� 
வில்்�ெளிலுள்ள நாஃபதைலின் சிை அநதுருண்ல்டகளிலும், 
கழிபேலற வொசலன வில்லைகளிலும் நொஃப�லின எனறு 
அலழக்கபேடும் தேொருள் உள்ளது. அ�ிக அளவிைொன 
நொஃப�லிலன நுகர�ல் இரத்� அணுக்களுக்கு பச�ம் ஏறேடுத்�ி 
‘ஹீபைொலிடடிக் இரத்�ச்பசொலக’ எனற நிலைலைக்கு 
வழிவகுக்கிறது. பசொரவு, ேசியினலை, குைட்டல், வொந�ி, ைறறும் 
வயிறறுபபேொக்கு பேொனறலவ அ�ிக அளவிைொன நொஃப�லிலன 
நுகரவ�ினொல் ஏறே்டக்௯டிய சிை பநொய் அறிகுறிகளொகும். 
அ�ிலும் குறிபேொக பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�கள் நொஃப�லிலன 
நுகரந�ொல், அவரகளுல்டய இரத்� அணுக்கள் பச�ைல்டயும் 
அேொயம் உள்ளது.  

நொஃப�லினின உ்டல்நை அேொயஙகலளப ேறறிய ௯டு�ல் 
ஆபைொசலன ஒரு நொலளக்கு 24 ைணி பநரமும், ஒரு வொரத்துக்கு 7 
நொடகளும் ஆஸ்�ிபரலிய முழுவதும் நியூ சவுத் பவல்ஸ் நஞ்சுகள்  
�கவல் லையத்ல� 13 11 26 எனற எண்ணில் த�ொ்டரபு 
தகொள்வ�ன மூைபைொ அல்ைது உள்ளுர தேொது சுகொ�ொரப 
ேிொிவிலிருநப�ொ தேறைொம். 
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ஏன கரபேகொைத்�ில் ஆபரொக்கியைொன உணவு 
ைிகவும் முக்கியைொனது?
• அது குழநல� வளரவும், உருவொகவும் 

உ�வுகிறது
• அது நீஙகள் கரபேைொக இருக்கும்பேொது 

உஙகலள ஆபரொக்கியைொக லவத்�ிருக்க 
உ�வுகிறது

• அது ஆபரொக்கியைொன உ்டல் எல்டலய அல்டய 
உ�வுகிறது

நீஙகள் தசய்யபவண்டியத�ல்ைொம் �ினமும் 
ேினவரும் ஒவதவொரு உணவுபேகு�ியிலிருநதும் 
உணலவச் சொபேிடுவதும், நிலறய �ண்ணீர 
குடிபேதுபை.

ஒவ்கவாரு நாளும் ெீ் ழ தைைபபேடடுள்ள  
ஒவ்கவாரு உணவுபபேகுதைியிலிருநதும்  உண்வச 
சாபபேிடவும்:
• தரொடடி, அொிசி, ேொஸ்�ொ, நூடுல்ஸ் ைறறும் ேிற 

�ொனிய உணவுகள்
• கொய்கறிகள் ைறறும் ேயறுவலககள் 

(ேயறுவலககள் எனறொல் கொய்ந� பீனஸ் ைறறும் 
ேட்டொணி, ேருபபு ைறறும் ப்டொஃபூ பேொனற 
பசொயொ உணவுவலககள்)

• ேழம்
• ேொல், �யிர, அலர கடினைொன அல்ைது 

கடினைொன ேொைொல்டக் கடடிகள் (தகொழுபபு 
குலறந�லவ)

• பு�ி�ொகச் சலைக்கபேட்ட இலறச்சி, ைீன, பகொழி 
ைறறும் முடல்டகள்

• தகொடல்டகள்

தைண்ணீர் அருநதைவும் �ொகத்�ிறபகறே �ண்ணீர 
அருந�வும் – தேொதுவொக தவபேைொன 
கொைநிலையிபைொ அல்ைது உ்டறேயிறசி 
தசய்யும்பேொப�ொ அ�ிகைொக அருந�வும். எல்ைொ 
ேொனஙகளும் (ைது �விர) உஙகளுல்டய �ிரவ 
உடகிரகித்�லைக் ௯டடும் ஆனொல் �ொகசொந�ி 
தசய்ய �ண்ணீர�ொன ைிகச்சிறந�து. தசைலவயும், 
வச�ிலயயும் கணக்கில் எடுத்துக்தகொண்்டொல், 
குழொய்த்�ண்ணீலர, அ�ிலும் குறிபேொக அ�ில் 
ஃபளுலரடு பசரந�ிருக்கும்பேொது (ஃபளுலரடு 
எனேது ேறகலள வலுபேடுத்� உ�வும் ஒரு 
பவ�ிபதேொருளொகும்) அடித்துக்தகொள்ள 
எதுவுைில்லை . உஙகளுக்கு நீர விநிபயொகத் 
�ரத்�ில் கவலை ஏதும் இருந�ொல் குடிபே�றகுமுன 
�ண்ணீலரக் தகொ�ிக்கலவக்கவும். 
கரபேிணிபதேண்கள் பகொைொ ைறறும் கொேி பேொனற 
ேொனஙகலள எடுத்துக்தகொள்வல�க் 
குறிக்கபவண்டும். ஏதனனறொல் அலவகளில் 
கொஃதேய்னும், சரக்கலரயும் கைநதுள்ளன. 
உஙகளொல் அந� ேொனஙகள் இல்ைொைல் 
இருக்கமுடியொது எனறொல் கொஃதேய்ன நீக்கபேட்ட 
ைொறறுேொனஙகலள முயறசிக்கவும்.

ெர்பபேொ�த்தைில் ஆ்ைாக்ெியமா� உணவு

உணவுத் கதைாகுதைிெளும், ெர்பபேத்தைில் போிநது்ைக்ெபபேடட 
அளவுெளும்

உணவுத் கதைாகுதைி ஒருநா்ளக்கு என்� அளவுெள்?

தரொடடி, �ொனியஙகள், 
அொிசி, ேொஸ்�ொ, 
நூடுல்ஸ்.

4-6 ேொிைொறு�ல், ஒவதவொரு முலறக்கும்:
• 2 x 60கி. தரொடடித் துண்டுகள்
• 1 நடுத்�ர அளவு தரொடடிச் சுருள்
• 1 பகொபலே பவகலவத்� ேொஸ்�ொ, அொிசி, அல்ைது 

நூடுல்ஸ்
• ½ பகொபலே வொட்டபே்டொ� முஸ்லி
• 1 பகொபலே சலைத்� கஞ்சி
• 11/3 பகொபலேகள் கொலைச் சிறறுண்டி �ொனியவலக

கொய்கறிகளும், 
ேயறுவலககளும்.

5 ேொிைொறு�ல்கள், ஒவதவொரு முலறக்கும்:
• ½ பகொபலே சலைத்� கொய்கறிகள், சலைத்� உைர 

பீனஸ்கள்
• 1 பகொபலே ேச்லசக் கொய்கறிகள் சொைட
• 1 சிறிய உருலளக்கிழஙகு

ேழம். 4 ேொிைொறு�ல்கள், ஒவதவொரு முலறக்கும்:
• 1 முழு நடுத்�ர அளவொன ேழம் (எ.கொ. ஒரு நடுத்�ர 

ஆபேிள் அல்ைது வொலழபேழம்)
• 2 சிறிய ேழஙகள் (எ.கொ. ேிளம்ஸ் அல்ைது கிவி ேழம்)
• 1 பகொபலே ்டபேொவில் அல்டக்கபேட்ட ேழம்
• 1½ ப�க்கரண்டி உைர �ிரொடலசகள்
• 4 உைரந� ஆபொிகொட

ேொல், �யிர, 
ேொைொல்டக்கடடி 
ைறறும்  ேொலுக்கொன 
ைொறறு 
உறேத்�ிபதேொருடகள். 

குலறந�ேடசம் 2 ேொிைொறு�ல்கள், ஒவதவொரு முலறக்கும்:
• 1 பகொபலே ேொல் (தகொழுபபுள்ளது, தகொழுபபு 

குலறக்கபேட்டது அல்ைது தகொழுபபு நீக்கபேட்டது)
• 2 ேொ�ி கடினைொன அல்ைது கடினைொன ேொைொல்டக்கடடித் 

துண்டுகள் (தகொழுபபு குலறக்கபேட்டது)
• 200 கி. �யிர (வொசலனயறறது அல்ைது 

வொசலனயூட்டபேட்டது)
• 1½ பகொபலே ஆவியொக்கபேட்ட ேொல்
• 1 பகொபலே பசொயொ ேொல் (கொல்சியம் ௯டு�ைொகச் 

பசரக்கபேட்டது)
• 1 பகொபலே கஸ்்டரடு
• 1½ பகொபலே சொல்ைன அல்ைது ்ொரடின, எலும்புகள் 

உடே்ட

தகொழுபபு நீக்கபேட்ட 
இலறச்சி, ைீன, பகொழி, 
முடல்டகள், 
ேயறுவலககள்

1½ ேொிைொறு�ல்கள், ஒவதவொரு முலறக்கும்:
• ½ பகொபலே தகொழுபேில்ைொ� தகொத்துக்கறி
• தகொழுபபு நீக்கபேட்ட இலறச்சித் துண்டு அல்ைது பகொழி, 

உஙகள் உள்ளஙலக அளவு 
• 2 சிறிய இலறச்சித் துண்்டஙகள்
• 1 சிறிய ைீன துண்்டம்
• ½ பகொபலே சொல்ைன
• 2 சிறிய முடல்டகள்
• 1/3 பகொபலே தகொடல்டகள்
• ¼ பகொபலே வில�கள்
• ½ பகொபலே சலைத்� ேருபபு, பீனஸ் அல்ைது 

தகொண்ல்டக்க்டலை
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நீஙெள் சாபபேிடும் உணவில் கொழுபபு, சர்க்ெ்ை மற்றும் உபபு 
அதைிெமாெ இருநதைால், சிறு அளவில் சாபபேிடுஙெள் 

அல்ைது அவறலற இல்டதவளி விடடுச் சொபேிடுஙகள், 
�ினநப�ொறும் அல்ை. அ�ிக அளவில் இந� உணவுகலள (எ.கொ. 
சிபஸ், பகக், இனிபபுகள், லே அல்ைது தைன ேொனஙகள்) 
எடுத்துக் தகொண்்டொல் உஙகளுக்கும், உஙகள் குழநல�க்கும் 
ப�லவயொன ஆபரொக்கிய உணவுகளுக்கு குலறந� இ்டபை 
இருக்கும். அலவகள் எல்டப ேிரச்சிலனகலளயும் ஏறேடுத்தும்.
்ெயில் வாஙெிசகசல்லும் உணவுெள் பேைவாயில்்�யா?

லகயில் வொஙகிச்தசல்லும் உணவுகளில் ேை, உயரந� அளவு 
பூொி�க் தகொழுபபு, இனிபபு, உபபு ைறறும் கிபைொெூல் 
உள்ளலவ, ைறறும்  முக்கியைொன ஊட்டச்சத்துக்கள் இவறறில் கு
லறவு.                               

லகயில் வொஙகிச்தசல்லும் உணவுகளில் ஆபரொக்கியைொன 
த�ொிவுகள் எனனதவனறொல், பு�ி�ொக �யொர தசய்யபேட்ட 
முழுத்�ொனிய சொனடவிச்கள், பரொல்கள், சுருள்கள் அல்ைது 
பேகல்ஸ், ஃபேொபகஸியொ அல்ைது ஆபரொக்கிய உணவுகள் 
நிரபேபேட்ட துருக்கிய தரொடடி, ேொரேக்யூ பகொழி (ப�ொல் 
நீக்கபேட்டது), ைறறும் ஆசிய வறுக்கபேட்ட அல்ைது 
அவிக்கபேட்ட உணவுகள்.

நீஙகள்  லகயில் வொஙகிச்தசல்லும் உணவுகளில் கட்டொயம் 
எச்சொிக்லகயொக இருக்க பவண்டும் ஏதனனறொல் உணவு மூைம்  
ேொக்டீொியொ ேரவும் அேொயம் உள்ளது. தேொதுவொக, ஏறகனபவ 
�யொொிக்கபேட்ட உணவுகலளத் �விரபேது ைிகவும் நல்ைது. 
அத்து்டன பு�ி�ொக �யொர தசய்� உணவுகலளச் சொபேி்டவும்.

நான் எவ்வளவு சாபபேிட ்வண்டும்?

நீஙகள் ஏறகனபவ ஆபரொக்கியைொன உணவு 
சொபேிடடுக்தகொண்டிருந�ொல், நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது, 
நீஙகள் சொபேிடும் முலறயில் அ�ிக ைொறறஙகள் தசய்யத் 
ப�லவயில்லை-தவறுைபன ௯டு�ைொக ஒரு லக கொய்கறிகளும், 
இரு லக ேழஙகளும், அலரக் லக இலறச்சியும் �ினம் அ�ிகைொக 
பசரத்துக்தகொள்ள பவண்டும். �ினமும் ஒவதவொரு உணவுத் 
த�ொகு�ியிலிருநது எவவளவு சொபேி்ட பவண்டும் எனேல� இந� 
அட்டவலண கொண்ேிக்கிறது.

சுொதைாை எசசாிக்்ெ!  
ெர்பபேொ�த்தைின் ்போது நீஙெள் 
இருவருக்ொெச சாபபேிட்வண்டிய 
்தை்வயில்்�.

ெர்பபேத்தைில் ஆ்ைாக்ெிய உணவுக்ொ� 
உணவுபபேடடியல் ்யாச்�ெள்

உணவுபபேடடியல்

கொலை உணவு முழுத்�ொனிய கொலை உணவு அல்ைது 
குலறந� தகொழுபபுள்ள ேொலு்டன கஞ்சி 
ைறறும் பு�ிய அல்ைது உைரந� ேழம் 
அல்ைது
முடல்ட, குலறந� தகொழுபபுள்ள 
ேொைொல்டக்கடடி அல்ைது முழுத்�ொனிய 
வொட்டபேட்ட தரொடடியு்டன 
பவகலவத்� பீனஸ் அல்ைது
�யிர, ேழம் ைறறும் தவெிலைடடு்டன 
முழுத்�ொனிய வொட்டபேட்ட தரொடடி

கொலைச் 
சிறறுண்டி

குலறக்கபேட்ட தகொழுபபுள்ள ேொல் 
அல்ைது �யிரு்டன வொலழபேழ ேிழிசல் 
அல்ைது
ேழம் ைறறும் �யிர அல்ைது
ஏ�ொவது ேழம் ஒனறு

ை�ிய உணவு தகொழுபபு எடுக்கபேட்ட இலறச்சி, 
ைீன, முடல்ட, குலறந� தகொழுபபுள்ள 
ேொைொல்டக்கடடி அல்ைது ஹம்ைஸ் 
ைறறும் சொைட நிரபேபேட்ட சொனடவிச், 
சுருள் அல்ைது பரொல் அல்ைது
நூடுல்ஸ்களு்டன வறுத்� கொய்கறிகள், 
ைொடடிலறச்சி, ைீன, ப்டொஃபூ, 
தகொடல்டகள் ைறறும் ஏ�ொவது ேழம் 
ஒனறு  அல்ைது
பீன ைறறும் முழுத்�ொனிய தரொடடி 
ைறறும் குலறந� தகொழுபபுள்ள 
ேொைொல்டக் கடடியு்டன ௯டிய கொய்கறி 
சூப

ை�ிய 
சிறறுண்டி

முழுத்�ொனிய ேிஸ்கடடுகள் ைறறும் 
விெிலைட அல்ைது
உைரந� ேழஙகள் ைறறும் 
தகொடல்டகள் அல்ைது
ஹம்ைஸ் உ்டன ேிட்டொ தரொடடி 

இரவு உணவு தகொண்ல்டக்க்டலையு்டன கொய்கறி கறி 
அல்ைது ேருபபு ைறறும் அொிசி, 
ேழக்கைலவயு்டன அல்ைது
வீடடில் �யொொிக்கபேட்ட பீஸ்்ொ 
அத்து்டன தகொழுபபு குலறக்கபேட்ட 
ேொைொல்டக்கடடி ைறறும் உ்டன சொைட 
அல்ைது
ேொஸ்�ொ உ்டன தகொழுபபு நீக்கபேட்ட 
ைொடடிலறச்சி ைறறும் கொய்கறி அல்ைது 
ேருபபு சொஸ் ைறறும் உ்டன சொைட, 
அ�னேின வொலழபேழ கஸ்்டரடு
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ெர்பபேிணிப கபேண்ெளுக்ொெப 
போிநது்ைக்ெபபேடட போதுொபபோ� 
அளவுெள் மற்றும் மீன் வ்ெெள்

ெர்பபேிணிப கபேண்ெள் மற்றும் 
தைாயபபோலூடடும் கபேண்ெள் 
மற்றும் ெருத்தைாிக்ெத் 
தைிடடமிடடுக்கொண்டிருக்கும் 
கபேண்ெள்

1 போிமாறுதைல் 
என்பேது 150 
ெிைாமுக்குச 
சமமா�து

சிறு ைீனகலள வொரத்துக்கு 2-3 �்டலவ சொபேி்டவும்.
ைீன  உணவுத் �டடில் தேொருநதும் அளவுக்குச் சிறிய�ொக 
இருக்க பவண்டும்.
எடுத்துக்கொடடுகள் ேினவருைொறு: தைக்கரல், சில்வர 
பவரதஹள, பொீம், ஸ்நொபேர, டரவொலி, லவடடிங, ஃபளொட 
தஹட, கிஙஃேிஷ, ்டபேொவில் அல்டக்கபேட்ட டயூனொ ைறறும் 
சொல்ைன, தஹரொிஙஸ், சொரடினஸ், தஷல்ஃேிஷ, ைொபஸ்்டர, 
ஆக்ப்டொேஸ் அல்ைது

இருவொரஙகளுக்கு ஒருமுலற சுறொ (துகள்கள்) அல்ைது 
ேில்ஃேிஷ (பரொடு ேில், கத்�ிைீன ைறறும் ைொரலின) 
சொபேி்டவும். அத்து்டன பவறு எந� ைீனும் அந� 
இருவொரஙகளில் இருக்கக்கூ்டொது அல்ைது

வொரத்துக்கு ஒரு முலற தகளுத்�ி அல்ைது ஆரஞ்சு ரஃேி 
(ஆழக்டல் ைீன) சொபேி்டவும். அத்து்டன பவறு எந� ைீனும் 
அந� வொரத்�ில் இருக்கக்கூ்டொது.

ெர்பபேொ�த்தைில் ஏற்பேடும் கபோதுவா� 
உணவுக் ெவ்�ெள்
நீஙகள் கரபேைொக இருக்கும்பேொது, குறிபேொக முக்கியைொக 
நீஙகள் சொபேி்ட ேை சத்துக்கள் உள்ளன.

இரும்புசசத்து

உஙகள் உணவில் இரும்புச்சத்து குலறயும்பேொது உஙகளுக்குப 
பேொதுைொன ேிரொணவொயுலவக் தகொண்டு தசல்லும் சிவபபு இரத்� 
அணுக்கள் பேொதுைொன அளவுக்கு இருக்கொது. அத்து்டன நீஙகள் 
பசொரவொக, ேைவீனைொக, மூச்சு வி்டச் சிரைைொக அல்ைது ைனச் 
பசொரவல்டநதுள்ள�ொக உணரவீரகள். �ொய்ைொரகளுக்கு 
ப�லவயொன அளவு இரும்புச் சத்து இல்லைதயனறொல், 
அவரகளுக்கு கரபேம் பைலும் சிக்கைொகும் அல்ைது 
அவரகளுக்குக் குழநல�கள் சீக்கிரம் ேிறக்கைொம்.

இரும்புச்சத்து அ�ிகமுள்ள சிறந� மூைபதேொருடகள் தகொழுபபு 
நீக்கபேட்ட சிவபபு இலறச்சிகள், தகொடல்டகள் ைறறும் பசொயொ 
பீனஸ் அல்ைது தகொண்ல்டக்க்டலை பேொனற ேயறு வலககள் 
ஆகும்.

நீஙகள் லவட்டைின ’சி’ நிலறந� உணவு அல்ைது ேொனம் 
உஙகள் சொபேொடடு்டன உடதகொண்்டொல், உஙகள் உணவில் 
உள்ள அ�ிக இரும்புச்சத்ல� உடகிரகிக்க நீஙகள் உ�வுவீரகள். 
இது கொலை உணவில் ஒரு ்டம்ளர ஆரஞ்சுச் சொறு 
அருநதுவல�பபேொனற எளிய தசயைொகும்; அல்ைது �க்கொளி, 
சிவபபு குல்டைிளகொய், பபரொக்பகொலி, அல்ைது ேட்டொணிலய 
ை�ிய உணவு அல்ைது இரவு உணவு்டன சொபேிடுவல�ப 
பேொனற�ொகும். அத்து்டன சொபேொடடுக் கில்டயில் கொேி அல்ைது 
ப�நீர குடிபேது சொபேொடடு்டன குடிபேல�வி்டச் சிறந�து 
ஏதனனறொல் இத்�லகய ேொனஙகள் சொபேொடடிலுள்ள 
இரும்புச்சத்ல� உடகிரகிபேல�க் கடினைொக்கும்.

ொல்சியம்

கரபேகொைத்�ில் கொல்சியம் நிலறந� உணவுகலள அ�ிகம் 
சொபேிடுவது உஙகள் குழநல�யின எலும்புகலளயும், 
ேறகலளயம் வலுவொக்க உ�வுகிறது. உஙகள் உணவில் 
கொல்சியம் பேொதுைொன அளவில் இல்லைதயனறொல், வளரும் 
குழநல� �னக்கு ப�லவயொன கொல்சியத்ல� உஙகள் 
எலும்புகளிலிருநது எடுத்துக்தகொள்ள முயறசிக்கும். இது 
உஙகளுல்டய எலும்புகலளப ேைவீனைொக்கி,  வொழவின 
ேிறகொைத்�ில் எலும்பு எளி�ில் முறியும் அேொயத்ல� 
அ�ிகொிக்கக்கூடும்.

குலறந� தகொழுபபு அல்ைது குலறக்கபேட்ட தகொழுபபுள்ள ேொல் 
தேொருடகளில், தேொதுவொக, முழு கிொீம் உள்ள ேொல் தேொருடகளில் 
உள்ள�றகுச் சைைொன (அ�ிகைொக இல்ைொவிட்டொலும்) கொல்சியம் 
இருக்கும் (ஆனொல் கொடப்டஜ் ேொைொல்டக்கடடியில் அ�ிகம் 
கொல்சியம் இருபே�ில்லை). 28-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள உணவுத் 
த�ொகு�ிகளும், கரபேத்�ில் ேொிநதுலரக்கபேட்ட அளவுகளும் 
எனற ேகு�ியில் அட்டவலணயில் குறிபேிடடுள்ள ேொல் 
தேொருடகலளபயொ அல்ைது அ�ன ைொறறுப தேொருடகலளபயொ 
நீஙகள் சொபேி்டவில்லைதயனறொல், உஙகளுக்கு கொல்சியம் 
௯டு�ல் சத்து பவண்டும்.  உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் இல�ச் சொிேொரத்துக் தகொள்ளுஙகள்.

நீஙெள் ெர்பபேமாய் இருக்கும்்போது மீன் 
சாபபேிடுதைல்
ைீனில் புர�ம் ைறறும் �ொது உபபுக்கள் நிலறநதுள்ளன, பூொி�க் 
தகொழுபபு குலறநதுள்ளது. பைலும் இது ஒபைகொ-3 தகொழுபபு 
அைிைஙகலளக் தகொண்டுள்ளது. குழநல�கள் ேிறபே�றகு 
முனனும், ேிறந� ேினனும் அவரகளுல்டய நரம்பு ைண்்டைம் 
வளரச்சியல்டய ஒபைகொ-3 தகொழுபபுஅைிைஙகள் அவசியைொகும். 
இருபேினும், சிை ைீனகளில் உள்ள ேொ�ரச அளவுகள் ேிறக்கொ� 
குழநல�களுக்கு அல்ைது இளம் குழநல�களின வளரும் நரம்பு 
ைண்்டைத்துக்கு �ீஙகு விலளவிக்கைொம்.
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்வடடமின் ‘டி’

நீஙகள் உஙகள் லவட்டைின ‘டி’ அளலவ கரபேத்�ினபேொது 
பசொ�லன தசய்துேொரத்�ிருக்கைொம். அ�ன அளவு குலறவொக 
இருந�ொல் இயறலகயொன ைி� சூொிய ஒளிலய உ்டலில் ே்ட 
லவத்ப�ொ அல்ைது சொியொன அளவில் லவட்டைின ‘டி’ அ்டஙகிய 
ைொத்�ிலர எடுத்துக்தகொண்ப்டொ அக்குலறேொடல்டச் சொிதசய்வது 
அவசியைொகும்.

ெர்பபேொ�த்தைில் எ�க்குக் கூடுதைல் ்வடடமின்ெ்ளா அல்�து 
தைாது உபபுக்ெ்ளா ்தை்வபபேடுமா? 

குழநல� தேறும் வய�ிலுள்ள எல்ைொ தேண்களுக்கும் சொிவிகி� 
உணவு ப�லவபேடும். அத்து்டன கருத்�ொிக்க முலனயும் முனனும் 
ைறறும் கரபேகொைம் முழுவதும் அவரகள் ேொிநதுலரக்கபேட்ட 
அளவில் ஃபேொலிக் அைிைம் தகொண்டுள்ள ைல்டி-
லவட்டைினகலள எடுத்துக்தகொள்ள பவண்டிய�ிருக்கும். 
தேண்கள் கருத்�ொிக்குமுன, கரபேகொைத்�ினபேொது ைறறும் 
ேொலூடடும் கொைத்�ிறதகன வடிவலைக்கபேட்ட ைல்டி-
லவட்டைினகலள எடுத்துக்தகொள்ளபவண்டியது அவசியைொகும். 
ஏதனனறொல் இந�த் �யொொிபபுகள் கரபேகொைத்�ிறதகனச் 
சொியொன அளவுகளில் (ேொிநதுலரக்கபேட்ட �ினசொி 
உடதகொள்ளல் அளவு – RDI) ேல்பவறு லவட்டைினகள் ைறறும் 
�ொது உபபுகலளக் தகொண்டிருக்க வொய்பேிருக்கிறது. இ�ில் 
மூலள வளச்சிக்கு அவசியைொன அபயொடினும் அ்டஙகும். 
கருத்�ொித்துள்ள, �ொய்பேொலூடடும் அல்ைது கருத்�ொிக்க 
எண்ணியுள்ள எல்ைொ தேண்களுக்கும் �ினமும் 150 
லைக்பரொகிரொமுள்ள அபயொடின பசரத்துக்தகொள்ள பவண்டுதைன 
நிபுணரகள் ேொிநதுலரக்கினறனர. உஙகளுக்கு ஏறகனபவ 
ல�ரொய்டு ேிரச்சிலன இருந�ிருந�ொல், அபயொடின 
பசரத்துக்தகொள்ளுமுன உஙகள் ைருத்துவொி்டம் ஆபைொசலன 
பகடகவும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு www.nhmrc.gov.au எனற 
இலணய�ளத்துக்குச் தசல்ைவும்.

கொழுபபு மற்றும் எண்கணய்ெ்ளப பேற்்ி

உஙகளுக்கு இலவ சிறிய அளவில் ைடடுபை ப�லவபேடும் – 
தரொடடியின ைீது தைலி�ொகத் �்டவபேட்ட சிறிது தவண்தணய் 
அல்ைது �ொவர தவண்தணய் (margarine) ைறறும் சலையலுக்கும், 
சொைட கைலவக்கு தகொஞ்சம் எண்தணய். கபனொைொ, ஆலிவ, 
சூொியகொந�ி, குசம்ேபபூ, பசொளம் ைறறும் பசொயொ பீனஸ் 
எண்தணய்கள் ஆபரொக்கியைொன த�ொிவுகள் ஆகும். �ொனிய 
உணவுகள் ைறறும் இலறச்சி, முடல்ட, ேொைொல்டக்கடடி, 
பவரக்க்டலை ைொவுபேலச ைறறும் �ொவர தவண்தணய் 
பேொனறவறறிலிருநது நீஙகள் ேயனேடுத்துவ�றகு ஏறே 
ஏரொளைொன தகொழுபபும், எண்தணயும் தேறுகிறீரகள்  

கரபேகொைத்�ில் லவட்டைினகள் ைறறும் �ொது 
உபபுகள் எனேல�ப ேறறி ‘�ொய்பேொதுகொபபு’  
தைய்த்�கவல் அறிக்லக ஒனலறக் 
தகொண்டுள்ளது. ‘�ொய்பேொதுகொபேின’  
www.mothersafe.org.au எனற 
இலணய�ளத்துக்குச் தசனறு ‘தைய்த்�கவல் 
அறிக்லக’ எனற இலணபலே தசொடுக்கவும்.  

❖

கரபேகொைத்�ில் �ொயின ேறகளிலிருநது கொல்சியம் 
இழநதுவிடும் எனேது ஒரு கடடுக்கல�. உஙகள் 
உணவிலிருநது ப�லவயொன அளவு கொல்சியம் 
நீஙகள் தேறவில்லைதயனறொல், உஙகள் உ்டல், 
உஙகள் எலும்புகளில் பசைித்து லவத்�ிருக்கும் 
�ொது உபலே உஙகள் குழநல�க்கு வழஙகும்.

❖

சுொதைாை எசசாிக்்ெ!

ேச்லச ைீன ைறறும் சிபேிகள், சஷிைி, 
புலகயூடடிய சொல்ைன அல்ைது புலகயூடடிய 
சிபேிகள் பேொனற க்டல் உணவுகலளக் 
கரபேிணிப தேண்கள் முறறிலுைொக 
விைக்கபவண்டும். கொரணம் ஏன எனேல�க் 
கொண, 35-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள “உணலவப 
ேொதுகொபேொக லவத்�ிருத்�ல்” எனற ேகு�ிலயப 
ேொரக்கவும்.
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ஃபேொபைட (அல்ைது ஃபேொலிக் அைிைம்) எனேது ஒரு ’ேி’ 
லவட்டைின. நீஙகள் கருத்�ொிபே�றகுமுனனும் (குலறந�து 
ஒரு ைொ�த்துக்கு முன), ைறறும் கரபேத்�ின  ஆரம்ே 
கொைத்�ிலும் (மு�ல் 3 ைொ�ஙகள்) நிலறய ஃபேொபைட 
தேறுவது அவசியைொகும். இது உஙகள் குழநல�யின 
உ்டல்நைப ேிரச்சிலனகளத் �டுக்க உ�வக்௯டும். 
கரபேத்துக்குமுன ௯டு�ல் ஃபேொபைட நீஙகள் எடுத்துக் 
தகொள்வில்லைதயனறொலும் கவலைபே்ட பவண்்டொம். 
நீஙகள் கரபேைொயிருபேது த�ொிந�வு்டன நீஙகள் 
பேொதுைொன அளவு  ஃபேொபைட  தேறுகிறீரகளொ எனேல� 
உறு�ிபேடுத்�ிக்தகொள்ளுஙகள்.

நீஙெள் ்போதுமா� அளவு ஃ்போ்�ட்ட பேின்வரும் 
வ்ெயில் கபே்முடியும்:
• ஃபேொபைட அ�ிகமுள்ள உணவுகலள உண்ணுவது. – 

எ.கொ. முழுத்�ொனிய தரொடடி, ஃபேொபைட உள்ள 
முழுத்�ொனிய கொலை �ொனிய உணவு, அ்டரேச்லச இலை 
கொய்கறிகள், உைரந� பீனஸ், தகொண்ல்டக்க்டலை 
ைறறும் ேருபபு, ஆரஞ்சு, ஆரஞ்சு சொறு, 
வொலழபேழஙகள், ஸ்டரொதேரொி, அவகொப்டொ ைறறும் 
ைரலைட அல்ைது தவெிலைட பேொனற ஈஸ்ட கைநதுள்ள 
பூச்சுகள். பைபை உள்ள ேடடியலிலிருநது ஒவதவொரு 
நொளும் இரண்டு ேொிைொறல் ேழவலககள், அத்து்டன 
ஐநது ேொிைொறல் கொய்கறிகள் ைறறும் நொனகு மு�ல் ஆறு 
ேொிைொறல் வலர தரொடடி அல்ைது �ொனிய உணவு 
சொபேிடுவல� பநொக்கைொகக் தகொள்ளுஙகள். 

• வீொியம் குலறந� ஃபேொலிக் அைிை ைொத்�ிலர (0.5 ைி.கி.) 
எடுக்க பவண்டும், அல்ைது 0.5 ைி.கி. ஃபேொலிக் அைிைம் 
உள்ள கரபேத்துக்தகனபற உள்ள ைல்டி லவட்டைின 
ைொத்�ிலரகலள �ினநப�ொறும் எடுக்க பவண்டும். 
அத்து்டன ஃபேொபைட அ�ிகமுள்ள உணவுகலள எடுக்க 
பவண்டும். நீஙகள் ைல்டி லவட்டைின ைொத்�ிலரகலள 
எடுக்க விரும்ேொவிட்டொல், ஃபேொலிக் அைிை 
ைொத்�ிலரகலள ேல்தேொருள் அஙகொடி, ைருநதுக்கல்ட 
அல்ைது உ்டல்நை உணவுக் கல்டயில் வொஙகைொம்.

கரபேகொை ஆரம்ேத்�ில் ஃபேொபைட பேொதுைொன அளவு 
இல்ைொ��ொல் ஏறேடும் சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகள் நரம்புக் 
குழொய்க் குலறேொடுகள் (spina bifida and anencephaly) 
எனறு அலழக்கபேடும். அலவ குழநல�யின முதுகுத் 
�ண்டு அல்ைது மூலளலயப ேொ�ிக்கக்௯டும் அல்ைது 
கடுலையொன ேிரச்சிலனகலள உண்டுேண்ணும். பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு 114-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ேிரசவத்துக்கு 
முநல�ய ேொிபசொ�லன ைறறும் ைரேணு ஆபைொசலன 
எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

உஙகளுக்பகொ அல்ைது உஙகள் உறவினரகளுள் 
ஒருவருக்பகொ ஏறகனபவ நரம்புக் குழொய்க் குலறேொடுள்ள 
குழநல� இருந�ொல், உஙகளுக்கு இந�ப ேிரச்சிலனயுள்ள 
குழநல� ேிறபே�றகொன அேொயம் அ�ிகம் உள்ளது. 
உஙகள் ைருத்துவொி்டபைொ அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டபைொ 
பேசுஙகள். அவர உஙகளுக்கு ேினவரும் 
ஏ�ொவத�ொனலறச் தசய்யைொம்:
• வீொியம் அ�ிகைொன ஃபேொலிக் அைிை ைொத்�ிலரலயப 

ேொிநதுலரக்கைொம்
• கரபேத்�ில் குழநல�க்கு நரம்புக் குழொய்க் குலறேொடுகள் 

உள்ளனவொ எனேல�ச் பசொ�ிக்க ேொிபசொ�லனகள் 
தசய்வ�றகும், ைரேியல் ஆபைொசலன தேறுவ�றகும்  
பயொசலன ௯றைொம்.

்மலும் ஃ்போ்�ட கபே் எளிதைா� மற்றும் சு்வயா� 
வழிமு்்ெள்:
• முழுத்�ொனிய கொலை �ொனிய உணவு அத்து்டன ௯டு�ல் 

ஃபேொபைட,  வொலழபேழத் துண்டுகள் ைறறும் ஒரு 
்டம்ளர ஆரஞ்சுச் சொறு

• தேொிய அளவிைொன பவகலவத்� அல்ைது வறுத்� 
கொய்கறிகள்

• சிறறுண்டியொக வொலழபேழஙகள், உபபு பசரக்கொ� 
ேச்லசக் தகொடல்டகள் அல்ைது வொட்டபேட்ட 
முழுத்�ொனிய தரொடடி ஈஸ்ட �்டவபேட்டது (எ.கொ. 
ைொரலைட அல்ைது தவெிலைட) 

• ைொரெலரன அல்ைது தவண்தணய்க்குப ே�ிைொக  
ைசிக்கபேட்ட அவகொப்டொலவப ேயனேடுத்து�ல்

ேினவரும் ேிரச்சிலனகள் உஙகளுக்கு இருந�ொல் நீஙகள் 
எவவளவு ஃபேொலிக் அைிைம் எடுக்க பவண்டும் எனேல�த் 
த�ொிநதுதகொள்ள உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது 
ைருத்துவச்சியி்டம் பேசுஙகள்:

• கொல்-லக வலிபபு இருந�ொல்
• வலிபபுக்கு எ�ிரொன ைருநது எடுத்துக்தகொண்டிருந�ொல்
• லவட்டைின ’ேி’ 12 குலறேொடு இருந�ொல்
• நீொிழிவு பநொய் இருந�ொல்
• அ�ிக எல்ட இருந�ொல்

ஃ்போ்�ட உஙெளுக்கும், உஙெள் குழந்தைக்கும் 
அவசியமாகும்
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நான் ்சவம். நான் எ�து உணவுமு்்்ய மாற்்ிக்கொள்ள 
்வண்டுமா?

சொிவிகி� லசவஉணவு ைிகவும் ஆபரொக்கியைொக இருக்கக்௯டும். 
ஒவதவொரு உணவுத் த�ொகு�ியிலிருநதும் ப�லவயொள அளவு 
நீஙகள் தேறுகிறீரகளொ எனேல�ச் சொிேொரக்க 28-ஆம் 
ேக்கத்�ிலுள்ள உணவுத் த�ொகு�ிகளும், கரபேத்�ில் 
ேொிநதுலரக்கபேட்ட அளவுகளும்  எனும் அட்டவலணலயப 
ேயனேடுத்துஙகள்.

சிை சையஙகளில், லசவ உணவுகளில் முக்கியைொன 
ஊட்டச்சத்துக்கள் குலறவொக இருக்கக்௯டும்:
• இரும்புசசத்து மற்றும் துத்தைநாெசசத்து இரும்புச்சத்தும், 

துத்�நொகச்சத்தும் தகொண்டுள்ள �ொவர உணவுகலள (ேயறுகள் 
ைறறும் தகொடல்டகள்) அ�ிகைொக உண்ணவும். அப� 
சையத்�ில் லவட்டைின ’சி’ உள்ள உணலவயும் 
எடுத்துக்தகொள்ளவும்.

• ்வடடமின் ’பேி’12  லசவ உணவு உண்ேவரகளுக்கு 
வலுவூட்டபேட்ட கொலை �ொனிய உணவு சிறந� 
ஆ�ொரவளைொக உள்ளது. நீஙகள் ேொல் சம்ேந�பேட்ட 
உணவுகபளொ அல்ைது முடல்டபயொ சொபேி்டவில்லை எனறொல் 
இத்து்டன கூடு�ைொன உணவுச் பசரக்லகப தேொருடகள் 
ப�லவயிருக்கைொம்.

• ொல்சியம் ேொல் தேொருள் அல்ைொ� கொல்சியம் உள்ள 
உணவுகளுக்கு 28-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள உணவுத் 
த�ொகு�ிகளும், கரபேத்�ில் ேொிநதுலரக்கபேட்ட அளவுகளும் 
எனும் அட்டவலணலயப ேொருஙகள். நீஙகள் இவறலற 
அ�ிகம் உண்ணவில்லைதயனறொல், உஙகளுக்கு கூடு�ல் 
உணவுச் பசரக்லகப தேொருடகள் ப�லவயிருக்கைொம்.

• புைதைம் ேயறுவலககள், தகொடல்டகள் ைறறும் வில�களிலிருநது 
ப�லவயொன அளவு �ொவரப புர�ம் உஙகளுக்குக் கில்டக்கிற�ொ 
எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக் தகொள்ளுஙகள்.

உஙகள் உணவுத்�ிட்டத்�ில் உ�வி பவண்டுதைன நீஙகள் 
விரும்ேினொல், உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ , ைருத்துவொி்டபைொ 
அல்ைது நை உணவியல் வல்லுநொி்டபைொ பேசுஙகள்.

நான் ஒரு பேதைின்ம வயது்டயவள். எ�க்குக் ௯டுதை�ாெ எதுவும் 
்தை்வயாயிருக்குமா?

நீஙகள் 17 வயதுக்குக் குலறவொயிருந�ொல், நீஙகள் இனனும் 
வளரநதுதகொண்டிருக்கிறீரகள். இ�ன தேொருள் எனனதவனறொல் 
உஙகள் உ்டலுக்குக் ௯டு�ல் சத்துபதேொருடகள் ப�லவபேடுகிறது 
– ஒவதவொரு நொளும் மூனறு ஆபரொக்கியைொன உணவுகள் 
எடுத்�ிருக்கிறீரகளொ எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக் தகொள்ளுஙகள். 
உஙகளுக்குக் ௯டு�ல் கொல்சியமும் ப�லவபேடும் – உஙகளுக்கு 
மூனறு ேொிைொறல்கள் (அல்ைது நீஙகள் அ�ிகைொக 
�ொனியவலககள் சொபேி்டொைல் இருந�ொல், நொனகு ேொிைொறல்கள்) 
ேொல் சம்ேந�பேட்ட தேொருடகள் பவண்டும். உஙகள் 
உணவுமுலறகலளத் �ிட்டைி்ட உ�வி ப�லவபேட்டொல், உஙகள் 
ைருத்துவச்சியி்டபைொ , ைருத்துவொி்டபைொ பேசுஙகள்.

ெர்பபேொ�த்தைி்�ா அல்�து 
தைாய்பபோலூடடும் ொ�த்தைி்�ா 
எ�து உணவுமு்்ெ்ள 
மாற்றுவது என் குழந்தைக்கு 
ஏற்பேடும் ஒவ்வா்மெ்ளத் 
தைடுக்குமா?

உஙகள் உணவுமுலறலய ைொறறுவது 
ேொிநதுலரக்கபே்டவில்லை. முடல்ட, 
பவரக்க்டலை, பசொயொ, ைீன அல்ைது ேசும்ேொல் 
(சிைருக்கு ஒவவொலைலயத் தூண்டும் உணவுகள்) 
பேொனற உணவுகலளத் �விரபேது, குழநல�க்கு 
ஒவவொலை ஏறேடும் அேொயத்�ில் எந�வி� 
ேொ�ிபலேயும் ஏறேடுத்�ொது.

❖

சத்தைா� சிற்றுண்டி

த�ொ்டரநது தநொறுக்கு�ீனி �ினன பவண்டும் 
எனற ஆவலை எ�ிரத்து நிறக முயலுஙகள். 
உஙகளுக்கு சிறறுண்டி பவண்டுதைன 
விரும்ேினொல், கொய்கறிகள், ேொல் சம்ேந�பேட்ட 
தேொருடகள், பு�ிய அல்ைது உைரந� ேழஙகள், 
�யிர, உபேி்டபே்டொ� தகொடல்டகள், 
முழுத்�ொனிய ேழதரொடடி, ேொைொல்டக்கடடி 
(தகொழுபபு குலறக்கபேட்டது) ைறறும் 
வொட்டபேட்ட தரொடடியில் �க்கொளி அல்ைது ேி்டொ 
தரொடடி ைறறும் பு�ிய ஹம்ைஸ் பேொனற சத்துள்ள 
உணவுகலள உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் ப�ரநத�டுஙகள். இலவ 
பகக்குகள், ேிஸ்கடகள், அல்ைது உபபுள்ள 
சிறறுண்டி உணவுகலள வி்ட உஙகளுக்கும், 
உஙகள் குழநல�க்கும் சிறந�து – சிை 
பநரஙகளில் நீஙகள் விரும்ேியல� சொபேிட்டொலும்  
ேரவொயில்லை�ொன!
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ெர்பபேொ�த்தைில் நான் எவ்வளவு எ்ட ௯டுதை�ாெ இருக்ெ�ாம்?
எல்ைொப தேண்களும் கரபே கொைத்�ில் எல்ட அ�ிகொிக்கும் 
அேொயத்ல�க் குலறக்க சத்�ொன உணவு சொபேிடடுச் 
சுறுசுறுபேொக இருபேது முக்கியைொகும். உஙகளுக்கு அ�ிகைொகப 
ேசிதயடுபேதுபேொல் ப�ொனறினொலும், நீஙகள் “இருவருக்கொக 
உண்ண” பவண்டிய ப�லவயில்லை. 

ஆஸ்�ிபரலியரகளில் ஏறக்குலறய ேொ�ிபபேர அவரகளுக்கு 
ேொிநதுலரக்கபேட்ட அளவுக்கு பைல் எல்ட உள்ளவரகளொக 
இருக்கிறொரகள். அ�ிக எல்டயுள்ள தேண்களுக்கு 
கரபேகொைத்�ினபேொது சிறபபுத் ப�லவகள் இருக்கைொம். 
ஏதனனறொல் அவரகளுக்கு ேினவரும் ௯டு�ல் அேொயம் இருக்கும்:
• கரபேகொைத்�ில் எல்ட அ�ிகொிபேதும் ைறறும் குழநல� 

ேிறந�ேின அல�க் குலறபே�ில் இருக்கும் சிரைமும்
• ஆபரொக்கியைில்ைொ� தேொிய அல்ைது சிறிய குழநல� தேறு�ல்
• உயர இரத்� அழுத்�ம்
• கரபேகொை (கருத்�ொிபபு) நீொிழிவு
• சிபசொியன அறுலவ சிகிச்லச
• கொல்கள் ைறறும் இடுபேில் உள்ள இரத்� நொளஙகளில் இரத்� 

உலறவு
• இறநப� ேிறந� குழநல�

ைிக அ�ிக எல்டயுள்ள சிை தேண்கள் உயரந� அளவு ேரொைிபலே 
வழஙகும் ைருத்துவைலனயில் ேிரசவத்ல� 
லவத்துக்தகொள்ளபவண்டும்.

நீஙகள் ஏறகனபவ கரபேைொயிருந�ொல் கூ்ட, உஙகள் எல்ட 
அ�ிகொிபலே நிரவகிபேது கரபேத்�ினபேொது உள்ள சிக்கல்களொல் 
ஏறேடும் அேொயத்ல�க் குலறக்க உ�வக்௯டும். உ�ொரணத்�ிறகு, 
உஙகள் கரபேத்�ின ஆரம்ேத்�ில் உஙகளுக்கு எந� அளவிறகு 
எல்ட அ�ிகைொக இருக்கிறப�ொ,  அந� அளவிறகுக் குலறவொன 
எல்டபய கரபேகொைத்�ினபேொது உஙகளுக்குக்  கூ்ட பவண்டும்.

உடல் நி்் கு்ியீடகடண் (BMI) உஙகள் தைொத்� உ்டல் 
தகொழுபலேக் கணக்கிடுவ�றகுப ேயனேடுகிறது அத்து்டன 
உஙகள் எல்ட சொ�ொரண எல்லைக்குள் இருக்கிற�ொ அல்ைது 
நீஙகள் குலறந� எல்டயொ, அ�ிக எல்டயொ அல்ைது ேருைனொன 
உ்டலுள்ளவரொ எனேல�த் �ீரைொனிக்கவும் உ�வுகிறது. BMI 
எனேது கிபைொகிரொைிலுள்ள உஙகள் எல்டலய ைீட்டொிலுள்ள 
உஙகள் உயரத்�ொல் வகுத்து அல� வரக்கபேடுத்�ி (ைீ2) வரும் 
வில்டயொல் கணக்கி்டபேடுகிறது. உஙகள் BMI –ஐக் கணக்கி்ட 
உஙகளுக்கு உ�வும் வலகயில் ேினவரும் இலணபேில் BMI 
கணக்கீடு இயந�ிரம் உள்ளது. http://www.gethealthynsw.com.
au/bmi-calculator 18.5-க்குக் குலறவொன அல்ைது 35-க்கு BMI 
அ�ிகைொன உள்ள தேண்கள் ஆபரொக்கியைொன எல்ட 
அ�ிகொிபலேப ேறறிய த�ொழில்முலற சத்துணவு ஆபைொசலனலய 
நொ்டவும். சிை ேல்லினக் குழுக்கள் BMI உ்டல்ேருைன 
வரம்புகளுக்கு தவவபவறு எல்லைக்பகொடடுப புள்ளிகலள 
லவத்துள்ளனர. பைை�ிக விவரஙகளுக்கு உஙகள் ைருத்துவர 
அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் பகடடுச் சொிேொரத்துக் தகொள்ளுஙகள்.

உஙகள் உயரமும், கரபேத்துக்கு முநல�ய எல்டயும் எவவொறு 
உஙகள் BMI –ஐ கணக்கி்டப ேயனேடுகிறது எனேல�ப 
ேினவரும் அட்டவலண கொண்ேிக்கிறது. உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவர ேொிநதுலரத்�ொதைொழிய, 
கரபேைொயிருக்கும்பேொது நீஙகள் உணவுக்கடடுபேொடல்டக் 
கல்டபேிடிக்கக் ௯்டொது. 

போிநது்ைக்ெபபேடட ெர்பபேொ� எ்ட அதைிொிபபு

ெர்பபேத்துக்கு முந்தைய BMI  
(ெி.ெி./மீ2 ) 

அதைிொிபபு விெிதைம் 
இைண்டாவது 
மற்றும் மூன்்ாவது 
ெர்பபேொ�ப 
பேருவம் (ெி.ெி./
வாைம்)*

போிநது்ைக்ெபபேடட 
கமாத்தை அதைிொிபபு 
எல்்� (ெி.ெி.)

18.5-க்குக் கு்்வாெ 0.45 12.5 முதைல் 18 வ்ை

18.5 முதைல் 24.9 வ்ை     0.45 11.5 முதைல் 16 வ்ை

25.0 முதைல் 29.9 வ்ை     0.28 7 முதைல் 11.5 வ்ை

30.0-க்கு ்மல் அல்�து அதைற்குச சமமாெ 0.22 5 முதைல் 9 வ்ை

*மு�ல் 3 ைொ�ஙகளில் 0.5 – 2 கி.கி. வலரயிைொன எல்ட அ�ிகொிபபு ைடடும் இருக்கைொம் என கணக்கீடுகள் 
குறிபேிடுகினறன.  
ஆ�ொரம்: குயினஸ்ைொநது சுகொ�ொர (2010) ைொநிைம் �ழுவிய ைகபபேறு ைறறும் ேச்சிளங குழநல� ைருத்துவ 
வழிகொடடி: உ்டல்ேருைன
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உண்வப போதுொபபோெ ்வத்தைிருத்தைல்
நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது, உஙகள் பநொதய�ிரபபுச் 
சக்�ி குலறநது, நீஙகள் சுகவீனபேடுவ�றகொன 
அேொயத்�ிலன அ�ிகொிக்கச் தசய்கிறது, இ�ில் உணவு 
நஞ்சொ�ல் மூைம் ஏறேடும் அேொயமும் உள்ள்டஙகும். சிை 
பநொய்க்கிருைிகள் உஙகளுக்கு நீஙகள் கரபேம் 
�ொித்�ிரொவிட்டொல் எவவளவு ஏறேடுபைொ அல�வி்ட 
ைிகக்கடுலையொன உ்டல் சுகவீனத்ல� உண்்டொக்கைொம். 
அத்து்டன உஙகள் கருவிலுள்ள சிசுவுக்கும் �ீஙகு 
விலளவிக்கக்௯டும். நஞ்சொவல�த் �விரக்க உஙகளுக்கு 
உ�வியொக சிை குறிபபுகள் கீபழ �ரபேடடுள்ளன:

உண்வக் குளிர்சசியாெ ்வத்தைிருத்தைல் ய

• குளிரசொ�னப தேடடியின தவபேநிலைலய 5 டிகிொி 
தசல்சியஸ் அல்ைது அ�றகுக் கீபழ லவத்�ிருக்கவும்.

• குளிரவிக்க பவண்டிய எல்ைொ உணவுகலளயும் உ்டனடியொக 
குளிரசொ�னப தேடடியில் லவத்துவி்டவும்.

• குளிரசொ�னப தேடடியில் லவக்க பவண்டிய உணவுவலக 
இரண்டு ைணிபநரம் அல்ைது அ�றகு பைல் தவளிபய 
இருந�ொல். அல�ச் சொபேிட பவண்்டொம்.

• உலறந� உணவுகலள, குறிபேொக இலறச்சிகலள, 
குளிரசொ�னப தேடடியில் லவத்து ேனிநீக்கம் தசய்யுஙகள் 
ைறறும் ைொொிபனட தசய்யுஙகள். 

• குளிரலேயு்டன சொைொனகள் வொஙகக் கல்டக்குச் தசல்ைவும் 
அத்து்டன குளிரப தேடடியு்டன (எஸ்கி) சுறறுைொப 
ேயணத்துக்குச் தசல்ைவும்.

உண்வத் தூய்்மயாெ ்வத்தைிருத்தைல்

• சொபேி்டத் �யொரொவ�றகு முனபேொ அல்ைது உணலவச் 
சொபேிடும்பேொப�ொ, அது ஒரு சிறறுண்டியொக இருந�ொலும், 
லககலள நனறொகக் கழுவி, துல்டத்துக் தகொள்ளவும்.

• தேஞ்சுகள், சலையைலறச் சொ�னஙகள் ைறறும் �டடுமுடடு 
சொைொனகலளச் சுத்�ைொக லவத்துக் தகொள்ளவும்

• ேச்லசயொன ைறறும் சலைத்� உணவுகலளப ேிொித்த�டுத்துக் 
தகொண்டு, தவவபவறு தவடடும் ேைலககள் ைறறும் 
கத்�ிகலள ஒவதவொனறுக்கும் �னித்�னியொகப 
ேயனேடுத்�வும்.

• ேச்லச இலறச்சியின சொறு ைறற உணவுகளில் வடியவி்ட 
பவண்்டொம்.

• உஙகளுக்கு வயிறறுபபேொக்கு பேொனற உ்டல்நிலை 
சொியில்ைொ� பநரத்�ில் ைறறவரகளுக்கு உணவு �யொொிபேல�த் 
�விரக்கவும்.

உண்வ சூடாெ ்வத்தைிருத்தைல்

• உணவுகலள ஆவி வரும்வலர சூ்டொக்கிச் சலைக்கவும்.
• உணவுகலள ைறுேடியும் சூ்டொக்கினொல் அவறலற ஆவி 

வரும்வலர சூ்டொக்கிச் சலைக்கவும்.
• சலைத்� இலறச்சியில், தகொத்துக் கறி அல்ைது சொபசஜ் 

பேொனறவறறில், இளஞ்சிவபபு நிறம் இல்லைதயனேல� 
உறு�ி தசய்துதகொள்ளவும்.

• பகொழி அல்ைது ேனறி உணலவப ேொிைொறுமுன த�ளிந� சொறு 
ஏதும் இருக்கிற�ொ எனறு ேொருஙகள்.

• ேொிைொறுவ�றகு முன ேச்லச இலறச்சிச் சொறு தகொண்டுள்ள 
எல்ைொ ைொொிபனடகலளயும் தகொ�ிக்கும்வலரச் சூ்டொக்கவும்.

கபோருள்விவைசசீட்ட (label) சாிபோர்க்ெவும்

• ‘கொைொவ�ி’யொன ப��ிக்குப ேிறேட்ட உணவுகலள 
உண்ணொ�ீரகள்.

• இனன ப��ிக்கு ’முன சிறந�து’ எனற குறிபலேப ேொரத்து, 
அல�ப ேினேறறவும்.

• பசைித்து லவக்கும் ைறறும் சலையல் தசய்யும் குறிபபுகலளப 
ேினேறறவும்.

• தேொட்டைம் பேொ்டொ� உணவுகலளப ேறறிய �கவல்கலளக் 
பகளுஙகள்.
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லிஸ்டீாியா
லிஸ்டீொியொ எனேது உணவின வழியொகப ேரவும் ேொக்டீொியொ 
(நுண்ணுயிொி) ஆகும். இது லிஸ்டிொிபயொஸிஸ் எனறு 
அலழக்கபேடும் ஒரு வலக உணவு நச்சுத்�னலைலய 
ஏறேடுத்�க்௯டும். இது தேொதுவொக ஆபரொக்கியைொன நேரகளுக்கு 
ேிரச்சிலனகலள ஏறேடுத்�ொது. ஆனொல் குலறந� பநொதய�ிரபபுச் 
சக்�ியுள்ள நேரகள், கரபேிணிப தேண்கள் உடே்ட, இந� 
ேொக்டீொியொவினொல் அ�ிகம் ேொ�ிக்கபே்டைொம். சிை அொிய 
சூழநிலைகளில், கரபேிணிப தேண்கள் இந� பநொய்த்த�ொறலற 
ேிறக்கபபேொகும் �ஙகள் குழநல�க்குப ேரபேக்௯டும். அ�னொல் 
கருச்சில�வு, குலறபேிரசவம் அல்ைது முன௯டடிய ேிரசவம் 
ஆகைொம். அத்து்டன பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�லய கடும் 
பநொய்க்கு ஆடேடுத்�ைொம். �ொய்க்கு லிஸ்டிொிபயொஸிஸ் 
இருந�ொல், பநொதய�ிரபபு ைருநது தேரும்ேொலும் 
வயிறறிலிருக்கும் குழநல�லய அல்ைது பு�ி�ொய்ப ேிறந� 
குழநல�லய பநொய்த்த�ொறறுக்கு ஆளொகொ�ேடி �டுக்கக் கூடும்.

தேொியவரகளுக்கு, லிஸ்டிொிபயொஸிஸினொல் எந� பநொய் 
அறிகுறியுபை இல்ைொைலிருக்கைொம். அல்ைது உஙகளுக்கு 
கொய்ச்சல் வநது, பசொரவொக இருக்கைொம். (ஆனொல் இத்�லகய 
பநொய்க்குறிகள் ைறறலவகளுக்கும் கொரணைொக இருக்கக்௯டும்). 
கரபேகொைத்�ில் கொய்ச்சல் இருந�ொல் எபபேொதும் உஙகள் 
ைருத்துவொி்டம் அல்ைது ைருத்துவச்சியு்டம் த�ொிவியுஙகள்.

லிஸ்டீொியொ தேொதுவொக �ொவரஙகள் ைறறும் விைஙகுகளின ைைம், 
ைண் ைறறும் �ண்ணீர உடே்ட சுறறுபபுறச் சூழலில் கொணபேடும். 
உணவுகள் குளிரசொ�னப தேடடியில் லவக்கபேடடிருந�ொலும் 
லிஸ்டீொியொ அவறறில் வளரும். ஆனொல் சலைக்கும்பேொப�ொ 
அல்ைது ஆவி வரும்வலர தகொ�ிக்கலவத்து உணலவ ைறுேடியும் 
சூ்டொக்கும்பேொப�ொ அது தகொல்ைபேடடுவிடும்.

இந� ேொக்டீொியொ இருபே�றகொன அேொயம் அ�ிகம் உள்ளலவ 
என அறியபேடும் சிை உணவுவலககலளத் �விரபே�ன மூைம், 
நீஙகளும் லிஸ்டீொிபயொ்ொல் ேொ�ிக்கபேடும் அேொயத்ல�க் 
குலறக்க முடியும்.
• கிருைிநீக்கம் தசய்யபே்டொ� ேொல் சம்ேந�பேட்ட தேொருடகள், 

எ.கொ. தைனலையொன அல்ைது ேொ�ி தைனலையொன 
ேொைொல்டக்கடடி( அலவ சலைக்கபேட்ட உணவுவலகயில் 
இருந�ொல் ேரவொயில்லை)

• குளிரவித்� சலைத்� பகொழி
• குளிரவித்� ே�பேடுத்�பேட்ட இலறச்சிகள்
• முனபே �யொொிக்கபேட்ட சொைடகள்
• ேச்லசயொன க்டல் உணவுகள்
• தைனலையொன ஐஸ்கிொீம்
• ேொப்ட (pate).

சிை உயர அேொய உணவுகள் மூைம் உணவு நஞ்சொவ�றகு அ�ிக 
வொய்பபுள்ளது. எபபேொதும் முடல்டலய முழுவதுைொகச் 
சலைக்கவும் அத்து்டன ேச்லச இலறச்சி ைறறும் பகொழி, கல்டயில் 
வொஙகிய சுஷி,கொய்ந� ஐஸ்கிொீம், ேச்லசயொன அல்ைது பைசொக 
சலைத்� முலளகள், வீடடில் �யொொிக்கபேட்ட ைபயொனிஸ், பைொஸ் 
அல்ைது எபயொலி பேொனற ேச்லச முடல்ட உள்ள உணவுகள் 
பேொனறவறலறத் �விரக்கவும்.

சுொதைாை எசசாிக்்ெ! 
்நாய்த்கதைாற்்்த் தைவிர்க்ெவும் – 
உஙெள் ்ெெ்ளக் ெழுவவும்

சிை பநொய்த்த�ொறறுகள் ேிறக்கபபேொகும் உஙகள் 
குழநல�யின வளரச்சிக்குத் �ீஙகு விலளவிக்கக்௯டும், 
அத்து்டன சிை பநரஙகளில் கருச்சில�விலும் 
முடியக்கூடும்.

பநொய்த்த�ொறலறத் �விரக்க உஙகள் லககலள பசொப 
ைறறும் �ண்ணீரொல் கழுவவும் அல்ைது ஆல்கஹொல் 
�்டவிலயப ேயனேடுத்�வும்.

ேினவரும் சையஙகளில் உஙகள் லககலளக் கழுவவும்:

• எச்சில், மூக்கிலிருநது வரும் சுரபபுகள், இரத்�ம் 
அல்ைது வொந�ி பேொனற உ்டல் �ிரவஙகலளத் 
த�ொடடுத் த�ொ்டரபு தகொண்்ட ேின

• இல்டத்துணிலய ைொறறியேின அல்ைது 
கழிவலறக்குச் தசனறேின

• உணவு �யொொிபே�றகு முனனும், ேினனும் ைறறும் 
சொபேிடுவ�றகு முனனும்

• ப�ொட்டபவலை ேொரத்�ேினபனொ அல்ைது 
விைஙகுகலள ைறறும் விைஙகின ைைத்ல�த் 
த�ொட்டேினபனொ

• உஙகள் லககள் அழுக்கொயிருக்கும் பேொத�ல்ைொம்.
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உ்டல் வலிவு தேற: 
ேிரசவத்துக்கு 
முநல�ய ைறறும் 
ேிநல�ய 
உ்டறேயிறசிகள்

Give me strength:  
pre- and post-natal exercises
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ெர்பபேத்தைின் ்போதும், 
அதைற்குப பேின்பும் 
உடற்பேயிற்சிெள்

நல்டபேயிறசி, நீச்சல் அல்ைது ைறற தசயல்ேொடுகலள லவத்து 
உ்டலைச் சீரொக லவத்துக்தகொள்வப�ொடு, நீஙகள் உஙகள் வயிறு, 
முதுகு ைறறும் இடுபபுத்�ளத் �லசகளில் சிறபபுக் கவனம் எடுக்க 
பவண்டும். கரபேத்�ின பேொது இந� �லசகள் வழக்கத்ல�வி்ட 
அ�ிக அழுத்�த்துக்கு ஆளொவது்டன எளி�ொக ேைவீனபே்டவும் 
தசய்யும். உ்டறேயிறசி ேினவருவனவறறுக்கு உ�விபுொியும்:
• �லசகலள வலுவொக லவத்துக்தகொள்ளும்
• முதுகுவலிலய (கரபேத்�ில் ஒரு தேொதுவொன ேிரச்சிலன) �டுத்து, 

நிவொரணம் அளிக்கிறது. 
• உஙகள் சிறுநீரபலேலயக் கடடுபேடுத்துகிறது.
• உஙகள் குழநல� ேிறந�ேின உஙகளுல்டய ேலழய 

வடிவத்துக்குத் �ிரும்ே லவக்கிறது.

உஙகள் கரபேகொைம் முழுவதும், இத்�லகய உ்டறேயிறசிகலள 
உஙகளுக்குச் தசௌகொியைொக இருபே�ொக நீஙகள் கருதும் வலரச் 
தசய்யுஙகள். ேிறபபுறுபபு மூைைொக ேிரசவம் ஆன  இரண்்டொம் 
நொளிலிருநப� நீஙகள் உ்டறேயிறசிகலளச் தசய்ய 
ஆரம்ேிக்கைொம். உஙகளுக்கு சிபசொியன அறுலவ சிகிச்லச 
ந்டந�ிருந�ொல், ஐந�ொம் நொள் வலர தேொறுத்�ிருக்கவும். குழநல� 
ேிறநது குலறந�து ஆறு வொரஙகளுக்கு வயிறு ைறறும் முதுகு 
உ்டறேயிறசிகலளச் தசய்யவும் – அத்து்டன வொழநொள் முழுவதும் 
இடுபபுத்�ள உ்டறேயிறசிகலளத் த�ொ்டரவும்.

நிலனவில் லவத்துக் தகொள்ளவும்:
• அவறலறச் தசய்யும்பேொது வழக்கம்பேொல் மூச்சுவி்டவும் 

(உஙகள் மூச்லசப இழுத்துப ேிடித்துக் தகொள்ள பவண்்டொம்)
• உஙகளுக்கு ஏ�ொவது வலிபயொ அல்ைது அதசளகொியபைொ 

குறிபேொக உஙகள் முதுகு, வயிறு அல்ைது இடுபபுப ேகு�ியில் 
ஏறேட்டொல் உ்டறேயிறசிலய நிறுத்�ிவி்டவும். இயனமுலற 
ைருத்துவொி்டம் ஆபைொசலன பகடகவும்.

உஙெள் முது்ெக் ெவ�மாெப போர்த்துக் 
கொள்ளவும்
வலுவொன வயிறறு �லசகள் உஙகள் வயிறலறத் 
�டல்டயொக்குவ�றகும் பைல் ேயனேடுகினறன – அலவ உஙகள் 
முதுலகப ேொதுகொபே�றகும் ேயனேடுகினறன. குழநல� ேிறநது 
ஆறு வொரஙகள் வலர கடுலையொன வயிறறு உ்டறேயிறசிகலளத் 
�விரக்கவும் – இபைசொன உ்டறேயிறசிகள் ேரவொயில்லை. 

இபைசொன வயிறறு உ்டறேயிறசிகள் உஙகள் முதுகுத் �ண்டு 
தநகிழவொக இருபே�றகு உ�விபுொிகிறது.

இடுபபுச சுழற்சி
• உஙகள் கொல்கலள வச�ியொகப ேிொித்து லவத்து நிறகவும்.
• உஙகள் முழஙகொல்கலளச் சறபற வலளக்கவும்.
• உஙகள் லககலள இடுபேில் லவத்துக்தகொள்ளவும்
• உஙகள் இடுபதேலும்லே வைபபுறைொகச் சுழறறவும் (இடுபபு 

ந்டனம் ஆடுவல�பபேொை).
• இபபேொது உஙகள் இடுபதேலும்லே இ்டபபுறைொகச் 

சுழறறவும்.
• இல� 5-10 முலற �ிரும்ேச் தசய்யவும்.
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இடுப்பே ஒருபு்மாய்ச சாய்த்தைல் (இது முதுகுவலியிலிருநது 
நிவாைணம் அளிக்ெவும் உதைவுெி்து) 
• உஙகள் கொல்கலள வச�ியொகப ேிொித்துலவத்து நிறகவும்.
• உஙகள் முழஙகொல்கலளச் சறபற வலளக்கவும்.
• ஒரு லகலய உஙகள் வயிறறின ைீதும், ைறதறொனலற உஙகள் 

இடுபேின கீழபேகு�ியிலும் லவத்துக்தகொள்ளவும்.
• உஙகள் இடுபதேலும்லே ஒரு ேொத்�ிரம் அல்ைது கிண்ணம் 

பேொை கறேலன தசய்து தகொண்டு, அல� முனபனொக்கியும், 
ேினபனொக்கியும் தைதுவொக ஆட்டவும்.

• இல� 5-10 முலற �ிரும்ேச் தசய்யவும்.
• இது வச�ியொக இருந�ொல், இந� உ்டறேயிறசிலய உஙகள் 

லககள் ைறறும் முழஙலககள் ைீது �ிரும்ேச் தசய்யவும்.

உஙெள் ்ெெள் மற்றும் முழஙொல்ெளின் ்மல் ்வத்து 
இடுப்பே ஒருபு்மாய்ச சாய்த்தைல்
• உஙகள் லககலளத் �லரயினபைல் லவத்து, உஙகள் இடுபலே 

முனனும் ேினனும் சொய்க்கவும்.
• உஙகளுக்கு முதுகுவலி இருந�ொல் குறிபேொக இந� நிலை 

நல்ைது.
• இல� 5-10 முலற �ிரும்ேச் தசய்யவும்

இந� உ்டறேயிறசிலய இனனும் தகொஞ்சம் கடினைொகச் 
தசய்யபவண்டுதைன விரும்ேினொல்:
• ௯டுைொனவலர உஙகள் உ்டலை ஆ்டொைல் நிறுத்�ி லவத்துக் 

தகொள்ளவும்.
• ஒரு லகலய உஙகள் ப�ொளுக்கு ைட்டைொக உயரத்�வும்.
• அப� சையத்�ில் எ�ிரபபுறக் கொலைத் தூக்கவும்
• ஒரு சிை வினொடிகளுக்கு அபேடிபய இருக்கவும். அ�னேிறகு 

உஙகள் லக, கொல்கலள இறக்கவும். 
• வயிறறுத் �லசகலள �ளரத்�ிக் தகொள்ளவும்.
• ைறற லக, கொல்கலளப ேயனேடுத்�ி �ிரும்ேச் தசய்யவும்.
•  ஒவதவொரு ேக்கத்துக்கும் இல� 5-10 முலற �ிரும்ேச் 

தசய்யவும்

குழந்தை பேி்நதைபேின் உஙெள் வயிற்று 
தை்ச்யச சாிபோர்த்துக் கொள்ளவும்

கரபேகொைத்�ில், வயிறறுத் �லசகள் ேிொிவது 
சொ�ொரணம்�ொன. அல� பசொ�ித்துப ேொரபேது எளி�ொகும்: 

• உஙகள் முழஙகொல்கலள வலளத்து, உஙகள் 
கொல்கலளத் �லரைீது ைட்டைொக லவத்து, உஙகள் 
முதுகில் ேடுக்கவும்

• ஒரு லக விரல்கலள லவத்து உஙகள் த�ொபபுலளச் 
சுறறியுள்ள ேகு�ியில் தைனலையொக அழுத்�ி வி்டவும்

• மூச்லச தவளிபய விடடு உஙகள் �லைலயயும், 
ப�ொள்கலளயும் சிறிது உயரத்�வும்

• ேிளவு இருந�ொல், நீஙகள் ஒரு ’இல்டதவளி’லயயும், 
�லசயின இரு �னித்�னி நுலனகலளயும் 
உணரவீரகள். 

உ்டறேயிறசிகலளத் த�ொ்டரநது தசய்�ொல் (நினறு 
தசய்�ல் அல்ைது எல்ைொ நொனலகயும் தசய்�ல்), குழநல� 
ேிறந� ேிறகு இல்டதவளிலய மூ்ட உ�வும் (சிை 
சையஙகளில் முறறிலும் மூ்ட முடியொைலும் பேொகைொம்). 

இல்டதவளி இரண்டு விரறகல்ட அளவுக்கு பைல் 
இருந�ொல் உஙகள் முதுகுக்குக் கீழபேகு�ியில் வலி 
இருக்கைொம். பைலும் உஙகள் உ்டறேயிறசிலயத் 
த�ொ்டரவது்டன, வயிறலறச் சுறறி ேடல்ட ஒனலற 
அணிவதும் உ�வி புொியைொம். ைருத்துவச்சி அல்ைது 
இயனமுலற ைருத்துவொி்டம் ஆபைொசலன பகளுஙகள்.  
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ெர்பபேொ�த்தைின்்போதும், குழந்தை பேி்நதை 
பேின்னும், உஙெள் முது்ெப போதுொக்ெ மற்் 
வழிெள்
• ஒரு கொலில் நிறேல�யும், கனைொன தேொருடகலளத் 

தூக்குவல�யும் �விரக்கவும்.
• இடுபேளவு உயரம் உள்ள தேஞ்சுகளிபைொ அல்ைது 

பைலசகளிபைொ பவலை தசய்யவும்.
• இடுபபுத்துணி வொளிகள ைறறும் சைலவத்துணி ௯ல்டகள் 

ஆகியவறலற இடுபேளவு உயரத்�ில் லவத்�ிருக்கவும்.
• குழநல�லய தூக்கிச் தசல்லும்பேொது பகப்ூலில் எடுத்துச் 

தசல்வல�வி்ட ேொதுகொபேொன குழநல�த் த�ொடடிலில் (baby 
carrier) தூக்கிக்தகொண்ப்டொஅல்ைது �ள்ளுவண்டியில் (pram) 
லவத்துக்தகொண்ப்டொ தசல்ைவும். நீஙகள் அணியக்கூடிய ேை 
தவவபவறு வலகயொன குழநல�த் த�ொடடில்கள் கில்டக்கும்.  
துணிபதேொ�ி (Fabric wrap), குழிவுத் த�ொடடில்கள் (pouch 
slings) அல்ைது உறித்த�ொடடில்கள் (bag slings) ைறறும் 
சட்டைி்டபேட்ட த�ொடடில்கள் (framed carriers) பேொனறலவ 
சிை எடுத்துகொடடுகளொகும். தேறபறொரகளும் 
ேரொைொிபேொளரகளும் குழநல�கலளத் தூக்கிச்தசல்ை 
உறித்த�ொடடில்கள் ைறறும் குழிவுத் த�ொடடில்கலளப 
ேயனேடுத்தும்பேொது கவனைொக இருக்க பவண்டும். 
த�ொடடிலில் �வறொன முலறயில் லவக்கபேடும்பேொது 
குழநல�களுக்கு மூச்சுத்�ிணறல் ஏறேடும் அேொயம் உள்ளது. 
குழநல�த் த�ொடடில்கலளப ேொதுகொபேொகப 
ேயனேடுத்துவல�ப ேறறிய முக்கியைொன �கவல்களுக்கு 
https://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/
itemId/971550 எனற இலணய�ளத்துக்குச் தசனறு ேொரக்கவும்.

• குளியைலறலயச் சுத்�ம் தசய்யும்பேொப�ொ அல்ைது 
ேடுக்லகலயச் சொிதசய்யும்பேொப�ொ குனிநது தசய்வல�வி்ட 
முழஙகொலிடடுச் தசய்யவும்.

• நீச்சைடிக்கச் தசல்ைவும் (குழநல� ேிறந� ேின ைறுேடியும் 
நீச்சலைத் த�ொ்டஙகுவ�றகு, உஙகள் இரத்�பபேொக்கு நிறகும் 
வலர தேொறுத்�ிருக்கவும்).

• ந்டக்கும்பேொது ஒரு ேக்கப ேிட்டத்�ில் வலி ஏறேட்டொபைொ, 
உஙகளுக்கு அந�ரஙகப ேகு�ி, த�ொல்ட இடுக்கு அல்ைது 
ேினபுறத்�ின கீழபேகு�ியில் வலி இருந�ொபைொ, அல்ைது 
ந்டநது ஒரு நொலளக்குப ேிறகு நீஙகள் வலி இருபேல� 
உணரந�ொல், ந்டபேல�க் குலறக்கவும், ைொடிபேடிகலளத் 
�விரக்கவும் ைறறும் ஒபர கொலில் அ�ிக எல்டலயக் 
தகொடுக்கக்௯டிய எந� தசயல்ேொடுகலளயும் �விரக்கவும்.

• முதுகுவலி கடுலையொகபவொ அல்ைது த�ொ்டரநப�ொ இருந�ொல், 
ஒரு ைருத்துவலரப ேொருஙகள். அவர உஙகலள ஒரு 
இயனமுலற ைருத்துவொி்டம் ேொிநதுலரக்கைொம்.

முதுகுவலி மற்றும் வலிெ்ள 
இதைபபேடுத்துவதைற்கு உட்� நீடடி வ்ளத்தைல் 
ெீழ முதுகுவலிக்ொெ:
• உஙகள் முழஙகொலை விொித்துலவத்து உஙகள் கு�ிகொலில் 

உஙகள் ேினபுறத்ல� லவத்து அைரவும்.
• உஙகள் முனனொல் �லரயில் உஙகள் முழஙலகலய ஊனறி, 

�லரலய பநொக்கி முனனொல் சொயவும்.
• தைதுவொக உஙகள் லககலள முனபனொக்கி நீட்டவும்.
• சிை வினொடிகளுக்கு அபேடிபய லவத்�ிருக்கவும்.

நடு முதுகுக்ொெ:
• லககள் ைறறும் முழஙகொல்கலளத் �லர ைீது ேடும்ேடி லவத்து 

அைருஙகள்.
• அடிவயிறலற உள்ளிழுத்துப ேிடித்துக் தகொள்ளுஙகள்.
• முதுகுத் �ண்டின அடிமுலனலய உள்ளிழுத்துப ேிடியுஙகள்.
• சிை வினொடிகளுக்கு அபேடிபய லவத்�ிருக்கவும்.
• உஙகளுக்கு வச�ியொக இருக்கும்வலர தைதுவொக உஙகள் 

முதுலகக் கீபழ இறக்கவும்.

்தைாள்பேட்ட எலும்புெள் மற்றும் முதுெின் ்மல்பேகுதைியில் 
வலிக்ொெ:
• ஒரு உறு�ியொன நொறகொலியில் உடகொரவும்.
• உஙகள் வயிறறுபேகு�ி �லசகலள இறுக்கிக் தகொள்ளவும்.
• உஙகள் விரல்கலளப ேிலணத்துக்தகொண்டு, உஙகள் 

லககலளத் �லைக்குபைல் தூக்கவும்.
• உஙகள் முழஙலககலள பநரொக நீடடி உஙகள் 

உள்ளஙலககலள பைல்பநொக்கித் �ிருபேவும்.
• சிை வினொடிகள் அபேடிபய லவத்�ிருக்கவும்.

இடுபலேச் சொய்த்�ல்
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தைி�மும் இடுபபுத்தைள தை்செ்ள 
இறுக்ெிப பேழக்ெவும். அது எவ்வாறு 
என்்ால்:

• ஆசனவொய், பயொனி ைறறும் சிறுநீரக்குழொலயச் 
சுறறியுள்ள இ்டத்ல� இறுக்கி, உஙகள் அந�ரஙக 
எலும்புக்கு பைைொகவும், முனனொலும், அல� 
பநொக்கியும் உஙகள் இடுபபுத்�ள �லசகலளச் இறுக்கி, 
உயரத்�ி, இழுத்துப ேிடித்துக்தகொள்ளவும்.

• 3 தநொடிகள் அல்ைது அ�றகு பைல் (10 தநொடிகள் வலர 
நீடடியுஙகள்) மூச்லசப ேிடித்�ிருக்குைொறு 
த�ொ்டஙகவும். அத்து்டன மூச்லசப ேிடித்�ிருந� அப� 
அளவு பநரம் ஓய்தவடுக்கவும்.

• இந� இறுக்கும் ேயிறசிலய 8-12 முலறகள் வலர 
�ிரும்ேச் தசய்யவும் (ஒரு த�ொகுபபு)

• இறுக்கிக்தகொள்ளும்பேொது த�ொ்டரநது மூச்சு 
விடடுக்தகொண்டிருஙகள்.

• வொழத்துக்கள் – நீஙகள் ஒரு த�ொகுபலே 
முடித்துவிடடீரகள். �ினமும் மூனறு த�ொகுபபுகள் 
தசய்ய முயறசிக்கவும். இறுக்கிப ேிடித்துக்தகொள்ளும் 
ேயிறசிலய ேடிபேடியொக தகொஞ்சம் தகொஞ்சைொக 
நீடடிக்தகொண்ப்ட பேொகவும். உஙகள் இடுபபுத் 
�லசகள் வலுவொனவு்டன, நீஙகள் நீண்்ட பநரத்துக்கு 
மூச்லசப ேிடிபேல� இைக்கொக லவத்துக் 
தகொள்ளைொம்.
ேினபுறம் அல்ைது ேக்கவொடடில் ேடுத்�ேடி நீஙகள் 
இடுபபுத்�ள உ்டறேயிறசிகலளத் த�ொ்டஙகைொம். 
அத்து்டன இது உஙகளுக்கு சுைேைொனவு்டன 
உடகொரநது தகொண்டும், அ�னேின நினறுதகொண்டும் 
ேயிறசி தசய்யைொம்.
இநதை இறுக்ெிப பேிடித்துக் கொள்ளும் பேயிற்சி்ய 
தைி�மும் மூன்று தைட்வ வீதைம் வாழநாள் முழுவதும் 
கசய்யவும்.

உஙெள் இடுபபுத் தைளத்்தைப பேைாமாித்தைல்
கரபேைொ�ல் ைறறும் குழநல� தேறு�ல் எனறொபை உஙகளுக்குக் 
குழநல� இல்ைொ� தேண்கலளவி்ட சிறுநீரக் கசிவு ைறறும் 
ேடுக்லகலய ஈரைொக்கு�ல் பேொனற குலறேொடுகள் ஏறக்குலறய 
மூனறு ை்டஙகு அ�ிகைொக இருக்கக்௯டிய வொய்பபு உள்ளது 
எனேது தேொருளொகும். குழநல� உள்ள தேண்களில் மூனறில் 
ஒருவர ேடுக்லகலய நலனக்கிறொரகள்... ஆனொல் நீஙகள் 
அவரகளில் ஒருவரொக இருக்கபவண்டும் எனே�ில்லை.

இது எதை�ால் ஏற்பேடுெி்து?

கரபேைொவதும், குழநல� தேறுவதும் உஙகள் இடுபபு�ளத்�ில் 
உள்ள �லசகலள – உஙகள் சிறுநீரபலேலய மூ்டலவக்கும்  
�லசகலள - விொிவல்டயச் தசய்கிறது. ேைவீனைொன �லசகள் 
உஙகள் சிறுநீரபலேயின கசிலவத் �டுக்க முடியொது. இந� கசிவு 
தேரும்ேொலும் இருமும்பேொது, தும்மும்பேொது, எல�யொவது 
தூக்கும்பேொது அல்ைது உ்டறேயிறசி தசய்யும்பேொது 
ஏறேடுகிறது. நீஙகள் சிறுநீர கழிக்க விரும்பும்பேொது உஙகளொல் 
கொத்�ிருக்க முடியொது எனேல�யும் நீஙகள் கண்்டறியைொம்.

அது தைா�ாெப ்போய்விடுமா?

இல்லை. நீஙகள் இடுபபுத் �ள �லசகள் ைறுேடியும் வலுபதேற 
உ�வ பவண்டியிருக்கும். ஒவதவொரு குழநல�க்குப ேிறகும் 
நீஙகள் �லசகலள வலுபேடுத்�வில்லை எனறொல், நீஙகள் 
நடுத்�ர வயல� எடடும்பேொது, ேடுக்லகலய அடிக்கடி 
நலனக்கும் வொய்பபு உஙகளுக்கு இருக்கிறது. இடுபபுத்�ள 
�லசகள் வய�ொக ஆக வலுவிழக்க ஆரம்ேிக்கும். ைொ�வி்டொய் 
நிறகும் கொைம் கடடுபேொடடினலைலய பைலும் பைொசைொக்கும்.

இது எ�க்கு நடக்ொமல் எபபேடி நான் தைடுக்ெமுடியும்?
• நீஙகள் தும்முவ�றகு, இருமுவ�றகு அல்ைது எல்டலயத் 

தூக்குவ�றகு முன உஙகள் இடுபபுத்�ள �லசகலள இறுக்கிக் 
தகொள்ளவும். 

• நீஙகள் “பேொக பவண்டுபை எனே�றகொக” கழிபேலறக்குப 
பேொகபவண்்டொம். இது உஙகள் சிறுநீரபலேக்கு  அடிக்கடி 
கொலி தசய்ய பவண்டுதைனற உணரவுக்குப 
ேழக்கபேடுத்�ிவிடும். 

• நீஙகள் கழிவலறக்குப பேொகும்பேொது உஙகள் சிறுநீரபலேலய 
முழுவதுைொக கொலி தசய்யவும்.

• நிலறய �ிரவஙகலள (�ண்ணீர விரும்ேத்�க்கது) குடித்தும், 
நொரச்சத்து நிரம்ேிய உணவுகலள உண்டும் ைைச்சிக்கலைத் 
�விரக்கவும்.

• கழிபேி்டக் பகொபலேயில் அைரும்பேொது முனபனொக்கிச் 
சொய்நது இருக்கவும். உஙகள் முழஙகொல்கள் உஙகள் இடுபலே 
வி்ட தகொஞ்சம் உயரநது இருக்க பவண்டும் (நீஙகள் சிறிய 
முக்கொலி அல்ைது ேடிக்கடடு ஒனலற உஙகள் கொல்கலள 
லவத்துதகொள்ளப ேயனேடுத்�ைொம்). உஙகள் முதுகு பநரொக 
இருக்கும்ேடி உஙகள் முழஙலககலள உஙகள் முழஙகொல்கள் 
பைபைொ அல்ைது த�ொல்டகள் ைீப�ொ லவத்துக்தகொள்ளவும். 
உஙகள் அடிவயிறலற தைதுவொக உபே லவக்கவும். உஙகள் 
இடுபபுத்�ளத்ல� நி�ொனபேடுத்�ி, முக்குவல�த் �விரக்கவும்.



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 42

என்னு்டய இடுபபுத்தைளத்்தை இறுக்ெிப 
பேிடித்துக்கொள்ளும் பேயிற்சிெ்ளச 
கசய்ய்வண்டும் என்பே்தை நான் எவ்வாறு 
நி்�வில் ்வத்துக்கொள்ள முடியும்?
நீஙகள் பவறு ஏ�ொவது தசய்யும் அப� பநரத்�ில் இலவகலளச் 
தசய்�ொல் நிலனவில் லவத்துக்தகொள்வது எளிது. ேினவரும் 
ேடடியலில் இருநது எல�யொவது எடுத்துக்தகொள்ளுஙகள். 
ஒவதவொருமுலற அல�ச் தசய்யும்பேொதும், இறுக்கிப 
ேிடித்துக்தகொள்ளும் ேயிறசியின ஒரு த�ொகுபலேயும் 
தசய்யுஙகள்.
• கழிவலறக்குச் தசனறேின
• லககலளக் கழுவும்பேொது
• ேொனம் அருநதும்பேொது
• குழநல�க்குப ேொலூடடும்பேொது
• ேல்தேொருள் அஙகொடியில் தவளிபய தசல்ை வொிலசயில் 

நிறகும்பேொது

பே�வீ�மா� இடுபபுத்தைள தை்செள் 
உஙெளுக்குக் ொற்று பேிாிதை்� 
அதைிெபபேடுத்துெின்்�
சிைபவலள உஙகள் இடுபபுத்�ள �லசகலள ேைபேடுத்துவ�ில் 
நீஙகள் �ீவிரைொக இருக்க பவண்டிய�றகு ைறதறொரு கொரணமும் 
உண்டு – இத்�லகய �லசகள் உஙகள் ேினபுற வழிலய 
(ஆசனவொய்) அல்டபே�றகும் உ�வுகினறன. தேரும்ேொைொன 
தேண்களுக்கு அவரகளின குழநல� ேிறபபுக்குப ேிறகு 
கடடுபேொடு குலறநது, கொறறு ேிொி�லைக் கடடுபேடுத்துவல�பயொ 
அல்ைது ைைம் கழிக்கத் ப�லவபேடும்பேொது அ்டக்கிக் 
தகொள்வல�க் கடினைொக உணரகினறனர. உஙகளுக்குப 
ேிரச்சிலனகள் இருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ அல்ைது 
ைருத்துவொி்டபைொ பேசுஙகள் ஏதனனறொல் ஆரம்ே 
சிகிச்லசயொனது �லச இறுக்கத்ல� பைம்ேடுத்தும் வி�த்�ில் 
எளி�ொகவும் ஆனொல் அப� சையத்�ில் ேயனுள்ள�ொகவும் 
இருக்கக்௯டும்.

உஙெளு்டய இடுபபுத்தைளத்்தை 
எவ்வாறு நீஙெள் வலுபபேடுத்தை முடியும் 
மற்றும் உஙெள் அடிவயிற்்்யும் 
முது்ெயும் எவ்வாறு நல்� 
வடிவத்துக்கு கொண்டுவை முடியும் 
என்பே்தைப பேற்்ி ்மலும் அ்ிநது 
கொள்ள ்வண்டுமா?

கரபேகொைத்�ில் உ்டறேயிறசிலயப ேறறிய பைை�ிக 
விவரஙகலள ஒரு லகபயடடின மூைம்  
http://sma.org.au/wp-content/uploads/2014/10/
SMA_AWiS_Pregnancy_-_Exercise.pdf எனற 
இலணய�ளத்�ில் ’விலளயொடடு ைருத்துவம் 
ஆஸ்�ிபரலியொ’ (Sports Medicine Australia) 
வழஙகுகிறது. இந�த் �கவல்கள் நியூ சவுத் பவல்ஸ் 
விலளயொடடு அலுவைகத்�ி்டைிருநதும் (NSW Office  
of Sport) http://www.dsr.nsw.gov.au/active/tips_
pregnancy.asp எனற இலணய�ளத்�ின வழியொகக் 
கில்டக்கும்.   

கரபேிணிபதேண்களுக்கும், குழநல�கள் தேறறுள்ள 
தேண்களுக்குைொன சிறபபு தவளியீடுகள் உடே்ட 
சுயக்கடடுபேொடு ேறறிய த�ொ்டரச்சியொன ேை 
ேிரசுரஙகலள ’ப�சிய சுயக்கடடுபேொடு பைைொண்லை 
வியூகம்’ (The National Continence Management 
Strategy) தவளியிடுகிறது. உஙகள் இடுபபுத்�ளத்ல� 
ேைபேடுத்� உ�வும் உ்டறேயிறசிகலளக் தகொண்்ட 
�கவபைடுகலளயும் அவரகள் �யொொித்து 
தவளியிடுகினறனர. www.bladderbowel.gov.au எனற 
இலணய�ளத்துக்குச் தசனறொல் அஙபக நீஙகள் ேல்லின 
தைொழிகளில் �யொொிக்கபேட்ட இத்�லகய தவளியீடுகள் 
ைறறும் ேிரசுரஙகளின ே�ிபபுகளுக்கொன 
இலணபபுகலளக் கொணைொம்.

கரபேகொைத்�ிலும், தேறபறொரொகும் பவலளயிலும் 
உ�வும் உ்டறேயிறசிகலளப ேறறிய பைை�ிக 
ஆபைொசலனக்கு, ைருத்துவைலன இயனமுலற ைருத்துவர 
ஒருவலரப ேொரக்கவும். உஙகள் ேகு�ியிலுள்ள தேண்கள் 
சுகொ�ொர இயனமுலற ைருத்துவர ஒருவலரத் த�ொ்டரபு 
தகொள்ள ஆஸ்�ிபரலிய இயனமுலற ைருத்துவ சஙகத்�ின 
(Australian Physiotherapy Association) நியூ சவுத் 
பவல்ஸ் கிலளலய (02) 8748 1555 எனற எண்ணில் 
அலழயுஙகள்

❖

நான் எங்ெ உதைவி்யப கபே்�ாம்?

‘ஆஸ்�ிபரலிய சுயக்கடடுபேொடு நிறுவனம்’  (The 
Continence Foundation of Australia)  இைவச ப�சிய 
சுயக்கடடுபேொடு உ�வி இலணபலே 1800 33 00 66 
எனற எண்ணில் வழஙகுகிறது அல்ைது சிறுநீரபலே 
ைறறும் ைைக் கு்டல் ேறறிய சுகொ�ொரம் சம்ேந�பேட்ட 
பைை�ிகத் �கவல்களுக்கு http://www.continence. org.au 
எனற இலணய�ளத்துக்குச் தசல்ைவும்.
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கரபேகொைத்�ில் 
தேொதுவொன 
கவலைகள்

Common concerns in pregnancy
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உஙகள் குழநல�யின வளரச்சிக்குத் துலணபுொிகினற, உ்டலில் 
ஏறேடும் எல்ைொ ைொறறஙகளும்  உஙகளுக்குச் சிைவலகயில் 
உ்டல் அதசளகொியத்ல� ஏறேடுத்�க்௯டும். கரபேகொைத்�ில் 
தேண்கள் அனுேவிக்கக்௯டிய ைிகவும் தேொதுவொன அறிகுறிகள் 
ைறறும் கவலைகலள இந�ப ேகு�ி தகொண்டுள்ளது. உஙகள் 
நைத்ல�ப ேறறி எந� பநரத்�ிைொவது நீஙகள் கவலைபேட்டொல், 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் பேசவும்.

வயிற்றுவலி
இரண்்டொவது ைறறும் மூனறொவது கரபேபேருவ கொைஙகளில் 
வயிறறுவலி எனேது சொ�ொரணைொனது. இது வட்டத் 
�லசநொரகளின வலி என அலழக்கபேடும். வட்டத்�லசநொரகள் 
கருபலேயின ஒவதவொரு ேக்கத்துக்கும் ஆ�ரவு தகொடுக்கினறன. 
வளரும் கருபலே இந� �லசநொரகலள இழுத்து வலிலய 
உண்்டொக்குகிறது. இது �ீஙகறறது, ஆனொல் வலிலயக் 
தகொடுக்கக்௯டும். நீஙகள் இருக்கும் நிலைகலள ைொறறிக் 
தகொள்வது �லசநொரகளின அழுத்�த்ல� எளி�ொக்க உ�வுகிறது. 
வலி கடுலையொக ஆனொபைொ அல்ைது த�ொ்டரநது 
இருநதுதகொண்டிருந�ொபைொ உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் ௯றவும்.

முதுகுவலி
கரபேகொைத்�ின ேிறேகு�ியில் முதுகுவலி எனேது 
சொ�ொரணைொனது. இது அபநகைொக உஙகள் கீழ முதுகு ைறறும் 
இடுபேில் உள்ள �லசநொரகள் தைனலையொவ�ொலும், அத்து்டன 
வளரும் கருபலேயின ௯டு�ல் எல்டயினொலும் உண்்டொகிறது. 
சிைபவலளகளில் பவலை ைறறும் தூக்கம் உடே்ட வழக்கைொன 
தசயல்ேொடுகலளப ேொ�ிக்கும் அளவுக்கு வலி இருக்கக்௯டும்.

இல�ச் சைொளிக்க உ�வக்கூடிய சிை வி்டயஙகளில் ேினவருேலவ 
அ்டஙகும்:
• நீரைபேயிறசி (�ண்ணீொில் இபைசொன உ்டறேயிறசி)
• தவநநீர ஒத்�்டம்
• நல்டபேயிறசி உள்ளிட்ட ஒழுஙகொன உ்டறேயிறசி
• ைொறறி ைொறறி நினறு, உடகொரும் தசயல்ேொடுகள். ஆனொல் 

உஙகளொல் உடகொர முடிந�ொல் நிறகும் ேயிறசி பவண்்டொம்.
• �ினநப�ொறும் ஓய்வு (உஙகளொல் முடியுைொனொல் ேடுக்கவும் 

அல்ைது பீன லே பைல் குபபுறப ேடுத்து ஓய்தவடுக்க 
முயறசிக்கவும்)

• உயர கு�ிகொல் கொைணிக்குப ே�ிைொக �டல்டயொன 
கொைணிகலள அணியவும்

• உஙகள் முழஙலக முடடிகலளச் சுழறறவும். இது பைல் 
முதுகிலுள்ள வலிக்கு நிவொரணம் அளிக்க உ�வுகிறது. உஙகள் 
விரல்கலள உஙகள் ப�ொள்கள் ைீது லவத்துக்தகொண்டு, 
உஙகள் முழஙலக முடடிகலள ேினபுறைொகச் சுழறறவும்.

• அக்குேஙசர

முதுகுவலி கடுலையொக இருந�ொபைொ அல்ைது த�ொ்டரநது 
இருநதுதகொண்டிருந�ொபைொ உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் ௯றவும்.

பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 37-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ’உ்டல் வலிவு 
தேற: ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைறறும் ேிநல�ய உ்டறேயிறசிகள்’ 
ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

ஈறுெளில் இைத்தைக் ெசிவு மற்றும் பேல் 
பேிைசசி்�ெள்
கரபேகொைத்�ினபேொது, ஹொரபைொன ைொறறஙகள் உஙகள் 
ஈறுகலள ைிக எளி�ொக உறுத்�வும் வீஙகலவக்கவும் ௯டும். 
நீஙகள் ேல்துைக்கும்பேொது இரத்�க்கசிவு ஏறேடுகினற 
சிவபேொன, வீக்கமுள்ள அல்ைது தைனலையொன நிலைக்கு ஈறுகள் 
ைொறும்பேொது, உஙகள் ேறகளின ைீது ேடியும் ேறகொலர 
உஙகளுக்கு ைிலகயொன ௯ச்ச உணரலவக் தகொடுக்கிறது. 
தைனலையொக,கவனத்து்டன ேல்துைக்குவ�ொலும், ேறகளின 
இல்டதவளியில் நூலிலழயொல் சுத்�ம் தசய்வ�ொலும் இல�த் 
�டுக்கைொம். கரபேைொவ�றகு முனபேொ அல்ைது ஆரம்ே 
கரபேகொைத்�ினபேொப�ொ உஙகள் ேறகளும் ஈறுகளும் நல்ை 
நிலையில் இருக்கினறனவொ எனேல� உறு�ிதசய்துதகொள்ளப 
ேறகலளப ேொிபசொ�லன தசய்து தகொள்ளவும். ஈறுகளில் இருநது 
இரத்�ம் வடிவது த�ொ்டரந�ொல் உஙகள் ேல்ைருத்துவலரப 
ேொரக்கவும். நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது ேல்சிகிச்லசப 
தேறறுக்தகொள்வது ேொதுகொபேொனது.

ஈறு பநொய்க்கு சிகிச்லச அளிக்கபே்டவில்லைதயனறொல், அது 
உஙகளுக்கும், உஙகள் குழநல�க்கும் ேிரச்சிலனகலள 
உருவொக்கும். குழநல� ேிறந�ேிறகு �ொயின ேல் ஆபரொக்கியம் 
பைொசைொக இருந�ொல், அது �ொய்களி்டைிருநது அவரகளின 
குழநல�க்கு ேொக்டீொியொலவ பநரடியொக ேரபபுவ�ன மூைம் 
சிசுக்களுக்கு ஆரம்ேத்�ிபை ேல் சம்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகள் 
வளருவ�றகொன அேொயம் அ�ிகொிக்கிறது. கரபேகொைத்�ின 
பேொதும், �ொய்பேொல் தகொடுக்கும்பேொதும் உஙகளுக்குத் 
ப�லவயொன சத்�ொன உணவு சொபேிடுவல�யும் இது 
கடினைொக்குகிறது.

நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது இனிபேொன உணவுகள் 
பவண்டும் எனற அவொ அ�ிகைொக  இருந�ொபைொ அல்ைது 
ைசக்லகயின கொரணைொக சிறிய அளவில் உணலவ அடிக்கடி 
உண்ேவரொக இருந�ொபைொ, நல்ை ேல் ேொதுகொபபு இனனும் அ�ிக 
அளவில் முக்கியைொகும். உஙகள் ேறகலளயும், ஈறுகலளயும் 
ஆபரொக்கியைொக லவத்�ிருக்க:
• கொலை உணவுக்கு முனபும், ேடுக்லகக்குப பேொகுமுன கல்டசி 

பவலையொகவும், உஙகள் ேறகலள ஃபுளுலரடு ேறேலச 
தகொண்டும் துைக்கவும்.

• தைனலையொன இலழகளு்டன, சிறிய �லைதகொண்்ட 
ேல்தூொிலகலயப ேயனேடுத்�வும்

• நூலிலழ தகொண்டு ேறகளின இல்டதவளிகலளச் சுத்�ம் 
தசய்யவும்

• புலகேிடிக்க பவண்்டொம் – அது ஈறு பநொய்க்கு ஆளொகும் 
ைறறும் ேறகள் விழுநதுவிடும் அேொயத்ல� அ�ிகொிக்கும்

• க்டந� 12 ைொ�ஙகளில் நீஙகள் ேறகலளப ேொிபசொ�லன 
தசய்யொைலிருந�ிருந�ொல், உஙகள் ேல்ைருத்துவலரப 
ேொரக்கவும் 

• ேறசில�வு ைறறும்/அல்ைது ஈறுபநொய்க்கொன அறிகுறிகள் 
ஏ�ொவது இருந�ொல், உஙகள் ேல்ைருத்துவொி்டம் தசல்ைவும்
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மூசசுத்தைிண்ல்
தேரும்ேொைொன தேண்களுக்கு ஆரம்ே ைறறும் ேிறேகு�ி 
கரபேகொைத்�ினபேொது மூச்சுத்�ிணறும் உணரவு ஏறேடும். இது 
தேொதுவொக �ீஙகில்ைொ�து அத்து்டன குழநல�லயப ேொ�ிக்கொது. 
உஙகள் மூச்சுத்�ிணறல் கடுலையொக ஆனொபைொ அல்ைது �ிடீரத் 
�ொக்கு�ல் இருந�ொபைொ அல்ைது நீஙகள் ேடுத்�வு்டன 
ஏறேட்டொபைொ, உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் 
பேசவும்.

உஙகளுக்கு �ிடீர மூச்சுத்�ிணறலு்டன பைொசைொன இருைல் 
அல்ைது சளி இருந�ொபைொ அல்ைது சுவொசப ேிரச்சிலனகள் 
இருந�ொபைொ உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ அல்ைது 
ைருத்துவொி்டபைொ த�ொிவிக்கவும்.

சிறுநரீ் ெழிக்கும்்போது எாிசசல் அல்�து குத்தைல் 
உணர்வுெள்
சிறுநீர கழிக்கும்பேொது எொிச்சல் அல்ைது குத்�ல் இருபேது 
சிறுநீரபேொல� பநொய்த்த�ொறறுக்கொன (சிறுநீரபலே அழறசி-
’சிஸ்ப்டொஸிஸ்’) அறிகுறியொக இருக்கைொம். கரபேத்�ினபேொது 
இத்�லகய பநொய்த்த�ொறறுகள் ைிகவும் சொ�ொரைொனலவ�ொன. 
இத்�லகய அறிகுறிகள் உஙகளுக்கு இருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் த�ொிவிக்கவும்: 
ஆரம்ேத்�ிபைபய சிகிச்லச தேறுவது முக்கியம்.

ம�சசிக்ெல்
ஹொரபைொன ைொறறஙகள் உஙகளது ைைக்கு்டல் 
தசயல்ேொடுகலளத் �ொை�பேடுத்�ைொம். வழக்கைொன 
உ்டறேயிறசி, நிலறய �ிரவ ைறறும் நொரச்சத்து ைிக்க உணவுகள் 
(முழுத்�ொனிய தரொடடி ைறறும் �ொனியஙகள், ே�பேடுத்�பே்டொ� 
�விடு, கொய்கறிகள், ேச்லச ைறறும் உைரந� ேழம், தகொடல்டகள், 
உைரந� பீனஸ் ைறறும் உைரந� ேட்டொணி). உணவும், 
உ்டறேயிறசியும் ஆரம்ேிபே�றகு முன ைி�ைொன ைைைிளக்கி 
அல்ைது ௯டு�ல் நொரச்சத்துப தேொருள் ேயனேடுத்துவது 
ேொதுகொபேொனது. ஆனொல் கடுலையொன ைைைிளக்கிலயத் 
�விரக்கவும். இரும்புச்சத்து ைொத்�ிலரகள் சிைபநரஙகளில் 
ைைச்சிக்கலை உண்டுேண்ணைொம் – அவறலற நீஙகள் 
எடுக்கபநரந�ொல், பவதறொரு வலகக்கு ைொறுவல�ப ேறறி 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவலரக் பகடகவும். 

தை்சபபேிடிபபு
ேொ�ம், கொல், அல்ைது த�ொல்ட பேொனறவறறில் �லசபேிடிபபு, 
குறிபேொக கரபே கொைத்�ின ேிறேகு�ியிலும் ைறறும் 
இரவுபநரத்�ிலும் ஏறேடுவது சொ�ொரணைொன ஒனறு�ொன. சிை 
பயொசலனகள்: 
• �லசலய அழுத்�ித் ப�ய்க்கவும் அல்ைது சிறிதுபநரம் 

ந்டபே�ன மூைம் �லசகளுக்கு பவலை தகொடுக்கவும்
• உஙகள் லககலளப ேயனேடுத்�ிக் கொல்கலள பைல் பநொக்கி 

ை்டக்குவ�ன மூைம் கொல் �லசபேிடிபபுக்கு நிவொரணம் 
தேறைொம்

• உஙகள் கொல்விரல்கலள நீடடிக்தகொண்டு �லசகலள விொிக்க 
முயறசிக்க பவண்்டொம்.

௯டு�ல் ைக்னீசிய சத்துபதேொருள் உ�வக்௯டும் – உஙகள் 
ைருத்துவொி்டம் பேசவும். கொல்சியம் ஒரு �ீரவு எனறு தேரும்ேொலும் 
கரு�பேடுகிறது. அது உண்லையிபைபய பவலை தசய்கிற�ொ 
எனே�றகொன எந� ஆ�ொரமும் இல்லை.  

மயக்ெ உணர்வு
கரபேம் இரத்� ஓட்டத்ல�ப ேொ�ிக்கிறது. நீண்்டபநரம், குறிபேொக 
தவபே பநரத்�ில் நிறேது உஙகள் ையக்க உணரலவத் 
தூண்்டக்௯டும் அல்ைது ேடுத்�ிருநதுவிடடு �ிடீதரன எழும்பேொது 
�லைச்சுறறல் ஏறே்டைொம். ையக்கத்துக்கொன மு�ல் அறிகுறி 
ப�ொனறியவு்டன நனறொகும்வலர ேடுத்துக்தகொள்ளவும் அல்ைது 
உடகொரநது, உஙகள் �லைலய உஙகள் கொல்களுக்கில்டயில் 
லவத்துக்தகொள்ளவும். நிலறய �ிரவஙகள் அருநதுவதும் 
உ�விடும். கரபேத்�ினபேொது, உஙகள் இரத்�ச் சரக்கலர 
அளவுகள் ைிகவும் குறிபேி்டத்�க்க அளவில் பைலும் கீழும் 
தசல்ைக்௯டும். அத்து்டன குலறந� அளவு இரத்�ச் சரக்கலர 
உஙகலள ையக்க உணரலவத் தூண்்டைொம். ஆகபவ உஙகள் 
இரத்�ச் சரக்கலர அளலவ சைைொக லவத்துக்தகொள்ள �வறொைல் 
உணவு உண்ணுஙகள்.  

கரபேத்�ின ஆரம்ே கொைத்�ில் அடிக்கடித் �லைசுறறல் அல்ைது 
ையக்கம் ஏறேட்டொல் (அ�ிலும் குறிபேொக ேிறபபுறுபேிலிருநது  
இரத்�பபேொக்கு அல்ைது அடிவயிறறில் வலி) அல� இ்டம் ைொறிய 
கரபேம் எனறு அரத்�ம் தகொள்ளைொம். இத்�லகய அறிகுறிகள் 
உஙகளுக்கு இருந�ொல், உ்டனடியொக உஙகள் ைருத்துவலரப 
ேொரக்கவும்.

உணவிற்ொ� ்வட்ெ
இனிபபு உணவுகள், ேழம் அல்ைது �ொனியஙகளில் �ிடீர நொட்டம் 
ைறறும் அசொ�ொரணைொன உணவுகள் அல்ைது வழக்கைொக நீஙகள் 
சொபேி்டொ� உணவுகளில் நொட்டம் பேொனறலவ ஹொரபைொன 
ைொறறஙகளொல் ஏறேடுகினறன. உஙகள் உணவுகள் 
ஆபரொக்கியைொகவும், சைச்சீரொகவும் இருக்கும்ேடசத்�ில், 
எபபேொ�ொவது ஏறேடும் இத்�லகய நொட்டம் இருபேது 
ேரவொயில்லை.

அடிக்ெடி சிறுநரீ் ெழித்தைல்
ஆரம்ே கரபேகொைத்�ில், அடிக்கடி சிறுநீர கழிக்கும் ப�லவ 
ஏறேடுவ�றகு ஹொரபைொன ைொறறஙகள்�ொன சொத்�ியைொன 
கொரணைொகும். கரபேபலே சிறுநீரபலேலய அழுத்துவ�ொல் 
கரபேகொைத்�ின ேிறேகு�ியில் இது ஏறேடும் வொய்பபு அ�ிகைொக 
இருக்கிறது. உஙகளுக்கு இரடல்டக் குழநல� எனறொல், இ�ில் 
இனனும் அ�ிகப ேிரச்சிலனயொக இருக்கைொம். கரபேகொைத்�ின 
ேிறேகு�ியில் உஙகள் சிறுநீரபலேலயக் கொலி தசய்வது 
உஙகளுக்குக் கடினைொக இருக்கைொம். அத்து்டன நீஙகள் 
தும்மும்பேொது, இருமும்பேொது அல்ைது எல�யொவது 
தூக்கும்பேொது தகொஞ்சம் சிறுநீரக் ‘கசிவும்’ இருக்கைொம். �ினமும் 
உஙகள் இடுபபுத்�ள உ்டறேயிறசிலயச் தசய்வது இல�த் 
�டுக்கும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 37-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ‘உ்டல் 
வலிவு தேற: ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைறறும் ேிநல�ய 
உ்டறேயிறசிகள்’ எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும். சிறுநீர 
கழிக்கும்பேொது கடுக்கும் உணரச்சி அல்ைது எொிச்சல் இருந�ொல் 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவருக்குத் 
த�ொியபேடுத்�வும். ஏதனனறொல் இது பநொய்த்த�ொறறின 
அல்டயொளைொக இருக்கைொம். 
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தை்�வலி
ஆரம்ே ைொ�ஙகளில் �லைவலி வருவ�றகொன வொய்பபு அ�ிகம் 
உள்ளது. ஓய்வும், �ளரநிலையில் இருபேதும்�ொன ைிகச் சிறந� 
சிகிச்லசகள். நீஙகள் ப�லவயொன அளவு �ண்ணீர 
குடிக்கிறீரகளொ எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக் தகொள்ளவும். 
ஏதனனறொல் உ்டலில் நீரவறடசியினொல், குறிபேொக தவபேக் 
கொைநிலையினபேொது, �லைவலி ஏறே்டக்௯டும். உஙகள் கண் 
�லசகளின �ளரநிலையினொல் ஏறே்டக்௯டிய கண் 
வருத்�த்துக்கொன அறிகுறியொகவும் �லைவலி இருக்கைொம் 
(நிலனவில் லவத்துக்தகொள்ளவும் – கரபேத்�ினபேொது உஙகளது 
எல்ைொ �லசநொரகளும், �லசகளும் ைொறறஙகளுக்கு உள்ளொகும்). 
ஆகபவ உஙகள் கண்கலளப ேொிபசொ�லன தசய்துதகொள்வது 
ேயனுள்ள�ொக இருக்கக்௯டும். �லைவலி அடிக்கடி ஏறேடடு, 
அத்து்டன கடுலையொகவும் இருந�ொல் உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது 
ைருத்துவச்சியி்டம் த�ொிவிக்கவும். கரபேத்�ின ேிறேகு�ியில், 
�லைவலி உயர இரத்� அழுத்�த்�ின அறிகுறியொகவும் 
இருக்கக்௯டும்.

கநஞகசாிசசல்
தநஞ்தசொிச்சல் உஙகள் ைொரேில் எொிச்சல் உணரச்சிலயயும், 
சிைசையஙகளில் வொயில் ஒரு புளிபபுத் �ிரவத்�ின சுலவலயயும் 
ஏறேடுத்துகிறது. இது ஹொரபைொன ைொறறஙகளொலும், வளரும் 
கருபலே வயிறலற அழுத்துவ�ொலும் ஏறேடுவ�றகொன சொத்�ியம் 
உள்ளது. இது கரபேத்�ின இரண்்டொவது ேொ�ியில் தேொதுவொக 
ஏறேடும். சிறிது பநரம் உடகொருவதும், தகொஞ்சம் ேொல் 
அருநதுவதும் சிறந� �ீரவு – இது உணவுக்குழொயில் (உணவு 
தசல்லும் ேொல�) ஏறி, தநஞ்தசொிச்சலை ஏறேடுத்தும்  அைிைத்ல� 
சைனபேடுத்துகிறது. 

தநஞ்தசொிச்சலைத் �டுக்கும் வழிகளில் ேினவருேலவ அ்டஙகும்:
• தைதுவொகச் சொபேிடு�ல், ைறறும் ஒரு தேொிய அளவு 

உணவுக்குப ே�ிைொக அடிக்கடி சிறு அளவுகளில் உண்ணு�ல்
• ேடுக்கச் தசல்லும் பநரத்ல� ஒடடி அ�ிக அளவு உணலவத் 

�விரத்�ல்
• சொபேிடுவல�யும், அருநதுவல�யும் �னித்�னியொன பநரத்�ில் 

தசய்�ல்
• �லையலணகள் ஆ�ரவு்டன ேொ�ி சொய்ந� நிலையில் தூஙகு�ல்

இலவ உஙகளுக்கு உ�வவில்லைதயனறொல், உஙகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர ஒரு அைிைநீக்கிலயப 
(அன்டொஸிட) ேொிநதுலரக்கைொம்.

அாிபபு
உஙகள் குழநல� வளரும்பேொது, உஙகள் அடிவயிறறின ப�ொல் 
இறுக்கைொகி, அொிபதேடுக்கும் உணரச்சி ஏறே்டைொம். இ�றகு 
ஈரபே�மூடடும் கிொீம் உ�வைொம். இந� அொிபபு ’ேித்�த்ப�க்கம்’ 
(தகொதைஸ்்டொஸிஸ்) எனறு அலழக்கபேடும் ஒரு 
அசொ�ொரணைொன நிலைக்கொன அறிகுறியொகவும் இருக்கைொம். 
’ேித்�த்ப�க்கம்’ சிக்கல்கலள உருவொக்கைொம். அத்து்டன இது 
குலறைொ�ப ேிறபபு்டன சம்ேந�பேடடுள்ளது. ஆகபவ இந� 
அொிபபுத் �னலைலய உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் த�ொிவிபேது அவசியைொகும். ேிறபபுறபேில் அொிபபு 
எனறொல் அழறசி பநொய்த்த�ொறறொக இருக்கைொம். உஙகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் பகடடுத் த�ொிநது 
தகொள்ளுஙகள்.

மசக்்ெ
ஆரம்ே ைொ�ஙகளில் நீஙகள் நல்ைேடியொக இருக்க உ�வும் 
வலகயில் நிலறய கொொியஙகள் உள்ளன. இஙபக 
தகொடுக்கபேடடுள்ள சிை பயொசலனகள் சிை தேண்களுக்கு 
உ�விகரைொக இருக்கும். எல்ைொக் கருத்துக்களுபை 
அலனவருக்கும் தேொருந�ொது. எனபவ உஙகளுக்கு 
உ�வக்௯டியலவ எலவ எனேல�ச்  தசய்து ேொரத்துத் 
த�ொிநதுதகொள்ளுஙகள்.
• உஙகலளச் சுகவீனபேடுத்தும் (சிை வொசலனகள் அல்ைது 

குறிபேிட்ட சிை தேொருடகலள ேொரபேல�ப பேொனற) 
தூண்்டல்கலளத் �விரக்கபேொருஙகள். 

• நிலறய �ிரவபதேொருடகலளக் குடிக்கவும். ஒபர பநரத்�ில் 
தேொிய அளவில் குடிபேல� வி்ட சிறிய அளவில் அடிக்கடி 
குடிபேது ைிகவும் நல்ைது. சொபேொடடு்டன குடிபேல�வி்ட 
சொபேொடடுக்கு இல்டயில் குடிபேது ைிக நல்ைது ஆனொல் 
கொஃதேய்ன கைந� ேொனஙகலளத் �விரக்கவும் எ.கொ. கொேி, 
பகொைொ பேொனறலவ.

• தவறும் வயிறறு்டன இருபேல�த் �விரக்கவும். தவண்தணய் 
�்டவபே்டொ� வொட்டபேட்ட தரொடடி, தைொறுதைொறுபேொன 
ேிஸ்கட (க்ரொக்கரஸ்) அல்ைது ேழம் பேொனற கொய்ந� 
சிறறுண்டிகலள தகொஞ்சைொக அடிக்கடி எடுத்துக்தகொள்ளவும்.

• தகொழுபபு உணலவத் �விரக்கவும்.
• ஒபர பநரத்�ில் அ�ிக உணலவ உண்ேல�வி்ட அடிக்கடி சிறிது 

சிறி�ொக உண்ணவும். 
• குைட்டல் உணரவு குலறவொன பநரத்�ில் உண்ே�றகு 

முயறசிக்கவும். சலையல் வொசலன உஙகளுக்கு 
ஒத்துவரவில்லைதயனறொல் சொைட பேொனற குளிரந� 
உணவுகலளச் சொபேி்ட முயறசிக்கவும்.

• நீஙகள் கொலையில் ேடுக்லகலய விடடு எழும்புமுன ஏ�ொவது 
சொபேி்டவும். (தகொஞ்சம் �ண்ணீரும், க்ரொக்கரசும் ேடுக்லகயின 
ேக்கத்�ில் லவத்துக்தகொள்ளவும்). ேடுக்லகலய விடடு 
தைதுவொக எழவும். அத்து்டன கொலையில் அவசரபேடு�லைத் 
�விரத்து நி�ொனைொக பவலைகலளச் தசய்யவும். 

• முடியும்பேொது ஓய்தவடுத்துக் தகொள்ளவும் – பசொரவு 
குைட்டலை பைொசைொக்கும்.

• லவட்டைின ’ேி6’ எடுத்துக்தகொள்ள முயறசி தசய்யவும்.
• ேயண பநொய்க்கொன அக்குேிரஷர லகபேடல்ட 

(ைருநதுக்கல்டகளில் கில்டக்கும்) உஙகளுக்கு 
உ�விபுொியக்௯டும்.
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• இஞ்சி ைொத்�ிலரகள், உைரந� இஞ்சிச் சொரொயம், தேபேரைினட 
ப�நீர அல்ைது இஞ்சி ப�நீர (மூனறு அல்ைது நொனகு 
துண்டுகள் பு�ிய இஞ்சிலய தவநநீொில் ஐநது நிைி்டஙகள் ஊற 
லவக்கவும்).

• வொந�ி எடுத்� உ்டபன ேறகலளத் துைக்க பவண்்டொம் – 
உஙகள் வொலயத் �ண்ணீரொல் கழுவி ஃபுளுலரடு 
ேறேலசலயப ேறகளில் சிறி�ளவு �்டவவும்.

இப�ொ சிை பயொசலனகள். ைிகவும் ேிரேைைொன ைறற 
லவத்�ியஙகள் பவறு கைொசொரஙகளில் உள்ளன. ஒனறும் 
உ�வவில்லைதயனறொல், உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ அல்ைது 
ைருத்துவொி்டபைொ பேசுஙகள். அறிகுறிகள் கடுலையொக இருந�ொல், 
ேொிநதுலரக்கபேட்ட ைருநதுவலககள் கில்டக்கும். உஙகள் 
ைசக்லக கடுலையொக இருந�ொல், நீஙகள் ைருத்துவைலனயில் 
அனுை�ிக்கபே்டபவண்டியிருக்கைொம்.

கரபேகொைத்�ில் குைட்டல் ைறறும் வொந�ி ைறறும் உஙகளுக்கும், 
உஙகள் குழநல�க்கும் ேொதுகொபேொன லவத்�ியம் 
பேொனறலவகலளப ேறறிய தைய்த்�கவல் �ொள் ஒனலற 
‘�ொய்பேொதுகொபபு’ தவளியிடுகிறது. www.mothersafe.org.au 
எனற இலணய�ளத்துக்குச் தசனறு, ’தைய்த்�கவல் �ொள்கள்’ 
எனற இலணபலேச் தசொடுக்கவும்.

மூக்ெில் இைத்தைம் ஒழுெல்
கரபேகொைத்�ில் ௯டு�ல் இரத்� ஓட்டம் உஙகள் மூக்கின 
ே்டைத்துக்குச் தசல்வ�ொல் மூக்கில் இரத்�ம் ஒழுகு�ல் 
ஏறே்டைொம். உஙகள் மூக்லக தைனலையொகச் சீநதுவது இரத்�ம் 
ஒழுகு�லைத் �டுக்க உ�வும். உஙகள் மூக்கில் இரத்�ம் 
ஒழுகினொல், மூக்கின நடுத்�ண்டில் அழுத்�ம் தகொடுக்க 
முயலுஙகள். அது இரத்� ஒழுக்லக நிறுத்�வில்லைதயனறொல் 
உ்டனடியொக ஒரு ைருத்துவலரப ேொருஙகள். 

மூ�்நாய் (ஹீமைாய்டஸ்)
மூைம் எனேது ஆசனவொயில் உள்ள சுருள் சிலர இரத்� 
நொளஙகளொகும். இலவ வலி, அொிபபு ைறறும் சிறு இரத்�பபேொக்கு 
பேொனறவறலற உண்்டொக்கும். அ�றகொன கொரணஙகள் 
ைைச்சிக்கல் ைறறும்/அல்ைது குழநல�யின �லையொல் ஏறேடும் 
அழுத்�ம் ஆகியலவயொக இருக்கக்௯டும்.  இ�றகுச் சிறந� �ீரவு 
அழுத்�த்ல�த் �விரபே�ொகும் (கழிவி்டக் பகொபலேயில் 
அைரவல�வி்ட கொல்கலள ை்டக்கி உடகொரு�ல் (squatting) 
உ�விபுொியக்௯டும்). ேயனுள்ள குறிபபுகளுக்கு’ைைச்சிக்கல்’ எனற 
ேகு�ிலயப ேடியுஙகள். இ�ைொன களிம்பு ஒனலறப 
ேொிநதுலரக்குைொறு உஙகள் ைருத்துவொி்டம் பகளுஙகள். 

உமிழநரீ்
நீஙகள் ௯டு�ல் எச்சில் வடிக்கக்௯டும் (இரவில் தூக்கத்�ிலும் 
எச்சில் வடியைொம்!). கரபேகொைத்�ில் இது சரவ சொ�ொரணம்�ொன.

்தைால்
கரபேகொைத்�ில் சிை தேண்களுக்கு மு�ல் முலறயொக 
முகபேருக்கள் ப�ொனறும். அல்ைது உஙகளுக்கு ஏறகனபவ 
முகபேருக்கள் இருந�ொல் அது வழக்கத்ல�வி்ட இனனும் 
பைொசைொகிவி்டக்௯டும். உஙகள் முகத்�ில் கருலையொன �ிடடுகள் 
ப�ொனறைொம். அலவ ’குபளொஸ்ைொ’ எனறு அலழக்கபேடும். 
அலவ குழநல� ேிறந�வு்டன ைலறநதுவிடும்.

தூக்ெப பேிைசசி்�
கரபேகொைத்�ின ேிறேகு�ியில், தூக்கைினலை வியொ�ி ஒரு 
ேிரச்சிலனயொக்௯டும். கழிபேலறக்குச் தசல்லு�ல், 
தநஞ்தசொிச்சல், சூடடிலகயொன குழநல� அல்ைது வச�ியொக 
இருபே�ில் சிரைம் பேொனறலவகளினொல் உஙகள் தூக்கம் 
எளி�ொகப ேொ�ிக்கபேடும். ஒருபவலள நீஙகள் குழநல� ேிறபபு 
அல்ைது தேறபறொர ேணிலயப ேறறிக் கவலைபேடுவது 
இயல்ேொனது�ொன. சிை தேண்களுக்கு த�ளிவொன, சஞ்சைமூடடும் 
கனவுகள் இந�ச் சையத்�ில் ஏறேடுவது, ைீண்டும் ே்டே்டபேின 
கொரணைொக இருபே�றகொன சொத்�ியமுள்ளது.

உ�விபுொியக்௯டிய வி்டயஙகளில் ேினவருேலவ அ்டஙகும்:
• கொஃதேய்லனத் �விரத்�ல் (குறிபேொக நொளின ேிறேகு�ியில்)
• ேடுக்கச் தசல்லுமுன ஒரு தவதுதவதுபேொன நீரத்�ொலரக் 

குளியல் அல்ைது த�ொடடிக்குளியல்
• நி�ொனைொன இலச அல்ைது �ளரநிலை யுக்�ிகள் (76-ஆம் 

ேக்கத்�ிலுள்ள ’ேிரசவ வலி ைறறும் ேிரசவத்�ிறகுத் �யொரொ�ல்’ 
எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்) உஙகலள உறக்கத்துக்குச் 
தசல்ை உ�விபுொியும்.

• ஒரு �லையலணலய உஙகள் வயிறறுக்குக் கீழும், 
ைறதறொனலற உஙகள் கொல்களுக்கு இல்டயிலும் லவத்துத் 
தூஙகு�ல்

• தவதுதவதுபேொன ேொல் அருந�ி சிறிது பநரம் ேடித்�ல்

இலவ எதுவுபை பவலை தசய்யொைல், நீஙகள் பசொரவல்டநது 
பேொனொல், உஙகள் ைருத்துவலர அல்ைது ைருத்துவச்சிலயப 
ேொருஙகள் 

வயிற்று விாிவுக் ்ொடுெள்
எல்பைொருக்கும் வயிறறு விொிவுக் பகொடுகள் – தைல்லிய, சிவபபு 
வொிகள், தேொதுவொக கீழவயிறு, ைொரேகம் ைறறும் த�ொல்டகளில் 
ப�ொனறுவது - ஏறேடுவ�ில்லை. ஆனொல் உஙகளுக்கு உ்டபன 
எல்ட ௯டினொல், இலவ ப�ொனற சொத்�ியமுண்டு. ேிரசவத்துக்குப 
ேிறகு அலவ முழுவதுைொக ைலறவ�ில்லை. ஆனொல் அலவ 
தைலி�ொன, தவள்ளிலயப பேொனற தவளுபேில் ைஙகிய 
பகொடுகளொக ைொறும். எண்தணய்கள் ைறறும் கிொீம்கலள 
ேயனேடுத்�ி தசய்யபேடும் ப�ொல் ைசொஜ் வயிறறு விொிவுக் 
பகொடுகலளத் �டுபே�ில்லை என ஆய்வுகள் த�ொிவித்�ொலும், 
அது உஙகள் ப�ொலை தைனலையொக லவத்�ிருக்க உ�வுகிறது.
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வீஙெிய ெணுக்ொல்ெள்
கரபேகொைத்�ில் உஙகள் கணுக்கொல்களிலும், கொல்களிலும் 
வீக்கம் இருபேது இயல்ேொனது�ொன. இது உஙகள் உ்டலில் 
௯டு�ல் �ிரவம் இருபே�ொலும், அ�ில் சிறி�ளவு உஙகளது 
கொல்களில் ப�ஙகுவ�ொலும் ஏறேடுகிறது. நீஙகள் நீண்்ட பநரம், 
குறிபேொக தவபேைொன கொைநிலையில் நினறுதகொண்டிருந�ொல், 
இந� �ிரவம் உஙகள் கணுக்கொல்கலளயும், கொல்கலளயும் வீஙக 
லவக்கிறது. இந� வீக்கம் நொளின இறு�ியில் பைொசைொக 
உருதவடுத்து, தேொதுவொக இரவில் தூஙகும்பேொது வீக்கம் 
வறறிவிடுகிறது. கரபேகொைத்�ின ேிறேகு�ியில் இது ைிகவும் 
சொ�ொரணைொனது�ொன.

உ�விபுொியக்௯டிய வி்டயஙகளில் ேினவருேலவ அ்டஙகும்:
• வச�ியொன கொைணிகலள அணி�ல்
• தைனலையொன கொல் ைறறும் கணுக்கொல் உ்டறேயிறசி
• முடிந�வலர அடிக்கடி உஙகள் கொல்கலள உயரத்�ில் தூக்கி 

லவத்துக்தகொள்ளல்
• உபலேக் குலறவொகப ேயனேடுத்து�ல் ைறறும் உபபுப 

ேண்்டஙகலளக் குலறவொக உண்ணு�ல்.

நொளின த�ொ்டக்கத்�ில் வீக்கம் இருநது, இரவில் அது ைலறயொைல் 
இருந�ொபைொ, அல்ைது உஙகள் உ்டலின ைறற ேகு�ிகளில் 
(உஙகள் லககள், விரல்கள், ைறறும் முகம்) வீக்கம் இருபேல�க் 
கவனித்�ொபைொ உ்டனடியொக உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ 
அல்ைது ைருத்துவொி்டபைொ த�ொிவிக்க பவண்டும்.

பேி்பபுறுபபுக் ெசிவு
பயொனியிலிருநது சொ�ொரணைொக ஏறேடும் தவள்லள பேொ�ல் 
கரபேகொைத்�ின பேொது தேொதுவொக அ�ிகொிக்கும். விரும்ேத்�கொ� 
துரவொசலன அடிக்கும், பவ�லன �ரக்கூடிய, அொிபபு அல்ைது 
எொிச்சல் �ரும் ேச்லச அல்ைது ேழுபேொன ேிறபபுறுபபுக் கசிவு  
எதுவும் இருந�ொல் அல�ப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் த�ொிவியுஙகள்.

சுருள்சி்ை இைத்தை நாளஙெள்
கரபேகொைத்�ில் கருபலே வளரும்பேொது, அது இடுபேின இரத்� 
நொளஙகலள அழுத்துகினறது. கொல்களிலிருநது உ்டலின 
பைல்ேகு�ிக்குத் �ிரும்புகினற இரத்� ஓட்டத்�ின பவகத்ல� இது 
குலறக்கிறது. ஹொரபைொன ைொறறஙகளும் கொல்களிலிருநது 
�ிரும்ேச் தசல்லும் இரத்� ஓட்டத்துக்கு உ�விபுொியும் உஙகள் 
இரத்� நொளஙகளின வொல்வுகலளப ேொ�ிக்கக்௯டும். அத்து்டன 
சுருள்சிலர இரத்�நொளஙகள் ஏறேடுவ�றகும் இது 
கொரணைொகிறது. சுருள்சிலர இரத்�நொளஙகள் உள்ள குடும்ே 
வரைொறு இருந�ொல், உஙகளுக்கு கரபேகொைத்�ில்  இது ஏறே்ட 
அ�ிக வொய்பபுள்ளது. ேினவரும் தசயல்கள் இல�த் �டுக்க 
உ�வும்:
• கொலின பைறேகு�ிலய இறுக்கிப ேிடிக்கும் உள்ளொல்டபயொ, 

அல்ைது பவதறதுவொனொலும் – இலவ இரத்� ஓட்டத்ல�த் 
�ல்டபேடுத்�க்௯டும் – அவறலறத் �விரத்�ல்.  

• நீண்்டபநரம் நினறுதகொண்டிருக்கும்பேொது, ஒரு கொலிலிருநது 
ைறதறொரு கொலுக்கு அடிக்கடி ைொறறிக் தகொண்டிருத்�ல்

• முடியும்பேொத�ல்ைொம் உஙகள் கொல்களுக்கு ஆ�ரவு  தகொடுத்து 
ேொ�ஙகலளத் தூக்கி பைபை லவத்�ல் 

• ேொ�ப ேயிறசிகள் இரத்� ஓட்டத்ல� துொி�பேடுத்துகினறன –
ேொ�ஙகலளக் கணுக்கொலுக்கு பைலும், கீழும் உயரத்து�ல், 
அத்து்டன சிை முலறகள் வட்டைொகச் சுழறறு�ல்

• கொலை எழுவ�றகு முன உ்டலுக்கு ஆ�ரவு �ரும் இறுக்கைொன 
உள் கொறசடல்டலய (support pantyhose) அணிநது 
தகொள்ளவும், அத்து்டன நொள் முழுவதும் அணிந�ிருக்கவும்.

• வீஙகிய, வலியூடடும்  இரத்�நொளஙகளுக்குப ேனிக்கடடி 
அல்ைது குளிரபலேகள் நிவொரணம் வழஙகக்௯டும்.

சுருள்சிலர இரத்�நொளஙகள், கருவொய்பேகு�ியிலும் 
(தேண்ணுறுபேின தவளிபேகு�ி) ப�ொனறி அல� வீஙகச்தசய்து 
வலியூட்டக்௯டும். உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் 
௯றுஙகள் – வீஙகிய ேகு�ிக்கு ஆ�ரவொக ஒரு சொனி்டொி 
தைத்ல�லய (sanitary pad) ேிடிபேொக அணியச் தசொல்லி 
அவரகள் ேொிநதுலரக்கைொம். நீஙகள் பைபை தகொடுக்கபேடடுள்ள 
பயொசலனகலளப ேயனேடுத்�ியும் ஓரளவு நிவொரணம் தேற 
முயறசிக்கைொம். 
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கரபேத்�ின 
நிலைகள்

Stages of pregnancy
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12 வொரஙகளில் கரு

உஙகள் உ்டலுக்குள்ளும் ைறறும் வளரநது தேொி�ொகினற உஙகள் 
குழநல�க்கும் எனன ைொ�ிொியொன ைொறறஙகள் ந்டக்கினறன 
ஏறேல�ப புொிநதுதகொள்ள இந�ப ேகு�ி உ�வும். உஙெள் குழந்தை எவ்வாறு வளர்ெி்து

உஙகள் முடல்ட (கருமுடல்ட) ஆண் விந�ணுவொல் 
கருத்�ொிக்கபேடும்பேொது, உஙகள் கரபேகொைம் ஆரம்ேிக்கிறது. 
முடல்ட இரண்டு தசல்களொகப ேிொிகிறது. தசல்களொல் ஆன ஒரு 
சிறு ேநதுபேொல் ஆகும்வலர இந� தசல்கள் ேிொிநதுதகொண்ப்ட 
இருக்கினறன. இந� தசல் ேநது அ�னேின கருமுடல்டக் குழொய் 
வழியொக நகரநது கருபலேலய (சூல்லே) அல்டநது அஙபக உள் 
உலறயில் ேடிகிறது. அ�னேின அது வளரநது ேினவருேலவயொக 
ைொறுகினறது: 
• குழந்தை – இக்கட்டத்�ில் இது சிறு கரு எனறு 

அலழக்கபேடுகிறது
• நஞசுக்கொடி – இது உஙகள் இரத்� த்�ிலிருநது 

ஊட்டச்சத்ல�யும், ேிரொணவொயுலவயும் உஙகள் வளரும் 
குழநல�க்கு வழஙகுகிறது

• கொடி – இது குழநல�லய நஞ்சுக்தகொடியு்டன இலணக்கிறது 
(இது உணலவயும், ேிரொணவொயுலவயும் குழநல�க்கு 
எடுத்துச்தசனறு, கழிவுப தேொருடகலள தவளிபயறறும் ஒரு 
தநடுஞ்சொலை பேொனறு தசயல்ேடுகிறது)

• பே�ிக்குடப்பே – இது சூல்லேயிலிருக்கும் உஙகள் 
குழநல�லயப ேொதுகொக்கும் தைனலையொன ’நீரப லே’

கல்டசியொக ைொ�விைக்கொன நொளிலிருநது 8 வொரஙகளில், உஙகள் 
குழநல� சுைொர 13-16 ைி.ைி. நீளம் இருக்கும். அ�ன இ�யம் 
துடிக்கத் த�ொ்டஙகுகிறது. அ�ன மூலள, வயிறு ைறறும் கு்டல்கள் 
வளர ஆரம்ேிக்கினறன. லககளும், கொல்களும் வளரத் த�ொ்டஙகும் 
இ்டஙகளில் அலவ சிறு புல்டபபுகள் அல்ைது தைொடடுகள் பேொல் 
இருக்கும்.

எ�க்கு என்� நடக்ெின்்து?
நீஙகள் தவளிபேல்டயொகக் கரபேம் �ொித்�ிருபேல�பபேொைத் 
த�ொியொவிட்டொலும், உள்ளுக்குள் உஙகள் குழநல� பவகைொக 
வளரநதுதகொண்டு வருகிறது. நீஙகள் உஙகலளப 
ேொரத்துக்தகொள்வது்டன உஙகள் குழநல�லயயும் �றபேொது 
கவனித்துக் தகொண்டிருக்கிறீரகள். உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் ஏறற சொியொன உணலவ உண்ணுஙகள் அத்து்டன 
உஙகள் குழநல�யின ஆபரொக்கியத்துக்குத் �ீஙகு விலளவிக்கக் 
கூடியலவ எலவ எனேல�த் த�ொிநது லவத்துக்தகொள்ளுஙகள்.

ேிரசவத்துக்கு முநல�யப ேரொைொிபலேத் த�ொ்டஙக உஙகள் 
ைருத்துவச்சிலயபயொ அல்ைது ைருத்துவலரபயொ ேொரபே�றகு 
இதுபவ சையைொகும். �வறொைல் சுகொ�ொரப ேொிபசொ�லனகலள 
ஆரம்ேத்�ிபைபய த�ொ்டஙகுவது:
• கரபேகொைத்�ில் ேிரச்சிலனகலளக் கண்்டறியவும், �டுக்கவும் 

உ�வும்
• கரபேகொைத்�ில் உஙகலளப ேரொைொிக்கும் சுகொ�ொர 

அலுவைரகலள நீஙகள் த�ொிநதுதகொள்ள உ�வும்
• கரபேத்�ிலும், ேிரசவத்�ின பேொதும் நீஙகள் எனன 

எ�ிரேொரக்க பவண்டும் எனேல�த் த�ொிநதுதகொள்வ�றகு 
உ�வும்.

முதைல் மும்மாதைக் 
ெர்பபேொ�ம்: 
ெருத்தைாிபபேிலிருநது 12-ஆம் 
வாைம் வ்ை

6 வொரஙகளில் கரு

நஞ்சுக்தகொடி ேனிக்கு்ட நீர

கருபலேயின 
உடேகு�ி

கருபலேயின 
கழுத்துபேகு�ி

பயொனி

கருபலேயின 
சுவர

ேனிக்கு்டபலே

பயொனி

நஞ்சுக்தகொடி

ேனிக்கு்ட நீர
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எதைிர்போர்க்ெ்வண்டிய சி� விஷயஙெள்
தேரும்ேொைொன தேண்கள் கரபேகொைத்�ில் நனறொக இருபே�ொக 
எண்ணிக்தகொண்டிருபேொரகள், ஆனொல் உஙகள் உ்டலில் தேரும் 
ைொறறஙகள் நிகழநதுதகொண்டிருக்கும். இந� ைொறறஙகள் 
உஙகலள குறிபேொக, மு�ல் மூனறு ைொ�ஙகளில் அதசளகொியைொக 
உணரலவக்கக் கூடும். நீஙகள் �யொரொக இருக்கபவண்டிய 
ஒருசிை விஷயஙகள்:

மசக்்ெ உணர்வுெள் ஆரம்ேகொை கரபேத்�ில் ைசக்லக எனேது 
சொ�ொரணம்�ொன. ஆனொல் இது எல்ைொருக்கும் ஏறேடுவ�ல்ை. இது 
‘கொலை குைட்டல்’ எனறு அலழக்கபேட்டொலும், கரபேகொைத்�ில் 
இது கொலை அல்ைது இரவு எந� பநரத்�ிலும் வரைொம். இது 
தேொதுவொக 6-ஆவது வொரத்�ிலிருநது 14-ஆவது வொரம் வலர 
நீடிக்கும். உஙகள் கரபேம் த�ொ்டரநது வளர உ�வும் வலகயில் 
ஆரம்ே வொரஙகளில் உஙகள் உ்டலில் சுரக்கும் ௯டு�ல் 
ஹொரபைொனகள்�ொன ைசக்லகக்குக் கொரணம் எனறு 
நம்ேபேடுகிறது. 12 மு�ல் 14 வொரஙகளில், உஙகள் நஞ்சுக்தகொடி 
குழநல�லயத் �ொஙகும் அளவிறகு வளரநது விடும். ஹொரபைொன 
அளவுகள் குலறநது ேின நீஙகள் தேரும்ேொலும் நனறொக ஆகத் 
த�ொ்டஙகிவிடுவீரகள்.

மாற்்பபேடட நுெர்பு�ன்  முனதேல்ைொம் ஒருபேொதும் உஙகலளத் 
த�ொந�ிரவு தசய்யொ� சிை வொசலனகள் இபபேொது உஙகளுக்குக் 
குைட்டல் உணரலவ ஏறேடுத்�ைொம்.

்சார்வாெவும், வலு கு்்நதைது ்போ�வும் உணர்தைல்  மு�ல் 12 
வொரஙகளிபைொஅல்ைது அல� ஒடடிபயொ பசொரவொக இருபேது 
ைிகவும் சொ�ொரணம்�ொன. ஆனொல் தேொதுவொக  இது அ�ிக கொைம் 
நீடிக்கொது. ஏறக்குலறய 14 வொரஙகள் ஆகும்பேொது நீஙகள் 
தேரும்ேொலும் நனறொக இருபே�ொக உணரவீரகள் (ஆயினும் 
கரபேகொைத்�ின ேிறேகு�ியில் நீஙகள் ைறுேடியும் பசொரவொக 
இருபே�ொக உணரவீரகள்). பசொரவொன பநரஙகளில் – குறிபேொக 
நீஙகள் பவலை ேொரபேவரொக இருந�ொல் ைறறும்/அல்ைது பவறு 
குழநல�கள் இருந�ொல் - எவவளவு முடியுபைொ அவவளவுக்கு 
ஓய்தவடுத்துக் தகொள்ளுஙகள். கொலை பநரத்�ில் முடிந�ொல் 
உஙகள் கொல்கலள பைபை தூக்கி லவத்துக்தகொள்வது 
உ�விகரைொக இருக்கும் – பவலையில் சொபேொடடு 
இல்டபவலளயில் இல�ச் தசய்ய முயறசிக்கவும். நீஙகள் 
வழக்கத்ல�வி்ட சீக்கிரைொகப ேடுக்லகக்குச் தசல்ை 
பவண்டிய�ிருக்கும். ௯டு�ைொக ஓய்தவடுத்�ல் அல்ைது 
சலையலில் ைறறும் ேிற பவலைகளில் உ�வி பவண்்டல் பேொனற 
தசயல்களினொல் உஙகளொல் சைொளிக்க முடியவில்லை எனற 
தேொருள் இல்லை. இது உஙகள் உ்டலுக்கொன ப�லவயொகும்.

உற்சாெமில்�ாதை உணர்வு சிை சையஙகளில் உஙகளுக்கு எொிச்சல் 
உணரவு ஏறேட்டொல் அல�பேறறி ஆச்சொியபேடுவ�றகில்லை. 
உஙகள் உணரவுகலளப ேொ�ிக்க க்௯டிய ேை விஷயஙகள் 
உஙகள் உ்டலிலும், உஙகள் வொழக்லகயிலும் 
ந்டநதுதகொண்டிருக்கினறன. ஆரம்ே ைொ�ஙகளில் ஹொரபைொன 
ைொறறஙகள் உஙகலள உறசொகம் இழக்கச் தசய்யக்கூடும். பசொரவு 
ைறறும் குைட்டல் பேொனற உணரவுகள் உஙகளுக்கு எொிச்சலைத் 
தூண்்டைொம். உஙகள் வொழக்லக ைொறபபேொகிறது எனற 
எண்ணம்,  அ�ிலும் குறிபேொக உஙகள் வொழக்லகத் துலணயு்டன 
ேிரச்சிலனகள் இருந�ொபைொ அல்ைது ேணத்ல�ப ேறறிய கவலை 
இருந�ொபைொ அலவ உஙகலளப ேொ�ிக்கக்௯டும், இந� 
உணரவுகள் வழக்கைொனலவ�ொன. இவறலற உஙகளுக்குள் 
புல�த்து லவத்துக்தகொள்ளபவண்்டொம் – உஙகள் 
வொழக்லகத்துலண அல்ைது நண்ேொி்டம் பேசுஙகள். 
தேரும்ேொைொன பநரஙகளில் நீஙகள் �ொழந� ைனநிலையிபைொ 
அல்ைது ே�ட்டைொகபவொ இருந�ொல் உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டம் 
அல்ைது ைருத்துவொி்டம் பேசுஙகள்.

ஒன்பேது மாதைஙெளுக்கு மடடும்தைான் 
ெர்பபேமா? அபபேடித்தைான் நீஙெள் 
நி்�க்ெி்ீர்ெள்!

கரபேத்�ின சரொசொிக் கொைம் ைொ�விைக்கொன கல்டசி 
நொளிலிருநது 280 நொடகளொகும் –  பைலும் நீஙகள் 
கணக்குபபேொடடுபேொரத்�ொல், இது ஒனேது 
ைொ�ஙகள் எனேல�வி்ட கிட்டத்�ட்ட 10 ைொ�ஙகள் 
எனே�ொக இருக்கும். உஙகள் குழநல� எபபேொது 
ேிறக்கும் எனேல� கணக்கி்ட இப�ொ ஒரு வழி. 
ஆனொல் இது ஒரு வழிகொடடி�ொன, உத்�ரவொ�ம் 
அல்ை. தேரும்ேொைொன குழநல�கள் ஏறகனபவ 
கணிக்கபேட்ட ேிறந� ப��ியில்  ேிறக்க 
ைொட்டொரகள். தேரும்ேொைொபனொொின ேிறபபு 
ைொ�விைக்கின கல்டசி நொளிலிருநது 37 ைறறும் 42 
வொரஙகளுக்கு இல்டயில் இருக்கும்.

• உஙகள் கல்டசி ைொ�விைக்கின மு�ல் நொலள 
எழு�ி லவத்துக்தகொள்ளுஙகள் (எடுத்துக்கொட்டொக, 
ேிபரவொி 7).

• அத்து்டன ஏழு நொடகலளக் ௯டடிக்தகொள்ளவும் 
(ஏழு நொடகலளக் ௯டடினொல் ேிபரவொி 14 வரும்).

• மூனறு ைொ�ஙகள் ேினபுறைொக கணக்கி்டவும் 
(ெனவொி 14, டிசம்ேர 14, நவம்ேர 14).

• உஙகள் குழநல� ேிறபபு கணிக்கபேட்ட நொள் 
ஏறக்குலறய நவம்ேர 14.
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ெர்பபேொ�த்தைில் உடலு்வு 
்வத்துக்கொள்வது சாிதைா�ா?

ஆம். உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர 
அ�றகு எ�ிரொன ஆபைொசலன �ந�ொதைொழிய 
சொி�ொன. ஆண்குறி குழநல�லயப ேொ�ிக்கொது. 
ஆனொல் கரபேத்�ின பேொது நீஙகபளொ அல்ைது 
உஙகள் வொழக்லகத்துலணபயொ ஒரு கொைக் 
கட்டத்�ில் உ்டலுறவு பவண்்டொம் எனறு 
எண்ணினொல் அல�ப ேறறிக் கவலைபே்ட 
பவண்்டொம். இது இயல்ேொனது�ொன. நீஙகள் சிை 
சையஙகளில் உஙகள் வொழக்லகத் துலண 
உஙகலள அலணத்துக்தகொள்வல�யும், அல்ைது 
நீஙகள் ஒருவலரதயொருவர த�ொடடுத் 
�்டவிக்தகொள்வல� ைடடுபை  விரும்ேக்கூடும். 
ைறற பநரஙகளில் நீஙகள் உ்டலுறலவ 
எபபேொதும்பேொல் அனுேவிக்கைொம் – அல்ைது 
அல�வி்ட அ�ிகைொகவும் அனுேவிக்கைொம். 
ஒவதவொருவரும் வித்�ியொசைொனவரகள்.

குழந்தை பேி்பபேதைற்கு முன் தைாழநதை ம� நி்�யில்  இருத்�ல் 
அல்ைது கவலைபேடு�ல்  நீஙகள் ஒரு பு�ிய குழநல�லய 
எ�ிரேொரத்துக்தகொண்டு இருக்கும்பேொது, நீஙகள் நொட்டைில்ைொ� 
ைன நிலையில் இருபேப�ொ, அ�ீ�ைொய்ப பூொிபேல்டவப�ொ 
அல்ைது வித்�ியொசைொன, ேயஙகரைொன எண்ணஙகள் 
உஙகளுக்குள் எழுவப�ொ  அசொ�ொரணைொனது ஒனறும் இல்லை. 
நீஙகள் ைன அழுத்�ம் தகொண்டிருந�ொபைொ அல்ைது 
கவலைபேடடுக் தகொண்டிருந�ொபைொ அல்ைது 
உஙகலளபேறறிபயொ அல்ைது உஙகள் குழநல�லயப ேறறிபயொ 
இரண்டு வொரஙகளுக்கு பைல் கவலை ப�ொய்ந� எண்ணஙகலளக் 
தகொண்டிருந�ொபைொ, உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் உ்டனடியொகப பேசுஙகள். உஙகளுக்கு 
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைன அழுத்�ம் அல்ைது அத்து்டன 
சம்ேந�பேட்ட ைனநைப ேிரச்சிலன இருந�ிருக்கைொம். 
உஙகளுக்கு ைனநைப ேிரச்சிலன க்டந�கொைத்�ில் 
இருந�ிருந�ொல், அது ைறுேடியும் வருவப�ொ அல்ைது குழநல� 
ேிறக்கும் சையத்�ில் பவறு வலகயொன ேிரச்சிலனயொக 
உருதவடுபேப�ொ சொ�ொரணைொனது�ொன. ஆகபவ உ்டனடியொக 
உஙகளுக்கு உ�விபுொியக்௯டிய யொலரயொவது கண்டு, பேசுவது மு
க்கியைொகும்.                                      

அடிக்ெடி சிறுநரீ் ெழித்தைல்! கரபேகொைத்�ின மு�ல் மூனறு 
ைொ�ஙகளில், நீஙகள் அடிக்கடி சிறுநீர கழிக்க பவண்டிய ப�லவ 
இருக்கைொம். இது ஹொரபைொன ைொறறஙகளினொலும், உஙகள் 
கருபலே உஙகள் சிறுநீரபலேலய அழுத்துவ�ினொலும் 
ஏறேடுகிறது. நீஙகள் சிறுநீர கழிக்கும்பேொது எொிச்சல்அல்ைது 
உறுத்�ல் ஏ�ொவது இருந�ொபைொ, சிறுநீர அடிக்கடி 
கழிக்கபவண்டிய�ிருந�ொபைொ உஙகள் ைருத்துவலரபயொ அல்ைது 
ைருத்துவச்சிலயபயொ ேொரக்கவும். ஏதனனறொல் இலவ ஒரு 
பநொய்த்த�ொறறுக்கொன அறிகுறிகளொக இருக்கைொம்.

உஙெள் மார்பேெஙெள் கபோிதைாகும், அத்துடன் மார்பேெஙெளில் 
வலியும் ஏற்பேட�ாம்  ைொரேகஙகலள நனகு  �ொஙகி நிறகக்கூடிய 
ேிரொலவ அணியுஙகள். கரபேந�ொித்து மூனறு ைொ�ஙகளுக்கப 
ேிறகு, உஙகளுக்கு ைகபபேறு ேிரொ அணிய பவண்டிய�ிருக்கும். 
ஆனொல் அவறலற வொஙக முடியொவிட்டொல் 
கவலைபே்டபவண்்டொம். கீபழ கம்ேி லவத்� ேிரொலவ 
அணியொைல் இருபேது ைிகவும் நல்ைது. ஏதனனறொல் அலவ 
ைொரேக நொளஙகலளப ேொ�ிக்கைொம். கரபேகொைத்�ில் நீஙகள் 
அணியும் எந�தவொரு ேிரொவும் உஙகளுக்கு வச�ியொகவும், 
நனறொகத் �ொஙகி நிறே�ொகவும்,  உஙகள் ைொரேகத்�ின எந�ப 
ேகு�ிக்கும் அழுத்�ம் தகொடுக்கொ��ொகவும் இருக்க பவண்டும் 
எனேப� முக்கியம். அத்து்டன நீஙகள் புது ேிரொ வொஙகினொல், 
அல� இறுக்கைொன கல்டசி தகொக்கியில் தேொருத்�ி 
அணியும்பேொதும் �ொரொளைொய் தேொருந�க்௯டிய அளவில் 
வொஙகுஙகள். அபபேொது�ொன உஙகள் ைொரேகம் தேொி�ொகப 
தேொி�ொக அது இ்டம் தகொடுக்கும். முனபுறம் �ிறபபுள்ள ேிரொக்கள் 
�ொய்பேொலூடடுவல�ப ேினனொல் எளி�ொக்கும். உஙகள் 
ைொரேகஙகள் இரவில் அதசளகொியைொக இருபே�ொக உணரந�ொல், 
கம்ேி இல்ைொ� விலளயொடடு ேிரொ(sports bra)லவ 
உேபயொகித்துப ேொருஙகள்.

“மு�ல் மூனறு ைொ�ஙகள் 
எவவளவு கடினைொக இருந�ன 
எனேல� எண்ணிபேொரக்க 
எனக்கு ஆச்சொியைொக இருந�து. 
கரபேத்�ின அந�கொைக் 
கட்டத்�ில் நொன இவவளவு 
பசொரவொக இருபபேன எனறு 
எ�ிரேொரக்கவில்லை. 
எனனுல்டய வீடடுபவலைகளில், 
வொழக்லகத்துலண ைறறும் 
குடும்ேத்�ொொி்டைிருநது 
உ�விதேறறு சைொளித்ப�ன.” 
கபரொலின
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தேரும்ேொைொன தேண்களுக்கு அவரகள் 20 வொர 
கரபேகொைத்துக்கு முன குலறந�ேடசம் ஒரு ைீதயொலி 
ேொிபசொ�லனயொவது ந்டத்�பேடுகிறது. உஙகளுக்கு ேினவரும் 
கொைஙகளில் ைீதயொலி ேொிபசொ�லன ந்டத்�பே்டைொம்:

முதைல் மும்மாதைக் ெர்பபேொ�ம்:
• நீஙகள் எபபேொது கருத்�ொித்�ீரகள் எனேது உஙகளுக்க 

நிச்சயைொகத் த�ொியவில்லைதயனறொல், உஙகள் தேொது 
ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சி கணிக்கபேட்ட உஙகள் 
ேிறந� நொலள உறு�ிபேடுத்� சீக்கிரைொன ைீதயொலிக்குப 
ேொிநதுலர தசய்யக்௯டும்.

• ஏறத்�ொழ 12 வொரஙகளில் ‘சிசு ேினகழுத்து ைீதயொலி 
ஒளிக்கசிவு ேொிபசொ�லன’ உண்டு. அந�ப ேொிபசொ�லன,  
குழநல�க்குச் சிை உ்டல் ைறறும்/அல்ைது அறிவுசொர 
நிலைலைலயப ேொ�ிக்கும் அேொயம் உள்ள�ொ எனேல�க் 
௯றக்௯டும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 114-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள 
“ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேொிபசொ�லன ைறறும் ைரேணு 
ஆபைொசலன“ எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

இைண்டாம் மும்மாதைக் ெர்பபேொ�ம்:

ஏறத்�ொழ 18-20 வொரஙகளில் உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவர ைீதயொலி ேொிபசொ�லனலய பைறதகொள்ளுைொறு 
தசொல்லுவொர. உஙகளுக்கு பவண்டுைொ பவண்்டொைொ எனேது 
உஙகலளப தேொறுத்�து�ொன. கரபேத்�ினபேொது எடுக்கபேடும் 
எந�தவொரு ேொிபசொ�லனலயப பேொைபவ, இது எ�றகொக 
எனேல�யும், உஙகளுக்குத் த�ொியபவண்டிய அேொயஙகள் ஏதும் 
இ�ில் உள்ள�ொ எனேல�யும் நீஙகள் பகடேது நல்ைது.

இந� ைீதயொலியினொல் உஙகள் குழநல�யின உ்டல் வளரச்சியின 
முக்கிய அம்சஙகலள பசொ�ிக்க முடியும். இ�னொல்:
• உஙகள் குழநல�க்குள்ள சிை உ்டல் கட்டலைபபுப 

ேிரச்சிலனகலள பசொ�ிக்க முடியும் (ஆனொல் ைீதயொலியினொல் 
எல்ைொப ேிரச்சிலனகலளயும் கண்்டறிய முடியொது)

• ஒரு குழநல�க்கு பைல் உள்ள�ொ எனேல�ப ேொரக்கமுடிகிறது
• நஞ்சுக்தகொடி எஙபக வளருகிறது எனேல�ப ேொரக்கமுடிகிறது
• குழநல�லயச்சுறறி எவவளவு �ிரவம் இருக்கிறது எனேல� 

அளவி்டமுடிகிறது.

மீகயாலி (அல்டைா 
சவுண்டு) போி்சாதை்�
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“மு�ல் மூனறு ைொ�ஙகள் முடிநது, நொன 
கருத்�ொித்துள்பளன எனறு உறு�ியொக 
எனனொல் தசொல்ைமுடியும் எனேது ைிகவும் 
சநப�ொஷைொக இருந�து. ஒருபவலள 
கருச்சில�வு ஏறேடடுவிட்டொல் எனனொவது 
எனறு நொன ஆரம்ேத்�ிபைபய யொொி்டத்தும் 
தசொல்ை விரும்ேவில்லை. நொன பசொரவொக 
இருநது, அடிக்கடி சிறுநீர பேொய்க்தகொண்டு 
இருந�து பவலையில் ைிகவும் கடினைொக 
இருந�து, ஆனொல் எல்ைொவறலறயும் 
இயல்ேொன�ொக ைொறறிக்தகொள்ள 
முயறசித்ப�ன.” எைன
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சுொதைாை எசசாிக்்ெ! 
உஙெள் முதைல் 
பேிைசவத்துக்கு முந்தைய 
சநதைிபபு ஏற்போடடுக்கு 
உஙெளு்டய 
மருத்துவசசி்ய்யா 
அல்�து மருத்துவ்ை்யா 
இதுவ்ை 
போர்த்தைிருக்ெி்ீர்ெளா?

இல்லையொ? இபபேொப� 
சந�ிபபுபவலள ஒனலற 
ஏறேடுத்�ிக் தகொள்ளுஙகள். 
உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் நல்ை 
ஆபரொக்கியத்ல� பைம்ேடுத்� 
அ�றகொன ேிரசவத்துக்கு முநல�ய 
ேரொைொிபபு ைிகவும் 
முக்கியைொன�ொகும்.

இைண்டாவது மும்மாதை ெர்பபேொ�ம்: 13-ஆவது 
வாைத்தைிலிருநது 26-ஆவது வாைம் வ்ை

உஙெள் குழந்தை எபபேடி வளர்ெி்து
14 வொரஙகளில் உஙகள் குழநல� ஏறக்குலறய 11 தச.ைீ. நீளமும், 
45 கி. எல்டயும் இருக்கும். கருக்தகொடி ைறறும் வில�கள் 
உள்ளிட்ட  உறுபபுகள் குழநல�க்கு உருவொகியிருக்கும். நீஙகள் 
இனனும் உணர முடியொவிட்டொலும், உஙகள் குழநல� அலசநது 
தகொண்டிருக்கும்.

18 வொரஙகளில், உஙகள் குழநல� ஏறக்குலறய 18 தச.ைீ. 
உயரமும், 200 கி. எல்டயும் இருக்கும்.  அடுத்� நொனகு 
வொரஙகளில், குழநல� நகரவல� நீஙகள் உணரைொம் (அது 
தைலி�ொகப ே்டே்டபேல�ப பேொை இருக்கும்). சிைசையஙகளில் 
இது ‘கரு தநளிவு உணர�ல்” எனறு அலழக்கபேடும். இபபேொது 
உஙகள் குழநல�லயப ேொரக்கமுடிந�ொல், நீஙகள் அ�ன 
ேொலினத்ல�ச் தசொல்ை முடியும். உஙகள் குழநல� பவகைொக 
எல்ட கூடிக்தகொண்டிருக்கும். அத்து்டன குழநல�க்கு புருவம், 
முடி ைறறும் விரல்நகஙகள் உண்்டொயிருக்கும்.

24 வொரஙகளில், உஙகள் குழநல�     ஏறக்குலறய 30 தச.ைீ. 
உயரமும், 650 கி. எல்டயும் இருக்கும். குழநல�யின ப�ொல் 
தைல்லிய பரொைஙகளொல் மூ்டபேடடிருக்கும், ைறறும் தைழுகு 
பேொனற பூச்சு ஒனறொல்  ேொதுகொக்கபேடும். உஙகள் கருபலேயின 
பைல்ேகு�ி உஙகள் த�ொபபுள் ைட்டத்துக்கு சிறிது பைபை 
இருக்கும். இபபேொது குழநல� ேிறந�ொல் 24 வொரக் குழநல�யின 

24 வொரஙகளில் குழநல�

உயிரவொழும் வொய்பபு இரண்டுக்கு ஒரு ேஙகு உள்ளது. அதுவும் 
குழநல� எஙபக ேிறக்கிறது,  ைருத்துவ நிபுணரகளின ேரொைொிபபு 
கில்டக்கிற�ொ அத்து்டன  எந� அளவுக்கு உஙகள் கரபேத்�ில் 
அது வளரந�ிருக்கிறது எனேல�ப தேொறுத்து�ொன இது இருக்கும். 
இந�க் கட்டத்�ில் ேிலழத்துவரும் குழநல�களுக்கு 
குருடடுத்�னலை அல்ைது மூலள வளரச்சியினலை பேொனற 
கடுலையொன ஊனம் ஏறேடும் தேரும் அேொயம்  உள்ளது.

எ�க்கு என்� ஆெிக்கொண்டிருக்ெி்து?
நீஙகள் உஙகள் கரபேகொைத்�ின ைத்�ிய ேகு�ியில் இருக்கிறீரகள். 
இது ‘இரண்்டொவது மும்ைொ� கரபேகொைம்’ இது 13-ஆவது 
வொரத்�ிலிருநது 26-ஆவது வொரம் வலர நீடிக்கும். 16-ஆவது 
வொரத்�ில் உஙகளுக்கு எல்ட அ�ிகொித்து கரபேம் 
உண்்டொயிருபேது பேொைக் கொணபேடுவீரகள். குழநல� ஒரு சிை 
நூறு கிரொம்கபள எல்ட இருந�ொலும், ைறறலவ உஙகள் எல்டலய 
அ�ிகொிக்கச் தசய்யும். கூடு�ல் இரத்�ம் ைறறும் �ிரவஙகள் 
அத்து்டன உஙகள் வளரும் ைொரேகஙகள், கருபலே ைறறும் 
நஞ்சுக்தகொடி பேொனறலவ உண்டு. அ�ிகொிக்கும் இரத்� ஓட்டமும், 
கரபேகொை ஹொரபைொனகளும் உஙகள் இரத்� நொளஙகலளப 
புல்டத்து தவளிபய த�ொியலவபே�ொல், உஙகள் ைொரேகஙகளும் 
கொல்களும் தகொஞ்சம் வித்�ியொசைொன�ொகத் த�ொியும். 

தகொடி

ேனிக்கு்ட நீரபலே

கருபலேவொய்ேனிக்கு்டநீர

நச்சுக்தகொடி
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எதைிர்போர்க்ெக்கூடிய சி� ொாியஙெள்
நீஙெள் கபோதுவாெ நன்்ாெ இருபபீர்ெள். உஙகள் 
கரபேகொைத்�ின இந�ப ேகு�ியில் உஙகளுக்குக் குலறந� 
அளவிைொன பசொரவு ைறறும் குைட்டல் உணரவபவ இருக்கும். 
உஙகள் கருபலே பைல்பநொக்கி நகரந�ிருக்கும். அத்து்டன 
உஙகள் சிறுநீரபலேலய அ�ிகைொக அழுத்�ிக்தகொண்டிருக்கொது. 
இ�ன தேொருள் கழிபேலறக்கு சிை முலறகபள 
தசல்ைபவண்டியிருக்கும் எனேப� – குலறந� ேடசம் 
இபபேொல�க்கு ைடடுைொவது.

சீக்ெிை்ம உஙெளு்டய  ஜீன்ஸ் ொல்சட்டெ்ள 
்போடடுக்கொள்வது உஙெளுக்குக்  ெஷடமாெ இருக்கும்.  
இ�னொல் ைகபபேறு துணிகளுக்கொக அ�ிகம் தசைவழிக்க 
பவண்டும் எனேது தேொருளல்ை. உஙகளுல்டய அைைொொியில் 
நீஙகள் இனனும் அணியக்கூடிய ஆல்டகள் – அவறறில் சிை 
உஙகள் வொழக்லகத் துலணயுல்டய�ொகவும் இருக்கைொம் - 
இருபே�றகொன வொய்பபுகள் உள்ளன. நண்ேரகள் உஙகளுக்கு 
ஆல்டகலள �ொரொளைொகக் க்டனொகத் �ரைொம். அத்து்டன உஙகள் 
உள்ளுர ேயனேடுத்�ிய ஆல்டக்கல்ட எபபேொதுபை உண்டு. 
சொ�ொரணைொன கொல்சடல்டகள் ைறறும் ேொவொல்டகளின இடுபபுத் 
�ிறபேில் தேொருந�க்கூடிய விொிநதுதகொடுக்கும் ேடல்டகலள சிை 
தேண்கள்  ேயனேடுத்�ி கரபேகொைம் தநடுக �ைது ேலழய 
ஆல்டகலளபய அணிவொரகள். 

உஙெள் உடல் சூடாெ இருபபேதைாெ உணர்ெி்ீர்ெளா? ேை 
தேண்கள் இபேடி உணரவர. இது உஙகள் உ்டலில் கூடு�ல் 
இரத்�ம் இருபே�ொல் ஏறேடுகிறது. இந� கூடு�ல் தவபே 
உணரவு குளிரகொைத்�ின நடுபேகு�ியில் ஒரு சலுலக�ொன, 
ஆனொல் பகொல்ட கொைத்�ில் அல்ை. �ளரவொன, ேருத்�ி ஆல்டகள் 
தசயறலகத் துணிகலள வி்டக் குளிரச்சியொக இருக்கும்.

உஙெள் உடல் கபோிதைாெப கபோிதைாெ, பேடுபபேதைற்கு ஒரு 
வசதைியா� நி்� ெி்டபபேது மிெவும் ெடி�மா�தைாெ இருக்கும். 
கொல்களுக்கு இல்டயிலும், �லைக்கு அடியிலும் 
�லையலணகலள லவத்து, ேக்கவொடடில் ேடுபேது சிை 
தேண்களுக்கு வச�ியொக இருக்கும்.

உஙெள் குழந்தை கபோிதைாெப கபோிதைாெ, உஙெள் சமநி்� 
போதைிக்ெபபேட�ாம்.  கனைொன தேொருடகலளத் தூக்கு�ல் அல்ைது 
ஏணியில் ஏறு�ல் பேொனற கொொியஙகலள ைறறவரகள் 
தசய்யடடும். குனியும்பேொது கவனைொக இருஙகள் – 
கரபேத்�ினபேொது உஙகள் மூடடுகள் தைனலையொக இருக்கும். 
எனபவ உஙகலளக் கொயபேடுத்�ிக் தகொள்ளும் வொய்பபு அ�ிகம் 
உண்டு.

ஏ்த்தைாழ 20 வாைத்்தை ஒடடி, உஙெள் வாழக்்தைத் து்ண 
குழந்தையின் அ்சவுெ்ள உணரும் வ்ெயில் உஙெள் 
குழந்தையின் உ்தைபபு இருக்ெ�ாம். கரபேத்�ில் �ஙகளுக்கும் 
ஒரு ேஙகு இருக்கிறது எனேல� வொழக்லகத் துலணகள் 
உணரநது ந்டநதுதகொள்வது எபபேொதும் எளி�ல்ை – ஆனொல் 
இது�ொன அவரகளுக்கு அனுேவத்ல�ப ேகிரநது தகொள்ளவும், 
குழநல�லயப ேறறி அறிநது தகொள்ளவும் ைிகச் சிறந� 
வழியொகும். 

ஒரு குழந்தையா அல்�து இைட்டக் 
குழந்தையா?

உஙகளுக்கு இரடல்டக் குழநல� அல்ைது அ�றகு 
பைல் இருபே�றகு வொய்பபுள்ள�ொ? அபேடி 
இருந�ொல், அல� இந� ைீதயொலி (அல்டரொ சவுண்ட) 
மூைம் கண்டுேிடிக்க வொய்பபுள்ளது. இரண்டு அல்ைது 
அ�றகு பைறேட்ட குழநல�கள் (ேனலைப பேறு) 
எனறொல்: 

• ஓனறுக்கு பைறேட்ட குழநல�கள் இருந�ொல் 
சிக்கல்கள் ஏறேடும் அேொயைிருபே�ொல், 
உஙகளுக்கு அ�ிக ேிரச்சிலனகள் ஏறே்டைொம்

• கரபேகொைத்�ில் உஙகளுக்கு (இனனும் அ�ிக 
ைீதயொலிகள் உடே்ட) பைலும் ேை 
ேொிபசொ�லனகள் ப�லவபேடும்

• கரபேகொைத்�ிலும், குழநல� ேிறபேிலும் 
உஙகளுக்குச் சிறபபு ஆபைொசலன அல்ைது 
சிகிச்லச அளிக்க ைருத்துவரகளி்டைிருநது கூடு�ல் 
ேரொைொிபபு ப�லவபேடும்

• ப�லவபேட்டொல், சிறபபு கவனிபபு கில்டக்கும் 
ஒரு ைருத்துவைலனயில் உஙகளது ேிரசவத்ல� 
லவத்துக்தகொள்ள  உஙகளுக்குப 
ேொிநதுலரக்கபேடும்.

• �ொய்பேொலைத் த�ொ்டஙகுவ�றகு ேிரசவத்துக்குப 
ேிநல�ய கொைக்கட்டத்�ில் ைருத்துவச்சியின 
ஆ�ரவு உஙகளுக்கு ப�லவபே்டைொம். அத்து்டன 
நண்ேரகள், குடும்ேம் ைறறும் குழநல�பேருவ 
சுகொ�ொரச் பசலவகள் இவரகளி்டைிருநது 
குழநல�வளரபபு  நல்டமுலறகலள 
உருவொக்கிக்தகொள்ள உஙகளுக்குக் கூடு�ல் 
ஆ�ரவு ப�லவபேடும்.

இத்�லகய கூடு�ல் முனதனச்சொிக்லககள் 
தகொடுபே�னொல் நீஙகளும், உஙகள் குழநல�களும் 
ஆபரொக்கியைொக இல்லை எனே�ொக அரத்�ம் 
இல்லை. ஆனொல் ஒனறுக்கு பைறேட்ட 
குழநல�களொல் சிக்கல்கள் ஏறேடும் அ�ிக அேொயம் 
உண்டு, ஆகபவ கூடு�ல் கவனம் எடுக்க பவண்டும்  
எனே�றகொகத்�ொன. பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 
122-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள “ஒனறுக்கும் பைறேட்ட 
கருக்கள்: இரடல்டக் குழநல�கள் அல்ைது அ�றகு 
பைல் இருக்கும்பேொது” எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.
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பேிைசவத்துக்கு முந்தைய ெல்வி 
அபநக தேண்களும், அவரகள் குடும்ேத்�ினரும் இந� கல்வி 
அைரவுகள் அொி�ொன �கவல்கலள வழஙகுகினறன எனறும்,  
அத்து்டன அவரகளுக்குப ேிரசவ பவ�லன, குழநல� ேிறபபு 
ைறறும் தேறபறொர ேணி பேொனறவறறில் உ�விபுொிகினறன 
எனறும் கண்்டறிநதுள்ளனர. அலவ நீஙகள் பகள்விகள் 
பகடே�றகொன ைறறும் கரபேம் ைறறும் தேறபறொர ேணி ேறறிய 
உஙகள் உணரவுகலளபேறறி விவொ�ிபே�றகொன வொய்பலே 
அளிக்கக்கூடும். உஙகள் வொழக்லகத் துலணயும் ைறறும் 
உஙகளுக்கு ஆ�ரவளிக்கும் ேிற நேரகளும் உஙகளு்டன 
கைநதுதகொள்ள வரபவறகபேடுகிறொரகள்.  ேிரசவத்துக்கு 
முநல�ய கல்வி எனேது தேறபறொரகளொகபபேொகும் 
ைறறவரகலளச் சந�ிக்க ஒரு நல்ை வழியுைொகும். 

இந� ேொ்டத்�ிட்டஙகளில் தேொதுவொக ேினவருேனவறலறப 
ேறறிய �கவல்கள் அ்டஙகும்: 
• ேிரசவ பவ�லன ைறறும் குழநல� ேிறபபு (சிை 

ேொ்டத்�ிட்டஙகளில் குழநல� ேிறபபு/ேிரசவ ேிொிலவச் சுறறிக் 
கொண்ேிபேது பேொனறலவ உண்டு) 

• ஆசுவொச உத்�ிகள் ைறறும் கரபேகொைத்�ிலும், ேிரசவத்�ிலும் 
உஙகளுக்கு உ�வக்கூடிய ேிற �ிறனகள் பேொனறவறறில்  
எல� எ�ிரேொரக்கபவண்டும்

• ேிரசவ பவ�லனயில் வலி நிவொரணம்
• கரபேகொை, ேிரசவ ைறறும் முதுகு ேரொைொிபபுக்கொன 

உ்டறேயிறசிகள்
• �ொய்பேொலூடடு�ல்
• வீடடில் உஙகள் பு�ிய குழநல�ய ேரொைொித்�ல்.

நீஙகள் கட்டணம் தசலுத்தும்ேடி பகடகபே்டைொம்.

உஙகள் ேகு�ியில் ேிரசவத்துக்கு முநல�ய கல்வி இருக்கிற�ொ 
எனேல�ப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொிம் 
பகளுஙகள். அலவ ேினவரும் இ்டஙகளில் கில்டக்கும்:
• உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டைிருநது
• சிை ைருத்துவைலனகளில் அல்ைது சமூக ைருத்துவ 

லையஙகளில் (சிை ேகு�ிகளில் ே�ினை வயதுல்டய இளம் 
�ொய்களுக்கும், கைொசொரொீ�ியொக ைறறும் தைொழிவொொியொக 
பவறுேட்ட ேினபுைத்�ிலிருநது வந� �ொய்ைொரகளுக்குைொன 
நிகழச்சித் �ிட்டஙகள் உண்டு) 

• ைஞ்சள் ேக்கஙகளிபைொ அல்ைது ேிரசவ கல்வியொளரகள் ேறறி 
இலணயத்�ிபைொ கொணக்கூடிய �னியொர நிறுவனஙகள்/
ைருத்துவப ேயிறசியொளரகள் மூைைொக.  

சுொதைாை எசசாிக்்ெ! 
உஙெள் முது்ெ ெவ�ித்துக் 
கொள்ளவும்

கரபேகொைத்�ிலும், ேிரசவத்துக்குப ேினனும் 
முதுகுவலி எனேது  சொ�ொரணைொனது எனேது 
உஙகளுக்குத் த�ொியுைொ? ேினவருவனவறறின 
உ�வியு்டன அல� இபபேொப� �டுக்கப ேொருஙகள்:

• சொியொன நிறகும் நிலை (கூன பேொ்டொைல் 
‘நிைிரநது’ நிறக முயறசி தசய்யுஙகள்; கீழ 
வயிறறுத் �லசகலள முதுதகலும்புப ேக்கைொக 
இழுத்துபேிடித்து, இந� ‘உள்ளிழுத்�’ நிலைலய 
அபேடிபய லவத்�ிருக்க முயலுஙகள்)

• சொியொன முலறயில் குனிநது எல்ட தூக்கு�ல்
• உஙகள் முதுலக வலுபேடுத்� எளிய ேயிறசிகள்

பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, 37-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள 
“உ்டல் வலிவு தேற: ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ைறறும் 
ேிநல�ய உ்டறேயிறசிகள்”  எனற ேகு�ிலயப 
ேொரக்கவும்.

“வகுபபுகள் நனறொக இருந�ன. 
அத்து்டன தேரும்ேொைொன தேண்கள் 
�ஙகளுல்டய வொழக்லகத் 
துலணயு்டன வந�ிருந�னர. நொன 
உடகொரநது, புத்�கத்ல�ப ேடிக்கும் 
வலகலயச் பசரந� நேரல்ை. ஆகபவ 
எனக்கு இந� வகுபபுகள் 
உண்லையிபைபய ேயனுள்ள�ொக 
இருந�ன. ேிரசவம் எனேது எபேடி 
இருக்கும் எனேல�ப ேறறி ைிக 
நனறொகப புொிநது தகொண்்ட�ொக 
உணரகிபறன.” - ைொரக்
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என்�வாெ இருக்ெக்கூடும் என்று நீஙெள் 
்யாசிக்கும் விடயஙெள்
நான் என்னு்டய  உயர்நதை குதைிொல் கசருபபுெ்ள்ய 
கதைாடர்நது அணிநதுகொள்ள�ாமா? 

நீஙகள் உயரந� கு�ிகொல் தசருபபு அணிேவரொக இருந�ொல், சிை 
ைொ�ஙகளுக்கு ைடடும் உஙகள் நிலையிலிருநது கீபழ இறஙகி 
வரபவண்டிய பநரைொகும் இது. 5 தச.ைீட்டருக்கும் குலறவொன 
உயரமுள்ள தசருபபு அணிந�ொல் உஙகளுக்கு அ�ிக 
வச�ியொகவும், முதுகுவலி குலறவொகவும், உ்டல்பசொரவு 
குலறநதும் இருக்கும்.

நான் எவ்வாறு ஆச�பபேட்ட்ய (seatbelt) 
்போடடுக்கொள்வது?

ஒழுஙகொக அணிந�ிருந�ொல், விேத்து பநரும் சையத்�ில், 
ஆசனபேடல்ட உஙகலளயும், உஙகள் குழநல�லயயும் 
ேொதுகொக்கும். ைடிைீது தசல்லும் ேடல்டலய உஙகள் வயிறறின 
கீழபேகு�ியில் அணியவும். அல� முடிந�வலர இறுக்கைொக 
அணிய பவண்டும். ஆனொல் அப�சையத்�ில் வச�ியொக 
இருபே�ொகவும் நீஙகள் உணரபவண்டும். பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/
stayingsafe/children/childcarseats/  எனற இலணய�ளத்துக்குச் 
தசல்ைவும்.

விமா�த்தைில் பேயணம் கசய்வது போதுொபபோ�தைா?

ஒரு சொ�ொரணைொன, ஆபரொக்கியைொன கரபேத்�ில் ஏன 
விைொனபேயணம் தசய்யக்கூ்டொது எனே�றகு எந�வி�ைொன 
உ்டல்நைம் த�ொ்டரேொன கொரணஙகளும் இல்லை. ஆனொல் 
தேொதுவொக 32 வொரஙகளுக்குப ேிறகு அது ேொிநதுலரக்கபேடுவது 
கில்டயொது. கரபேகொைத்�ில் ேயணம் தசய்வல�ப ேறறி சிை 
விைொன நிறுவனஙகளுக்தகனறு �னியொன தகொள்லககள் 
உள்ளன. அ�னேடி நீஙகள் ேயணக் கொபபீடு தேற முடியொது. 
ஆகபவ இல� உஙகள் விைொன நிறுவனத்�ி்டம் சொிேொரத்துக் 
தகொள்ளவும். ஆழ குரு�ிநொள இரத்�உலறவு (Deep Vein 
Thrombosis) (உயிருக்கு அச்சுறுத்�ைொன ஒரு நிலை) 
அேொயத்ல�க் குலறக்க எளி�ொக அஙகுைிஙகும் ந்டைொடும் 
வலகயில் நல்டேொல�லய ஒடடிய இருக்லக பவண்டுதைனக் 
பகளுஙகள். விைொனத்�ில் ஒவதவொரு 30 நிைி்டஙகளுக்கும் 
�வறொது முனனும் ேினனும் ந்டக்கவும். நிலறய 
�ிரவபதேொருடகலளக் குடிக்கவும். கொேிலயத் �விரக்கவும். இது 
உ்டலிலுள்ள நீரத்�னலைலய இருத்�ிலவக்கும். நடுத்�ரம் மு�ல் 
4 ைணி பநரத்துக்கு பைறேட்ட நீண்்ட விைொனபேயணஙகளில் 
சொியொகப தேொருந�ி அழுத்�ம் �ரும் கொலுலறகலள அணியவும். 
உஙகளுக்கு இரத்� உலறவுப ேிரச்சிலனயில் கூடு�ல் அேொய 
கொரணிகள் இருந�ொல் உஙகள் முனபனறேொடடுத் �ிட்டத்ல�ப 
ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்�வொி்டம் 
கைநதுலரயொ்டவும்.

ெர்பபேொ�த்தைில் நறுமண எண்கணய் பேயன்பேடுத்துவது 
சாிதைா�ா?

கரபேம் அல்ைது ேிரசவத்�ின பேொது சிை தேண்கள் ைசொஜ் 
தசய்யபவொ அல்ைது எண்தணய் எொிகைனில் லவத்து எொிக்கபவொ 
இயறலக எண்தணய்கலளப ேயனேடுத்� விரும்புகினறனர. 
சபைொைில் ைறறும் ைொதவண்்டர பேொனற சிை எண்தணய்கள் 
அலை�ியூடடும் �னலையுல்டயலவ என கரு�பேடுகிறது. 
குழநல� ேிறபபு/ேிரசவ ேிொிவில் ைினசொர எண்தணய் எொிகைன 
கில்டக்குைொ எனேல� உஙகள் ைருத்துவைலனயில் பகடடுத் 
த�ொிநது தகொள்ளவும். ஏதனனறொல் �ிறந� சு்டர எொிகைனகலள 
ைருத்துவைலனகள் அவரகளது அவசர ேிரொணவொயு தவளிபயறும் 
வழி அருகில் அனுை�ிபே�ில்லை. சிை எண்தணய்கள் 
கரபேகொைத்�ில் உ்டலின தேரும்ேகு�ியில் பைைொகத் 
�்டவினொபைொ அல்ைது உள்ளுக்கு எடுத்துக் தகொண்்டொபைொ 
ேொதுகொபேொன�ொக இல்ைொைல் இருக்கக்கூடும். உஙகள் 
ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர அல்ைது �கு�ிவொய்ந� நறுைண சிகிச்லச 
வல்லுநொி்டம் ஆபைொசலன பகடகவும். துளசி, சி்டொர ைரம், 
லசபரஸ், தேருஞ்சீரகம்,ைல்லிலக, ெஸுனிேர, இனிபபு ைரபெொரம், 
தவள்லளப பேொளம், பு�ினொ, பரொஸ்பைொி,  ெொ�ிேத்�ிொி ைறறும் 
ஓைம் பேொனறலவ �விரக்க பவண்டிய சிை எண்தணய்களில் 
அ்டஙகும்.

நான் இப்போது ெர்பபேமாெ உள்்ளன். என்னு்டய கதைாபபுள் 
வ்ளயத்்தை நான் இப்போதும் அணியமுடியுமா?

உஙகள் வயிறு தேொி�ொகி அந� வலளயம் உஙகள் ஆல்டகளில் 
ைொடடிக்தகொள்ளும் பேொது�ொன, தேொதுவொக த�ொபபுள் வலளயம் 
ஒரு ேிரச்சிலனயொக இருக்கும் – இல்லைதயனறொல் நீஙகள் 
விரும்ேினொல் அல� அபேடிபய அணிநது தகொள்ளைொம். ைொரேக 
வலளயஙகள் அல்ைது ேிறபபுறுபபுப ேகு�ியிலுள்ள 
வலளயஙகலள ஒரு சிை கொைக் கட்டத்�ில் எடுத்து வி்ட 
பவண்டிய�ிருக்கும் – உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் அறிவுலர பகடகவும்.
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கபேற்்்ாைாகும் நி்�க்ொ� ்நைம் கநருஙெி 
விடடது
தேறபறொரொவ�றகு �யொரொகிவிடடீரகளொ? குழநல� ேிறந� ேிறகு 
வரவிருக்கும் குழபேைொன ஆரம்ே வொரஙகளுக்கொகத் �ிட்டைி்டத் 
�யொரொகுஙகள்.
• மு�ல் வொரஙகளில் உ�வி புொிய உஙகள் வொழக்லகத் 

துலணவரொல் சிை நொடகள் விடுபபு எடுக்க இயலுைொ? உஙகள் 
அலனவருக்கும் அது நல்ைது.  உஙகளுக்கு ஆ�ரவு 
இருக்கிறது, அத்து்டன உஙகள் வொழக்லகத் துலணக்கு 
குழநல�லயப ேறறி அறிநதுதகொள்ள அ�ிக பநரம் கில்டக்கும் 
எனேப� இ�ன தேொருள்.

• உஙகள் வொழக்லகத் துலண அருகில் இல்லைதயனறொல், 
பவறு யொரொவது உ�வ முடியுைொ?

• நீஙகள் ைருத்துவைலனயில் இருக்கும்பேொப�ொ அல்ைது 
உஙகள் பு�ிய குழநல�லய ேரொைொிபே�ில் மும்முரைொக 
இருந�ொபைொ உஙகள் ைறற குழநல�கலள யொர ேொரத்துக் 
தகொள்வொர?

• குழநல� ேிறந�ேின பவலைபேளுலவ எவவொறு ேகிரநது 
தகொள்வது எனேல�ப ேறறி உஙகள் வொழக்லகத் துலணயு்டன 
பேசுஙகள்.

• உஙகள் குடும்ேத்�ினர ைறறும் நண்ேரகளி்டைிருநது எனன 
வி�ைொன நல்டமுலறயொன உ�விகலள உஙகளொல் 
தேறமுடியும் எனேல� அறிநது தகொள்ளுஙகள்.

• உஙகளுக்கு ஓய்வு �ருவ�றகொக யொரொவது குழநல�லயப 
ேரொைொிக்கபவொ அல்ைது ைறற குழநல�களப 
ேொரத்துக்தகொள்ளபவொ உ�வி புொிய முடியுைொ? 
தேரும்ேொைொனவரகள் உ�வி தசய்ய விரும்புவொரகள், 
அத்து்டன �ம்ைி்டம் உ�வி பகடகபே்ட பவண்டும் எனவும் 
விரும்புவொரகள்.

• நீஙகள் �னிநேரொக இருநது, உ�வி எதுவும் இல்ைொைல் 
இருந�ொல், உஙகள் ேகு�ியில் உ�வி தசய்யக்கூடிய 
பசலவகலளப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் பகளுஙகள்.

• உஙகள் ேகு�ியிலுள்ள ைறற தேண்கலளத் 
த�ொிநதுலவத்துக்தகொள்ளுஙகள். நீஙகள் வொரத்�ின 
தேரும்ேகு�ிலய பவலையில் தசைவழிபேவரொக இருந�ொல், 
உஙகளுக்கு அருகில் நண்ேரகள் இல்ைொைல் இருக்கைொம். 
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�யு்டன வீடடில் இருபேது 
�னிலையொன உணரலவ உண்்டொக்கக்கூடும். அந�ப ேகு�ியில் 
நண்ேரகள் இருந�ொல் உ�வக்கூடும்.

• தேறபறொரொக இருபேது ஒரு கறறுக்தகொள்ள பவண்டிய ஒரு 
ேணியொகும். இளம் குழநல�கலள லவத்�ிருக்கும் 
அனுேவமுள்ள ைறற தேறபறொரகலளத் த�ொிநது 
லவத்�ிருபேது நீஙகள் இல�க் கறறுக்தகொள்ள உ�விபுொியும். 

• முடிந�ொல், குழநல� ேிறநது மு�ல் சிை ைொ�ஙகளில் எந�வி� 
தேொிய வொழக்லக ைொறறஙகளுக்கும் �ிட்டைி்டொ�ீரகள் (வீடு 
ைொறுவது, தேொிய பு�ிபேித்�ல் பவலைகள் அல்ைது பவலை 
ைொறறஙகள் பேொனறலவ)

மருத்துவம்�க்குச கசல்வ்தைப பேற்்ி 
்யாசித்தைல்
ேிரசவ பவ�லன த�ொ்டஙகியதும் எவவொறு நீஙகள் 
ைருத்துவைலனலயத் த�ொ்டரபு தகொள்வது, ைறறும் பேொக 
பவண்டிய பவலள வந�வு்டன எவவொறு நீஙகள் 
ைருத்துவைலனக்குச் தசல்வது எனேல�ப ேறறி உஙகள் 
வொழக்லகத் துலணயு்டன பேசுஙகள். உஙகள் வொழக்லகத் 
துலணலய நீஙகள் த�ொ்டரபு தகொள்ள முடியொவிட்டொபைொ 
அல்ைது ேிரசவம் சீக்கிரைொக ஆகிவிடும் பேொல் த�ொிந�ொபைொ, 
நீஙகள் எனன தசய்ய பவண்டும் எனேல�ப ேறறிய ஒரு 
�ிட்டத்ல� லவத்துக்தகொள்வது ஒரு நல்ை பயொசலனயொகும். 
ைருத்துவைலனக்கு நீஙகபள வொகனத்ல� ஓடடிச் தசல்ைத் 
�ிட்டைி்ட பவண்்டொம். உஙகள் வொழக்லகத்துலணலய த�ொ்டரபு 
தகொள்ள முடியொவிட்டொபைொ அல்ைது வீடடுக்கு அவர வரத் 
�ொை�ைொகி விட்டொபைொ, அல�ச் சைொளிக்க ஒரு ைொறறுத்�ிட்டம் 
லவத்துக் தகொள்ளுஙகள்.

பேி்பபுத் தைிடடத்்தைப பேற்்ிய 
முன்்யாச்�ெள்
ேிறபபுத் �ிட்டம் எனேது ேிரசவ பவ�லனயின பேொதும், குழநல� 
ேிறபேின பேொதும் எனன ந்டக்க பவண்டுதைனறு நீஙகள் 
விரும்புகிறீரகள் எனே�றகொன ேடடியல் ஆகும். ேினவரும் 
தசயல்ேொடுகள் ஒரு நல்ை முலறயொகும்:
• எந�வி�ைொன ேரொைொிபலே ேிரசவ பவ�லனயின பேொதும், 

குழநல� ேிறபேின பேொதும் ைறறும் அ�ன ேிறகும் நீஙகள் 
விரும்புகிறீரகள் எனேல� உஙகள் ைருத்துவச்சி ைறறும் 
ைருத்துவொி்டம் த�ொிவிபேது

• உஙகள் ேரொைொிபலேப ேறறிய முடிவுகளில் நீஙகள் அ�ிகம் 
ேஙகுதேறுவது

• ேிரசவ பவ�லனக்கும், குழநல� ேிறபபுக்கும் �யொரொக இருக்க 
உஙகலள ஆயத்�பேடுத்�ிக்தகொள்ள உ�வுவது. 

ேிறபபுத் �ிட்டைொனது, ேிரசவ பவ�லனயின பேொது யொர 
உஙகளு்டன இருக்க பவண்டும் ைறறும் எந� நிலையில் நீஙகள் 
குழநல� தேற விரும்புகிறீரகள் பேொனற விஷயஙகலள 
உள்ள்டக்கியிருக்கும். ஆனொல் ஒரு �ிட்டத்ல� உருவொக்குமுன, 
குழநல� ேிறபபு எபேடியிருக்கும் அத்து்டன எனன வி�ைொன 
த�ொிவுகள் உஙகளுக்கு இருக்கினறன எனேல�ப ேறறி 
அ�ிகைொக நீஙகள் த�ொிநது தகொள்ள பவண்டிய�ிருக்கும். நீஙகள் 
ேினவருேலவ மூைம் இல�பேறறி பைலும் த�ொிநது தகொள்ளைொம்:
• ேிரசவத்துக்கு முநல�ய கொைத்ல�ப ேறறிய கல்விலயப 

தேறு�ல்
• ேிரசவ பவ�லன ைறறும் குழநல� ேிறபபு ைறறும் ஆரம்ே 

தேறபறொர ேணி ேறறி உஙகளுக்கிருக்கும் ேிரச்சிலனகள் 
ைறறும் கவலைகள் ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் பேசு�ல்

• உஙகளுல்டய ேரொைொிபேில் யொர �ஙகலள ஈடுேடுத்�ிக் 
தகொள்வொரகள், எத்�லன பேர இருபேொரகள் ைறறும் 
உஙகளுல்டய ைருத்துவ ே�ிபவடுகலள யொர ேொரக்க முடியும் 
எனேன ேறறிக் பகட்டல் 

• குழநல� ேிறபலே ேறறி ேடித்�ல் – 6-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள 
“கரபேம் ைறறும் ேிரசவத்�ினபேொது ேரொைொிபபுக்கொன 
த�ொிவுகள்”  எனற ேகு�ிலய ைறுேடியும் ேடிக்கவும் ைறறும் 
70-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள “ேிரசவ பவ�லன ைறறும் குழநல� 
ேிறபபு” எனற ேகு�ிலயப ேடிக்கவும்

• �ொய்பேொலூடடு�லைப ேறறி ேடித்�ல் – 93-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள 
“உஙகள் குழநல�க்கு உணவூட்டல்” எனற ேகு�ிலயப 
ேடிக்கவும்

• ைறற �ொய்ைொரகளு்டன பேசு�ல்
• குழநல� ேிறபேினபேொது உஙகளுக்கு ஆ�ரவு 

அளிக்கவிருக்கும் உஙகள் வொழக்லகத் துலண அல்ைது ைறற 
உறவினரகள் அல்ைது நண்ேரகளு்டன உலரயொடு�ல்.
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உஙகளுல்டய ேிறபபுத்�ிட்டத்�ில் எல�ச் பசரக்க பவண்டும் 
எனேல�ப ேறறி  நீஙகள் பயொசிபே�றகு இந� பகள்விகள் 
உஙகளுக்கு உ�விபுொியும்

• எனனுல்டய குழநல�லய நொன எஙபக தேற விரும்புகிபறன?
• ேிரசவ பவ�லனயினபேொது யொர எனனு்டன இருக்க 

விரும்புகிபறன எ.கொ. என வொழக்லகத் துலண, என 
குழநல�கள், ைறதறொரு குடும்ே உறுபேினர அல்ைது ஒரு 
நண்ேர? ேிரசவ பவ�லனயினபேொது ஆ�ரவு முக்கியம்.

• என ேிரசவத்�ின பேொது நொன எனன தகொண்டுவர பவண்டும் 
எ.கொ. இலச

• ேிரசவ பவ�லனயினபேொது குழநல� ேிறபபுக்கு உ�விபுொிய 
எனன வி�ைொன தேொருடகள் எனக்குத் ப�லவயொய் இருக்கும் 
எ.கொ. பீனஸ் லே, கு�ிகொலில் அைரும் குழொய் (squatting bar) 
அல்ைது குழநல� ேிறபபு ஆசனம்?

• எனக்கு வலி நிவொரணி ப�லவயொ? அபேடியொனொல் எந� 
வலக?

• நொன ப�ரநத�டுக்கும் வலி நிவொரணி எபேடி ேிரசவத்ல� 
அல்ைது குழநல�லயப ேொ�ிக்கும்?

• எந� நிலையில் இருநது நீஙகள் முயறசி தசய்து, குழநல� தேற 
விரும்புகிறீரகள்  

• எனக்கு சிபசொியன அறுலவ சிகிச்லச பவண்டுதைனறொல் 
எனன தசய்வது? நொன விழித்�ிருக்கும் வலகயில் எேிடயூரல் 
ையக்க ைருநது்டன சிபசொியன அறுலவ சிகிச்லசலய நொன 
த�ொிவு தசய்யைொைொ? என வொழக்லகத் துலண எனனு்டன கூ்ட 
இருபே�ில் எனக்கு விருபேைொ – அத்து்டன என வொழக்லகத் 
துலணயொல் இல�ச் சைொளிக்க முடியுைொ?

• ேிரசவ பவ�லனலயத் தூண்டுவ�றகு வழக்கைொன நல்டமுலற 
எனன?

• எனன நல்டமுலறகள் ேொிநதுலரக்கபே்டைொம், அது ஏன?
• என கரபேகொைப ேரொைொிபபு ைறறும் என குழநல�யின 

ேிறபேில் எனன உேகரணஙகள் ேயனேடுத்�பே்டைொம், அது 
ஏன?

• குழநல� ேிறபேினபேொது எனக்குக் கைொசொர அல்ைது ை�த் 
ப�லவகள் ஏதும் உண்்டொ?

• என குழநல� ேிறந�ேின உ்டபைொடு உ்டல் ஒட்ட நொன 
அவலன/அவலள அரவலணத்து லவத்�ிருக்க விரும்ேைொைொ?

வலளநது தகொடுத்துப பேொவது அவசியைொகும். நீஙகள் 
�ிட்டைிட்டேடி கொொியஙகள் ந்டக்கொைலும் பேொகைொம் எனேல� 
நிலனவில் லவத்துக் தகொள்ளுஙகள். சிக்கல்கள் ஏறே்டைொம் 
அல்ைது நீஙகள் எல�பேறறியொவது உஙகள் ைனல� 
ைொறறிக்தகொள்ளவும் பநொி்டைொம்.

உஙெளுக்ெ ஆதைைவாெ இருபபேது யார்?

ேிரசவ பவ�லனயினபேொது யொரொவது அருகில் உ்டன இருந�ொல், 
தேண்களுக்கு ேிரசவத்ல�ப ேறறி பநரைலறயொன அனுேவம் 
ஏறேடும், அத்து்டன அவரகளுக்கு ேிரசவ பவ�லனலய 
சைொளிபே�றகொக வலி நிவொரணிக்கொன ப�லவயும் குலறயும், 
ைறறும் ேிரசவ வலிலய அவரகள் அனுேவிக்கும் பநரமும் 
குலறயும். 

ேிரசவ பவ�லனயினபேொது உணரவுபூரவ ைறறும் உ்டல்ொீ�ியொன 
ஆ�ரவு வழஙகக்கூடிய நேரகள் உஙகலளச் சுறறி இருபேது 
உ�விகரைொக  இருக்க க்கூடும். அது உஙகள் வொழக்லகத் 
துலணயொக, �ொயொரொக, உ்டனேிறந�வரொக, அல்ைது தநருஙகிய 
நண்ேரொக இருக்கைொம். ஒனறுக்கும் பைறேட்டவரகள் 
உஙகளு்டன  இருக்கைொம். சிை தேண்கள் ேிரசவ பவ�லனயின 
பேொது ஆ�ரவொய் இருக்க ‘த்டௌைொ’ (‘doula’) அல்ைது ேிரசவ 
உ�வியொளர ஒருவலர அைரத்�ிக் தகொள்ளைொம். ‘த்டௌைொ’ 
எனேவர உஙகள் ைகபபேறு குழு உறுபேினர இல்லை ஆனொல் 
தேண்களுக்கும் அவரகளுல்டய வொழக்லகத் துலணகளுக்கும் 
ேிரசவ பவ�லனயின பேொது ஆ�ரவொயிருபே�ில் அனுேவம் 
வொய்ந�வரகள். உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ அல்ைது 
ைருத்துவொி்டபைொ பகடடுத் த�ொிநது  தகொள்ளுஙகள். ஏதனனறொல் 
சிை ைருத்துவைலனகளில் யொர ஆ�ரவு நேரகளொக இருக்கைொம் 
எனேல�ப ேறறி சிை தகொள்லககள் உண்டு.

நீஙகள் எந� வி�ைொன சிகிச்லசலயப ேறறி 
முடிதவடுத்�ொலும், நல்ை �கவல்களின 
அடிபேல்டயில் முடிவுகலள எடுபேது 
அவசியைொகும். தவவபவறு �லையீடுகளின 
சொ�க, ேொ�கஙகலளப ேறறி அலவ உஙகளுக்கு 
ப�லவபேடும் முனபன உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவொி்டம் பேசுஙகள். இந� 
முடிவுகலள நீஙகள் எடுக்கும் முனபே 
உஙகளுல்டய ைறறும் உஙகள் குழநல�யுல்டய 
தசொந�ப ேொதுகொபபு ைறறும் நைனகலளப ேறறி 
எண்ணிப ேொருஙகள். 
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“கரபேம் எனறொல் வயிறு ைடடும்�ொன பைடு 
பேொை தேொி�ொக தவளிவரும் எனறு 
நிலனத்ப�ன.  அவவளவு�ொன, 
பவதறொனறும் இல்லை எனறு 
எண்ணிபனன – ைறறவரகதளல்ைொம் 
குளிொில் விலரத்�ிருக்கும்பேொது, எனக்கு 
மூச்சுத் �ிணறல் ஏறேடும் எனறும், உ்டம்பு 
ஒபர சூ்டொக இருக்கும் எனறும் நொன 
எ�ிரேொரக்கபவ இல்லை.”  -  ‘எம்ைொ’
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உஙெள் குழந்தை வளரும் விதைம்
28-ஆவது வொரத்�ில், உஙகள் குழநல� இபபேொது ஏறக்குலறய 
36 தச.ைீ. நீளமும், ஏறக்குலறய 1100 கி. எல்டயும் உள்ள�ொக 
இருக்கிறது. அ�ன கண் இலைகள் �ிறநதுள்ளன. இபபேொது 
ேிறந�ொல் சுவொசிபே�றகு உ�வி ப�லவபேடும் சூழநிலை 
இருந�ொலும் - உஙகள் குழநல� கருபலேக்கு தவளிபய சுவொசிக்க 
முடியும் அளவுக்கு அ�ன நுலரயீரல்கள் வளரநதுள்ளன. ஒரு 
குழநல� 28 வொரத்�ில் ேிறந�ொல், அது உயிபரொடிருக்கும் நல்ை 
வொய்பபு உள்ளது. ஆனொல் ஊனைல்டவ�றகுொிய அ�ிக அேொயம் 
இனனும் இருக்கும். 

32-ஆவது வொரத்�ில், உஙகள் குழநல� ஏறக்குலறய 41 தச.ைீ. 
நீளமும், ஏறக்குலறய 1800 கி. எல்டயும் உள்ள�ொக இருக்கிறது. 
இந� பநரத்�ில் ேிறக்கும் குழநல� சபபுவ�றகுக் கறறுக்தகொள்ள 
பவண்டியிருக்கும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, 131-ஆம் 
ேக்கத்�ிலுள்ள “முன௯டடிய ேிரசவம்: குழநல� அ�ி சீக்கிரைொகப 
ேிறக்கும்பேொது”  எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

36-ஆவது வொரத்�ில், உஙகள் குழநல� ஏறக்குலறய 47.5 தச.
ைீட்டரும், ஏறக்குலறய 2600 கி. எல்டயும் உள்ள�ொக இருக்கிறது. 
40-ஆவது வொரத்�ில், அது ஏறக்குலறய 41 தச.ைீ. வளரநது, 
ஏறக்குலறய 3400 கி. எல்ட உள்ள�ொக இருக்கிறது. 
மூலளயொனது இபபேொது குழநல�யின உ்டல் தவபேநிலைலயக் 
கடடுபேடுத்�க் கூடிய�ொக இருக்கிறது ைறறும் உ்டல் வளரச்சி 
இபபேொது �லையின அளவுக்கு ஏறே இருக்கிறது. உஙகள் 
குழநல� ேிறக்கத் �யொரொக உள்ளது.

எ�க்கு என்� நடக்ெி்து?
• நீஙெள் கநடிய ஓடடத்தைின் ெ்டசிக் ெடடத்தைில் 

இருக்ெி்ீர்ெள்! இது உஙகள் கரபேகொைத்�ின 
கல்டசிபேகு�ியின மு�ல் வொரைொகும்.

• ஒரு வ்ெயில், இநதை ெ்டசி மூன்று மாதைஙெள் ஓைளவுக்கு 
முதைல் மூன்று மாதைஙெ்ள ஒத்தைிருக்ெி்து. நீஙகள் இனனும் 
அ�ிகைொக பசொரவொகவும், அ�ிகைொக உணரச்சிபூரவைொகவும் 
இருக்கைொம். வயிறறுப ேகு�ியிலும், முதுகிலும் வலி ைறறும் 
பவ�லனகள் ைிகவும் சொ�ொரணைொக இருக்கும். எவவளவு 
முடியுபைொ அவவளவு ஓய்வு எடுக்க முயறசி தசய்யவும்.

• உஙெளுக்கு கநஞகசாிசசல் ஏற்பேட�ாம். சிை ேயனுள்ள 
குறிபபுகளுக்கு, 43-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள “கரபேத்ல�ப ேறறிய 
தேொதுவொன கவலைகள்” எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

• நீஙெள் உடல்ாீதைியாெ அகசௌொியமாெ இருபபேதைாெ 
உணை�ாம். உஙகளுக்கு கொல்கள் அல்ைது இடுபேின 
பைல்ேகு�ியில் ைறறும் முதுகின கீழப ேகு�ியில் வலி 
இருக்கைொம். இது உஙகள் இடுபபுத் �லசநொரகளின நீடசியின 
மூைம் ஏறேடுகிறது. வலி கடுலையொக இருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவச்சியி்டபைொ அல்ைது ைருத்துவொி்டபைொ பேசுஙகள். 
ஓய்வும், ைி�ைொன உ்டறேயிறசியும் அவசியைொகும். நீஙகள் 
ஓய்தவடுத்து, ஆபரொக்கியைொக இருந�ொல், ேிரசவத்�ினபேொது 
நீஙகள் சிறபேொகச் சைொளிக்க முடியும். இபபேொ�ிலிருநது 
தூக்கம் சம்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகள் ைிகப தேொதுவொன�ொக 
இருக்கும். 43-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள “கரபேத்ல�ப ேறறிய 
தேொதுவொன கவலைகள்” எனற ேகு�ியிலிருநது சிை 
குறிபபுகலள நீஙகள் ேினேறற முயறசி தசய்து ேொரக்கைொம்.

மூன்்ாவது மும்மாதை ெர்பபேொ�ம்: 27-ஆவது 
வாைத்தைிலிருநது 40-ஆவது வாைம் வ்ை

32 வொரஙகளில் சிசு

40 வொரஙகளில் சிசு

�ொயின 
முதுதகலும்பு

�ொயின 
ைைக்கு்டல்

�ொயின 
த�ொபபுள்

�ொயின 
சிறுநீரபலே

�ொயின 
இடுபதேலும்ேின 
முனேகு�ி

பயொனி

�ொயின 
முதுதகலும்பு

�ொயின 
ைைக்கு்டல்

�ொயின 
த�ொபபுள்

�ொயின 
சிறுநீரபலே

�ொயின 
இடுபதேலும்ேின 
முனேகு�ி

பயொனி
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• ெ்டசி மாதைத்தைில்:

• மூசசுவிடுதை்� சிைமமாெ உணை�ாம். இ�றகுக் கொரணம் 
உஙகள் குழநல� நனகு வளரநதுதகொண்டு வருவது�ொன. 
அது உஙகள் ைொரபுக்கும், கீழவயிறறுக்கும் இல்டபய உள்ள 
�லசபேகு�ியொன உ�ரவி�ொனத்ல� 
அழுத்�ிக்தகொண்டிருக்கும்.

• இசசமயத்தைில் நீஙெள் நீண்டொ�மாெக் 
ெர்பபேமாயிருநதை்தைப ்போ�த் ்தைான்றும்.  இந�க் 
கட்டத்�ில் அபநகப தேண்கள் பவலைலய 
விடடுவிடுவொரகள். சக்�ி தகொஞ்சம் தகொஞ்சைொகக் குலறவது 
இயல்ேொனது�ொன. ஆனொல் உஙகளுக்குச் சக்�ி �ிடீதரன 
தேருகவும் தசய்யைொம். இலவதயல்ைொம் ‘உள்ளலைவின’ 
ஒரு ேகு�ியொகும் –குழநல� தேறுவ�றகு முன 
விஷயஙகலளத் �யொர தசய்வ�றகொக சிை தேண்களுக்கு 
ஏறேடும் உநது�ைொகும்.

• குழந்தை உஙெள் இடுபகபேலும்புக்குள்ளாெ 
இ்ஙெியிருக்ெக்கூடும். இது உஙகளுக்கு சுவொசத்ல� 
எளி�ொக்கைொம், ஆனொல் உஙகள் சிறுநீரபலேக்குக் 
தகொடுக்கபேடும் கூடு�ல் அழுத்�த்�ொல், நீஙகள் 
கழிவலறக்கு அடிக்கடி பேொகபவண்டியிருக்கும். உஙகளுக்கு 
ேிரசவ பவ�லனயின அறிகுறிகள் எனன ைறறும் எபபேொது 
ைருத்துவைலனக்கு தசல்ை பவண்டும் எனேனதவல்ைொம் 
உறு�ியொகத் த�ொியவில்லை எனறொல் உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவலரக் பகளுஙகள். 

• உஙெள் குழந்தை 37 வாைஙெள் முதைல் 42 வாைஙெளுக்கு 
இ்டபபேடட ொ�த்தைில் எப்போது ்வண்டுமா�ாலும் 
பேி்க்ெ�ாம். (100 குழநல�களில் 5 ைடடுபை கணக்கி்டபேட்ட 
ேிறந� ப��ியில் தவளிவரும்).  

இநதை மும்மாதை ெர்பபேொ�த்தைில் உஙெளுக்கு 
அளிக்ெபபேடும் போி்சாதை்�ெள் 
ஏறகனபவ தசய்யபே்டொைல் இருந�ொல், உஙகளுக்கு சிை கூடு�ல் 
இரத்�ப ேொிபசொ�லனகள் இந� மும்ைொ� கரபேகொைத்�ில் 
நல்டதேறும்.ஒனறு கரபேகொை நீொிழிவு பநொய் – இது ஒரு வலக 
நீொிழிவு பநொய். இது சிை தேண்கலள அவரகளது 
கரபேத்�ினபேொது ேொ�ிக்கிறது. (12-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள 
“கரபேகொைத்�ில் ஏறேடும் சிக்கல்கள்” எனற ேகு�ிலயப 
ேொரக்கவும்). கரபேகொைத்�ின கல்டசி மூனறு ைொ�ஙகளில், 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர உஙகள் பயொனியில் 
ஸ்டதரப ‘ேி’ எனனும் ேொக்டீொியொ இருக்கிற�ொ எனேல�ச் 
பசொ�ிக்க ஒரு ேொிபசொ�லன தசய்யக் கூடும். பயொனியின கீழப 
ேகு�ியில் ேஞ்சுக் குச்சியொல் வழித்த�டுத்து இந� ேொிபசொ�லன 
தசய்யபேடும். ஸ்டதரப ‘ேி’ உஙகளுக்கு ேிரச்சிலனகலள 
ஏறேடுத்�ொவிட்டொலும்,  ேிரசவத்�ின பேொது உஙகள் குழநல�க்கு 
பநொய்த்த�ொறலற ஏறேடுத்�ி, கடுலையொன ேிரச்சிலனகலள 
உருவொக்கக்கூடும். உஙகளுக்கு ஸ்டதரப ‘ேி’ இருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர உஙகளுக்கு ேிரசவ 
பவ�லனயின பேொது குழநல�லயப ேொதுகொக்க பநொதய�ிரபபு 
ைருநதுகலள உேபயொகிக்க ேொிநதுலரபேர.

நீஙெள் ்யாசித்துக் கொண்டிருக்ெக் கூடிய 
விஷயஙெள்
எ�க்கு மார்பேெஙெளிலும், வயிற்்ிலும் விாிவுக் ்ொடுெள் 
ஏற்பேடடுள்ள� – அவற்்் எவ்வா்ாயினும் தைடுக்ெ முடியுமா?

விொிவுக்பகொடுகள் உஙகள் ப�ொலில் தைல்லிய பகொடுகள் பேொை 
இருக்கும் (சிவபபு, ஊ�ொ, இளஞ்சிவபபு அல்ைது ேழுபபு என 
உஙகள் ப�ொல் வலகலயப தேொறுத்து அ�ன நிறம் இருக்கும்). 
உஙகள் உ்டல் பவகைொக வளரும்பேொது அலவ ஏறேடும் 
(உ்டறகடடுப ேயிறசி  தசய்ேவரகளுக்கும் அலவ இருக்கும்!). 
கரபேகொைத்�ின பேொது, அலவ ைொரேகஙகள், கீழவயிறு, 
த�ொல்டகள் ைறறும் சிை பநரஙகளில் லககளின பைறேகு�ிகள் 
பேொனற இ்டஙகளில் தேொதுவொக இருக்கும். சிை உறேத்�ிப 
தேொருடகள் அவறலறத் �டுக்கினறன எனறு கூறபேடுகிறது. 
லவட்டைின ‘ஈ’ அல்ைது ைறற எண்தணய்களொல் உ்டலைத் �்டவி 
விடுவதும் கூ்ட நனலை �ரும் என சிைர கூறுகினறனர. அவறலற 
முயனறுேொரபே�ில்  ஆேத்து ஒனறும் இல்லை. ஆனொல் 
கொைத்ல�த் �விர பவதறதுவும் ேைனளிக்கும் எனே�றகொன 
உண்லையொன ஆ�ொரமும் இல்லை. அலவ தவளிறிய 
தவண்லையொக ைஙகைொகி, கண்ணுக்குப ே்டொ� அளவிறகு 
ைலறநது பேொகினறன.

ஏன் என் மார்பேெஙெளில் ெசிவு ஏற்பேடுெின்்து?

கருத்�ொித்து ஏறக்குலறய 16 வொரஙகளில் உ்டைொனது 
�ொய்பேொலை உறேத்�ி தசய்கிறது. சிை தேண்களுக்குக் கல்டசி 
சிை வொரஙகளில் அவரகளுல்டய ைொரேகஙகளிலிருநது சிறிது 
ேொல் கசிவல�க் கொணைொம். ேல்தேொருள் அஙகொடிகள் ைறறும் 
ைருந�கஙகளிலிருநது கில்டக்கும் ைொரேகப தேொ�ிகள் (breast 
pads) நீஙகள் தசௌகொியைொக இருக்க உ�வும்.

ெழிவிட (கபோி�ியல்) மசாஜ் மூ�ம் அது ெிழிவ்தைத் தைடுக்ெ 
உதைவுமா? 

அல்குல் அறுலவயின ப�லவலயக் குலறபே�றகொக, 
கரபேகொைத்�ின (ைறறும் ேிரசவத்�ின) ேிறேகு�ியில் பயொனிக்கும் 
ைைவொசலுக்கும் இல்டபய உள்ள ேகு�ிலய ைசொஜ் தசய்ய 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர ேொிநதுலரக்கைொம். 
அவரகள் விளக்கம் கூறி, கரபேத்�ினபேொது இல� எவவொறு 
தசய்வது எனேல�க் கொடடுவொரகள். அது ேயனுள்ளது 
எனே�றகொன சிை ஆ�ொரஙகள் உள்ளன. நீஙகளும் இல� முயறசி 
தசய்து ேொரக்கைொம். ஏதனனறொல் சிை தேண்களுக்கு இது 
ேயனுள்ள�ொக இருந�ிருக்கிறது.

40 வாைஙெள் முடிநது விடட�! இ�ி என்�?

உஙகளுக்கு இயல்ேொன கரபேைொக இருநது, எந� சிக்கல்களும் 
இல்ைொ�வலர, குழநல� �ொனொக அ�றகுொிய பநரத்�ில் 
ேிறபே�றகுக் கொத்�ிருபேது சொி�ொன. உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவர குழநல�க்கொக நீஙகள் கொத்�ிருபேல�ப ேறறி 
உஙகளி்டம் பேசுவர அத்து்டன நீஙகளும், உஙகள் குழநல�யும் 
நைைொக இருபேல�யும்  அவரகள் உறு�ி தசய்து தகொள்வொரகள். 
உஙகளுக்கு கருக் கண்கொணிபபு அல்ைது அல்டரொ சவுண்ட 
பேொனற சிை கூடு�ல் ேொிபசொ�லனகளும் தசய்யக்கூடும். ேிரசவ 
வலிலயத் தூண்டு�லைப ேறறிய �கவல்களுக்கு, 78-ஆம் 
ேக்கத்�ிலுள்ள “உ�வி ப�லவபேடும்பேொது: ைருத்துவத் 
�லையீடுகள்” எனற ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.
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என் குழந்தை எநதை அளவுக்கு அ்சநது கொண்டிருக்ெ 
்வண்டும்?
உஙகள் குழநல�யின அலசவு முலறகலள நீஙகள் நனகு 
ேழக்கபேடுத்�ிக் தகொள்வ�றகுத் ப�லவயொன பநரம் எடுத்துக் 
தகொள்ளுஙகள். எல்ைொ குழநல�களுக்கும் கருபலேயில் தூக்கம்/
விழிபபுச் சுழறசிகள் உண்டு ஆனொல் சிை குழநல�கள் 
ைறறவறலறவி்ட அ�ிகைொக நகரும். உஙகள் குழநல� இரவில் 
சுறுசுறுபேொகவும், கொலையில் அலை�ியொகவும் இருக்கிற�ொ? 
தேொதுவொக ஏ�ொவது குறிபேிட்ட சையத்�ில் �ிடீதரன உயர 
தசயல்ேொடு உள்ள�ொ? உஙகளுக்கு வயிறறில் அ�ிகக் தகொழுபபு 
இருந�ொபைொ அல்ைது நஞ்சுக்தகொடி உஙகள் கருபலேக்கு 
முனபுறச் சுவொின பைல் இருந�ொபைொ உஙகள் குழநல� 
நகரவல�க் கண்்டறிவது கடினைொகும். உஙகள் குழநல� 
தைதுவொக நகரவ�ொக நீஙகள் எண்ணினொபைொ அல்ைது சிை 
பவலளகளில் உஙகள் குழநல�யின நகரலவ உணரமுடியொைல் 
பேொனொபைொ, உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவலர 
உ்டனடியொகத் த�ொ்டரபு தகொள்ளவும். அல�ப ேறறிக் 
கவலைபேடுவல� வி்ட உஙகள் குழநல�லயச் பசொ�ிபேது 
ைிகவும் நல்ைது.

என் குழந்தை தை்�மா்ிக் ெிடக்ெி்து. இப்போது என்� 
நடக்கும்?
�லைைொறிய நிலை எனறொல் குழநல�யின �லைக்கு ே�ிைொக 
அ�ன ேிட்டபைொ அல்ைது கொல்கபளொ மு�லில் தவளிவருவது.  
ஆஸ்�ிபரலியொவில் ஏறத்�ொழ நூறு குழநல�களுக்கு மூனறு மு�ல் 
நொனகு குழநல�கள் ேிரசவ பவ�லன த�ொ்டஙகும் பநரத்�ில் 
�லைைொறிக் கி்டக்கினறன. நீஙகள் கிட்டத்�ட்ட 37 மு�ல் 38 
வொரஙகள் கரபேைொயிருந� சையத்�ில் உஙகள் குழநல� 
�லைைொறிக் கி்டந�ொல் ‘தவளிபபுறைொய் �லை �ிருபபு�ல்’ எனற 
ஒரு தசயல்முலற வழஙகபேடும். ைருத்துவர ஒருவர 
குழநல�லயத் �ிருபே முயறசி தசய்வொர. அவர �னனுல்டய 
லககலள உஙகள் வயிறறின ைீது லவத்து, தைனலையொகத் 
�்டவித் �்டவி குழநல�லயத் �ிருபேி �லை மு�லில் தவளிபய 
வநது ேிரசவிக்குைொறு தசய்வொர. குழநல�, �ண்டு ைறறும் 
நஞ்சுக்தகொடி பேொனறவறலறப ேொரக்க உ�வுவ�றகு அல்டரொ 
சவுண்டு ேயனேடுத்�பேடும். இச் தசயல்முலற 
தசய்யபேடும்பேொது எல்ைொம் நல்ைமுலறயில் 
ந்டநதுதகொண்டிருக்கிற�ொ எனேல� உறு�ிதசய்ய, குழநல�யும், 
�ொயும் இந� தசயல்முலறயின பேொது கண்கொணிக்கபேடுவொரகள்.

�லைைொறிக் கி்டக்கும் ேை கரபேஙகளில் சிபசொியன அறுலவ 
சிகிச்லச மூைம்�ொன குழநல�கள் தவளிபய எடுக்கபேடுகினறன. 
நீஙகள் பயொனி மூைம்�ொன ேிரசவம் ஆகபவண்டும் எனறு 
ஆரவைொக இருந�ொல் �யவுதசய்து உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ 
அல்ைது ைருத்துவொி்டபைொ இல�ப ேறறி கைநதுலரயொடுஙகள். 
�லைைொறிக் கி்டக்கும் குழநல�யின பயொனி வழிப ேிரசவ வச�ி 
உஙகள் உள்ளுர ைருத்துவைலனயில் 
கில்டக்கவில்லைதயனறொல்,  நீஙகள் அது வழஙகபேடும் 
பவதறொரு ைகபபேறு பசலவ நிலையத்துக்கு ேொிநதுலரக்கபே்ட 
பகடடுக்தகொள்ளைொம்.

பேிைசவத்தைின் ்போது என்னு்டய மற்் குழந்தைெள் என்னுடன் 
இருக்ெ முடியுமா?
ேிரசவத்�ினபேொது உஙகள் குழநல�கள் உஙகளு்டன 
இருபே�னொல் உள்ள நனலை, �ீலைகலளப ேறறி உஙகள் 
வொழக்லகத் துலண ைறறும் ைருத்துவச்சியி்டம் பேசுஙகள். 
உஙகளுக்கும், உஙகள் வொழக்லகத் துலணக்கும் உஙகள் 
குழநல�லயப ேறறி ைிக நனறொகத் த�ொியும் ைறறும் அவரகள் 
எவவொறு இல� சைொளிபேொரகள் எனேல�ப ேறறிய ஒரு கருத்து 
கில்டக்கும். உஙகள் குழநல� உஙகளு்டன இருக்க நீஙகள் 
விரும்ேினொல், குழநல� ேிறக்கும் அலறக்குள் யொர அவரகலள 
கவனித்துக் தகொள்வொர எனேல�த் �ீரைொனித்துக் தகொள்ளுஙகள். 
உஙகள் வொழக்லகத் துலணயும், ைருத்துவச்சியும் உஙகலளப 
ேொரத்துக் தகொள்வ�ில் மும்முரைொக இருபேொரகள். சிக்கல்கள் 
ஏதும் இருந�ொபைொ அல்ைது குழநல�கள் தவளிபய பேொக 
விரும்ேினொபைொ, உஙகள் உ்டனிருக்கும் நேர அவரகலளப 
ேரொைொிக்கைொம் அல்ைது வீடடுக்கு அலழத்துச் தசல்ைைொம்.

பேிைசவத்துக்குப பேின் 
குழந்தைக்ொ� போி்சாதை்�ெள் 
மற்றும் ஊசிெ்ளப பேற்்ி அ்ிநது 
கொள்ளவும்

ைருத்துவைலனலய விடடுச் தசல்லுமுன, எல்ைொப 
தேண்களின குழநல�களுக்கும் ேினவரும் 
ேொிபசொ�லனகளும், ஊசிகளும் வழஙகபேடும்:

• ஆரம்ேத்�ிபைபய கண்டுேிடிக்கபேட்டொல், 
எளி�ொக சிகிச்லச அளிக்கபே்டக்கூடிய அபநக 
அொிய உ்டல்நைப ேிரச்சிலனகள் உள்ளனவொ 
எனச் பசொ�ிக்கப பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�க்கொன 
ஆய்வுப ேொிபசொ�லனகள் (கு�ிகொலில் குத்�ி 
இரத்�ம் எடுத்து தசய்யபேடும் ேொிபசொ�லன) 

• ஊசிகள் – லவட்டைின ‘பக’ ஊசி ைறறும் 
தஹபேல்டடிஸ் ‘ேி’ பநொய்க்கு எ�ிரொகக் 
குழநல�லயப ேொதுகொக்க �டுபபூசி

• தசவிபபுைன ேொிபசொ�லன

கரபேத்�ினபேொது இந� ேொிபசொ�லனகள் ைறறும் 
ஊசிகலளப ேறறிய �கவல்கள் உஙகளுக்குக் 
தகொடுக்கபேடும். உஙகள் ேிரசவத்துக்கு முநல�ய 
வருலககளில் ஒனறில், உஙகள் குழநல�க்கொன 
பசொ�லனகள் ைறறும் ஊசிகளுக்கு நீஙகள் ஒபபு�ல் 
�ர பவண்டுதைனக் பகடடுக் தகொள்ளபே்டைொம். 
பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 86-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள 
“உஙகள் குழநல� ேிறந� ேிறகு” எனற ேகு�ிலயப 
ேொரக்கவும்.

❖

சுொதைாை எசசாிக்்ெ! 
ெர்பபேொ�த்தைின் பேிற்பேகுதைியில் 
தை்�வலி மற்றும் பேி் மாற்்ஙெள்

�லைவலி, ைஙகைொன ேொரலவ, கொல்கள், லககள் 
ைறறும் முகத்�ில் �ிடீர வீக்கம் அல்ைது பயொனிக் 
கசிவில் ஏறேடும் ைொறறம் பேொனற ஏ�ொவது 
ேிரச்சிலனகள் உஙகளுக்கு இருந�ொல் உஙகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் கூறுஙகள். 
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நீஙெள் மருத்துவம்� அல்�து பேி்பபு 
்மயத்துக்கு என்� எடுத்துச கசல்� 
்வண்டியதைிருக்கும் என்பே்தைத் தைிடடமிடுஙெள்
உஙகளுக்குத் ப�லவபேடுவன:
• இரவு ஆல்டகள் அல்ைது தேொிய டி-சடல்டகள் ைறறும் 

உடுத்தும் அஙகி
• சிை �ளரவொன, வச�ியொன ேகல் ஆல்டகள்
• தசௌகொியைொன கொைணி
• அபநக பெொடி தசௌகொியைொன உள்ளொல்டகள் (சிை தேண்கள் 

ஒருமுலற ேயனேடுத்தும் உள்ளொல்டகலளப ேயனேடுத்துவர)
• ைகபபேறு ேிரொக்கள் ைறறும்/அல்ைது ைகபபேறு ேனியனகள்
• ைொரேகப தேொ�ிகள்
• குளியைலற/ஒபேலனச் சொைொனகள்
• துபபுறவுத் �ிண்டுகள் (sanitary pads) – ‘ைிகப தேொிய’ அளவு 

அல்ைது ைகபபேறு அளவு ( நீஙகள் ைகபபேறு தேொ�ிலய 
ேல்தேொருள் அஙகொடியில் வொஙகைொம்)

• ேிரசவ பவ�லனயில் இருக்கும்பேொது அணிவ�றகு ஏ�ொவது, 
நீஙகள் ஆல்டகள் அணிய பவண்டுதைனத் த�ொிவு தசய்�ொல் 
– ஒரு தேொிய டி-சடல்ட அல்ைது ஒரு ேலழய இரவு ஆல்ட, 
தவதுதவதுபேொன கொலுலறகள்

• நீஙகள் வீடு �ிரும்பும்பேொது அணிநது தகொள்வ�றகொன 
ஆல்டகள் (நீஙகள் இனனும் உஙகள் இயல்ேொன 
வடிவத்துக்குத் �ிரும்ேியிருக்க ைொடடீரகள். அத்து்டன நீஙகள் 
இனனும் ைகபபேறு உல்டயிபைபய இருநது 
தகொண்டிருக்கைொம்).

• ேிரசவ பவ�லனயின பேொது, வலி நிவொரணத்துக்கொக ஒரு 
பகொதுலை ஒத்�்டப தேொ�ி அல்ைது சூ்டொன தேொ�ி (ேிரசவ 
பவ�லனயினபேொது, இவறலறப ேயனேடுத்�ைொைொ எனேல� 
ைருத்துவைலனயி்டம் பகளுஙகள் – உஙகள் ப�ொல் 
தவநதுவிடுபைொ எனறு சிை ைருத்துவைலனகள் இவறலற 
அனுை�ிக்கொது)

• ேிரசவ பவ�லனயின பேொது, உஙகளு்டன லவத்�ிருக்க 
விரும்பும் எதுவும் (எ.கொ. இலச, ைசொஜ் எண்தணய், சிறறுண்டி 
உணவு)

உஙகள் குழநல�க்கு:
• ேயனேடுத்�ியேின தூக்கி எறியபேடும் இல்டத்துணிகள் 

(நொபேிகள்) (இவறலற ேயனேடுத்� நீஙகள் 
�ிட்டைிடடிருந�ொல்) ஏதனனறொல் சிை ைருத்துவைலளகள் 
இவறலற வழஙகுவ�ில்லை)

• வீடடிறகுப பேொகும்பேொது குழநல� அணிவ�றகொக 
இல்டத்துணிகள் ைறறும் ஆல்டகள்

• குழநல�க்கொன சுத்�ிகொிபபுப தேொருடகள், நொபேி 
துல்டபேொனகள் அல்ைது நொபேி ைொறறும்பேொது குழநல�லயத் 
துல்டபே�றகொன ேஞ்சுகள் ைறறும் பசொப அல்ைது குழநல� 
குளியலுக்கு பசொப அல்ைொ� சுத்�ம் தசய்யும் தேொருள்

• நீஙகள் நீண்்டதூரம் ேயணம் தசய்ய பவண்டியிருந�ொல், 
குழநல�க்கொன ைொறறு உல்டகள் அ்டஙகிய தேொ�ி

• குழநல�க்கொன பேொரலவ
• உஙகள் கொொில் குழநல�க்கொன இருக்லகக்கூடு  (பகபஸ்யூல்)

உஙகள் வொழக்லகத் துலண அல்ைது ேிரசவ உ�வியொளரும் ஒரு 
லே �யொரொக லவத்துக்தகொள்ள பவண்டிய�ிருக்கைொம். 
ேினவருவனவறலற நிலனவில் லவத்துக்தகொள்ளவும்:
• ேிரசவ பவ�லனயின பேொது அவரகளுக்கும் அத்து்டன 

உஙகளுக்குைொன உணவு ைறறும் ேொனஙகள். இ�ில் 
ேழச்சொறுகள் அல்ைது ேிற ேொனஙகள், ரசம் ைறறும் எளி�ில் 
சூடு ேண்ணக்கூடிய உணவுகள் அல்ைது துொி� உணவு 
பேொனறலவ அ்டஙகும். ஆகபவ உஙகளு்டன 
இருபேவரகள்அ�ிக பநரம் உஙகலள விடடுப ேிொிந�ிருக்கத் 
ப�லவயில்லை.

• நீச்சலுல்ட ைறறும் துண்டு (தேொிய குளியல் த�ொடடி உள்ள 
ைருத்துவைலனக்குச் தசனறொல், ேிரசவ பவ�லனயினபேொது 
�ண்ணீொில் உஙகளுக்கு  ஆறு�ல் ப�லவபேடும்பேொது)

• புலகபே்டக் கருவி

ைறற ப�லவகலளப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர 
அல்ைது ைருத்துவைலன அலுவைொி்டம் பகடடுத் 
த�ொிநதுதகொள்ளவும்.
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உஙெள் பேிைசத்்தை வீடடி்�்ய 
்வத்துக்கொண்டால்
உஙகள் ைருத்துவச்சிகள் அவசரகொை உேகரணஙகள் உடே்ட, 
ப�லவபேடும் தேரும்ேொைொன உேகரணஙகலளக் தகொண்டு 
வருவொரகள். இந�ப ேடடியல் நீஙகள் �யொரொக லவத்�ிருக்க 
விரும்பும் சிை கூடு�ல் தேொருடகளுக்களுக்கொன வழிகொடடி. 
உஙகள் த�ொலைபேசி எண்களின ேடடியலைத் �யொரொக 
லவத்துக் தகொள்ளவும்.
• பு�ி�ொக சைலவ தசய்யபேட்ட ேலழய லகத்�றித் துணிகள் எ.

கொ. நிலறய துண்டுகள், ேடுக்லக விொிபபுகள் ைறறும் 
குழநல�க்கொன பேொரலவகள்.

• குழநல� ேிறக்கும் ேகு�ியில் விொிக்க ஒரு தேொிய ேிளொஸ்டிக் 
விொிபபு (தவள்லளயடிக்லகயில் ேயனேடுத்�பேடும் ஒருமுலற 
ேயனேடுத்தும் ேிளொஸ்டிக் விொிபபுகள்).

• ேிரசவ பவ�லனயின பேொது உஙகளுக்கு சிறறுண்டிகள் 
அத்து்டன உ�வியொக இருபேவரகளுக்குத் ப�லவபேடும்  
தேொருடகள்.

• ேழச்சொறு, கொரடியல் அல்ைது விலளயொடடுக்கொன ேொனஙகள் 
பேொனற வறடசி �விரக்கும் நீரச்சத்துக்கொன சிை புடடி 
ேொனஙகள்

• �லையலண ைறறும் தைத்ல�கள்
• அலறலய சூடுேண்ண ஒரு லகய்டக்க ைினதவபேமூடடி. 

குழந்தை பேி்பபேதைற்கு முன்...

இது உஙகள் மு�ல் குழநல�யொக இருந�ொல், இந� 
குடடி ெீவன உஙகள் வொழக்லகலயபய எபேடித் 
�லைகீழொகத் �ிருபேிபபேொ்ட முடியும் எனறு நீஙகள் 
ஆச்சொியபே்டப பேொகிறீரகள். பு�ிய குழநல�கள் 
உஙகளது பநரத்�ின தேரும் ேகு�ிலய எடுத்துக் 
தகொள்ளும் – உஙகளுக்கு ஏ�ொவது பநரம் ைீ�ி 
இருந�ொல், பசொரவின தேொருடடு உஙகளொல் 
பைறதகொண்டு இனனும் அ�ிகைொக எதுவும் தசய்ய 
முடியொது. இரடல்டக் குழநல�கள் எனறொல் 
உஙகளுக்கு இனனும் குலறவொகபவ பநரம் 
இருக்கும். ேிரசவத்துக்குப ேிறகு உஙகள் வொழக்லக 
சுைேைொன�ொக இருக்க உஙகளொல் முடிந�து 
எதுவொனொலும் அல� இபபேொப� தசய்து 
தகொள்ளுஙகள். நீஙகள்:

• உணலவச் சலைத்து உலறய லவத்துக் 
தகொள்ளுஙகள்

• ைளிலகப தேொருடகள் ைறறும் ேிற 
அத்�ியொவசியப தேொருடகலள (துபபுறவுத் 
�ிண்டுக (sanitary pads) லள ைறக்க பவண்்டொம்) 
வொஙகி பசைித்து லவத்துக் தகொள்ளுஙகள்

• குழநல�க்கொன பகபஸ்யூல் �யொர தசய்து 
தகொள்ளுஙகள் 

எல்ைொக் குழநல�களும் குழநல� பகபஸ்யூல் 
அல்ைது குழநல� இருக்லகயில்�ொன ேயணிக்க 
பவண்டும். நீஙகள் பகபஸ்யூலை அல்ைது 
இருக்லகலய வொ்டலகக்கு எடுத்துக் தகொள்ளைொம் 
அல்ைது விலைக்கு வொஙகிக் தகொள்ளைொம். 
பகபஸ்யூல் வொ்டலகக்குத் �ருவ�றகும், தேொருத்�ிக் 
தகொடுபே�றகுைொன பசலவகலளச் தசய்யும் 
நிறுவனஙகளின விவரஙகலள ைகபபேறு ேிொிவு 
உஙகளுக்குக் தகொடுக்கக்கூடும். குழநல� 
பகபஸ்யூல் ைறறும் குழநல�களுக்கொன கொர 
இருக்லககள் ேறறி பைை�ிக விவரஙகளுக்கு நியூ 
சவுத் பவல்ஸ் - பேொக்குவரத்ல� (Transport for 
NSW) 13 22 13 எனற எண்ணில் த�ொ்டரபு 
தகொள்ளவும் அல்ைது http://roadsafety.transport.
nsw.gov.au/stayingsafe/children/childcarseats/ 
எனற இலணய �ளத்துக்குச் தசல்ைவும்.

❖

உஙகள் லேயில் தேொருடகலள அடுக்கிலவத்து, 
ைருத்துவைலனக்குச் தசல்ை முனதனச்சொிக்லகயொகத் 
�யொரொக இருஙகள். வீடடிபைபய ேிரசவம் 
ந்டந�ொலும் லேயில் தேொருடகலள அடுக்கி 
லவத்�ிருஙகள் – நீஙகள் ைருத்துவைலனக்குச் 
தசல்ைபவண்டிய ஒரு ப�லவயும்  இருக்கைொம்.
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ேிரசவ பவ�லன 
ைறறும் 
ேிரசவத்துக்குத் 
�யொரொ�ல்

Getting ready for labour and birth 
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ேிரசவ பவ�லனயினபேொது முடிந� அளவு �ளரவொன நிலையில் 
இருபேது ே�றறத்ல�க் குலறத்து வலிலயக் குலறக்க 
உ�வுகிறது; உஙகள் கருபலே நனகு பவலை தசய்ய உ�வுகிறது; 
ைறறும் ஆறறலைச் பசைிக்க உ�வுகிறது (ைன அழுத்�ம் உஙகள் 
ஆறறலைச் தசைவழிக்கிறது!). ேிரசவ பவ�லனயினபேொது 
�ளரநிலையல்டய இரண்டு எளிய வழிமுலறகலளப 
ேயனேடுத்�ிக் கறறுக் தகொள்ளைொம்.

அடிபபே்ட தைளர்நி்� வழிமு்்ெள்
இ�ன மூைம் நனலை அல்டவ�றகு நீஙகள் கருத்�ொித்�ிருக்க 
பவண்டுதைனற ப�லவயில்லை. இது உஙகள் வொழக்லகயில் 
எந� சையத்�ிலும் ைன அழுத்�த்ல�ச் சைொளிக்க உ�வும் (ைறறும் 
நீஙகள் தூஙக உ�வும்). இந� வழிமுலறலய வீடடில் ஒரு 
நொலளக்கு ஒனறு அல்ைது இரண்டு முலற, முடிந�ொல் குலறந� 
ேடசம் 10 நிைி்டஙகளுக்கு ேயிறசி தசய்யவும். உஙகள் 
வொழக்லகத் துலண அல்ைது ேிற ஆ�ரவு நேரும் இந� 
வழிமுலறலயப புொிநதுதகொண்்டொல் நல்ைது.

இருபே�றகு ஒரு வச�ியொன நிலைலயக் கண்்டறிநது 
தகொள்ளுஙகள் – உடகொரநது தகொள்ளுஙகள் அல்ைது 
ேக்கவொடடில் ேடுத்துக் தகொள்ளுஙகள். உஙகள் உ்டலிலுள்ள 
அலனத்து வலளவுதநளிவுகளுக்கும் ஆ�ரவொகத் 
�லையலணகலளப ேயனேடுத்துஙகள். நீஙகள் விரும்ேினொல், 
ைனல� அலை�ிபேடுத்தும் இலசலயக் பகளுஙகள். 

உஙகள் வைது லகலய இறுக மூடிக் தகொள்ளுஙகள். உஙகள் 
ப�ொள் வலரக்கும் லகத் �லசகலள இறுக்கிக் தகொள்ளுஙகள். 
இபபேொது இந� இறுக்கத்ல� விடுஙகள். இறுக்கத்ல� 
விடும்பேொது ஒரு நீண்்ட, தேருமூச்சொக சுவொசக்கொறலற 
தவளிபயறறிக் தகொண்ப்ட உ்டலைத் �ளரவொக்குஙகள். உஙகள் 

தைளர்நி்� மற்றும் சுவாசம் கு்ித்தை விழிபபுணர்வு

லகலயத் �ளர விடுஙகள். எவவொறு சுவொசம் உஙகலள 
�ளரவொக்க உ�வுகிறது எனேல�க் கவனியுஙகள். ஒவதவொரு 
தவளிமூச்சுக்கும் உ்டலை பைலும் �ளரவொக்குஙகள்.

ேினவரும் உ்டலுறுபபுகளொல் இல�த் �ிரும்ேத் �ிரும்ேச் 
தசய்யவும்.
• இ்டது லக ைறறும் கரம்
• வைது ேொ�ம் ைறறும் கொல்
• இ்டது ேொ�ம் ைறறும் இ்டது கொல்

உஙகள் ப�ொள்கலள உஙகள் கொதுகலள பநொக்கி உயரத்துஙகள். 
அது உஙகலள எவவளவு இறுக்கத்துக்குள்ளொக்குகிறது எனேல� 
உணருஙகள் – இபபேொது மூச்லச தவளிபய விடும்பேொது உஙகள் 
ப�ொள்கலளத் �ளரவொக்குஙகள்.

உஙகள் ேிறபபுறுபபு ைறறும் ஆசனவொலயச் சுறறியுள்ள 
�லசகலள (இந� �லசகள் உஙகள் இடுபபுத் �ளத்�ின ஒரு 
ேகு�ியொகும்) இறுக்குஙகள். உஙகள் இரு ேிட்டஙகலள ஒனறொகச் 
பசரத்து இறுக்குஙகள். அ�ன ேின மூச்லச தவளிபய விடும்பேொது 
�ளர விடடுவிடுஙகள்.

உஙகள் முகம் ைறறும் உச்சந�லை �லசகலள இறுக்கிக் 
தகொண்டு, உஙகள் �ொல்டலய இறுக லவத்துக்தகொண்டு, 
முகத்ல�ச் சுளியுஙகள். இபபேொது மூச்லச தவளிபய விடடுத் 
�ளரவொக இருஙகள். இறுக்கைொக �லசக்கும், �ளரவொன 
�லசக்கும் உள்ள பவறுேொடல்ட நீஙகள் அறிந� ேின நீஙகள் 
உஙகள் �லசகலள இறுக்கொைல், இந� வழிமுலறகலளப 
ேினேறறைொம். உஙகள் முகம் (�ொல்ட உடே்ட), லககள் ைறறும் 
கொல்கள், ேிட்டஙகள் ைறறும் இடுபேிலிருநது -உஙகள் உ்டலின 
எல்ைொ �லசகளிலிருநதும் இறுக்கத்ல� தவளிபயறறுஙகள். 
ைிகவும் �ளரவொன நிலையியிருநது முழுலையொக ஓய்தவடுஙகள்.

இருபே�றகு வச�ியொன ஒரு நிலைலயக் கண்டுதகொள்ளுஙகள்
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சுவாச விழிபபுணர்வுக்ொ� வழிமு்்ெள்
ே�றறம் அல்ைது ைன அழுத்�ம் தகொண்டிருந�ொல், ைக்கள் 
தேரும்ேொலும் அடிக்கடி, விலரவொன, ஆழைறற மூச்சு விடுவர. 
அ�றகு எ�ிரைலறயொக – நீண்்ட தைதுவொக இழுத்து விடும் மூச்சு 
– உஙகலள அலை�ியொகவும் இனனும் நிம்ை�ியொய் இருக்கவும் 
உ�விபுொியும்.

ேிரசவ பவ�லனயில் நீஙகள் சுவொசிக்கும் முலறலயக் கவனத்�ில் 
தகொள்வதும் ைறறும் சுவொசத்�ின பவகத்ல�க் குலறபேதும் 
ேினவருவனவறறுக்கு உ�விபுொியும்:
• உ்டல் இறுக்கத்ல�க் குலறத்து, உஙகள் உ்டலைத் �ளரவொக 

லவத்துக்தகொள்ள உ�வும்
• ஒவதவொரு முலற கருபலே சுருஙகி விொியும்பேொதும் அல� 

சைொளிக்கும் வி�த்�ில் உ்டலை இறுக்கிக் தகொள்வ�றகுப 
ே�ிைொக, சுருக்க விொிவுகளுக்கு இலசவொக உ்டலை 
லவத்துக்தகொள்ள உ�வும்.   

• கருபலே வொய் முழுவதுைொகத் �ிறபே�றகு முன, ேிரசவ 
பவ�லனயின மு�ல் கட்டத்�ின முடிவில் முக்கித் 
�ள்ளுவ�றகொன பவடலகலய எ�ிரத்துப பேொரொ்ட உஙகளுக்கு 
உ�வும் அ�னொல் (நீஙகள் சொியொன சையத்�ில் 
முக்கித்�ள்ளுவ�றகு உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர 
உஙகளுக்கு வழிகொடடுவர.)                                             

• ேிரசவ பவ�லனயின பேொது குழநல�க்குப ேிரொணவொயு 
அ�ிகம் கில்டக்க உ�வும்

• ’குத்�ல் உணரவு’கலள ஏறேடுத்தும் விலரவொன, 
பைபைொட்டைொன சுவொசத்ல� (லஹேரதவனடிபைஷன) �டுக்க 
உ�வும்.

சுவாசமு்் விழிபபுணர்்வப பேயிற்சி 
கசய்தைல்
உஙகளுக்கு வச�ியொக இருக்கும் வலகயில் தைதுவொகவும், 
ஆழைொகவும் மூச்சு வி்ட முயறசி தசய்யுஙகள்

நீஙகள் மூச்சு தவளியிடும்பேொது, உஙகள் உ்டலில் இருக்கும் எந� 
இறுக்கத்ல�யும், உஙகள் நுலரயீரலிலிருநது கொறலறயும் உஙகள் 
உ்டலைவிடடு தவளிபயறற முயலுஙகள். நீஙகள் இல�ச் 
தசய்யும்பேொது த�ொ்டரந� சத்�த்ல� எழுபேிக் தகொண்ப்டொ, 
தேருமூச்சு விடடுக் தகொண்ப்டொ அல்ைது ஒரு முனகல் 
சத்�த்ப�ொப்டொ (‘ஆ...’ அல்ைது ‘ம்...’) இல�ச் தசய்�ொல் 
உ�வியொக இருக்கும்.

பேிைசவத்துக்ொ� நி்�ெ்ளப பேயிற்சி 
கசய்தைல்
ேிரசவத்�ில் நீஙகள் இருக்கும் நிலைகலள 
ைொறறிக்தகொள்வ�ினொல் உஙகள் கருபலே சுருஙகி விொி�லையும், 
வலிலயயும் உண்லையிபைபய உஙகளொல் சைொளிக்க இயலும். 
ஆனொல் இந� நிலைகளில் சிைவறறில் உஙகளுக்குப ேொிச்சயம் 
இல்லைதயனறொல் (கு�ிகொலில் அைர�ல், அல்ைது லககள் ைறறும் 
முழஙகொல்களில் ைண்டியிடடு  உ்டலை முனனும் ேினனும் 
ஆடடு�ல் பேொனறலவ) இவறலற கரபேகொைத்�ில் ேயிறசி 
தசய்வது நல்ைது.

நீடசிப பேயிற்சிெள்
நீடசிப ேயிறசிகள் ேிரசவத்�ின பேொது நீஙகள் ைிகவும் 
அதசௌகொியைொய் இல்ைொ�ேடி, தவவபவறு நிலைகளில் 
�ொக்குபேிடித்துக்தகொண்டு அபேடிபய இருக்கவும்,  பசொரவொன 
�லசகலளத் �ளரவொக்கவும் ைறறும் உஙகள் உ்டலை இளக்கைொக 
லவத்�ிருக்கவும் உ�வும்.

நீடசிப ேயிறசிகள் கரபேத்�ின பேொது நீஙகள் எவபவலளயிலும் 
தசய்யைொம். ஒவதவொரு நீடசிலயச் தசய்யும்பேொதும் உஙகளொல் 
முடிந�வலர �ொக்குபேிடித்துக் தகொண்டிருக்கைொம் (சிை 
வினொடிகள் இருந�ொல் ைடடும் பேொதும்). ஒரு  நீடசிப ேயிறசியின 
நிலையில் ஒரு நிைி்டம் வலர �ொக்குபேிடிக்கும் அளவிறகு 
ேடிபேடியொக பநரத்ல� அ�ிகொியுஙகள்.

கெண்்டக்ொல் தை்ச நீடசிப பேயிற்சி
சுவலரப ேொரத்�ேடி, உஙகள் கொல்கள் அஙகிருநது சுைொர 30 
தச.ைீ தூரத்�ில் இருக்குைொறு நிறகவும். உஙகள் உ்டலின 
பைறேகு�ிலய முனபனொக்கிச் சொய்த்து, உஙகள் எல்டலய 
உஙகள் லககளில் ஏறறி, சுவலரத் த�ொடடுக் தகொண்டிருக்குைொறு 
உஙகள் கரஙகலள நீட்டவும். உஙகள் முன முழஙகொலை 
வலளத்து, உஙகள் ேின கு�ிகொலை �லரலய பநொக்கி அழுத்�ி, 
உஙகளுக்கு சுைொர ஒரு ைீட்டருக்குப ேினனொல் ஒரு கொலை 
லவக்கவும். உஙகள் எல்டலய உஙகள் லககளின ைீதும், 
முனகொல் ைீதும் லவத்துக்தகொள்ளவும். ேினகொலின 
சல�பேகு�ியில் ஒரு நீடசிலய இபபேொது நீஙகள் உணர 
பவண்டும். அந� நிலையில் இருநது தகொண்ப்ட மூச்லச 
தவளிவி்டவும். இல� அடுத்� கொலிலும் �ிரும்ேச் தசய்யவும்.

்தைாள்பேட்ட சுழற்சி
இல� நீஙகள் நினறுதகொண்ப்டொ அல்ைது வச�ியொக ஒரு 
நொறகொலியில் அைரநது தகொண்ப்டொ தசய்யைொம். உஙகள் 
விரல்கலள ஒவதவொரு ப�ொள்ேடல்டயின ைீதும் 
லவத்துக்தகொண்டு உஙகள் முழஙலககலளப ேினபுறைொகச் 
சுழறறவும். ப�ொள்ேடல்டகள் ைறறும் பைல் முதுகில் உள்ள 
இறுக்கத்ல� தைனலையொக்க, உஙகள் லககலள �லைக்கு பைல் 
நீட்டவும். இது விைொ   எலும்புக்கூடடுக்கு அடியில் உள்ள 
அழுத்�த்ல�க் குலறக்கவும் உ�வுகிறது.

சுொதைாை எசசாிக்்ெ! 
உஙெள் பேிைசவ ்வதை்� உஙெள் 
குழந்தைக்கு அவசியம்.

மூச்சுவி்ட நுலரயீரலைத் �யொர தசய்வ�ில் ேிரசவ 
பவ�லன ைறறும் பயொனி வழி ேிரசவம் ஆகிய 
இரண்டும் குழநல�களுக்கு உ�வுகினறன.  
உஙகள் குழநல� �னனுல்டய மு�ல் சுவொசத்ல�த் 
த�ொ்டஙக கருபலே சுருஙகு�ல் உ�வும்.
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ேிரசவ பவ�லன 
ைறறும் குழநல� 
ேிறபபு

Labour and birth
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ஒவதவொரு ேிரசவ பவ�லனயும், குழநல� ேிறபபும் 
வித்�ியொசைொனது. அத்து்டன அது எபபேொது த�ொ்டஙகுகிறது, 
எவவளவு பநரம் எடுக்கிறது எனேல�ப தேொறுத்து அது 
பவறுேடுகிறது. உஙகள் ேிரசவ பவ�லன ைறறும் குழநல� 
ேிறபலேப ேறறியும் ைறறும் நீஙகளும், உஙகள் வொழக்லகத் 
துலணயும் எவவொறு அ�றகுத் �யொர தசய்துதகொள்ள முடியும் 
எனேல�ப ேறறியும் உஙகளுக்கு எழும் எந�க் பகள்விகளுக்கும் 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர ே�ிைளிக்கக்கூடும். 
ேிரசவ பவ�லனயில் மூனறு முக்கிய நிலைகள் உள்ளன. 
ஒவதவொரு நிலைக்கும் ஆகும் பநரம் தேண்ணுக்குப தேண் 
பவறுேடும். ஒவதவொருவரும் வித்�ியொசைொனவரகள்.

நீஙகள் ேிரசவிக்கப பேொகிறீரகள் எனேது உஙகளுக்கு எபேடித் 
த�ொியும்? ேிரசவ பவ�லன த�ொ்டஙகும்பேொது, தேரும்ேொைொன 
தேண்களுக்குக் கீழக்கொணும் ஒனறு அல்ைது அ�றகு பைறேட்ட 
அறிகுறிகள் உண்்டொகும்:
• கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்
• பயொனிக் கசிவு 
• ேனிக்கு்டம் உல்ட�ல்

முதைல் நி்�

ேிரசவ பவ�லனயின மு�ல் நிலையின ஆரம்ேக் கட்டத்�ில், 
உஙகள் கருபலேயின வொய்ப ேகு�ிலய குறுகிய�ொகவும், 
தைல்லிய�ொகவும் ஆக்குவ�றகொக கருபலே பவலை தசய்கிறது. 
உஙகள் மு�ல் ேிரசவ பவ�லனயினபேொது, இந� கருபலேவொய்ச் 
சுருக்கமும், தைலி�லும் உஙகலள அ�ிகச் பசொரவல்டயச் 
தசய்கிறது. ஆகபவ உஙகளொல் முடிந� அளவு ஓய்தவடுபேது 
முக்கியைொகும். இந� நிகழவு ஒரு சிை நொடகள் வலர நீடிக்கும்.

இந� மு�ல் நிலை ந்டநதுதகொண்டிருக்கும்பேொது, உஙகள் 
கருபலே வொலயத் (கரபேபலேயின கழுத்துப ேகு�ி) 
�ிறபே�றகொகக்  கருபலே சுருஙக ஆரம்ேிக்கிறது. குழநல� 
தவளிவருவ�றகுப பேொதுைொன அளவு கருபலேவொய் சுைொர 10 
தச.ைீ. �ிறக்கும் வலர இந� சுருஙகிவிொி�ல்கள் த�ொ்டரநது 
ந்டநது தகொண்டிருக்கினறன.

எவ்வளவு ொ�ம் இது நீடிக்கும்?
மு�ல் குழநல�க்குச் சரொசொியொக, இந� மு�ல் நிலை 10 மு�ல் 14 
ைணி பநரம் வலரயும், இரண்்டொவது குழநல�க்கு சுைொர எடடு 
ைணி பநரமும் நீடிக்கும். 

மு�ல் நிலையின பேொது குழநல�யின 
இருபபு நிலை

ேனிக்கு்டம் 
இனனும் 
உல்டயவில்லை

கரபேபலேயின 
கழுத்துப ேகு�ி 
விொிநது �ிறந�ிருக்கும்
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ெருப்பே சுருஙெிவிாிதைல்ெள்
கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்கலளப தேண்கள் விவொிக்கும் முலறயும், 
இல�ப ேறறிய அவரகளது அனுேவமும் தவவபவறொனலவ. 
ேினவருவது பேொனற உணரவுகள் அவரகளுக்கு இருக்கக்கூடும்:
• ைொ�விைக்கினபேொது இருபேல�ப பேொை அடிவயிறறில் 

ஏறேடும் �லசபேிடிபபு
• த�ொ்டரந�, ைந�ைொன கீழ முதுகுவலி
• உள் த�ொல்டயில் ஆரம்ேித்து கொல்களின கீழொக 

ஊடுருவக்கூடிய வலி.

ஆரம்ேத்�ில் இந� கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்கள் குறுகிய�ொக 
இருக்கும் ைறறும் இல்டதவளி அ�ிகைொன�ொகவும் இருக்கக் 
கூடும் -  சிை பநரஙகளில் அலவ 30 நிைி்டஙகள் வலர நீடிக்கும். 
ஆனொல் பேொகபபேொக அலவ நீண்டும், வலுவொகவும் ைறறும் 
இல்டதவளி குலறநதும் கொணபேடும்.

கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்களுக்கு இல்டபேட்ட பநரம் 
ேடிபேடியொகக் குலறநது,  வலி அ�ிகொிக்கும் ைறறும் அ�ிக பநரம் 
நீடிக்கும். சுைொர ஒரு நிைி்ட பநரத்துக்கு நீடிக்கும் 
சுருஙகிவிொி�ல்கள் பவகைொக கூடிக்தகொண்ப்ட பேொய்  – 
கிட்டத்�ட்ட ஒவதவொரு இரண்டு அல்ைது மூனறு நிைி்டஙகளுக்கு 
ஒரு முலற நல்டதேறும்.

கருபலே சுருஙகிவிொி�ல் வலுவொன�ொகவும், இல்டதவளி 
தநருக்கைொகவும் ஆகும்பேொது, நீஙகள் ே�றறைொகக் 
கொணபே்டைொம் அல்ைது கடடுபேொடல்ட இழநதும் பேொகைொம். 
கருபலே சுருஙகிவிொி�லுக்கு  ஆழந� மூச்சு விடு�ல் உஙகளுக்கு 
உ�வியொக இருக்கும். அ�னேின தவளிச் சுவொசத்�ில் கவனம் 
தசலுத்�ி, சீரொக மூச்சு வி்டவும்.  தேருமூச்சு விடு�ல், முனகு�ல் 
அல்ைது சீரொக சப�த்ல� எழுபபு�ல் ஆகியலவ உ�விகரைொக 
இருக்கைொம். ஒவதவொரு முலற கருபலே சுருஙகிவிொி�லின 
பேொதும் அ�ன ைீது கவனம் தசலுத்�வும்.   சுருஙகிவிொி�ல் 
நிறகும்பேொது, ஒரு ஆழந� மூச்சு எடுத்து, பவகைொக மூச்ச்லச 
தவளிபயறறவும். இது சுருஙகிவிொி�ல்களுக்கில்டபய உஙகலள 
ஆசுவொசபேடுத்�ிக்தகொள்ள உ�வுகிறது. நீஙகள் இருக்கும் 
நிலைகலள ைொறறிக்தகொண்டு  இருபே�றகு வச�ியொன நிலைலய 
நீஙகள் கண்டுதகொள்ள உ�வியொக இருக்கும் என ேை தேண்கள் 
தசொல்கிறொரகள் (கருபலே சுருஙகிவிொி�லினபேொது எ�ன 
ைீ�ொவது சொய்நது தகொள்ளல் ைறறும் உஙகள் இடுபலே 
ேக்கவொடடில் அலசத்�ல் அல்ைது லககலளயும் கொல் 
முடடிகலளயும் �லரயில் ஊனறிக்தகொண்டு உ்டலை முனனும் 
ேினனும் ஆடடு�ல் ஆகியவறலற இது குறிக்கும்). கருபலே 
சுருஙகிவிொியும்பேொது ேிரசவ வலிலயச் சுைேைொக்க த�ொடடிக் 
குளியல் அல்ைது நீரத்�ொலரக் குளியலும் உண்லையிபைபய 
உ�விகரைொக இருக்கக்கூடும் ைறறும் உஙகள் கடடுபேொடல்ட 
இழக்கொைல் இருக்கவும் உஙகளுக்கு உ�வி புொியும். நீஙகள் 
ேிரசவ பவ�லனயில் இருக்கும்பேொது உஙகள் ைருத்துவச்சி 
ேல்பவறு விஷயஙகளில் பயொசலன �நது உஙகளுக்கு 
உ�விபுொிவொர. ஆனொல் எபேடி நகரவது ைறறும் மூச்சு விடுவது 
எனே�ில் எனன தசய்வது எனறு உஙகள் உ்டல் உஙகளுக்குச் 
தசொல்லும் எனேல� நீஙகள் நிலனவு தகொள்ளல் நல்ைது,

உஙெள் சுவாச விழிபபுணர்வு 
யுக்தைி்ய நி்�வுபேடுத்தைிக் 
கொள்ளுஙெள்!

ேிரசவ பவ�லனயின மு�ல் ேகு�ியில் உஙகளுக்கு 
கருபலே சுருஙகிவிொி�ல் சீக்கிரைொகபவ 
த�ொ்டஙகிவிட்டொல்,  சொ�ொரணைொன சுவொசத்து 
ஆசுவொசபேடுத்�ிக்தகொள்ள முயலுஙகள். இந� 
ஆரம்ே நிலையில் கருபலேச் சுருஙகிவிொி�லைப 
ேறறி கவலைபே்டொைல் இருபேது ைிகவும் நல்ைது. 
அத்து்டன கூடுைொனவலர உஙகள் வழக்கைொன 
ேணிகளில் ஈடுேடடுக் தகொண்டும், அஙகுைிஙகும் 
ந்டநதுதகொண்டும் இருக்கவும்.

கருபலே சுருஙகிவிொி�லின மு�ல் நிலையினபேொது, 
சொ�ொரணைொக மூச்சு விடடு 
ஆசுவொசபேடுத்�ிக்தகொள்வது கடினைொக இருந�ொல், 
முடிந�வலர ஆழைொகவும், தைதுவொகவும் த�ொ்டரநது 
மூச்சு விடுஙகள். கருபலே சுருஙகிவிொி�ல் 
வலுவொன�ொக ஆகும்பேொது உஙகள் சுவொசம் சிறிது 
பவகைொக இருக்கும். ஆயினும் உஙகள் சுவொசத்�ின 
பவகத்ல�க் குலறத்து சொ�ொரணைொகபவொ அல்ைது 
சறறு தைதுவொகபவொ சுவொசிக்க முயறசி தசய்யுஙகள்.

ஒவதவொரு கருபலே சுருஙகிவிொி�லின 
ஆரம்ேத்�ிலும், முடிவிலும் ஒரு ஆழைொன மூச்லச 
உள்ளுக்கிழுத்து, ேின தவளிபய விடுஙகள் (ஒரு 
உரத்� தேருமூச்சு பேொனறது), அத்து்டன நீஙகள் 
மூச்லச தவளிபய விடும்பேொது உஙகள் 
ப�ொள்கலளத் �ளர விடுஙகள். இது உஙகள் உ்டலை 
அலை�ிபேடுத்�பவண்டும் எனேல� உஙகளுக்கு 
நிலனவூட்ட உ�விபுொியும்.

ஒவதவொரு கருபலே  சுருஙகிவிொி�லுக்குப ேிறகும் 
உ்டனடியொக சொ�ொரண சுவொசத்துக்குத் �ிரும்ே 
பவண்டுதைனேல� நிலனவில் லவத்துக் 
தகொள்ளுஙகள்.
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்யா�ிக் ெசிவு
நீஙகள் சிறிது இரத்�ம் ப�ொய்ந� பகொலழலய தவளிபயறறைொம். 
இது�ொன கருபலே வொலய மூடிக்தகொண்டிருந� அல்டபேொகும். 
உஙகள் கருபலே வொய் விொிவல்டய ஆரம்ேிக்கிறது எனேப�  
இ�ன தேொருளொகும். கருபலே சுருஙகிவிொி�ல் ஆரம்ேிபே�றகு 
சிை ைணி பநரஙகள் அல்ைது நொடகளுக்கு முன இந� இரத்�ம் 
ப�ொய்ந� பகொலழ தவளிவரைொம்.

பே�ிக்குடம் உ்டதைல்
‘ேனிக்கு்டம் உல்ட�ல்’ எனே�றகு உஙகள் குழநல�லயக் 
தகொண்டிருக்கும் கு்டம் அல்ைது ேனிக்கு்டப லே உல்ட�ல் 
அல்ைது விலசயு்டன தவளிபயறு�ல் எனறு தேொருள். தவளிபய 
வரும் �ிரவைொனது, உஙகள் குழநல� உஙகளுக்குள் 
வளரும்பேொது அல�ச் சுறறியிருநது  ேொதுகொத்து வரும் ேனிக்கு்ட 
நீரொகும். அந� �ிரவம் தேொதுவொக த�ளிவொக இருக்கும். அது 
ைஞ்சள் அல்ைது லவக்பகொல் நிறத்�ிலும் இருக்கைொம். அது 
ேச்லச அல்ைது சிவபபு நிறத்�ில் இருந�ொல் ேிரச்சிலன ஏதும் 
இருக்கைொம். எந� நிறைொக இருந�ொலும் நீஙகள் �ிண்டு ஒனலற 
அணிநதுதகொண்டு, உஙகள் ைருத்துவச்சிலயபயொ, ைகபபேறு 
ேிொிலவபயொ அல்ைது ைருத்துவலரபயொ த�ொலைபேசியில் 
அலழக்கவும். ஏதனனறொல் நீஙகள் உஙகள் ேிறபபு 
லையத்துக்பகொ அல்ைது ைருத்துவைலனக்பகொ தேரும்ேொலும் 
தசல்ைபவண்டிய�ிருக்கும். அஙபக அவரகள் உஙகலளயும், 
உஙகள் குழநல�லயயும் ைறறும் உஙகள் குழநல�யின 
நிலைலயயும் பசொ�ித்துப ேொரபேொரகள்.

உஙகள் ேனிக்கு்டம் உல்டநது, 24  ைணி பநரத்துக்குப ேிறகும் 
உஙகளுக்கு ஒழுஙகொன கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்கள் 
இல்ைொ�ிருந�ொல் உஙகள் ேிரசவ பவ�லனலயத் தூண்டிவி்ட 
பவண்டியிருக்கைொம். இல�ப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவர உஙகளி்டம் பேசுவொர.

உஙெள் வாழக்்ெத்  து்ண்யா அல்�து 
ஆதைைவு தைரும் நபே்ைா எவ்வாறு உஙெளுக்கு 
உதைவி புாிய முடியும்
ேிரசவ பவ�லனலய  ைிகவும் தசௌகொியைொக்க உஙகள் 
வொழக்லகத் துலணபயொ அல்ைது ஆ�ரவு நேபரொ நிலறய 
கொொியஙகலளச் தசய்ய முடியும். ஆனொல் அவரகளும் இ�றகுத் 
�யொரொக இருக்க பவண்டும் எனேல� ைறக்க பவண்்டொம். 
குழநல� ேிறபேில் சம்ேந�பேட்ட கொொியஙகள் எனதனனன 
எனேல� அவரகள் புொிநது தகொண்டிருக்கிறொரகளொ எனேல� 
உறு�ிபேடுத்�ிக் தகொள்ளுஙகள். ேிறபபுத் �ிட்டத்ல�ப ேறறியும் 
ைறறும் ேிரசவ பவ�லனயில் அவரகள் உஙகளுக்கு எவவொறு 
உ�வி்ட முடியும் எனேல�ப ேறறியும் அவரகளி்டம் பேசுஙகள்.

அவரகள்:
• உஙகளு்டன இருநது பேச்சுத் துலணயொக இருக்கைொம்.  

(ஒனறுக்கு பைறேட்ட ஆ�ரவு நேர இருபேது நல்ைது. ஒருவர 
உஙகளு்டன இருக்கும்பேொது, ைறதறொருவருக்கு ஓய்வு 
கில்டக்கும்.)

• உஙகள் லககலளப ேிடித்துக் தகொண்டு, உஙகளு்டன பேச்சுக் 
தகொடுத்து, உறசொகமூடடி, ைறறும் வலி சொியொகிவிடும் எனறு 
தசொல்லி உஙகளுக்கு ஆறு�ைளிக்கைொம். 

• உஙகளுக்குத்  �ண்ணீரும் ேனிக்கடடியும் தகொண்டுவரைொம்
• ஆசுவொச உத்�ிகலளப ேயனேடுத்� நிலனவுேடுத்�ைொம்
• உஙகளுக்கு ைசொஜ் தசய்யைொம்
• உஙகள் உ்டல்நிலைகலள ைொறறிக்தகொள்ள  உ�வைொம்
• உஙகளுக்கு ப�லவபேட்டொல், ைருத்துவைலன ஊழியொின 

கவனத்ல� ஈரக்க உ�வைொம்
• எந� சிகிச்லசலய பைறதகொள்வது எனேது ேறறிய முடிவுகள் 

எடுபே�ில் உ�வைொம்.

இருபேினும், சிை தேண்களுக்கு ேிரசவ பவ�லன கடுலையொக 
இருக்கும்பேொது �ஙகலள யொரும் த�ொடுவ�ிபைொ அல்ைது 
பேசுவ�ிபைொ விருபேைிருக்கொது. அது எல்ைொம் சொி�ொன. 
உஙகளுக்கு ஆ�ரவு இருக்கிறது எனற எண்ணமும்,ேிரசவ 
பவ�லனயில் ேயபே்டொைல் இருபேதும் முக்கியைொகும். கருபலே 
சுருஙகிவிொி�லினபேொது ஏறேடும் வலிலயச் சைொளிக்கத் 
ப�லவபேடும் �ிறலன உஙகள் உ்டல் தேற  அது உ�வுகிறது.  
ஒவதவொரு முலற கருபலே சுருஙகிவிொி�லிலும் நீஙகள் கவனம் 
தசலுத்தும்பேொது உஙகள் ைனதைல்ைொம் உஙகள் உ்டல் ைீப� 
இருபே�ொக நீஙகள் நிலனக்கக்கூடும், ஆனொல் நீஙகள் ேிரசவ 
பவ�லனயில் இருக்கும்பேொது உஙகளி்டம் ஆ�ரவொக 
இருபேவரகளி்டைிருநது வரும் ஊக்க வொரத்ல�கள் 
முக்கியைொனலவயொகும்.
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நான் உட�டியாய் 
மருத்துவம்�க்குச கசல்� 
்வண்டுமா?

ே�றறபே்ட பவண்்டொம். உஙகள் ைருத்துவச்சிலயபயொ 
அல்ைது ைருத்துவலரபயொ அலழத்து உஙகள் 
கருபலே  சுருஙகிவிொி�ல்கலளப  ேறறியும், நீஙகள் 
எவவொறு இருக்கிறீரகள் எனேல�ப ேறறியும் 
பேசுஙகள். உஙகள் ேனிக்கு்டம் உல்டந�ொல் அல�த் 
த�ொிவிபேல� உறு�ிபேடுத்�ிக் தகொள்ளுஙகள்.  கீழ 
வரும் சூழநிலைகளில் நீஙகள் இருந�ொல், சிை 
நொடகளுக்கு முயறசி தசய்து வீடடில் ஓய்வு எடுபேது 
தேொதுவொக ைிகவும் நல்ைது: 

• ேிரசவ பவ�லனயின ஆரம்ேக் கட்டத்�ில் 
இருந�ொல்

• வச�ியொக இருபே�ொக உணரந�ொல்
• ஆபரொக்கியைொன, இயல்ேொன கரபேம் 

�ொித்�ிருந�ொல்.

இந�ச் சையத்�ில், ேினவரும் ந்டவடிக்லககள் 
உ�விகரைொக இருக்கும்: 

• கருபலே சுருக்கவிொி�ல்களுக்கு இல்டயில் 
அஙகுைிஙகும் ந்டத்�ல் 

• வீடடுக் கொொியஙகலளத் த�ொ்டரநது தசய்�ல் 
(எளி�ொன கொொியஙகள் – கனைொன தேொருடகலளத் 
தூக்கக்கூ்டொது)

• நீரத்�ொலரக் குளியல் அல்ைது த�ொடடிக் குளியல்.

சொ�ொரணைொகச் சொபேிடுவப�ொ அல்ைது ேொனஙகலள 
அருநதுவப�ொ ேரவொயில்லை. உ்டலில் நீரச் சத்து 
இருபேது முக்கியம். ஆகபவ த�ொ்டரநது 
ேொனஙகலள அருநதுஙகள்.

உஙகள் கரபே கொைத்�ின பேொது, நீஙகள் எபபேொது 
ைருத்துவைலனக்குச் தசல்ைபவண்டும், பநரம் 
வரும்பேொது யொலரத் த�ொ்டரபுதகொள்ள பவண்டும் 
எனேல�ப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவர உஙகளி்டம் கைநதுலரயொடியிருபேொர.

தேொதுவொகப ேினவரும் நிகழவுகளுக்குப ேின 
நீஙகள் உஙகள் ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர அல்ைது 
ைகபபேறு ேிொிலவ அலழத்து, ைருத்துவைலனக்குச் 
தசல்ை பவண்டிய�ிருக்கும்:

• பயொனியிலிருநது அ்டரத்�ியொன இரத்�ம் 
ப�ொய்ந� �ிரவம் தவளிபயறினொல்

• நீரத்� �ிரவம் பீறிடப்டொ அல்ைது 
துளித்துளியொகபவொ தவளிபயறினொல் (இது 
ேனிக்கு்ட நீரொக இருக்கைொம்)

• வலிகள் இனனும் அ�ிகைொகத் த�ொ்டரநது 
வருவ�ொக இருந�ொல்

• உஙகளுக்பகொ அல்ைது உஙகள் வொழக்லகத் 
துலணக்பகொ ஏ�ொவது கவலைகள் இருந�ொல்.

நீஙகள் ைருத்துவைலனக்குப புறபேடுவ�றகு முன 
ைருத்துவச்சிக்பகொ, ைருத்துவருக்பகொ அல்ைது 
ைகபபேறு ேிொிவுக்பகொ நீஙகள் 
வநதுதகொண்டிருக்கிறீரகள் எனேல�த் 
த�ொிவியுஙகள். உஙகளுக்கு ஒரு ஆ�ரவு நேர 
இருநது, அவரகள் ஏறகனபவ உஙகளு்டன 
இல்ைொவிட்டொல், அவரகலளக் கூபேி்ட ைறக்க 
பவண்்டொம். 

நான் மருத்துவம்�க்குச கசன்்வுடன் என்� 
நடக்கும்?
இது ைருத்துவைலனலயப தேொறுத்��ொகும், ஆனொல் தேொதுவொக 
ைருத்துவச்சி:
• உஙகளுல்டலய ைணிக்கடடில் அல்டயொளக் கொபபு ஒனலற 

அணிவிபேொர
• உஙகளுக்கு எனன ந்டநதுதகொண்டிருக்கிறது எனறு 

தசொல்லுவொர
• உஙகள் உ்டல் தவபேநிலை, நொடித்துடிபபு ைறறும் இரத்� 

அழுத்�ம் இவறலறச் பசொ�ிபேொர.
• உஙகள் அடிவயிறலறத் �்டவிபேொரத்து குழநல�யின 

நிலைலய பசொ�ிபேொர
• குழநல�யின இ�யத்துடிபலே அளந�ிடுவொர
• உஙகள் கருபலே சுருஙகிவிொி�லின பநரத்ல�க் கணக்கிடுவொர
• உஙகள் சிறுநீலரப ேொிபசொ�லன தசய்�ிடுவொர
• (நீஙகள் ேிரசவ பவ�லனயில் இருபே�ொக ைருத்துவச்சி 

நிலனத்�ொல்) உஙகள் கருபலே வொய் எவவளவு 
�ிறந�ிருக்கிறது ைறறும் குழநல�யின நிலைலய பசொ�ிபேது 
பேொனறவறலறப ேொரபே�றகொகச் சிை பவலள உள் 
ேொிபசொ�லன தசய்�ிடுவொர. 

உஙகள் ைருத்துவச்சி த�ொ்டரநது உஙகள் முனபனறறத்ல�யும், 
மு�ல் கட்டத்�ில் பநரொபநரத்துக்கு உஙகள் குழநல�யின 
நிலைலைலயயும் த�ொ்டரநது பசொ�ிபேொர. தவபேப தேொ�ிகலள 
முதுகில் அல்ைது வயிறறில் லவத்துக்தகொண்டும், முதுகுத் 
ப�ய்பபு ஒனலற லவத்துக்தகொண்டும், தவநநீரக் குளியல் 
அல்ைது குளியல் த�ொடடி/ஸ்ேொ/குழநல� ேிறபபுத் த�ொடடி 
பேொனறவறலறப ேயனேடுத்�ியும்  நீஙகள் இருக்கும் நிலைகலள 
அடிக்கடி ைொறறிக்தகொள்ளபவண்டும் பேொை உஙகளுக்குத் 
ப�ொனறைொம்.

உஙகளுக்கு வச�ியொன நிலைலய நீஙகள் கண்டுதகொள்ள 
உ�வி்ட உஙகள் ைருத்துவச்சி ைறறும் ஆ�ரவு நேலரக் பகடடு 
அல�ச் தசய்து ேொருஙகள் (எ.கொ. நிறறல், கு�ிகொலில் அைர�ல் 
அல்ைது லககளயும், கொல் முடடிகலளயும் �லரயில் 
ஊனறிக்தகொண்டு இருத்�ல்).

உஙெள் பேிைசவ ்வதை்�யில் உதைவுதைல்
எவவளவு விலரவில் உஙகள் ேிரசவ பவ�லன 
முனபனறறைல்டகிறது எனேது சிை விஷயஙகலளப 
தேொறுத்��ொகும். இ�ில் குழநல� கீழிறஙகு�ல் அல்ைது 
இடுபதேலும்பு  வழியொக இறஙகி வரு�ல் ைறறும் கருபலே வொய் 
அல்ைது கருவலறயின கழுத்�ொனது வலுவொன, த�ொ்டரந� 
சுருஙகிவிொி�ல்கள் மூைம் �ிறத்�ல் (விொிவல்ட�ல்) பேொனறலவ 
அ்டஙகும். உஙகள் ேிரசவ பவ�லனயில் நீஙகள் ேை வலகயில் 
உ�வியொக இருக்கைொம்.

கூடுமா� வ்ை தைளர்வா� உணர்வுடன் இருத்தைல்

அ�றகு உ�வக்கூடியலவகளில் ேினவருேலவ அ்டஙகும்:
• இலச
• வொசலனத் �ிரவிய சிகிச்லச
• �ளரவு ைறறும் மூச்சுப ேயிறசிமுலறகள்

கீழவயிறு அல்ைது முதுகில் தவபேப தேொ�ிகலள 
லவத்துக்தகொள்வது உஙகளுக்கு இ�ைொக இருக்கைொம். சிை 
ைருத்துவைலனகள் �ீக்கொயம் ஏறேடடு விடுதைன இவறலற 
அனுை�ிபே�ில்லை. ஆகபவ உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டம் மு�லில் 
பகடடுத் த�ொிநது தகொள்ளவும். தவநநீரக் குளியல் ைறறும் 
த�ொடடிக் குளியல்களும் உ�விபுொியக்கூடும்.
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தைண்ணீாில் இருபபேதைால் என்� 
பேயன்?

ேிரசவ பவ�லனயினபேொது �ண்ணீொில் இருபேது 
ஆறு�லுக்கும், வலி நிவொரணத்துக்கும் ைிகவும் 
ேயனுள்ள�ொக இருக்கும். �ண்ணீரொனது உஙகள் 
உ்டம்லேத் தூக்கிப ேிடித்து, ேளுவினலைலய 
வழஙகி நீஙகள் �ளரவொக இருக்க உ�வுகிறது. 

ேிரசவ பவ�லனயினபேொது தவதுதவதுபேொன நீொில் 
இருபேது ைன அழுத்� ஹொரபைொனகலளயும், 
வலிலயயும் குலறத்து, உஙகள் உ்டல் இயறலகயொன 
வலி நிவொரணிகலள (எனப்டொரஃேினஸ்) சுரக்க 
உ�வுகிறது. அது �லச இறுக்கத்ல�த் �ளரத்�ி, 
கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்களுக்கு இல்டபய 
ஆசுவொசபேடுத்� உ�வுகிறது. 
ேிரசவபவ�லனயினபேொது �ண்ணீொில்  இருபே�ொல் 
ேினவரும் ேைனகள் ஏறே்டக்கூடும்:

• குறிபேி்டத்�க்க வலி நிவொரணத்ல� வழஙகுகிறது
• ைருநதுகள் ைறறும் ேிற �லையீடுகலள, குறிபேொக 

முதுகுத்�ண்டு ைரபபு ஊசிகளின (எேிடயூரல்) 
ப�லவகலளக் குலறக்கிறது

• ேிரசவ பவ�லனயின பேொது அ�ிக 
கடடுபேொடடு்டன இருக்கிறீரகள் எனற 
உணரலவயும், ேிரசவபவ�லனலய நீஙகள் நனகு 
சைொளிக்கிறீரகள் எனற சநப�ொஷைொன 
உணரலவயும் உஙகளுக்கு ஏறேடுத்தும்

• ைி�பேல�ப பேொனற உணரலவ அளிக்கிறது 
– பசொரவொன �லசகலளயும், ைன அழுத்�த்ல�யும் 
இைகுவொக்கிறது

• ேிரசவத்ல�த் துொி�பேடுத்துகிறது
• அலை�ியிலன பைம்ேடுத்�ி, உஙகள் ஆறறல் 

வீணொகொைல் ேொதுகொக்கிறது.

சுறுசுறுபபோெ இருத்தைல்

உஙகளொல் முடியும்பேொது, அலறலயச் சுறறி ந்டக்கவும் அல்ைது 
�ொழவொரஙகளில் முனனும் ேினனும் ந்டக்கவும். சுறுசுறுபேொக 
இருபேது உஙகள் ைனல� வலியின நிலனவிலிருநது அகறறி்ட 
உ�வக்கூடும். உஙகளுக்கு உ�வுதைனறொல் வொழக்லகத் துலண 
அல்ைது ஆ�ரவு நேொின பைல் சொய்நது தகொள்ளவும்.

உடல் நி்�ெ்ள மாற்றுதைல் 

முயனறு ேொரக்கவும்:
• நிறறல்
• குந�ியிருத்�ல்
• உஙகள் லககள் ைறறும் முழஙகொல் முடடிகலளத் �லரயில்  

லவத்து முனனும் ேினனும் அலசந�ொ்டல்
• உஙகள் ஆ�ரவு நேரு்டன முதுபகொடு முதுகு லவத்து அைர�ல்

உடம்்பேப பேிடித்துவிடுதைல் (மசாஜ்)

ேிரசவ பவ�லனயினபேொது �லச இறுக்கத்ல�த் �ளரத்� ைசொஜ் 
உ�வக்கூடும். உஙகள் வொழக்லகத் துலணபயொ அல்ைது ேிற 
ஆ�ரவு நேபரொ நீளவொக்கில் நீவிவி்டபவொ அல்ைது தேொி�ொக 
வட்டவடிவில் �்டவிவி்டபவொ தசய்யைொம். கீழ முதுகு வலிக்கு, 
வலுவொக அழுத்�ி சிறிய அலசவுகளில் நீவிவி்டைொம். முழு 
பநரமும் லககள் உ்டம்ேின ைீது இருக்குைொறு ேொரத்துக் 
தகொள்ளவும்.

மு�குதைல் அல்�து உறுமுதைல்

ேிரசவ பவ�லனயினபேொது அலை�ியொக இருந�ொல் யொரும் ேொிசு 
ஒனறும் �ரபபேொவ�ில்லை. (விலளயொடடு வீரொஙகலனகளும், 
ேளுதூக்குேவரகளும் மூச்லசபேிடித்து உந�ி  சத்�ம் 
எழுபபுவல�ப பேொை  நீஙகளும் தசய்யைொம்). அலை�ியொக 
இருக்க முயறசிபேது உஙகலள ே�றறத்துக்கு உள்ளொக்கைொம். 

“என கருபலே 
சுருஙகிவிொி�லினபேொது நொன 
சுறறிச்சுறறி ந்டநதுதகொண்டிருந�து 
ேடுத்துக்தகொண்டிருபேல� வி்ட ேை 
ை்டஙகு அ�ிகைொக  வலிலயத் �ொஙக 
எனக்கு உ�வியொக இருந�து.” - 
லிதனட
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பேிைசவ ்வதை்�யில் வலி நிவாைணம்
வலிலய எபேடி உணரகிறொரகள், அல� அவரகள் எவவொறு 
லகயொளுகிறொரகள்  எனே�ில் ஒவதவொருவரும் 
வித்�ியொசைொனவரகள். ேிரசவ பவ�லனயினபேொது ஏறேடும் 
வலிலயச் சைொளிக்க உ�வுவ�றகு ேை விஷயஙகள் உள்ளன. 
ஆனொல் ேிரசவத்�ின பேொ�ொன வலிலயக் லகயொளபவண்டிய 
நிலை வரும்வலர, நீஙகள் எவவொறு இல�ச் 
சைொளிக்கபபேொகிறீரகள் அல்ைது இல�ச் சைொளிக்க  எது 
ைிகச்சிறந� முலறயில் பவலை தசய்யும் எனேது உஙகளுக்குத் 
த�ொியொது – ஆகபவ ேல்பவறு முலறகலள முயறசி தசய்யத் 
�யொரொக இருஙகள்.

நீஙகள் வலிலய சைொளிக்கும் வி�த்ல�ப ேொ�ிக்கக்கூடிய ைறற 
விஷயஙகளில் ேினவருேலவயும் அ்டஙகும்:
• ேிரசவ பவ�லன எவவளவு கொைம் நீடிக்கும் ைறறும் உஙகள் 

ேிரசவ பவ�லன கொலையிைொ அல்ைது இரவிைொ எனேது. 
உஙகளுக்கு இரவு முழுவதும் நீடித்� ேிரசவ பவ�லனயின 
கொரணைொக கலளபேொக இருந�ொல், வலிலயச் சைொளிபேது  
கடினைொக இருக்கைொம்.

• ே�றறைொய் இருபேல�பபேொனற உணரவு. ே�றறம் 
உஙகளுக்கு ைன இறுக்கத்ல� உண்்டொக்கும் – அது எந� 
வி�ைொன வலிலயபயொ அல்ைது அதசௌகொியத்ல�பயொ பைலும் 
பைொசைொக்கும். ேிரசவ பவ�லனயினபேொது எனன எ�ிரேொரக்க 
பவண்டும் எனேது த�ொிந�ிருந�ொல், உஙகலள 
ஊக்குவிக்கவும், உஙகளுக்கு நம்ேிக்லக ஊட்டவும்  
உஙகளு்டன சுறறொர இருந�ொல், அத்து்டன உஙகளுக்கு 
வச�ியொன சூழநிலையில் நீஙகள் இருந�ொல், அலவ உஙகலள 
ஆசுவொசபேடுத்�ிக் தகொள்ள உ�வும் ைறறும் நீஙகள் அ�ிக 
நம்ேிக்லகயு்டன இருக்க முடியும்.  

பைபை குறிபேிடடிருந�ேடி சுறுசுறுபேொக இருபேது ைறறும் 
நீஙகள் இருக்கும்  நிலைகலள ைொறறிக்தகொள்வது பேொனற ேை 
ஆபைொசலனகள் வலிலயச் சைொளிக்க உ�வும். ஆனொல் சிை 
பநரஙகளில், உஙகளுக்கு ைருநது ப�லவபே்டைொம். தேொதுவொகக் 
கில்டக்கக்கூடிய ைருநதுகளின  த�ொகுபபு ஒனறு 
தகொடுக்கபேடடுள்ளது. இது குறித்� ேல்பவறு த�ொிவுகள் ைறறும் 
ேக்க விலளவுகள் ேறறிய பைை�ிக விவரஙகளுக்கு உஙகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் பேசவும்.

“ஒவதவொரு கருபலேச் சுருக்கவிொிவு 
�ொக்கும்பேொத�ல்ைொம் தவநநீரத் 
த�ொடடிக்குள்  நிைிரநது 
உடகொரநது தகொண்டு எனனொல் 
ஓய்தவடுக்க முடிந�து. வலிகளுக்கு 
இல்டபய நொன தவநநீொில் சொய்நது 
தகொண்டிருநப�ன. எனனுல்டய 
கரபே பயொகொ வகுபபுகளில் 
தசொல்லிக் தகொடுத்�லவ 
ஒவதவொரு கருபலே 
சுருக்கவிொிவின பேொதும் வலியு்டன 
பேொரொடுவல� வி்ட  அல�ச் 
சைொளிக்க உ�வியொக இருந��ொக 
நொன எண்ணுகிபறன.” பகரன
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உதைவி ்தை்வபபேடும்்போது: மருத்துவ 
தை்�யீடுெள்
‘�லையீடு’ எனேது ேிரசவ தசயல்ேொடடில் ஈடுேடடிருக்கும் ஒரு 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர �லையிடடு எடுக்கும் ஒரு 
ந்டவடிக்லக ஆகும். ஆஸ்�ிபரலியொவில் இத்�லகய �லையீடுகள் 
அடிக்கடிப ேயனேடுத்�பேடுகினறன எனற கவலை உள்ளது. 
ஆயினும், இல�பேறறி ேல்பவறு கருத்துக்கள் உள்ளன. 
�லையீடுகலளப ேயனேடுத்துவது ேிரசவத்ல� பைலும் 
ேொதுகொபேொக ஆக்குகிறது என சிைர கூறுகினறனர. ைறறவரகள் 
ஒரு �லையீடடில் ஆரம்ேித்�ொல் கூடு�ல் �லையீடு�ல்களில் 
முடிவ�ொகக் கூறுகினறனர. எடுத்துக்கொட்டொக, ேிரசவ 
பவ�லனலயத் தூண்டிவிடும்பேொது  கருபலே சுருஙகிவிொி�லைச் 
சைொளிபேல�க் கடினைொக்கைொம். ஏதனனறொல், �லையீடடிறகுப 
ேிறகு கருபலே விலரவொகவும், வலுவொகவும் சுருஙகிவிொியத் 
துவஙகும். இ�ன தேொருள் எனனதவனறொல், உஙகளுக்கு 
இயறலகயொன ேிரசவ பவ�லனயினபேொது ப�லவபேடுவல�க் 
கொடடிலும் இபபேொது வலுவொன வலி நிவொரணி ப�லவயொய் 
இருக்கைொம்.

நீஙகள் ஆபரொக்கியைொக இருநது, உஙகள் கரபேமும், 
ேிரசவபவ�லனயும் சொ�ொரணைொக இருந�ொல், உஙகளுக்கு 
எந�வி� �லையீடும் ப�லவயில்ைொைல் இருக்கைொம்.

இந�ப ேகு�ி ேிரசவ பவ�லன ைறறும் ேிரசவத்�ில் 
ேயனேடுத்�பேடும் தேொதுவொன �லையீடுகலளப ேறறி 
விவொ�ிக்கிறது. இவறலறப ேறறி நீஙகள் கரபேைொக 
இருக்கும்பேொது உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ அல்ைது 
ைருத்துவொி்டபைொ பேசுஙகள். நீஙகள் ேினவரும் பகள்விகளில் 
சீைவறலறக் பகடக விரும்ேக்கூடும்:
• இந�த் �லையீடு எனக்கு ஏன ப�லவபேடும் 
• எனக்கும், எனனுல்டய குழநல�க்கும் ஏறேடு்டம் அேொயஙகள் 

ைறறும் நனலைகள் எனன
• இ�றகு ைொறறு ஏறேொடுகள் ஏதும் உண்்டொ
• கூடு�ல் �லையீடுகளுக்கொன ப�லவ அ�ிகொிக்கும் வொய்பபு 

உள்ள�ொ
• நொன கரபேைொயிருக்கும்பேொது �லையீடு ப�லவபேடும் 

வொய்பபுகலளக் குலறக்க எல�யும் தசய்யைொைொ
• இந�த் �லையீடு ைறறும் இல� ஆ�ொிக்கும் சொனறுகள் 

பேொனறவறறில் ைருத்துவைலனயின தகொள்லக எனன
• இனொல் வலி ஏறேடுைொ
• இது நொன சுகைொவல�ப ேொ�ிக்குைொ
• இது நொன ேொலூடடுவல�ப ேொ�ிக்குைொ
• இது எ�ிரகொைக் கரபேஙகள் எவறலறயும் ேொ�ிக்குைொ?

எந�வி�ைொன �லையீடல்டயும் நீஙகள் ஒபபுக்தகொள்ளும் முன 
அ�ன நனலை, �ீலைகலள உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவர உஙகளி்டம் கைந�ொபைொசலன தசய்ய பவண்டும்.

பேிைசவ ்வதை்�்யத் தூண்டல்
சிை சையஙகளில், உஙகள் ைருத்துவர ேிரசவ பவ�லனலயத் 
தூண்டுவ�றகு ேொிநதுலரக்கைொம் – �ொனொகத் த�ொ்டஙகும் என 
கொத்�ிருபே�றகுப ே�ிைொகச் தசயறலகயொக அல�க் தகொண்டு 
வருவ�ொகும் இது. குழநல� ேிறபலேத் தூண்டுவ�றகொன 
கொரணஙகளில் ஒனறிறகும் பைறேட்ட குழநல� ேிறபபு, நீொிழிவு 
பநொய், சிறுநீரகப ேிரச்சிலனகள், உயர இரத்� அழுத்�ம் அல்ைது 
கரபேகொைம் 41 வொரஙகலளக் க்டந�ிருபேது ஆகியலவ 
அ்டஙகும்.

உஙகள் ேிரசவ பவ�லன தூண்்டபேட்டொல், நீஙகள் அந� 
நல்டமுலறலயப ேறறி உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது 
ைருத்துவச்சியு்டன கைநதுலரயொ்ட பவண்டியது அவசியைொகும். 
தூண்்டபேடு�லின நனலைகள் அேொயஙகலள வி்ட அ�ிகைொக 
இருக்க பவண்டும். ேிரசவ பவ�லனலயத் தூண்டு�லில் சிை 
அேொயஙகள் உள்ளன. எடுத்துக்கொட்டொக,  இடுக்கிகள்  அல்ைது 
தவறறி்டக் குைிழ ேயனேடுத்�பேடடு ந்டக்கும் ேிரசவம் ைறறும் 
சிபசொியன அறுலவ சிகிச்லச ஆகியவறறிறகொன அேொயக்கூறு 
அ�ிகம் உள்ளது.

பேிைசவ ்வதை்�்யத் தூண்டி  ெருப்பே சுருஙெிவிாிதை்�த் 
கதைாடஙகுவதைற்ொ� வழிெள்:
• சவ்வுெ்ளெ வழித்தைல் என்பேது மற்்்வ்யாடு 

ஒபபேிடு்ெயில் ஒரு எளிய கதைாழில்நுடபேமாகும். 
பயொனிவழிப ேொிபசொ�லனயினபேொது, ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவர ஒரு விரைொல் வட்டைொகச் சுழறறி சவவுகலளக் 
கலைபேொர. இந� வழித்�ல் ேிரசவ பவ�லனலயத் 
தூண்டிவிடடு, ைறற தூண்டு�ல் முலறகளுக்கொன 
ப�லவகலளக் குலறக்கிறது என ஆ�ொரபூரவைொகத் த�ொிகிறது. 

• ‘பு்ைாஸ்்டாெிளான்டின்’ என்பேது உஙெள் உடல் உற்பேத்தைி 
கசய்யும் ஒரு ஹார்்மா�ாகும். இது உஙகள் கருபலே 
வொலய தைனலையொக்க உ�வுகிறது. Prostin® ைறறும் Cirvidil® 
எனேலவ புபரொஸ்ப்டொகிளொனடினின இரு தசயறலக 
வடிவஙகளொகும். இலவ கருபலே வொலய 
தைனலையொக்குவ�றகொக பயொனியில் அ�ன அருகில் 
தசருகபேடும். இதுவும் கருபலேச் சுருஙகிவிொி�லை 
த�ொ்டஙகிவி்டக்  கூடும். இது ந்டக்க ஆரம்ேிக்க 6 மு�ல் 18 
ைணி பநரம் வலர ஆகும். இந� வலகயொன தூண்்டல் உஙகள் 
கருபலேலய ைிலகயொகத் தூண்டி, குழநல�க்குச் சிரைஙகலள 
உருவொக்குவது இ�ில் ஏறேடும் அேொயஙகளில் ஒனறொகும்.  

• ’கபோ்ிமு்் ெருப்பே வாய் தைி்பபு’ இது ஒரு சிறிய 
ேிளொஸ்டிக் குழொலயப ேயனேடுத்�ி கருபலே வொலய 
தைனலையொக்கித் �ிறக்க உ�வுகிறது.

• பே�ிக்குடம் உ்டத்தைல் (‘ஆம்னிபயொ்டைி’ எனறு 
அலழக்கபேடுகிறது) எனேது ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சி 
ஒரு கருவிலய பயொனி வழியொக �ிறந�ிருக்கும் கருபலே 
வொய்க்குள் தசலுத்�ி,  ேனிக்கு்டத் �ிரவத்ல�த் �ொஙகியிருக்கும் 
சவலவ தைனலையொகக் கிழிபே�ொகும். இது குழநல�யின 
�லைலயக் கருபலே வொய் ைீது பைலும்அழுத்� லவத்து, 
ஹொரபைொனகலளயும், கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்கலளயும் 
அ�ிகொிக்கிறது.
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• ‘ஆக்ஸி்டாஸின்’ என்பேது பேிைசவ ்வதை்�யின்்போது 
இயற்்ெயாெ்வ உஙெள் உடல் உற்பேத்தைி கசய்யும் 
ஹார்்மான் ஆகும். இது கருபலே சுருஙகிவிொிய உ�வுகிறது. 
தசயறலக ஆக்ஸிப்டொஸிலன (Syntocinon®) இரத்� 
நொளஙகள் (IV) வழியொகச் தசொடடு தசொட்டொக இறக்கினொல் 
அது கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்கலள ஆரம்ேிக்க உ�வுகிறது. 
ஆக்ஸிப்டொஸினொல் ஏறேடும் �ீஙகு எனனதவனறொல் 
அ�னொல் கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்கலளச் சைொளிபேது 
கடினைொகிறது. இ�ன தேொருள் உஙகளுக்கு வலி நிவொரணம் 
ப�லவபேடுவ�றகொன வொய்பபு அ�ிகம் உள்ளது எனே�ொக 
இருக்கைொம். இந� தசொடடுநீரக் கருவிலய ஒரு ந்டைொடும் 
�ொஙகியில் தேொருத்�ித் �ருைொறு பகளுஙகள். அ�னொல் நீஙகள் 
விரும்பும்பேொது அஙகுைிஙகும் ந்டைொ்ட முடியும். 
ஆக்ஸிப்டொஸின அ�ிக முலனபேொகவும் ைறறும் 
உ்டனடியொகவும் தசயல்ேடும் எனேல�த் �விர இ�ன 
விலளவுகள்புபரொஸ்ப்டொகிளொனடிலனப பேொனபற இருக்கும். 
ஆனொல்  புபரொஸ்ப்டொகிளொனடினொல் ஏறேடும் விலளவுகலள 
ைொறறுவல� வி்ட இ�னொல் ஏறேடும் விலளவுகலள ைொறறும் 
சொத்�ியக்கூறு அ�ிகம். ேிரசவ பவ�லனயின பேொது ேக்க 
விலளவுகள் உள்ள�ொ எனேல�க் கொண நீஙகளும், உஙகள் 
குழநல�யும் த�ொ்டரநது கண்கொணிக்கபே்ட பவண்டியிருக்கும். 

ேிரசவ பவ�லனலயத் த�ொ்டஙக இந� ைருத்துவத் 
�லையீடுகளின கூடடு ப�லவயொயிருக்கைொம்.

்ம�தைிெ நடவடிக்்ெ 

ேிரசவ பவ�லனலய இனனும் துொி�ைொக ஏறே்டச் 
தசய்�ல் எனேது இ�ன தேொருளொகும். ேிரசவ 
பவ�லன இயறலகயொகத் த�ொ்டஙகினொலும், 
அ�ன முனபனறறம் தைதுவொக இருக்கும்பேொது 
இது தசய்யபே்டக்கூடும். இது தேொதுவொக 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவரொல், 
ேனிக்கு்டத்ல� உல்டத்ப�ொ அல்ைது ஒரு IV 
தசொடடுநீரக் குழொலயச் தசருகி அ�ன மூைம் 
‘ஆக்ஸிப்டொஸின’ (கருபலே சுருக்கவிொிவுகலள 
அ�ிகொிபே�றகொன ஒரு ைருநது வலக)  எனற 
ைருநல�ச் தசலுத்�ிபயொ தசய்யபேடும். ேிரசவ 
பவ�லனலயத் தூண்்ட ஆக்ஸிப்டொஸிலனப 
ேயனேடுத்தும்பேொது ஏறேடுவல�ப பேொனற 
அேொயக்கூறுகபள இ�ிலும் உள்ளன. 

பேிைசவ ்வதை்�யின்்போது குழந்தை்யக் 
ெண்ொணித்தைல்
ேிரசவ பவ�லனயினபேொது குழநல� இல�த் 
�ொஙகிக்தகொண்டிருக்கிறது எனேல� உறு�ிதசய்ய அ�ன இ�யத் 
துடிபலேச் பசொ�லன தசய்து ேொரபேது அவசியைொகும். 
குழநல�யின இ�யத்துடிபேில் ைொறறம் இருந�ொல், அ�றகுத் 
ப�லவயொன அளவு ேிரொணவொயு கில்டக்கவில்லை எனேது  
கொரணைொக இருக்கைொம். இது ‘சிசு துயரம்’ (fetal distress) எனறு 
அலழக்கபேடும்.

இ�யத்துடிபபு ேினவரும் முலறகளினொல் கண்கொணிக்கபே்டைொம்:
• கசவிமடுத்தைல் குழநல�யின இ�யத்துடிபலேக் பகடே�றகொக  

ைருத்துவச்சி ஒரு (ேினொரட) தகொம்லே அல்ைது ்டொபளலர 
உஙகள் வயிறறில் லவத்து அழுத்�ி த�ொ்டரநது பசொ�லனகள் 
(15-30 நிைி்டஙகளுக்கு ஒரு முலற) தசய்வொர. உஙகள் கரபேம் 
ஆபரொக்கியைொகவும், சொ�ொரணைொகவும் இருநது, நீஙகளும் 
உ்டல்நைத்ப�ொடு இருந�ொல் இந� கண்கொணிபபு 
ேொிநதுலரக்கபேடும்.

• கதைாடர்நதை கவளிபபு்க் ெருக் ெண்ொணிபபு உஙகள் 
வயிறலறச் சுறறி ஒரு கச்லசயு்டன இலணக்கபேட்ட 
ைினனணுக் கண்கொணிபபுச் சொ�னத்ல�ப ேயனேடுத்�ல். இது 
த�ொ்டரநது குழநல�யின இ�யத் துடிபபு ைறறும் உஙகள் 
கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்கள் பேொனறவறலற ஒரு கொகி�ப 
ேிர�ியில் ே�ிவு தசய்யும். சிக்கல்கள் இருந�ொபைொ அல்ைது 
சிக்கல்கள் உருவொகும் அேொயஙகள் இருந�ொபைொ தவளிபபுறக் 
கண்கொணிபபு ேயனேடுத்�பேடும். சிை ைினனணுக் 
கண்கொணிபபுச் சொ�னஙகள் உஙகள் ந்டவடிக்லககலளக் 
கடடுபேடுத்தும். உஙகளுக்குத் த�ொ்டரந� கண்கொணிபபு 
ப�லவதயன அறிவுறுத்�பேட்டொல், நீஙகள் அஙகுைிஙகும் 
ந்டைொ்ட ஏதுவொன சொ�னம் ஒனறு இருக்கிற�ொ 
எனறுபகளுஙகள்.

• உடபு்க் ெருக் ெண்ொணிபபு இ�ில் நுலழபகொலில் 
இலணக்கபேடடிருக்கும் ஒரு ைினனணுக் கண்கொணிபபுச் 
சொ�னம் பயொனி வழியொக குழநல�யின �லை ைீது  
ேயனேடுத்�பேடுகிறது. தவளிபபுறக் கருக் கண்கொணிபேில் 
சிக்கல் இருந�ொல், அல்ைது ே�ிவின �ரம் பைொசைொக 
இருந�ொல்அல்ைது இரடல்டக் குழநல� கரபேம் எனறொல் 
ைடடுபை இது ேயனேடுத்�பே்ட பவண்டும். நீஙகள் எச்.ஐ.வி. 
பநரைலறயொகபவொ அல்ைது தஹேல்டடிஸ் ‘சி’ 
பநரைலறயொகபவொ இருந�ொல் இல�ப ேயனேடுத்�க்கூ்டொது.

• சிசு தை்� இைத்தை மாதைிாி எடுக்கும் ்சாதை்� உஙகள் 
குழநல�யின �லைத் ப�ொலிலிருநது (ஒரு ஊசி குத்துவல�ப 
பேொை) சிை துளிகள் இரத்�ம் எடுக்கபேடும். இந� வலகயொன 
கண்கொணிபபு ேிரசவ பவ�லனயினபேொது குழநல�யின 
நிலைலயப ேறறிய உ்டனடி அறிக்லகலயத் �ருகிறது. 
த�ொ்டரந� கண்கொணிபபு மூைம் கில்டக்கும் �கவல்கலள வி்ட 
கூடு�ல் �கவல்கள் ைருத்துவரகளுக்குத் ப�லவபேட்டொல் இந� 
ேொிபசொ�லன தசய்யபேடும். சிை பநரஙகளில் இந� 
ேொிபசொ�லனலயத் �ிரும்ேவும் தசய்ய பவண்டியிருக்கும். 
குழநல� உ்டனடியொகப ேிறந�ொக பவண்டுைொ எனேல� 
பசொ�லன முடிவு த�ொிவிக்கும்.
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குழந்தை பேி்க்கும்்போது எநதை 
நி்�யில் இருபபேது மிெ நல்�து?

ைிகச் சிறந� நிலை எனேது உஙகளுக்கு எது ைிகவும் 
வச�ியொக இருக்கும் நிலைபயொ அது�ொன. நீஙகள் 
ைல்ைொக்கப ேடுபேல�வி்ட உடகொரு�ல், 
குந�ியிருத்�ல், நொறகொலியில் இருபுறமும் கொல்கலள 
விொித்து அைர�ல் அல்ைது நிறறல் பேொனற 
புவியீரபலேப ேயனேடுத்தும் நிலைகள் 
சிறந�லவயொக இருக்கும். புவியீரபேொனது நீஙகள் 
மூச்லசப ேிடித்து உந� உ�வுகிறது. அத்து்டன 
குழநல�யின �லை ேிறபபுப ேொல�யின வழியொக 
தவளிவருவ�றகும் உ�வுகிறது. ைண்டியிடடுக் 
குனிநது லககலள ஊனறியிருக்கும் நிலைலய 
நீஙகள் விரும்ேக்கூடும். உஙகள் முதுகிலிருநது 
அழுத்�த்ல� நீக்கிவிடும் எனே�ொல் வலி 
நிவொரணத்துக்கு இந� நிலை உ�வக்கூடும். ேடுத்துக் 
தகொண்ப்ட குழநல� தேறுவது்டன இவறலற 
ஒபேிடும்பேொது, இத்�லகய நிலைகள் ேிரசவம் 
சறறுக் குலறவொன பநரத்�ிலும் , குலறந� 
வலியு்டனும் ந்டக்க உ�வும். கருபலே 
சுருஙகிவிொி�லினபேொது கீழமுதுகில் வலி இருந�ொல், 
ைல்ைொக்கப ேடுபேது அதசௌகொியைொக 
இருக்கக்கூடும்.

நி்�மாற்் ொ�ம்

மு�ல் கட்டத்�ின கிட்டத்�ட்ட இறு�ி நிலையொன இது ஒரு நிலை 
ைொறும் பநரைொகும். உஙகள் கருபலே வொய் ஏறக்குலறய 
முழுவதுைொகத் �ிறந�ிருக்கும். விலரவில், குழநல� பயொனிக்குள் 
இறஙகத் த�ொ்டஙகும்.

சிை தேண்கள் இது�ொன ேிரசவத்�ின ைிகவும் கடினைொன ேகு�ி 
எனறு தசொல்கினறனர. வலுவொன கருபலே சுருஙகிவிொி�ல்கள் 
ஒனறிலிருநது இரண்டு நிைி்டஙகள் இல்டதவளி விடடு 60 மு�ல் 
90 வினொடிகள் வலர நீடிக்கும். உஙகளுக்குப ேினவரும் 
உணரவுகள் இருக்கைொம்:
• நடுக்கம்
• சூடு ைறறும் குளிர
• குைட்டல் (நீஙகள் வொந�ியும் எடுக்கைொம்)
• எொிச்சல் அல்ைது ே�றறம்
• உஙகளொல் இனிபைல் சைொளிக்கமுடியொது எனேது பேொனற 

உணரவு
• கடடுபேொடு இழபபு

இலவதயல்ைொம் சொ�ொரணைொன உணரவுகள்�ொன. ஆனொல் இந� 
அறிகுறிகளில் எல�யும் நீஙகள் அனுேவிக்கொைலும் இருக்கைொம்.

இது எவ்வளவு ்நைத்தைிற்கு நீடிக்கும்?
நிலைைொறற கட்டம் ஐநது நிைி்டஙகள் மு�ல் ஒரு ைணி 
பநரத்துக்கும் பைைொக நீடிக்கக்கூடும்.

நிலைைொறும் சையத்�ில் குழநல�யின நிலை

ேனிக்கு்டம் 
இனனும் 
உல்டயவில்லை

கரபேபலேயின 
கழுத்துப ேகு�ி 
�ிறந�ிருக்கிறது
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‘எபேிஸி்யாகடாமி’ அறு்வ - 
அனுகூ�ஙெளும் 
பேிைதைிஅனுகூ�ஙெளும்

ஒரு தேண்ணின ‘தேொினியம்’ எனபேடும் 
(பயொனிக்கும், கு�வொய்க்கும் இல்டபயயுள்ள ேகு�ி) 
ேகு�ியில் தசய்யபேடும் அறுலவக் கீறல் 
‘எேிஸிபயொத்டொைி’ எனபேடும். ேிறபேினபேொது 
குழநல�யின �லை தவளிபய வருலகயில், 
உஙகளுல்டய பயொனிக்கும், கு�வொய்க்கும் 
இல்டபயயுள்ள ேகு�ி கிழிவ�றகொன வொய்பபு 
இருக்கிறது. கிடுக்கிகள் ேயனேடுத்�பேடும்பேொது 
இபேடி ந்டக்க அ�ிக சொத்�ியம் உள்ளது. இந� 
‘எேிஸிபயொத்டொைி’ அறுலவலயத் த�ொிவுதசய்து 
தசய்யும்பேொது கடுலையொன பயொனி அல்ைது 
பயொனிக்கும், கு�வொய்க்கும் இல்டபயயுள்ள ேகு�ி 
கிழிவல�க் குலறக்கைொம் என ஆய்வுகள் 
கொடடியுள்ளன. கிடுக்கிப ேிரசவத்�ில் பயொனிக்கும், 
கு�வொய்க்கும் இல்டபயயுள்ள ேகு�ிக் கிழிவுகளுக்கு 
அ�ிக சொத்�ியம் உள்ளது. ‘எேிஸிபயொத்டொைி’ 
அறுலவ தசய்யபேடுகினற, அல்ைது �லசக் 
கிழிவுகள் ஏறேடுகினற தேண்களுக்கு ல�யல்கள் 
ப�லவபேடும். ேிரசவபவ�லன துவஙகுவ�றகு 
முனபே உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவரு்டன இல�ப ேறறி பேசுஙகள்.  

“ேிரசவபவ�லன எனக்குப 
ேிடித்�ிருந�து. வலி உண்லையில் 
கடுலையொகத்�ொன இருந�து, 
ஆனொல் நொன இல�க் 
க்டநதுவிடுபவன எனேது எனக்குத் 
த�ொிந�ிருந��ொல், எனனொல் 
நல்லுணரபவொடிருக்க முடிந�து.”   
- கடொீனொ 

இரண்்டொம் நிலையில், உஙகள் குழநல�லய முக்கி தவளிபய 
�ள்ள நீஙகள் உ�வபவண்டும். அபநகைொக, கழிவலறக்குப 
பேொகபவண்டும் எனேது பேொனற உணரபவொடு முக்க பவண்டும் 
எனற கடும் அவொ உஙகளுக்கு ஏறேடும். பயொனியின வொயிலுக்கு 
குழநல�யின �லை வரும்பேொது உஙகளுக்கு இழுத்து, எொிவது 
பேொனற உணரவு இருக்கக்கூடும். 

இது எவ்வளவு ்நைம் நீடிக்கும்?
மு�ைொவது ேிரசவபவ�லனயில் இந� இரண்்டொம் நிலை 2 
ைணிபநரம் வலர நீடிக்கும், ைறறும் இரண்்டொவது 
ேிரசவபவ�லனயில் ஒரு ைணி பநரம் நீடிக்கும், ஆனொல், 
‘எேிடயூரல்’ (முதுகுத்�ண்டு ைரபபூசி) தசய்வது இந� நிலைலய 
நீடிக்கச் தசய்யக்கூடும். 

இைண்டாம் நி்�

கருபலேயின 
கழுத்து 
முறறிலும் 
�ிறநதுள்ளது

கருபலேயின 
கழுத்து
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சி்சாியன் அறு்வ
சிபசொியன அறுலவ தசய்யபேடும்பேொது வயிறறிலிருநது 
கரபேபலே வலர கீறி குழநல�  ேிரசவிக்கபேடுகிறது. சிபசொியன 
அறுலவயொல் ஏறேடும் வடுலவ தேொச்சு உபரொைம் ைலறக்கும் 
வலகயில், தேொதுவொக இடுபதேலும்புக்கு பைல் மூனறு விரல் 
அகை உயரத்�ில் �ொழந�, நீளவொக்கிைொன அறுலவ ஒனறு 
தசய்யபேடும். சிை சிபசொியன அறுலவ முலறகள் ‘த�ொிவு’ தசய்து 
பைறதகொள்ளபேடுகினறன (இலவ �ிட்டைி்டபேட்டலவ எனறு 
அரத்�ம்), ைறறலவ அவசரநிலையில் தசய்யபேடுேலவயொகும். 

த�ொிவு தசய்து பைறதகொள்ளும் சிபசொியன அறுலவகள் 
ேிரசவபவ�லன த�ொ்டஙகும் முனபே தசய்யபேடுகினறன. இது 
குழநல�க்கு ேிரச்சிலனகலள ஏறேடுத்�க்கூடும் எனே�ொல், 
ைருத்துவ ொீ�ியொன கொரணம் ஒனறு இருந�ொைனறி 39 
வொரஙகளுக்கு முனேொக இல� லவத்துக்தகொள்ளக் கூ்டொது. 

கீழவரும் கொரணஙகளொல் சிபசொியன அறுலவ ப�லவபே்டைொம்:
• குழநல� நிலை ைொறியிருத்�ல் - புட்டம் அல்ைது ேொ�ஙகள் 

மு�லில் இருத்�ல், அல்ைது ேக்கவொடடில் கி்டத்�ல்
• ஒனறிறகும் பைறேட்ட குழநல�கள் (சிை �ருணஙகளில்)
• ேிரசவபவ�லனயினபேொது குழநல� இனனலுக்கு உள்ளொ�ல்
• ஏப�ொ ஒரு கொரணத்ல� முனனிடடு, நீஙகபளொ உஙகள் 

குழநல�பயொ ஆேத்�ில் இருநது, குழநல� சீக்கிரைொகப 
ேிறக்கபவண்டும் எனற நிலை

• குழநல� தவளிவரும் வழியில் நச்சுக்தகொடி இருத்�ல்
• ேிரசவபவ�லன த�ொ்டரொைலிருத்�ல்.

தேொதுவொக, ‘எேிடயூரல்’ அல்ைது முதுகுத்�ண்டு ைரபபூசி அல்ைது 
முழு ையக்கைருநது தகொடுக்கபேடடு சிபசொியன அறுலவ 
தசய்யபேடும். உஙகளுக்கு சிபசொியன அறுலவ ப�லவபேட்டொல், 
ையக்கைருநதுக்கொன த�ொிவுகள் உடே்ட இச் தசயல்முலற குறித்� 
�கவல்கலள நீஙகள் த�ொிநதுதகொள்வது உேபயொகைொக 
இருக்கும்.  

எேிடயூரல் ையக்கைருநது எனபேடும் முதுகுத்�ண்டு ைரபபூசி 
பேொ்டபேடடு தசய்யபேடும் சிபசொியன அறுலவ எனேது உஙகள் 
குழநல� ேிறக்கும்பேொது நீஙகள் விழிபேொயிருபபீரகள் 
எனேல�க் குறிக்கும்.   குழநல� ேிறக்கும்பேொது அல� நீஙகள் 
இருவரும் ேொரக்கும் வலகயில் உஙகளது துலணவர அல்ைது 
உ�வியொளரொல் அறுலவ சிகிச்லச அலறயில் இருக்க 
இயைபவண்டும். ‘எேிடயூரல்’ பேொடடுக்தகொள்வது அறுலவக்குப 
ேிறகு நல்ை வலி நிவொரணத்ல�யும் தகொடுக்கும்.  

அறுலவசிகிச்லச அலறயிபைொ அல்ைது ைீள்நிலை அலறயிபைொ, 
உஙகள் குழநல� ேிறந�வு்டபனபய நீஙகள் அ�னு்டன 
ப�ொபைொடு-ப�ொல் ஒடடி த�ொ்டரபுதகொள்ளைொம். �ொய்க்கும், 
குழநல�க்கும் உள்ள ேிலணபலே இது அ�ிகொிக்கிறது, குழநல� 
கனகனபேொக இருக்கவும், �ொய்பேொல் குடிக்கவும் உ�வுகிறது. 
உஙகளொல் மு�லில் குழநல�லயத் ப�ொபைொடு ப�ொல் த�ொடடு 
அலணக்க இயைவில்லை எனறொல், உஙகள் துலணவலர அபேடி 
தசய்யச் தசொல்லுஙகள், ேிறகு கூடிய விலரவில் உஙகளொல் 
முடியும்பேொது குழநல�லய உஙகள் தநஞ்சின ைீது லவத்துக் 
தகொள்ளுஙகள். 

Health alert! 
There are increased respiratory problems in babies when 
caesarean section operations are carried out before 39 weeks 
and where there is no labour. Therefore, planned caesarean 
section operation should not routinely be carried out before 39 

ெிடுக்ெிெள் அல்�து கவற்்ிடக் குமிழ மூ�ம் 
பேிைசவித்தைல் (ஆயுதைப பேிைசவம்) 
சிைபவலளகளில் குழநல�கலள கிடுக்கிகள் அல்ைது தவறறி்டக் 
குைிழ உ�வியு்டன தவளிபய எடுக்க பவண்டியிருக்கும். 
ேினவருவன இ�றகுக் கொரணைொக இருக்கைொம்:
• குழநல�லய முக்கி தவளிபய �ள்ளுவது �ொய்க்கு சிரைைொக 

இருபேது
• குழநல� நிலை ைொறியிருபேது
• குழநல�க்குப பேொ�ிய ேிரொணவொயு கில்டக்கொ��ொல், 

குழநல�லய சீக்கிரைொக தவளிதயடுக்கபவண்டிய ப�லவ. 

ஆயு�ப ேிரசவத்�ிறகு இரண்டு வழிகள் உண்டு:
• இடுக்ெிெள் எனேலவ குழநல�யின �லைலயச் சுறறிப 

ேிடிக்கும் குறடுகள் பேொனறலவ. பயொனியிலிருநது 
குழநல�லய தவளிபய எடுக்க இலவ 
ேயனேடுத்�பேடுகினறன. உஙகளுக்கு இடுக்கிப ேிரசவம் 
ப�லவபேட்டொல், தேொதுவொக ‘எேிஸிபயொத்டொைி’ அறுலவயும் 
உஙகளுக்குத் ப�லவபேடும்.

• ‘கவற்்ிடக் குமிழ’ எனேது ஒரு விலசக்குழொயில் 
தேொருத்�பேடடுள்ள கிண்ணத்ல�ப பேொனறது. இக் கிண்ணம் 
பயொனி வழியொக குழநல�யின �லை ைீது லவக்கபேடுகிறது. 
விலசக்குழொய் தவறறி்ட விலளலவ ஏறேடுத்துகிறது. இந� 
தவறறி்ட விலளவு குழநல�யின �லைலய கிண்ணத்ப�ொடு 
ேிடித்துக்தகொள்ளச் தசய்கிறது. இ�னொல், தேொதுவொக 
உஙகளுக்கு கருபலே சுருக்கவிொிவுகள் இருக்கும்பேொதும், 
நீஙகள் முக்கித் �ள்ளும்பேொதும் ைருத்துவரொல் குழநல�லய 
தைதுவொக தவளிபய இழுக்க இயலும். 

நீஙகள் ேிரசவிக்கும்பேொது எனன ந்டநதுதகொண்டிருக்கிறது 
எனேல�ப தேொறுத்து எந� முலறலயப ேயனேடுத்துவது 
எனேல� ைருத்துவர த�ொிவு தசய்வொர - சிைபவலளகளில் 
கிடுக்கிகள் ைிகச் சிறந��ொக இருக்கும், ைறற பவலளகளில் 
தவறறி்டக் குைிலழப ேயனேடுத்துவது நல்ை�ொக இருக்கும். 
தேரும்ேொனலைத் �ருணஙகளில் இந� முடிலவ பநரம் 
வரும்பேொது�ொன எடுக்க பவண்டும், �ிட்டைிடடு எடுக்க 
இயைொது. இ�ில் எந�தவொரு தசயல்முலறலயயும் தசய்யும் 
முனேொக உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர எனன 
ந்டக்கும் எனேல�யும், ஏறே்டக்கூடிய எந�தவொரு 
ேக்கவிலளவுகலளப ேறறியும் விளக்கிச் தசொல்வொரகள். 
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சிபசொியன அறுலவக்குப ேிறகு, உஙகள் குழநல�க்கு அ�ிக 
கவனிபபு ப�லவபே்டைொம், ைறறும் நீஙகள் ைருத்துவைலனயில் 
அ�ிக பநரத்�ிறகுத் �ஙகபவண்டியிருக்கைொம். தேொதுவொக 
உஙகளுக்கு ஓொிரு நொடகளுக்கு உள்நொள தசொடடு (IV drip) 
குழொயும், சிறுநீர அகறறுக் குழொயும் தேொருத்�பேடடிருக்கும். 
சிபசொியன அறுலவ எனேது குறிபேி்டத்�க்க அறுலவமுலற 
எனே�ொல், நீஙகள் வீடடிறகு வந� ேிறகு குணைல்டய 
உஙகளுக்கு  சிறிது அ�ிக கொைம் ப�லவபேடும். குணைல்டய 
கிட்டத்�ட்ட ஆறு வொரஙகள் ஆகைொம், ைறறும் நீஙகள் 
குழநல�லயக் கவனித்துக்தகொள்வல� இது கடினைொக்கைொம். 
சிபசொியன அறுலவக்குப ேிறகு, உஙகளது �லசகலள ைீண்டும் 
இயக்கத்�ிறகுக் தகொண்டுவர உ்டறேயிறசிகள் ைிக முக்கியம். 
உஙகள் ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர அல்ைது இயனைருத்துவர 
எபபேொது ஆரம்ேிக்கபவண்டும் எனறு தசொல்வொரகள்.  

ேிறபேிறகுப ேிறகு மு�ல் சிை நொடகளில் �ொய்பேொலூடடுவது 
�ொய்க்கும் குழநல�க்கும் ைிக முக்கியைொகும். சிபசொியன அறுலவ 
உஙகளுக்கு தசய்யபேடடிருந�ொல், அல்ைது ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு 
நீஙகள் கலளபேொகபவொ அல்ைது தூக்கைொகபவொ இருந�ொல் 
உஙகள் குழநல�க்கு நீஙகள் ேொதுகொபேொக �ொய்பேொலூட்ட 
பவண்டும் எனேல� உறு�ிதசய்வ�ில் பைை�ிக கவனம் தசலுத்� 
பவண்டும்.  

ேிரசவபவ�லனயின மூனறொம் ைறறும் கல்டசி நிலை உஙகள் 
குழநல� ேிறந� ேிறகு த�ொ்டஙகி நச்சுக்தகொடிலய கருபலே 
தவளிபய �ள்ளும்வலர நீடிக்கிறது.ைறற இரு நிலைகலளயும் 
வி்ட இது ைிகக் குலறவொன பநரத்�ிறகு நீடிபே�ொகவும், வலி 
குலறந��ொகவும் இருக்கும். இருபேினும், இது ைிக முக்கியைொன 
நிலையொகும், ைறறும் இந� நிலை முடிந� ேிறபக அலனவரும் 
நிம்ை�ியொக இருக்க முடியும்.   

இது எவ்வளவு ்நைம் நீடிக்கும்?
நச்சுக்தகொடிலய சீக்கிரம்தவளிபய �ள்ள கருபலேக்கு உ�வ 
தேரும்ேொைொன தேண்கள் தசயறலக ‘ஒக்ஸிப்டொஸின’ 
(Syntocinon®) ஊசி பேொடடுக்தகொள்வொரகள். இல�த் 
தசயற�ிறனைிகு நிரவொகசிகிச்லச எனறு தசொல்வொரகள், ைறறும் 
இது ேிரசவத்�ிறகுப ேிநல�ய இரத்�பபேொக்லக  
அளவுக்க�ிகைொகொைல் �டுக்க உ�வுகிறது. இந� ஊசிக்குபேிறகு 
இந� நிலை தேரும்ேொலும் 5 – 10 நிைி்டஙகள் நீடிக்கும். 

ஊசி பேொடடுக்தகொள்ளொைல் நச்சுக்தகொடி இயறலகயொக 
தவளிபய வரும் வலர  கொத்�ிருபேல� சிை தேண்கள் 
விரும்புவொரகள் (இயறலகயொன மூனறொம் நிலை என இது 
தசொல்ைபேடும்). இயறலகயொன மூனறொம் நிலைக்கு கிட்டத்�ட்ட 
ஒரு ைணி பநரம் வலர ஆகைொம். உஙகளுக்பகறற த�ொிவு எது 
எனேது குறித்து உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவரு்டன 
பேசுஙகள். அறிவொரந� ஒரு முடிலவ பைறதகொள்ள இது 
உஙகளுக்கு உ�வும். 

மூன்்ாம் நி்�

சுொதைாை எசசாிக்்ெ

39 வொரஙகளுக்கு முனேொக, ேிரசவபவ�லன 
இல்ைொைல், சிபசொியன அறுலவ 
தசய்யபேடும்பேொது, குழநல�களுக்கு சுவொசப 
ேிரச்சிலனகள் அ�ிகைொக இருக்கும். எனபவ, 39 
வொரஙகளுக்கு முனேொக �ிட்டைிட்ட சிபசொியன 
அறுலவ தசய்வல� வழக்கைொகக் 
தகொள்ளக்கூ்டொது. 

கருபலே

கு்டல்

இறுக்கபேடடு 
தவட்டபேட்ட 

தகொடி. 
�ொய்க்பகொ 

அல்ைது 
குழநல�க்பகொ 

இது வலி 
ஏறேடுத்�ொது.

லே

தேொச்சு எலும்பு

சிறுநீரபலே

பேறுகொை 
நச்சுக்தகொடி
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எல்ைொம் நனறொக இருந�ொல், குழநல� உஙகளி்டம் 
தகொடுக்கபேடும், குழநல�லய நீஙகள் ப�ொபைொடு ப�ொல் 
ேடுைொறு லவத்துக்தகொள்ளைொம், குழநல�யின சருைத்ல�த் 
த�ொடடு வருடி, குழநல�யு்டன தநருக்கைொக இருக்கைொம். 
‘ப�ொபைொடு ப�ொல் ேடுைொறு’ எனறொல், நிரவொணைொக இருக்கும் 
குழநல� �ிறந�ிருக்கும் உஙகள் ைொரேின ைீது கி்டக்கும் எனறு 
அரத்�ம். ேினவரும் கொரணஙகளொல் இது உஙகளுக்கும், 
குழநல�க்கும் நல்ைது:
• ேிலணபலே அ�ிகைொக்குகிறது
• குழநல�லய கனகனபேொய் லவத்�ிருக்கிறது
• உஙகளது இ�யத் துடிபலே உணரவும், உஙகளது சருைத்ல� 

நுகரவும் குழநல�க்கு வொய்பேளிக்கிறது. உஙகள் உ்டலுக்கு 
தவளிபயயொன வொழக்லகயில் உ�வ நீஙகள் இருக்கிறீரகள் 
எனறு இது உஙகள் குழநல�க்குச் தசொல்கிறது

• �ொய்பேொல் அருந� குழநல�லய ஊக்குவிக்கிறது (ஆனொல், 
நீஙகள் �ொய்பேொல் ஊட்டொவிட்டொலும், இந� ஆரம்ே நிலை 
‘ப�ொபைொடு ப�ொல்’  த�ொ்டரபு முக்கியைொகும். 

• இரத்� இழபலேக் குலறக்கும் வலகயில் உஙகள் கருபலேலய 
சுருஙகிய நிலையில் லவக்கக் கூடிய  ‘ஆக்ஸிப்டொக்ஸின’ 
எனும் வஸ்துலவ  உறேத்�ி தசய்ய உஙகள் உ்டலை 
ஊக்குவிக்கிறது. 

இப� சையத்�ில், தகொடி இறுக்கபேடடு நறுக்கபேடுகிறது 
(உஙகளுக்பகொ அல்ைது உஙகள் குழநல�க்பகொ இது வலி 
ஏறேடுத்�ொது). தேொதுவொக, தகொடிலய நறுக்க விருபேைொ எனறு 
உஙகள் துலணவொி்டம் பகடகபேடும். இயறலகயொன மூனறொவது 
நிலைலைக்கு நீஙகள் �ி்டைிடடுக்தகொண்டிருந�ொல், கரபேைொக 
இருக்கும்பேொது அல்ைது ேிரசவபவ�லனயின துவக்க நிலையில் 
இல�ப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவரு்டன 
பேசுஙகள், ஏதனனில், தகொடியின துடிபபு நிறகும் வலரக்கும் 
ைறறும் நச்சுக்தகொடி தவளிபய வரும் வலரக்கும் தகொடி 
நறுக்கபேடுவ�ில்லை.  

என் குழந்தைக்கு நான் எப்போது 
போலூடட்வண்டும்?
நீஙகளும் குழநல�யும் நைைொக இருந�ொல், ேிறபேிறகுப ேிறகு 
சீக்கிரம் உஙகள் ைொரேகத்ல�க்  கண்டுேிடிக்க குழநல�க்கு 
உ�வுஙகள். ேினவருேலவக்கு இது உ�வும்:
• �ொய்பேொலூட்டலை நல்ைேடி துவஙக உ�வும் 
• உஙகள் கருபலே சுருஙகி, நச்சுக்தகொடிலய தவளிபய �ள்ள 

உ�வும்
• உஙகளது இரத்�பபேொக்லகக் குலறக்கும்
• உஙகள் குழநல�யின இரத்� சரக்கலர அளவுகலள சொ�ொரண 

நிலையில் லவத்�ிருக்கும்

ஆனொல், குழநல� �ொய்பேொல் குடிக்க விரும்ேவில்லை 
எனறொபைொ, அல்ைது உ்டபன உஙகளொல் ேொலூட்ட 
இயைொ��றகு ைருத்துவொீ�ியொன கொரணம் இருந�ொபைொ, 
கவலைபே்டொ�ீரகள் - இந� துவக்கநிலை ேொலூட்டல் 
இல்ைொைபைபய ேிறகு நீஙகள் நல்ைேடி �ொய்பேொலூட்ட இயலும்

குழந்தை பேி்நதை பேி்கு கசய்யபபேடும் 
்சாதை்�ெள்
உஙகள் குழநல�லய நீஙகள் அலணத்துக்தகொண்டிருக்கும்பேொது, 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர ‘ஆபகர ை�ிபபீடு’ 
(Apgar score) ஒனலறச் தசய்வொர. இது இரண்டு முலற 
தசய்யபேடும் (ேிறபேிறகுப ேிறகு ஒரு நிைி்டம் ைறறும் ஐநது 
நிைி்டஙகளில்). இந� வொழக்லகபயொடு இலசவொய் இருக்க 
குழநல�க்கு விபச்டைொன உ�வி எதுவும் ப�லவயொ எனறு 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவருக்கு இது தசொல்லும். 
குழநல�யின ேினவரும் அம்சஙகலள லவத்து ‘ஆபகர ை�ிபபீடு’ 
கணிக்கபேடும். 
• சுவொசத்�ின பவகம்
• இ�யத்துடிபேின பவகம்
• ப�ொலின நிறம்
• �லசயின �னலை
• எ�ிரச்தசயல் �ிறனகள்

குழநல�க்கு அ�ிகம் கலைவு �ரொைல் ைருத்துவச்சிபயொ அல்ைது 
ைருத்துவபரொ இல�ச் தசய்வொர எனே�ொல், இச் பசொ�லன 
தசய்யபேடுவப� தேரும்ேொலும் உஙகளுக்குத் த�ொியொது. 
நீஙகளும், உஙகள் துலணவரும், குழநல�யும் ஒருவலரதயொருவர 
நனகு த�ொிநதுதகொள்ள உ�வும் வலகயில் உஙகள் 
குழநல�பயொடு உஙகள் இருவருக்கும் பநரம் தகொடுக்கபேடும். 
நீஙகள் இருவரும் நல்ை உ்டல்நிலையில் இருந�ொல், நீஙகளும் 
குழநல�யும் பசரநப� இருபேது முக்கியம். 

சிறிது பநரத்�ிறகுப ேிறகு உஙகள் குழநல� பசொ�ிக்கபேடும், 
எல்டயி்டபேடும், உயரம் அளக்கபேடும் ைறறும் குழநல�க்கு 
அல்டயொளக் கொபபு(கள்) தகொடுக்கபேடும். நீஙகள் சம்ை�ித்�ொல், 
குழநல�க்கு விட்டைின ‘பக’ ைறறும் தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’  ஊசிகள் 
பேொ்டபேடும். குழநல� உடுத்�பேடடு, கம்ேளியில் 
பேொரத்�பேடும். நீண்்டபநரைொக குழநல�லய உ்டம்பேொடு 
உ்டம்ேொய் லவத்�ிருந� ேிறகும் குழநல� க�க�பேொக 
இல்லைதயனில், ‘வொரைர’ (கனகனபேொன விளக்கு உள்ள சிறு 
ேடுக்லக) ஒனறில் குழநல� லவக்கபேடும். 

உஙெள் குழந்தை்ய குளிபபோடடுதைல்
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�கலள ேிறந� ேிறகு உ்டபன 
குளிபேொடடுவல� வழக்கைொய்க் தகொள்ளக்கூ்டொது என 
ேொிநதுலரக்கபேடுகிறது. 

இருபேினும், �ொய்க்கு �ீவிரைொன தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’/‘சி’ அல்ைது 
‘எச்.ஐ.வி’ இருந�ொல் பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�லயக் 
குளிபேொட்டைொம் என ேொிநதுலரக்கபேடுகிறது.

எ�து குழந்தை பேி்நதைபேி்கு என்� நடக்கும்?
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உஙெள் குழந்தை்யப போதுொபபேதைற்ொ� 
ஊசிெள்
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�களுக்கு அலவ ேிறந� உ்டபனபய 
இரண்டு ஊசிகள் பேொ்டபவண்டுதைன வல்லுநரகள் 
ேொிநதுலரக்கினறனர. இலவ ஒரு விட்டைின ‘பக’ ஊசி, ைறறும் 
தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’-க்கொன �டுபபூசியொகும். இந� ஊசிகலளக் 
குழநல�களுக்குப பேொ்டைொைொ எனேது உஙகலளப தேொறுத்�து 
- ஆனொலும் உஙகள் குழநல�லயப ேொதுகொக்க இலவ வலுவொகப 
ேொிநதுலரக்கபேடுகினறன. இந� ஊசிகள் உஙகள் குழநல�க்கு 
இைவசைொகப பேொ்டபேடும். தேொதுவொக நீஙகள் கரபேைொக 
இருக்கும்பேொது  இந� ஊசிகலள - விட்டைின ‘பக’ ஊசி, ைறறும் 
தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ -க்கொன �டுபபூசி- ேறறிய �கவல்கலள நீஙகள் 
தேறுவீரகள்.

விடடமின் ‘்ெ’ ஏன் முக்ெியம்?

கடுலையொன இரத்�பபேொக்லக ஏறேடுத்�ி, மூலளலயப 
ேொ�ிக்கவல்ை பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�க்கு ஏறே்டக் கூடுைொன 
‘Haemorrhagic Disease of the Newborn (HDN)’  எனற அொி�ொன, 
ஆனொல் கடுலையொன இரத்�பபேொக்கு  பநொலயத் �டுக்க 
விட்டைின ‘பக’ உ�வுகிறது. HDN பநொலயத் �டுக்கும் அளவிறகு 
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�களின உ்டலில் விட்டைின ‘பக’ 
இல்ைொைலிருக்கைொம். தேொதுவொக, ஆறு ைொ� வயது ஆகும்பேொது, 
குழநல�களின உ்டலில் அவரகளுக்கொன விட்டைின ‘பக’ 
பசரந�ிருக்கும். கீழ வரும் �ருணஙகளில் குழநல�களுக்கு 
விட்டைின ‘பக’ ஊசி பேொடுவது குறிபேொக அவசியைொகும்:
• அவரகள் குலறைொ�த்�ில் ேிறந�ிருந�ொல் அல்ைது 

பநொயுறறிருந�ொல்
• ேிறக்கும்பேொப�ொ அல்ைது சிபசொியன அறுலவயின பேொப�ொ 

அவரகளுக்கு சிரொய்பபு ஏறேடடிருந�ொல் 
• அவரகளது �ொய்ைொரகள் கரபேைொயிருந�பேொது லககொல் 

வலிபபு, இரத்� உலறவு அல்ைது கொச பநொய்க்கு ைருநது 
எடுத்�ிருந�ொல். இந� ைருநதுகளில் எல�யொவது நீஙகள் 
எடுத்துவந�ொல் உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் 
தசொல்லுஙகள்.

விட்டைின ‘பக’-லய வொய் மூைைொகபவொ அல்ைது ஊசி 
மூைைொகபவொ தகொடுக்கைொம். ஊசிலயத் த�ொிவு தசய்வது நல்ைது, 
ஏதனனில் இது ேை ைொ�ஙகளுக்கு நீடிக்கும், ைறறும் இல� ஒபர 
முலற தகொடுத்�ொல் பேொதும். வொய் வழியொகக் தகொடுக்கபேடும் 
விட்டைின ‘பக’ அவவளவு நொடகளுக்குப ேொதுகொபபு �ரொது. 
உஙகள் குழநல�க்கு வொய் மூைைொக விட்டைின ‘பக’ தகொடுக்க 
நீஙகள் விரும்ேினொல், மூனறு அளவுகள் �னித்�னியொகக் 
தகொடுக்க பவண்டியிருக்கும் - ேிறக்கும்பேொது, ேிறநது 3 அல்ைது 
5 நொடகள் ஆகும்பேொது, ைறறும் 4 வொரஙகள் ஆகும்பேொது. 
மூனறொவது அளவிலன தேறபறொரகள் நிலனவில் தகொள்வது ைிக 
முக்கியம்! அது இல்ைொைல் குழநல� முழு ேொதுகொபலேயும் 
தேறொைல் இருக்கைொம். 

விடடமின் ‘்ெ’ பேக்ெவி்ளவுெ்ள ஏற்பேடுத்துமா?

1980-இல் இருநது அவுஸ்�ிபரலியொவில் குழநல�களுக்கு 
விட்டைின ‘பக’ தகொடுக்கபேடுகிறது, ைறறும் விட்டைின ‘பக’ 
ஊசிகள் ேொதுகொபேொனலவ எனறு அவுஸ்�ிபரலிய உ்டல்நை 
அ�ிகொரஙகள் நம்புகினறன. விட்டைின ‘பக’ பவண்்டொம் என 
முடிவு தசய்யும் தேறபறொரகள் HDN பநொய்க்கொன அறிகுறிகள் 
ஏதும் உள்ள�ொ எனறு அவ�ொனிக்கபவண்டும். அறிகுறிகளில் 
ேினவருவன உள்ள்டஙகும்: 
• கொரணொைில்ைொ� இரத்�பபேொக்கு அல்ைது சிரொய்பபு
• வயது மூனறு வொரஙகள் ஆகும்பேொது ப�ொல் அல்ைது 

கண்களில் உள்ள தவள்லளப ேகு�ிகளில் எதுவும் ைஞ்சளொக 
ைொறு�ல்.

விட்டைின ‘பக’ எடுத்துக்தகொண்்ட ேிறகும் இந� அறிகுறிகள் 
உள்ள குழநல�கள் ைருத்துவலரப ேொரக்கபவண்டும். 

கஹபே்டடிஸ் ‘பேி’-க்ொ� தைடுபபூசி என் குழந்தைக்கு ஏன் 
்போடபபேட்வண்டும்? 

தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ எனேது ஒரு லவரஸ் கொரணைொக ஈரலில் 
ஏறேடும் பநொய்த்த�ொறறொகும். இந� லவரஸ் உள்ள சிைருக்கு 
அறிகுறிகள் எதுவும் இருக்கொது, அல்ைது ைி�ைொன அறிகுறிகபள 
இருக்கும். ஆனொல் ேொ�ிக்கபேடடுள்ள 100 பேொில் 25 பேர 
வலரக்கும், குறிபேொக அவரகள் குழநல�யொக இருக்கும்பேொது 
தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ த�ொறறு ஏறேடடிருந�ொல் அவரகளது ேிறகொை 
வொழக்லகயில் கடுலையொன ஈரல் பநொய் ஏறே்டக்கூடும். �டுபபூசி 
பேொடுவது இல�த் �டுக்கும். 

தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ �டுபபூசிகூடுைொன வலரக்கும் தசயல்�ிறன 
உள்ள�ொய் இருக்கபவண்டும் எனேல� உறு�ிபேடுத்துவ�றகொக 
அல� ேிறபேிறகுப ேிறகு கூடிய சீக்கிரம் பேொ்டபவண்டியது 
முக்கியம். குழநல�களின வயது இரண்டு ைொ�ஙகள், நொனகு 
ைொ�ஙகள் ைறறும் ஆறு ைொ�ஙகள் ஆகும்பேொது குழநல�களுக்கு 
இனனும் மூனறு தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ �டுபபூசிகள் ப�லவபேடும். 

நீஙகள் தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ -லயச் சுைநதுதகொண்டிருந�ொல், 
தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ த�ொறறு உஙகள் குழநல�க்கு ஏறேடும் உயர 
அேொயக்கூறு உள்ளது. உஙகளி்டைிருநது உஙகள் குழநல�க்கு 
இது க்டத்�பேடுவல�த் �டுக்க வழக்கைொன தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ 
�டுபபூசியு்டன ‘தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ இம்யூபனொக்பளொபயுலின’ 
(HBIG) எனேல�யும் பசரத்து குழநல� ேிறந� 12 ைணி 
பநரத்�ிறகுள் பேொடுவது நல்ைது, அபேடி இல்லைபயல் குழநல� 
ேிறந� 7 நொடகளுக்குள் இல�ப பேொட்டொகபவண்டியது 
கட்டொயம்.  இ�றகுப ேிறகு, இரண்டு, நொனகு ைறறும் ஆறு ைொ� 
வய�ில் அடுத்� மூனறு தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ �டுபபூசிகள் உஙகள் 
குழநல�க்குத் ப�லவபேடும். 

கஹபே்டடிஸ் ‘பேி’ தைடுபபூசிெளால் பேக்ெ வி்ளவுெள் ஏதும் 
உண்டா?

கடுலையொன ேக்க விலளவுகள் ைிகவும் அொிது. ஊசி பேொ்டபேட்ட 
இ்டத்�ில் வலி, இபைசொன கொய்ச்சல் ைறறும் மூடடு வலி 
ஆகியலவ ைிகப தேொதுவொன ேிரச்சிலனகள். உஙகளுக்குக் 
கவலையொக இருந�ொல் உஙகளது ைருத்துவலரப ேொருஙகள்.
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உஙகளுல்டய 
குழநல�  ேிறந� 
ேிறகு

After your baby is born
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உஙெளு்டய ெர்பபேப்பே ைீண்டும் ேலழய நிலைக்குத் �ிரும்ே 
சிை வொரஙகளொகும். நீஙகள் �ொய்பேொலூடடும்பேொது இது 
விலரவொக ந்டக்கும். உஙகள் கரபேபலே அ�ன சொ�ொரண 
நிலைக்குத் �ிரும்ேிக்தகொண்டிருபே�ொல் உஙகளுக்கு சிறிது  
�லசபேிடிபபு இருக்கைொம். உஙகள் குழநல� �ொய்பேொல் 
குடிக்கும்பேொது இ�லன நீஙகள் அ�ிகம் உணரவீரகள். அடுத்� 
ேிரசவத்�ினபேொது இந� ‘ேிந�ிய வலிகள்’ மு�லில் 
இருந�ல�வி்ட அ�ிகம் இருபே�ொக ேிரசவித்துள்ள சிை தேண்கள் 
தசொல்கினறனர. சிறிது கொைம் வலர வயிறு �டல்டயொக 
ஆகபவண்டும் எனறு எ�ிரேொரக்கொ�ீரகள். 

மூனறிலிருநது நொனகு வொரஙகள் வலர பயொனியிலிருநது 
இைத்தைம் ெசிவது சொ�ொரணைொனது�ொன. இந� இரத்�க் கசிலவ 
‘இறு�ி குறு�ிதயொழுக்கு’ எனறு தசொல்வொரகள் (இது உஙகள் 
ைொ�வி்டொய் அல்ை). குழநல� ேிறந� ேிறகு மு�ல் 12 – 24 ைணி 
பநரத்�ிறகு சொ�ொரணைொன ைொ�வி்டொலய வி்ட இது அ�ிகைொக 
இருக்கக்கூடும். இறு�ியில் இது ஒரு ேழுபபு நிறக் கசிவொக 
குலறநதுவிடும். �ொய்பேொலூடடும்பேொது இரத்�பபேொக்கு 
அ�ிகைொக இருக்கைொம். அல்டபபு ேஞ்சு சுருண்ல்டகலளப 
ேயனேடுத்துஙகள், அல்டபேொனகலளப (pads) 
ேயனேடுத்�பவண்்டொம். 

உஙெளு்டய ்யா�ி மற்றும் ்யா�ிக்கும் ம�வாசலுக்கும் 
இ்ட்யயுள்ள ேகு�ி நீஙகள் பயொனி வழியொகப 
ேிரசவித்�ிருந�ொல், கீபழ உ்டகொருவது, குறிபேொக உஙகளுக்குத் 
ல�யல்கள் பேொடடிருந�ொல், அதசௌகொியைொக இருக்கைொம். 
கலரநதுபேொகும் ல�யல்கபள ேயனேடுத்�பேடுவ�ொல், அவறலற 
அகறறபவண்டிய அவசியம் இல்லை. இப ேகு�ி சொியொக ஆறி 
வருகிற�ொ எனேல� உறு�ிபேடுத்� ைருத்துவச்சிகள் இப 
ேகு�ிலய பசொ�ிபேொரகள். இப ேகு�ிலய ஒரு நொலளக்கு 
இரண்டு, மூனறு முலறகள் கழுவி துல்டத்து சுத்�ைொக 
ஈரைில்ைொைல் லவத்�ிருஙகள், ைைம் கழித்� ேிறகும் அபேடிச் 
தசய்யுஙகள். அடிக்கடி ஒத்�்டத் �ிண்டுகலள (pads) ைொறறுஙகள். 
பயொனிக்கும் ைைவொசலுக்கும் இல்டபய உள்ள ேகு�ிக்கு அழுத்�ம் 
�ரொைலிருக்கும் வலகயில் ேடுத்�ிருநது ஓய்தவடுபேப� சிறந� 
வலி நிவொரணைொகும். ப�லவபேட்டொல், ேொரஸி்டைொல் பேொனற 
ேொிநதுலரக்கபே்டொ� வலி நிவொரணிகலளப ேயனேடுத்துஙகள். 

உஙெளது மார்பேெஙெள் அலனத்துப தேண்களுக்கும் ைொரேகப 
ேொல் சுரக்கும். தேொதுவொக ேொல் சுரபபு கிட்டத்�ட்ட கரபேத்�ின 
16-ஆவது வொரத்�ில் ஆரம்ேிக்கும், ைறறும் கல்டசி சிை 
வொரஙகளில் ேொல் கசிவல� சிை தேண்கள் கொண்ேர. குழநல� 
ேிறந� ேிறகு மு�ல் சிை நொடகளுக்கு ைொரேகஙகள் தைனலையொக 
இருக்கும், ஏதனனில் உஙகள் குழநல�க்கு �ொய்பேொல் ைிகச் 
சிறி�ளபவ ப�லவபேடும்.  குழநல�களுக்குப ேசிதயடுக்க 
ஆரம்ேித்து அடிக்கடி ேொல் குடிக்கத் துவஙகியதும் ைொரேகஙகள் 
அ�ிகைொகப ேொலை உறேத்�ி தசய்ய ஆரம்ேிக்கும். ‘ேொல் நிரம்ேிக் 
தகொண்டிருபே�ொல்’  உஙகளது ைொரேகஙகள் நிலறந�ிருபேது 
பேொைவும், கனைொக இருபேது பேொைவும் ப�ொனறைொம்.  
குழநல�களின ப�லவகளுக்பகறேப ேொலூடடுவதும், குழநல� 
ஒரு ைொரேகத்�ில் அருநதும்பேொது, இனதனொரு ைொரேகத்�ிலிருநது 
ேொலை வடிய விடுவதும் ைொரேகஙகளில் ேொல் அளவுக்க�ிகைொகத் 
ப�ஙகுவல�த் �டுக்கும். ேொரஸி்டைொல் (அ�ில் 
தசொல்லியிருபேதுபேொல் எடுத்துக்தகொள்ளபவண்டும்), குளிர 
ஒத்�்டஙகள் (உஙகள் தநஞ்சுப ேகு�ியில்), ைறறும் குளிர நீரத் 
�ொலரக் குளியல்கள் ஆகியலவ வீக்கம் அல்ைது வலி ஏதும் 
இருந�ொல் நிவொரணம் அளிக்கும். 

உஙெ்ள ெவ�ித்துக் கொள்ளல் 

நீஙகள் �ொய்பேொலூட்டொைலிருக்க முடிவு தசய்�ிருந�ொல் கூ்ட, 
குழநல� ேிறந� ேிறகு மு�ல் சிை நொடகளுக்கு உஙகளுக்கு 
ைொரேக அதசௌகொியம் இருக்கும், ஏதனனில், உஙகள் 
ைொரேகஙகள் இபபேொதும் ேொல் சுரநது தகொண்டு�ொனிருக்கும். சிை 
நொடகளில் இது குலறநதுவிடும். �ொஙகைொகவும், வச�ியொகவும், 
�ிண்டு லவத்� ைொரபுக் கச்லசகலள அணிநது ைொரேகஙகள்/
கொம்புகள் ைீது எதுவும் ேடுவல�க் குலறத்துக்தகொள்ளல், குளிர 
ஒத்�்டம் ஒனலறப ேயனேடுத்து�ல் ைறறும் ேொரஸி்டைொல் 
எடுத்�ல் (ைொத்�ிலரப தேடடியின ைீது தசொல்லியுள்ளவொறு) 
ஆகியவறறின மூைம் நீஙகள் சிறிது வலி நிவொரணம் தேறைொம். 

சி்சாியன் அறு்வ மூ�ம் ஏற்பேடும் வடு, இது வயிறறின ைீது 
இடுபபுக் கச்லச அணியும் இ்டத்�ிறகுக் கீபழ கீறிய�ொல் 
கில்டவொக்கில் ஏறேடடிருக்கும். இபபேொத�ல்ைொம் தேொதுவொக 
கலரயும் ல�யல்கபள ேயனேடுத்�பேடுவ�ொல், இத் ல�யல்கலள 
எடுக்க பவண்டிய ப�லவ இல்லை. சிை வொரஙகளுக்கு இந� வடு 
வலியொகவும், அதசௌகொியைொகவும் இருக்கக்கூடும். மு�ல் சிை 
நொடகளில் நீஙகள் அஙகுைிஙகும் தைதுவொக ந்டநதுதகொண்டு 
உஙகள் குழநல�லயக் கவனித்துக்தகொள்ளும்பேொது வலிலய 
ைடடுபேடுத்� உஙகளுக்கு வலிநிவரொணிகள் தகொடுக்கபேடும். 
இந� வடுவின ைீது அழுத்�ம் எல�யும் தகொடுக்கொைல் 
தசய்யக்கூடிய சிை ேயிறசிகலள உஙகளது ைருத்துவச்சி அல்ைது 
இயனைருத்துவர உஙகளுக்குக் கொண்ேிபேொர. குழநல�லயக் 
கவனித்துக் தகொள்ள ைருத்துவச்சிகள் உஙகளுக்கு உ�வுவர.  

உஙகளுல்டய ைருத்துவைலன அலறயில் குழநல�லய 
உஙகளு்டன �ஙகலவத்துக் தகொள்வது நீஙகளும் உஙகள் 
குழநல�யும் ஒருவலரதயொருவர நனகு த�ொிநதுதகொள்ள உ�வும். 

உஙெளது உணர்வுெள் உஙகளுக்குக் கலளபேொக இருந�ொலும், 
குழநல� ேிறந� ேிறகு மு�ல் நொள் வொக்கில் நீஙகள் ைிகவும் 
உறசொகைொக இருக்கக்கூடும். ‘ேிறபபுக்குப ேிறகு ஏறேடும் பூொிபபு’ 
எனறு இது சிை பவலளகளில் அலழக்கபேடும் - ைறறும் சீக்கிரபை 
இது ‘சிடுசிடுபபு’களொக ைொறவும் கூடும். நீஙகள் உணரச்சி 
வசபே்டக் கூடியவரொகவும், அழுலக வருவதுபேொைவும், 
சிடுசிடுபேொகவும் இருக்கக்கூடும். குழநல� ேிறந� ேிறகு 
தேரும்ேொைொன தேண்களுக்கு சிை நொடகள் வலர, அல்ைது இரு 
வொரஙகள் வலரக்கும் கூ்ட இபேடி இருக்கும். இல� வி்ட அ�ிக 
கொைத்�ிறகு இந� உணரவுகள் நீடித்�ொல், உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவரு்டன பேசுஙகள். பைை�ிகத் �கவலுக்கு, 104-
ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ‘தேறபறொர ேணியின மு�ல் சிை வொரஙகள்’ 
ைறறும் 136-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ‘கரபேகொைத்�ில் உஙகள் 
உணரவுகள் ைறறும் ஆரம்ேகொை தேறபறொர ேணி: அலனத்துப 
தேறபறொரகளும் த�ொிநதுதகொள்ள பவண்டிய வி்டயஙகள்’ எனற 
ேகு�ிகலளப ேொருஙகள். 
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நீஙெள் ்யாச்�யாய் இருக்ெக்கூடிய 
விடயஙெள்
ரூகபேல்�ா அல்�து ெக்குவான் இருமலுக்கு எதைிைாெ நான் 
தைடுபபூசி ்போடடுக்கொள்ள ்வண்டுமா?

ரூதேல்ைொ பநொய்க்கொன எ�ிரபபு சக்�ி உஙகளுக்குக் குலறவொக 
இருக்கிறது அல்ைது இல்லை எனறு கரபேத்�ின ஆரம்ேத்�ில் 
நீஙகள் பைறதகொண்்ட இரத்� பசொ�லனகள் கொடடியிருந�ொல், 
ைருத்துவைலனலய விடடுச் தசல்லும் முனேொக �டுபபூசி 
பேொடடுக்தகொள்வது நல்ை பயொசலனயொகும். சினனம்லை ைறறும் 
அம்லைக்கடடு ஆகிய பநொய்களுக்கும் எ�ிரொன எ�ிரபபுசக்�ிலயக் 
தகொடுக்கும் முத்�டுபபூசி (triple vaccine (MMR))யொகும் இது. இத் 
�டுபபூசிலயப பேொடடுக்தகொண்்ட ேிறகு ஒரு ைொ�த்�ிறகு 
கரபேமுறொைல் இருபேது முக்கியைொகும்.

கக்குவொன இருைலுக்கு எ�ிரொன �டுபபூசி உஙகளுக்கு 
பேொ்டபே்டொைல் இருந�ொல், நீஙகள் ைருத்துவைலனலய விடடுப 
பேொகும் முனேொக இ�றகொன �டுபபூசிலய(pertussis vaccine)ப 
பேொடடுக்தகொள்ள பவண்டும். குழநல� ேிறபே�றகு முனேொக 
உஙகளது துலணவர, குழநல�யின ேொட்டன - ேொடடியொரகள் 
ைறறும் வீடடிறகு அடிக்கடி வருலக �ருேவரகள் அல்ைது 
கவனிபேொளரகள் ஆகிபயொர கக்குவொன இருைல் 
�டுபபூசிலய(pertussis vaccine)ப பேொடடுக்தகொள்ளபவண்டும். 
உஙகள் ைறற குழநல�களுக்கு கக்குவொன இருைலுக்தக�ிரொன 
�டுபபூசி பேொ்டபேடடிருபேல� உறு�ிபேடுத்துஙகள்.

நான் எப்போது வீடடிற்குப ்போெ�ாம்?

குழநல� ேிறந� ேிறகு நொனகிலிருநது ஆறு ைணி பநரத்�ிகுள்ளொக 
உஙகளொல் வீடடிறகுப பேொக இயைக்கூடும். இபபேொது 
கிட்டத்�ட்ட அலனத்து ைருத்துவைலனகளும்  நைைொயிருக்கும் 
�ொய்கலளயும் அவரகளது குழநல�கலளயும் குழநல� ேிறநது 
சிறிது பநரத்�ிறகுப ேிறகு வீடடிறகுப பேொகைொம் எனறு 
தசொல்கினறன. உஙகள் குழநல� ேிறந� ேிறகு சீக்கிரம் 
வீடடிறகுப பேொகத் �ிட்டைிடுவது உஙகளது தசொந� வீடடில் 
வச�ியொகவும், �னியொகவும் உஙகள் நண்ேரகளும், 
குடும்ேத்�ினரும் குழநல�பயொடு ைகிழவொக இருக்கைொம்  
எனேல�க் குறிக்கும். குழநல� ேிறந� ேிறகு சீக்கிரம் வீடடிறகுப 
பேொவது உஙகளது குடும்ே வொழக்லகயில் ஏறேடும் இ்டரேொடுகள் 
குலறயும் எனேல�யும், நீஙகள் உஙகளது ைறற குழநல�களு்டன 
ைீண்டும் விலரவில் ஒனறு பசரவீரகள் எனேல�யும் குறிக்கும். 
�ொய்பேொலூடடுவது குறித்� அறிவுலர உள்ள்டஙக, 
ேிரசவத்�ிறகுப ேிநல�ய கவனிபலே உஙகளுக்கும் உஙகள் 
குழநல�க்கும் வழஙக ைருத்துவச்சி ஒருவர உஙகலள உஙகள் 
வீடடில் வநது ேொரபேொர.  உஙகளது குழநல�க்கு 14 நொடகள் 
ஆகும் வலரக்கும் ைருத்துவச்சிகளொல் ேிரசவத்�ிறகுப ேிநல�ய 
கவனிபலே வழஙக இயைக்கூடும். 

உஙகளது ேிரசவத்�ில் கிடுக்கிகள் அல்ைது தவறறி்டக் குைிழகள் 
ேயனேடுத்�பேடடிருந�ொபைொ, சிபசொியன அறுலவ மூைம் 
குழநல� தேறபேடடிருந�ொபைொ, அல்ைது நீஙகபளொ அல்ைது 
உஙகள் குழநல�பயொ சுகவீனமுறறிருந�ொபைொ, குழநல� 
ேிறபேிறகுப ேிறகு அ�ிக கொைத்�ிறகு ைருத்துவைலனயில் நீஙகள் 
�ஙக பவண்டியிருக்கைொம். சரொசொியொக, பயொனிவழிப ேிரசவம் 
ஆன தேண்களுக்கொன ைருத்துவைலனத் �ஙகல்கள் 24 – 48 ைணி 
பநரம் இருக்கும், சிபசொியன அறுலவ மூைம் ேிரசவித்� 
தேண்களுக்கு இது மூனறு அல்ைது நொனகு நொடகள் வலரக்கும் 
இருக்கும். ைருத்துவைனயில் நீண்்ட பநரம் �ஙகியிருந� ேிறகு 
நீஙகள் வீடடிறகுச் தசனறொல், ைருத்துவச்சிகளின ேிரசவத்�ிறகுப 
ேிநல�ய கவனிபபும், உ�வியும் உஙகளுக்கு வீடடில் 
வழஙகபே்டக்கூடும். உஙகள் குழநல�க்கு 14 நொடகள் ஆகும் 
வலர ைருத்துவச்சிகளொல் ேிரசவத்�ிறகுப ேிநல�ய உ�விலய 
வழஙக இயலும்; இருபேினும், இந� பசலவக்கொன வச�ி 
ைருத்துவைலனக்கு ைருத்துவைலன ைொறுேடும், எனபவ உஙகள் 
ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியி்டம் பகடடுக்தகொள்ளுஙகள்.

நீஙகள் வீடடிறகுத் �ிரும்ேிய ேிறகு, குழநல�க்கொன 1 – 4 வொர 
பசொ�லனகலளச் தசய்யவும், இ�ர பசலவகபளொடு உஙகலளத் 
த�ொ்டரபுேடுத்�வும் ‘குழநல� ைறறும் குடும்ே சுகொ�ொரத் �ொ�ி’ 
ஒருவர உஙகள் வீடடிறகு வருலக �ரும் சொத்�ியமும் உள்ளது.  
பைை�ிகத் �கவலுக்கு �யவு தசய்து 92 -ஆம் ேக்கத்த்ல�ப 
ேொருஙகள். 

புதைிதைாய்ப பேி்நதை குழந்தைெளுக்ொ� 
வழக்ெமா� ்சாதை்�ெள்
பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�க்கொன ‘புதைிதைாய்ப பேி்நதை 
குழந்தைக்ொ� போி்சாதை்�’ (newborn examination) 
எனபேடும் பசொ�லனலயச் தசய்வ�றகொக விபச்டைொன ேயிறசி 
தேறறுள்ள ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியொல் ேிறந� சிை 
நொடகளுக்குப ேிறகு உஙகள் குழநல� பசொ�ிக்கபேடும். 
ேிரச்சிலனகள் ஏதும் இருக்கினறனவொ எனறு பசொ�ிக்க 
ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சி உஙகள் குழநல�லய �லை 
மு�ல் கொல் வலர பசொ�ித்துப ேொரபேொர. 

ைிகவும் அொி�ொன பகொளொறுகள் எதுவும் �ஙகளது குழநல�க்கு 
இருக்கினறனவொ எனறு பசொ�ித்துப ேொரபே�றகொன வொய்பபு 
நி.ச.பவ தேறபறொரகள் அலனவருக்கும் �ரபேடும். ‘புதைிதைாய்ப 
பேி்நதை குழந்தைக்ொ� ்சாதை்�’ (Newborn Screening) 
எனறு இது அலழக்கபேடும். இல� ‘கு�ிகொல் குத்து’ பசொ�லன 
எனறு அலழபேல�யும் நீஙகள் பகடகைொம். இச் பசொ�லனயில் 
உஙகள் குழநல�யின கு�ிகொலிலிருநது சிை துளி இரத்�ம் 
எடுக்கபேடும். இத் துளிகள் விபச்டைொன �ொள் ஒனறின ைீது 
பேொ்டபேடடு பசொ�லனக்கூ்டத்�ிறகு பசொ�லனக்கொக 
அனுபேபேடும்.  

‘பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�க்கொன பசொ�லனயில்’ (Newborn 
Screening)- ேொிபசொ�ிக்கபேடும் பநொய் நிலைகள் தேொதுவொய்க் 
கொணபேடுேலவ அல்ை, ஆனொலும் அலவ �ீவிரைொனலவ, 
ஆகபவ, உஙகள் குழநல�க்கு அவறறில் ஏ�ொவது ஒனறு 
இருக்கிற�ொ எனறு ஆரம்ேத்�ிபைபய த�ொிநதுதகொள்வது ைிகவும் 
நல்ைது. இ�னொல், சிகிச்லசலயயும் கூடிய விலரவில் 
த�ொ்டஙகைொம். கீழவரும் பநொய் நிலைகள் இருக்கினறனவொ என 
இச்பசொ�லன ேொரக்கும்:
• மைபுவழி ்ஹ்போ்தைைாய்டிஸம் -ல�ரொய்டு சுரபேிகளில் 

உள்ள ேிரச்சிலனகளொல் இது ஏறேடுகிறது. ஆரம்ேத்�ிபைபய 
சிகிச்லசலயத் துவஙகுவது குழநல� சொ�ொரணைொக 
வளரவ�றகு உ�வும். 

• ‘பேி்�ல்ெி்டானூாியா’ எனேது உ்டலில் புர�ச்சத்ல�த் 
�யொொிக்க உ�வும் ேொலிலும் உணவிலும்  உள்ள  வஸ்து 
ஒனலற (‘ேிலனைொைனின’ எனபேடும்) குழநல� சொியொகப 
ேயனேடுத்� முடியொ��ொல் ஏறேடும் நிலையொகும். இந�ப 
ேிரச்சிலனக்கு சிகிச்லசயளிக்கொவிட்டொல் ‘ேிலனைொைனின’ 
இரத்�த்�ில் அ�ிகைொகி மூலள பச�த்ல� ஏறேடுத்தும். 
சிகிச்லசயளிபேது குழநல� சொ�ொரணைொக வளர உ�வும். 

• ‘ொ�க்்டா்ஸமியா’ - இது �ொய்பேொலிலும், ேசும்ேொலிலும் 
உள்ள ‘கொைக்ப்டொஸ்’ எனற சரக்கலர இரத்�த்�ில் அ�ிகம் 
பசரும்பேொது ஏறேடுகிறது. ‘கொைக்ப்டொஸ்’ இல்ைொ� 
விபச்டைொன ேொலு்டன உ்டபன சிகிச்லசயளிபேது �ீவிர 
சுகவீனத்ல�த் �டுக்கும். சிகிச்லசயளிக்கொவிட்டொல், குழநல� 
ைிகவும் சுகவீனமுறறு இறநதுபேொகக்கூடும்.    

• ‘ஸிஸ்டிக் ்பேப்ைாஸிஸ்’ எனேது தேருஙகு்டலிலும், 
நுலரயீரலிலும் �டிபேொன சளிலய உ்டல் உருவொக்குவல�க் 
குறிக்கும். ைொரபுப ேகு�ியில் பநொய்த்த�ொறலறயும், 
வயிறறுபபேொக்லகயும் இது ஏறேடுத்�ி, குழநல� எல்ட 
பேொடுவல�த் �டுக்கக்கூடும். நல்ை சிகிச்லசயளிபேது 
‘ஸிஸ்டிக் லேபபரொஸிஸ்’ உள்ளவரகள் நீண்்ட கொைம் வொழ 
உ�வும். 
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ஊசிெளும் இைத்தை ்சாதை்�ெளும் 
என் குழந்தைக்கு வலி்ய 
ஏற்பேடுத்துமா? 

உஙகள் குழநல�க்கு ஊசிகள் பேொடும்பேொப�ொ 
அல்ைது இரத்� பசொ�லனகள் தசய்யும்பேொப�ொ, 
குழநல�லய ஆசுவொசபேடுத்�ி அவரகளது வலிலய 
ைடடுபேடுத்துவ�றகொன எளிய வழிகள் ேைவுள்ளன.  
இந� தசயல்முலறகள் தசய்யபேடும்பேொது, நீஙகள் 
குழநல�க்குத் �ொய்பேொலூட்டைொம், அல்ைது 
சுத்�ைொன விரல் ஒனலற சபபுவ�றகு அ�ன வொயில் 
லவக்கைொம். குழநல�க்கு இ�ைொக இருக்கும் 
வலகயில் அ�னு்டன நீஙகள் பேச்சு தகொடுக்கைொம், 
குழநல�லய வருடி, நீவிவி்டைொம் ைறறும் 
குழநல�லய கண்பணொடு கண் லவத்துப 
ேொரக்கைொம். சிைபவலளகளில், 
அதசௌகொியத்�ிலிருநது குழநல�யின கவனத்ல�த் 
�ிருபே அ�ன வொயில் சிை தசொடடுகள் சரக்கலர நீர 
வி்டைொம்.  

❖

‘புதைிதைாய்ப பேி்நதை குழந்தைக்ொ� 
்சாதை்�’ (Newborn Screening)

பசொ�ிக்கபேட்ட ேிறகு, உைரந� இரத்�ைொனது 
பசொ�லனக்கூ்டத்�ில் 18 ஆண்டுகளுக்கு இருபேில் 
லவக்கபேடடு அ�ன ேிறகு அழிக்கபேடும். 
பசொ�லனகள் இவவளவு நீண்்ட கொைத்�ிறகு ஏன 
இருபேில் லவக்கபேடுகினறன எனேல�ப ேறறி  
http://www.chw.edu.au/prof/services/newborn/
tests030194.pdf எனும் வலைபேக்கத்�ில் நீஙகள் 
பைை�ிகைொக வொசித்துப ேொரக்கைொம்.  

❖

குழந்தைக்ொ� வாெ� இருக்்ெ/ 
்ெபஸ்யூல்

கொொில் லவத்துக் குழநல�லய வீடடிறகுக் 
தகொண்டுபேொக நீஙகள் உத்ப�சித்�ொல், கொொில் 
குழநல� இருக்லக அல்ைது பகபஸ்யூல் ஒனறு 
தேொருத்�பே்டபவண்டுதைனேது சட்டம். நீஙகள் 
வொ்டலகக்பகொ, க்டனொகபவொ அல்ைது விலைக்பகொ 
ஒரு குழநல� இருக்லகலய தேறைொம்.  

RMS வலைத்�ளத்�ில் குழநல� பகபஸ்யூல்கலளப 
ேறறியும் குழநல�த் �ல்டக்கடடுகலளப ேறறியும் 
பைை�ிகத் �கவல்கலள நீஙகள் கொணைொம்.  
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/
children/childcarseats/ எனும் வலைத்�ளத்�ிறகு 
தசல்லுஙகள்.

 

இந� அலனத்துக் பகொளொறுகளுக்கும் துவக்கத்�ிபைபய 
கண்டுேிடித்து சிகிச்லசயளிபேது முக்கியம். இப� இரத்� 
ைொ�ிொிலய லவத்து, 40 வலரயொன ைிகவும் அொி�ொன 
பகொளொறுகலளக் கண்டுேிடிபேது சொத்�ியம். 

பசொ�லன முடிவுகள் சொ�ொரணைொன�ொக இருந�ொல் – 
தேரும்ேொைொன முடிவுகள் அபேடித்�ொன இருக்கும் – நீஙகள் 
முடிவுகலளப தேறைொடடீரகள். மு�ல் பசொ�லன த�ளிவொன 
முடிவுகலளத் �ரொவிட்டொல், கிட்டத்�ட்ட நூறில் ஒரு குழநல�க்கு 
இரண்்டொவது இரத்� பசொ�லன ப�லவபேடும். இரண்்டொவது 
பசொ�லன ப�லவபேட்டொல், உஙகளு்டன 
த�ொ்டரபுதகொள்வொரகள். தேரும்ேொலும் அலனத்து 
பவலளகளிலும் இரண்்டொம் பசொ�லன சொ�ொரண முடிவுகலளபய 
�ரும். முடிவு உஙகள் ைருத்துவருக்கு அனுபேபேடும்.  

ைிகவும் குலறந� எண்ணிக்லகயுள்ள குழநல�களுக்கு இரத்� 
பசொ�லன அசொ�ொரணைொன�ொக இருக்கும். அபேடிபேட்ட 
குழநல�களுக்கு பைை�ிக பசொ�லனகள் ப�லவபேடும், 
சிகிச்லசயும் கூ்ட ப�லவபே்டைொம். உஙகள் ைருத்துவர 
உஙகளுக்குச் தசொல்லுவொர.

நி.ச.பவ -யிலுள்ள அலனத்து குழநல�களுக்கும் �ரபேடும் 
மூனறொவது பசொ�லன கசவிமடுபபு ்சாதை்�யொகும். ஆயிரம் 
குழநல�களில் ஒனறு அல்ைது இரண்டிறகு தசவித்�ிறன 
ேிரச்சிலனயில் உ�வி ப�லவபேடுகிறது. ‘நி.ச.பவ ைொநிை  
குழநல� ேொிபசொ�லன - தசவித்�ிறன’  (SWIS-H) �ிட்டம் 
இபேடிபேட்ட குழநல�கலள அல்டயொளம் கொணுவல� 
இைக்கொய்க் தகொண்டுள்ளது. ேிறபேிறகுப ேிறகு கூடிய விலரவில் 
இச் தசவிச் பசொ�லன வழஙகபேடுகிறது. ஏ�ொவத�ொரு 
கொரணத்ல� முனனிடடு ைருத்துவைலனயில் இச்பசொ�லன 
தசய்யபே்டொவிட்டொல், ைருத்துவைலன தவளிபநொயொளிப 
ேகு�ியில், அல்ைது நீஙகள் ைருத்துவைலனலய விடடு தசனற 
ேிறகு, ஒரு உள்ளூர ‘சமூக சுகொ�ொர லைய’த்�ில் இல�ச் 
தசய்துதகொள்ளைொம். 

இச் தசவிச்பசொ�லனக்கு கிட்டத்�ட்ட 10 – 20 நிைி்ட பநரம் 
எடுக்கும், ைறறும் உஙகள் குழநல� உறஙகும்பேொது அல்ைது 
ஓய்வொக இருக்குபேொது இது தசய்யபேடும். பசொ�லன 
தசய்யபேடும்பேொது நீஙகள் குழநல�யு்டன இருக்கைொம். 
பசொ�லன முடிந�வு்டபனபய முடிவுகள் உஙகளுக்குத் �ரபேடும். 
உஙகள் குழநல�யின ‘�னிபேட்ட உ்டல்நைப ே�ிபவடு’ அல்ைது 
“நீைப புத்�க”த்�ில் முடிவுகள் ே�ிவு தசய்யபேடும். 

உஙகள் குழநல�க்கு இச் பசொ�லன ைீண்டும் ப�லவதயன 
முடிவுகள் கொண்ேித்�ொல், உஙகள் குழநல�க்கு தசவிைடுபபு 
ேிரச்சிலனகள் கட்டொயம் இருக்கும் எனற அரத்�ைில்லை. 
முடிவிறகு பவறு கொரணஙகள் இருக்கைொம் (உ. ைொக. 
பசொ�லனயினபேொது உஙகள் குழநல� 
நிலைகுலைநதுபேொயிருக்கைொம், அல்ைது கொ�ில் �ிரவபைொ 
அல்ைது �றகொலிகைொன ஒரு அல்டபபேொ இருந�ிருக்கைொம்). 
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புதைிதைாய்ப பேி்நதை குழந்தைெள்: கபோதுவா� 
்தைாற்்ஙெளும் பேிைசசி்�ெளும்
்தைால்
• ‘கட�ாஙெிடாடிக் கநவி’ (தகொக்குக் தகொத்துகள்)’  எனேலவ 

கண்ணிலைகள், மூக்கு அல்ைது கழுத்ல�ச் சுறறி கொணபேடும் 
தவளிறிய சிவபபு நிறப புள்ளிகளொகும். குழநல� அழும்பேொது 
இவறலற நீஙகள் த�ளிவொகப ேொரக்கைொம். இ�னொல் 
ேிரச்சிலனகள் ஏதுைில்லை, ைறறும் இலவ கொைபபேொக்கில் 
ைஙகிவிடும்.

• ‘மங்ொலியப புள்ளிெள்’  எனேலவ புட்டப ேகு�ியில் 
கொணபேடும் கரு-நீைப புள்ளிகள். கருத்� சருைமுல்டய 
குழநல�களில்டபய இது தேொதுவொகக் கொணபேடும். இ�னொல் 
ேிரச்சிலனகள் ஏதுைில்லை, ைறறும் குழநல�யின மு�ைொம் 
அல்ைது இரண்்டொம் ேிறந�நொளுக்குள் ைஙகிவிடும்.  

• ‘நீவஸ் ப்ளமியஸ்’ (ைதுரசக் கலறகள்) எனேலவ 
ேளிச்தசனறு த�ொியும் சிவபேிலிருநது கருஞ்சிவபபு 
வலரயிலுள்ள �ிடடுகளொகும். இலவ தேொதுவொக முகத்�ில் 
ப�ொனறும். இலவ வளரவ�ில்லை, ஆனொல் கொைபபேொக்கில் 
ைஙகுவதுைில்லை. 

• ‘நீவஸ் வஸ்கு்�ாசஸ்’  (ஸ்டரொதேரொி புள்ளிகள்) எனேலவ 
அடிக்கடி �லை ைீது வரும் த�ளிவொய்த் த�ொியும், பைலுயரந� 
கருஞ்சிவபபுப ேகு�ிகளொகும். துவக்கத்�ில் அலவ அளவில் 
தேொி�ொகும், கொைபபேொக்கில் ேடிபேடியொக சுருஙகிவிடும். 

• ‘மிலியா’ எனேலவ குழநல�களுக்கு மூக்கின ைீதும், சிை 
சையஙகளில் முகத்�ின ைீதும் வரக்கூடிய பைலுயரந� தவண் 
புள்ளிகளொகும். ப�ொலிலுள்ள ேலசச் சுரபேிகள் கண்ணுக்குத் 
த�ொியுைொறு தவளிபய இருக்கும்பேொது இபேடித் ப�ொனறும். 
இலவ சொ�ொரணைொனது எனறு கரு�பேடுகிறது, ைறறும் இலவ 
கொைபபேொக்கில் ைஙகிவிடும்.  

• ‘எாிதைீமா டாக்ஸிெம்’ (பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�க்கு வரும் 
ேருக்கள்) தேொதுவொக குழநல� ேிறந� மு�ல் வொரத்�ில் 
குழநல�யின ைொரபு, வயிறு ைறறும் இடுபபுப ேகு�ியில் 
�ிடீதரன வரக்கூடிய தவள்லள அல்ைது ைஞ்சள் ேருக்களொகும் 
இலவ. இ�றகொன கொரணம் அறியபே்டொ� ஒனறொகும், ைறறும் 
இ�றகு சிகிச்லச ப�லவயில்லை. இலவ ைலறநதுவிடும், 
ஆனொல் சிறிது கொைைொகைொம். 

• ‘மஞசள்ொமா்�’ யொனது அபநக பு�ி�ொய்ப ேிறந� 
குழநல�கலளப ேொ�ிக்கிறது. ேிறந� மு�ல் சிை நொடகளுக்கு 
குழநல�யின ப�ொல் இபைசொன ைஞ்சளொகத் த�ொியும். 
தேொதுவொக இது ேொரதூரைொன�ல்ை, ஆனொல் சிை 
�ருணஙகளில் குழநல�யின இரத்�த்�ிலுள்ள ‘ேிலிருேின’ 
எனற வஸ்துவின அளலவக் கண்டுேிடிக்க பசொ�லன ஒனறு 
ப�லவபே்டைொம். சொ�ொரணைொனல� வி்ட ‘ேிலிருேின’ 
அ�ிகைொக இருந�ொல், குழநல�க்கு அ�ிகைொக அருந�க் 
தகொடுக்கபவண்டும், ைறறும் ைஞ்சள்கொைொலை குலறயும்வலர 
விபச்டைொன விளக்குகளுக்குக் கீபழொ அல்ைது ‘ேிலிதேட’ 
(BiliBed) -இன ைீப�ொ ஒரு குறிபேிட்ட பநரத்�ிறகு குழநல� 
லவக்கபே்டைொம். ைஞ்சள்கொைொலைலயப ேறறி பைலும் 
த�ொிநதுதகொள்ள பவண்டுைொனொல் உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவரு்டன பேசுஙகள். 

உஙெள் குழந்தையின் 
‘தை�ிபபேடட உடல்ந�ப பேதைி்வடு’  
(“நீ�ப புத்தைெம்”)

ேிறபேிறகுப ேிறகு மு�ல் சிை நொடகளில், உஙகள் 
குழநல�க்கொன ‘நீைப புத்�கம்’ ஒனறு 
தகொடுக்கபேடும். குழநல� ேிறந��ிலிருநது 
அ�ன ே�ினை வயது வலரக்கும், அல�த் 
�ொண்டியும், தேறபறொரகள், ைருத்துவரகள், 
குழநல� ைறறும் குடும்ே நைத் �ொ�ிகள் ைறறும் 
இ�ர சுகொ�ொரப ேணியொளரகள் ஆகிபயொர 
உஙகள் குழநல�யின உ்டல்நைத்ல�ப ேறறிய 
விேரஙகலளப ே�ித்து லவபே�றகொகபவ ‘நீைப 
புத்�கம்’ உள்ளது. உ்டல்நைத்ல�ப ேறறிய 
அலனத்து முக்கிய �கவல்கலளயும் ஒபர 
இ்டத்�ில் லவபே�றகு இது ைிகச் சிறந� 
வழியொகும்.

உஙகளது ைருத்துவர, ‘ஆரம்ேகொை 
குழநல�பேருவ உ்டல்நை பசலவ’ அல்ைது 
ைருத்துவைலன எனேவறறிக்கு ஒவதவொரு முலற 
உஙகள் குழநல�லய அலழத்துச் 
தசல்லும்பேொதும், ‘நீைப புத்�க’த்ல� உ்டன 
எடுத்துச் தசல்லுஙகள். உஙகள் குழநல�க்கொன 
முக்கியைொன உ்டல்நை பசொ�லனகள், 
�டுபபூசிகள் ஆகியவறலறப ேறறிய 
நிலனவூடடிகள், உேபயொகைொன த�ொலைபேசி 
இைக்கஙகள் ைறறும் முக்கியைொன த�ொலைபேசி 
இைக்கஙகலளக் குறித்து லவத்துக்தகொள்ள ஒரு 
ேக்கம் ஆகியன ‘நீைப புத்�க’த்�ில் உண்டு. 

❖

உஙகள் குழநல�க்கு சுகைில்லை எனறொபைொ, 
அல்ைது ஒரு உ்டல்நைப ேிரச்சிலன குறித்து 
நீஙகள் கவலையொய் இருந�ொபைொ, உஙகளது 
தேொதுைருத்துவர அல்ைது அண்லையிலுள்ள 
ைருத்துவைலனயின அவசர சிகிச்லசப ேிொிவிறகு 
உஙகள் குழநல�லய கூடிய விலரவில் எடுத்துச் 
தசல்லுஙகள். பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�யின 
நிலை தவகு விலரவில் ைொறக்கூடும். 
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ெண்ெள்

ேிறந�ேிறகு துவக்கத்�ில் சிை நொடகளுக்கும், வொரஙகளுக்கும் சிை 
குழநல�களுக்கு கண்கள் ேிசுேிசுபேொக இருக்கும். இது 
ேொரதூரைொன�ல்ை, ைறறும் இது �ொனொகபவ பேொய்விடும். 
தகொ�ிக்கலவக்கபேட்ட குளிர நீலரக் தகொண்டு குழநல�யின 
கண்கலளத் துல்டக்கைொம். இது நீடித்�ொல், உஙகள் ைருத்துவர 
அல்ைது ைருத்துவச்சியு்டன பேசுஙகள். 

பேி்பபு உறுபபுப பேகுதைிெள்

சிைபவலளகளில், பு�ி�ொய்ப ேிறந� தேண் குழநல�களுக்கு 
ேிறபபு உறுபேிலிருநது �டித்� தவள்லளயொன சளிக் கசிவு சிறிது 
இருக்கும், சிை சையத்�ில் இ�ில் சிறிது இரத்�மும் 
ப�ொய்ந�ிருக்கக்கூடும். இல� ‘தேொய்உ�ிரபபேொக்கு’ எனேர, 
ைறறும் உஙகளுல்டய ஹொரபைொனகள் இபபேொது நச்சுக்தகொடி 
வழியொக குழநல�க்குக் கில்டக்கொ� கொரணத்�ொல் இபேடி 
ஆகிறது. இது முறறிலும் சொ�ொரணைொனப�. ேை பவலளகளில், 
தவண்லையொன ேொல்கடடி பேொனற ‘ஸ்தைக்ைொ’ எனபேடும்  
வஸ்து ேிறபபு உறுபேின இ�ழுக்குக் கீபழ கொணபேடும். இதுவும் 
சொ�ொரணைொனப�. 

உஙகள் குழநல�யின ஆண் உறுபேின தவட்டபே்டொ� 
முனப�ொலை ேினனுக்குத் �ள்ள பவண்டிய அவசியம் இல்லை: 
அவனுக்கு 3 – 4 வயது ஆகும்பேொது இது �ொனொகபவ 
ேினபனொக்கி உருள ஆரம்ேிக்கும். முன ப�ொலை தவடடுவ�ில் 
உள்ள ஆேத்துகள் ைறறும் இருக்கக்கூடிய ேைனகள் 
ஆகியவறலறப ேறறி ஏரொளைொகப ேல்பவறு கருத்துகள் உள்ளன. 
ஆண் ேிள்லளகளுக்கு ஆண் குறியின முன ப�ொலை தவடடும் 
(விருத்�பச�னம்) வழக்கத்�ிறகு  ைருத்துவ ொீ�ியொன கொரணம் 
எதுவுைில்லை என ‘ரொயல் அவுஸ்�ிபரலிய ைருத்துவர குழு’ 
(RACP) ேொிநதுலரக்கிறது. www.racp.edu.au  எனும் 
வலைத்�ளத்�ில் பைை�ிக �கவல்கள் கில்டக்கும். மு�லில் ‘policy 
and advocacy’ -யில் தசொடுக்குஙகள், ேிறகு  ‘Division, Faculty 
and Chapter Policy & Advocacy’  -இல் தசொடுக்குஙகள், 
கல்டசியொக  ‘Paediatrics & Child Health’ -இல் தசொடுக்குஙகள்

கதைாபபுள்கொடி நகீ்ெம்

துவக்கத்�ில் உஙகள் குழநல�யின த�ொபபுள்தகொடி 
தவண்லையொக, �டித்து தெல்லி பேொை இருக்கும். குழநல� 
ேிறந� ஒரு அல்ைது இரு ைணி பநரத்�ிறகுள் இது உைர 
ஆரம்ேித்து, 7 – 10 நொடகளுக்குள் விழுநதுவிடும். த�ொபபுள்தகொடி 
ஒடடிக்தகொண்டு இருந� இ்டத்�ில் சிறிது கசிவு இருக்கைொம், 
தேொதுவொக இது தகொடி உ�ிரந� மு�ல் நொளனபறொ அல்ைது 
தகொடி விழுந� உ்டபனபயொ இருக்கும். தகொ�ித்து 
ஆறலவக்கபேட்ட நீொில் ேஞ்சுக் குச்லச நலனத்து  இப 
ேகு�ிலயத் துல்டத்து, இனதனொரு ேஞ்சுக் குச்சொல் ஈரத்ல�த் 
துல்டக்கைொம். த�ொ்டரநது இரத்�ம் கசிநது தகொண்டிருந�ொபைொ, 
அபேகு�ி சிவநதுபேொய்க் கசிந�ொபைொ அல்ைது வீஙகியிருந�ொபைொ 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவரு்டன பேசுஙகள். 

கசய்ய்வண்டிய ்வ்�ெள்.... ஆவண 
்வ்�ெள்!
‘்பேறுொ� உதைவித்கதைா்ெ’ மற்றும் ‘குடும்பே வாி உதைவிநிதைி’

உஙகள் குழநல� ேிறந� ேிறகு, அவுஸ்�ிபரலிய அரசின ‘குடும்ே 
ஒத்�ொலச அலுவைகம்’ உஙகளுக்குப ேடிவஙகலளக் தகொடுக்கும், 
ைறறும் உஙகளுக்கும், உஙகள் குழநல�க்குைொன நி�ிசொர 
உொிைஙகலளக் பகொர இப ேடிவஙகலள நீஙகள் ேயனேடுத்�ைொம். 
�றசையம், ேிர�ொனைொக நொனகு வலக உ�வித்த�ொலககள் 
உள்ளன:
1. ்வ்�யில் இருக்கும் கபேற்்்ார்ெளுக்ொ� ஊதைியத்்தைாடு 

கூடிய ்பேறுொ� விடுபபு:  ‘தேறபறொரகளுக்கொன 
ஊ�ியத்ப�ொடு கூடிய பேறுகொை விடுபபு’ எனேது சனவொி 1, 
2011-இறகுப ேிறகு ேிறந� அல்ைது �த்த�டுக்கபேட்ட 
குழநல�களது பவலையில் இருக்கும் தேறபறொரகளுக்கொன 
பு�ிய உொிைைொகும். �கு�ியுள்ள ேணிபுொியும் தேறபறொரகள் 
‘ப�சிய குலறந�ேடச ஊ�ிய’ வீ�த்�ினேடி, 18 
வொரஙகளுக்கொன அரசு நி�ியு�விபயொடு கூடிய ‘பேறுகொை 
விடுபபு ஊ�ியம்’ தேறைொம். 

2. குழந்தை ஊக்ெத்கதைா்ெ:  ‘குழநல� ஊக்கத்த�ொலக’ எனேது 
ேிறந� அல்ைது �த்த�டுக்கபேட்ட குழநல�கள் உள்ள �கு�ி 
தேறும் குடும்ேஙகளுக்கு வருைொன பசொ�லன அடிபேல்டயில் 
�ரபேடும் உ�வித்த�ொலகயொகும். பு�ிய குழநல�க்கு ஆகும் 
தசைவில் இது உஙகளுக்கு உ�வுகிறது, ைறறும் இது இரு 
வொரஙகளுக்கு ஒரு முலற 13 �வலணகளில் �ரபேடுகிறது. ஒரு 
குழநல�க்கு பைல் ேிறந�ொல் ஒவதவொரு குழநல�க்கும் இது 
�ரபேடும்.  ஊ�ியத்து்டன கூடிய பேறுகொை விடுபபு, குழநல� 
ஊக்கத் த�ொலக ஆகிய இரண்டு உ�வித்த�ொலககளுக்கு 
உள்ள �கு�ித் ப�லவகலள நீஙகள் பூரத்�ி தசய்�ொல், 
இரண்ல்டயும் நீஙகள் தேற இயைொது, எனபவ உஙகளுக்கும் 
உஙகள் குடும்ேத்�ிறகும் எது தேொருத்�ைொனது எனேல�க் 
கணக்கி்ட சிறிது பநரம் ஒதுக்குஙகள்.  

3. ்பேறுொ� தைடுபபூசி பேடித்கதைா்ெ: �ைது ேிள்லளகளுக்குத் 
�டுபபூசி பேொ்ட தேறபறொரகலள இந� உ�வித்த�ொலக 
ஊக்குவிக்கிறது. தேொதுவொக இது �டுபபூசிகலளப 
பூரணபேடுத்�ிய குழநல�களுக்கு இரண்டு த�ொலககளொகத் 
�ரபேடுகிறது, மு�ல் த�ொலக 18 – 24 ைொ�ஙகளுக்கு 
இல்டயிலும், இரண்்டொவது த�ொலக 4 – 5 வய�ிறகு 
இல்டயிலும் �ரபேடும். 

4. குடும்பே வாி உதைவிநிதைி: ேிள்லளகலள வளரபே�றகு ஆகும் 
தசைவுகளில் குடும்ேஙகளுக்கு இக் தகொடுபேனவு உ�வுகிறது. 
உஙகள் குடும்ேத்�ின தைொத்� வரு்ட வருைொனம், உஙகள் 
குடும்ேத்�ில் உஙகலளச் சொரநதுள்ள குழநல�களின வயது 
ைறறும் எண்ணிக்லக ஆகியவறலறப தேொறுத்து இது 
கணக்கி்டபேடும்.  

பைை�ிகத் �கவல்களுக்கு www.humanservices.gov.au எனும் 
வலைத்�ளத்�ிறகுச் தசனறு ‘Families’ எனே�ில் தசொடுக்குஙகள், 
‘குடும்ே ஒத்�ொலச இலணப’ேிலன 136 150 எனும் இைக்கத்�ில் 
அலழயுஙகள் அல்ைது உஙகளது உள்ளூர ‘குடும்ே ஒத்�ொலச 
அலுவைக’த்�ிறகுச் தசல்லுஙகள். ‘தசண்ட்டரலிஙக்’ வழஙகும் 
தகொடுபேனவுகள் ைறறும் பசலவகலளப ேறறி ஆஙகிைம் 
அல்ைொ� இ�ர தைொழிகளில் உள்ள �கவல்கள் ைறறும் 
ஒத்�ொலசக்கு 131 202 எனும் இைக்கத்ல� அலழயுஙகள். 
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உஙெள் குழந்தை்யப பேதைிவு கசய்தைல்

உஙகள் குழநல� ேிறந� ேிறகு ஒரு �கவல் தேொ�ியிலிருநது 
‘பேி்பபுப பேதைிவு வாக்குமூ�ம்’ எனும் ேடிவத்�ிலன 
ைருத்துவைலன அல்ைது ைருத்துவச்சி உஙகளுக்குக் தகொடுபேொர. 
�லய தசய்து இபேடிவத்ல� நிரபேி, ேடிவத்�ின ைீதுள்ள 
அறிவுறுத்�ல்கலளப ேினேறறி ‘நி.ச.பவ ேிறபபு, இறபபு ைறறும் 
�ிருைணப ே�ிவக’த்�ிறகு அல� அனுபபுஙகள். 

• ேிறபபுப ே�ிவு கட்டொயம், ைறறும் இைவசம் 
• ைருத்துவைலனபயொ அல்ைது ைருத்துவச்சிபயொ உஙகளது 

குழநல�யின ேிறபலேப ே�ிவு தசய்ய ைொட்டொரகள்
• 60 நாடெளுக்குள் உஙகள் குழநல�யின ேிறபலே நீஙகள் 

கட்டொயம் ே�ிவு தசய்யபவண்டும். 
• உஙகள் குழநல�யின ேிறபபுச் சொனலறப தேறுவ�றகு, 

உஙகள் குழநல�லய நீஙகள் கட்டொயம் ே�ிவு 
தசய்யபவண்டும் (கட்டணஙகள் தசல்லுேடியொகும்). 

சிை அரசொஙக ஆ�ொயஙகலளப தேறவும், ேொ்டசொலை ைறறும் 
விலளயொடடுகளில் பசரக்கவும், வஙகிக் கணக்கு ஒனலறத் 
�ிறக்கவும் ைறறும் க்டவுச் சீடடுக்கு விண்ணபேிக்கவும் 
ப�லவபேடும் உஙகள் குழநல�யின வயது, ேிறந� இ்டம் ைறறும் 
தேறபறொரது விேரஙகலளத் �ரும் சட்டபூரவ ஆ�ொரம் ேிறபபுச் 
சொனறொகும். 

�ொை�ைொன ேிறபபுப ே�ிவுகள் 
(உஙகள் குழநல� ேிறநது 60 
நொடகளுக்குப ேிறகு) 
‘ே�ிவக’த்�ொல் 
ஏறறுக்தகொள்ளபேடும். 

ேிறபபுப ே�ிவு 
தசயல்முலறயின எபேகு�ி 
குறித்�ொவது உஙகளுக்கு உ�வி 
ப�லவபேட்டொல் 13 77 88 
எனும் இைக்கத்�ில் 
‘ே�ிவக’த்ல� அலழக்கவும்.  
‘ே�ிவக’ அலுவைகஙகள் 
அலைநதுள்ள இ்டஙகள் 
உடேட்ட பைை�ிகத் 

�கவல்கலள www.bdm.nsw.gov.au எனும் ‘ே�ிவக’ 
வலைத்�ளத்�ிலிருநது தேறைொம். 

’கமடிகெயர்’ மற்றும் ‘அவுஸ்தைி்ைலிய குழந்தைபபேருவ 
தைடுபபூசிப பேதைி்வடு’

ேிறபேிறகுப ேிறகு, கூடிய விலரவில் ‘தைடிதகய’ரு்டன உஙகள் 
குழநல�லயப ே�ிவு தசய்யபவண்டியது முக்கியம். 
‘தைடிதகய’ரு்டன உஙகள் குழநல�லயப ே�ிவு தசய்யும்பேொது, 
�ொனொகபவ உஙகள் குழநல� ‘அவுஸ்�ிபரலிய குழநல�பேருவ 
�டுபபூசிப ே�ிபவ’டடில் ே�ிவு தசய்யபேடடுவிடும். �டுபபூசிகள் 
பேொ்டபவண்டிய பநரம் வரும்பேொப�ொஅல்ைது பநரம் 
�ொண்டிவிடும்பேொப�ொ நிலனவூடடு அறிவிபபுகலள நீஙகள் 
தேறுவீரகள். ே�ிவு தசய்யபேட்டதும், உஙகள் குழநல�யின 
�டுபபூசி நிலை குறித்� அறிக்லககலள உஙகளொல் இலணயம் 
மூைைொகப தேறவும் இயலும். 

’தைடிதகய’ொில் உஙகள் குழநல�யின தேயலரச் பசரக்க  
www.my.gov.au எனும் myGov வலைத்�ளத்�ில் ‘தைடிதகயர’ 
இலணயவழி கணக்கு ஒனலற உருவொக்கிக்தகொள்ளுஙகள்.

‘ஆரம்ேகொை குழநல�பேருவ உ்டல்நை 
பசலவகள்’  (‘குழநல� ைறறும் குடும்ே நை 
லையம்’ அல்ைது ‘குழநல� நை லையம்’ எனறும் 
அலழக்கபேடும்) உஙகள் குழநல�க்கொன முக்கிய 
உ்டல்நை பசொ�லனகள் உடே்ட, ஐநது வய�ிறகு 
கீழபேட்ட குழநல�கள் உள்ள குடும்ேஙகளுக்கு  
இைவச பசலவகலள வழஙகும். நீஙகள் உஙகளது 
புதுக் குழநல�யு்டன வீடடிறகுச் தசனறதும் 
சீக்கிரம் உஙகலளப ேொரபே�றகொன பநரத்ல� 
ஒழுஙகு தசய்ய உஙகளு்டன த�ொ்டரபு தகொள்ளும் 
உஙகள் ேகு�ியிலுள்ள ‘குழநல� ைறறும் குடும்ே 
நைத் �ொ�ி’க்கு உஙகள் த�ொ்டரபு விேரஙகலள 
ைருத்துவைலன அனுபேி லவக்கும்.

ேின வருவது பேொனற உஙகளுக்குக் 
கவலையூட்டவல்ை எந�தவொரு வி்டயம் 
குறித்தும்‘ஆரம்ேகொை குழநல�பேருவ உ்டல்நை 
பசலவக’ளொல் ஆ�ரவும் அறிவுலரயும் வழஙக 
இயலும். 

• உஙகள் குழநல�க்கு உணவூட்டல்
• அழும் குழநல�லய அலை�ிபேடுத்து�ல்
• SIDS -ஐத் �விரக்கக்கூடிய ேொதுகொபேொன 

நித்�ிலர வழிமுலறகள்
• குழநல� வளரபபுக்கொன �ிறனகள் 
• உஙகள் குழநல�யு்டன விலளயொ்டல்
• �டுபபூசிக்கொன கொை அட்டவலண
• உஙகளது தேொதுநைம்
• உஙகள் குழநல� அல்ைது முனேள்ளி வயதுக் 

குழநல�யின உ்டல்நைம் ைறறும் வளரச்சி
• உஙகள் ேகு�ியில் உள்ள ைறற பசலவகள்

உஙகளது உள்ளூரப ேகு�ியில் இருக்கும் 
‘ஆரம்ேகொை குழநல�பேருவ உ்டல்நை 
பசலவ’யு்டன உஙகலள உஙகள் ைருத்துவைலன 
அல்ைது ைருத்துவச்சி த�ொ்டரபுேடுத்துவொரகள். 
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உஙகள் குழநல�க்கு 
உணவூட்டல்

Feeding your baby
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தைாய்பபோலூடடுதைல் -  
குழந்தைெளுக்கும் தைாய்மார்ெளுக்கும் நல்�து

உஙகள் குழநல�யின வொழக்லகயில் மு�ல் ஆறு ைொ�ஙகளுக்கு 
குழநல�க்குத் �ொய்பேொல் ைடடுபை ப�லவ. 

நீஙகளும் உஙகள் குழநல�யும் நனறொக இருந�ொல், குழநல� 
ேிறந� மு�ல் ைணித்�ியொைத்�ிபைபய �ொய்பேொலூட்டல் 
துவஙகைொம். சபபுவ�றகொன வலுவொன உள்ளுணரபவொடு 
உஙகள் குழநல� ேிறந�ிருக்கிறது, எனபவ உஙகள் வயிறறின 
ைீப�ொ அல்ைது ைொரேின ைீப�ொ ப�ொபைொடு ப�ொல் ேடும்ேடி 
குழநல�லய லவத்�ொல், குழநல� உஙகள் ைொரேகத்ல�த் ப�டி 
அல்டயும். 

நீஙகள் ேிரசவித்� மு�ல் சிை நொடகளுக்கு, �ொய்பேொலூடடும் 
ேழக்கத்ல� நிலைபேடுத்� நீஙகள் முயனறுவரும்பேொது உஙகள் 
குழநல�க்கு ஊட்டைளிக்கும், சத்து ைிக்க ‘தகொதைொஸ்டரம்’ 
எனபேடும் ேொலை உஙகள் உ்டல் உறேத்�ிதசய்யும்.  இரண்டு 
மூனறு நொடகளுக்குப ேிறகு, உஙகளுல்டய ேொல் சுரக்க 
ஆரம்ேித்து உஙகள் ைொரேகஙகள் தேொி�ொகவும், �ி்டைொகவும் 
ஆகும். 

ஆறு ைொ�ஙகளில் இருநது, வீடடு உணவு வலககலள 
குழநல�க்கு அறிமுகபேடுத்�பவண்டும். குழநல�க்கு ஒரு வயது 
ஆகும் வலர உஙகள் குழநல�யின ேிர�ொன உணவொக 
�ொய்பேொபை நீடிக்கும். குழநல�யின வயது ஒனறிலிருநது 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இல்டபேட்ட கொைஙகளில் உஙகள் 
குழநல�யின உ்டல்நைத்�ிறகு ைிக முக்கிய  ேஙகளிபபு தசய்யும் 
வலகயில் �ொய்பேொலூடடுவல�த் த�ொ்டரைொம். 

6 – 8 ைொ�ஙகள் வொக்கில் �ண்ணீர தகொடுக்கைொம், ைறறும் 12 
ைொ�ஙகளிலிருநது ேசும்ேொல் அறிமுகபேடுத்�பே்டைொம். 
ேழக்கபேடுத்துவ�றகொன ‘ேயிறசிக் பகொபலே’ ஒனறிலிருநதும், 
பேொத்�ல்களிலிருநதும் குழநல�கள் நனறொக அருநதும், 
இருந�ொலும், வயது 12 ைொ�ஙகளுக்கு பைல் ஆன ேிறகு 
பேொத்�ல்கள் சிேொரசு தசய்யபேடுவ�ில்லை. 

பேின்வரும் ொைணஙெளால் குழந்தைெளுக்குத் 
தைாய்பபோலூடடல் அவசியம்
• குழநல�பேருவத்�ிலும், வயதுவந� ேினபும் சிறந� 

பநொதய�ிரபபுத் �ிறலன பைம்ேடுத்தும்
• இயல்ேொன வளரச்சிலயயும் விருத்�ிலயயும் பைம்ேடுத்தும்
•  மூலள வளரச்சிலய பைம்ேடுத்தும்
• பநொய்த்த�ொறறுகள் ைறறும் குழநல�பேருவ பநொய்களுக்கொன 

ஆேத்ல�க் குலறக்கும்.  
• SIDS -இறகொன ஆேத்ல�க் குலறக்கும்
• குழநல�பேருவத்�ிலும், ேிறகொை வொழக்லகயிலும் மு�ல் வலக 

நீொிழிவு பநொய், அ�ீ� எல்ட ைறறும் உ்டல்தேருத்�ல் 
ஆகியவறறிறகொன ஆேத்ல�க் குலறக்கும். 

• சுவொச பநொய், வயிறறுபபேொக்கு, நடுச் தசவி பநொய்த்த�ொறறு, 
ஒவவொலைகள் ைறறும் சருை பநொய் ஆகியவறறிறகொன 
ஆேத்துகலள குலறக்கும். 

பேின் வரும் ொைணஙெளால் தைாய்பபோலூடடல் 
தைாய்மார்ெளுக்கு அவசியம்
• உஙகள் குழநல�யு்டன ேிலணபபு ஏறேடுத்�ிக்தகொள்ள 

உ�வுகிறது
• உஙகள் எலும்புகளின �ிண்ைத்ல� அ�ிகொிக்கிறது
• ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு உ்டல் சீக்கிரம் குணமுற உ�வுகிறது
• ைொ�வி்டொய் நிறே�றகு முன ைொரேகப புறறு, நீொிழிவு பநொய் 

ைறறும் கருக்தகொடிப புறறு ஆகியவறறிறகொன ஆேத்ல�க் 
குலறக்கிறது

• கரபேத்�ிறகு முன நீஙகள் இருந� எல்டக்குத் �ிரும்ே 
உ�வுகிறது

• உஙகள் குழநல�க்குத் ப�லவபேடுவது கில்டக்கிறப�ொ 
இல்லைபயொ எனற கவலைலய அகறறுகிறது. �ொய்பேொல் 
எபபேொதுபை ைிலகயொன உரம் வொய்ந��ொகபவொ அல்ைது 
ைிகவும் குலறந� வலிலை தகொண்்ட�ொகபவொ அனறி - 
எல்ைொபவலளகளிலும் ைிகச் சொியொன�ொக இருக்கும்.
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தைாய்பபோலூடட ஆைம்பேித்தைல்
ேிறந� ேிறகு சீக்கிரபை, குறிபேொக �ொயு்டன ப�ொபைொடு-ப�ொல் 
த�ொ்டரபு தகொண்்ட ேிறகு - தேொதுவொக மு�ைொவது ைணி 
பநரத்�ிறகுள் -  �ொய்பேொல் அருநதுவ�றகொன �ைது ஆவலின 
அல்டயொளஙகலளக் குழநல�கள் கொட்டத் துவஙகும். குழநல� 
ேொைருநதும் பேொது நீஙகளும் உஙகள் குழநல�யும் வச�ியொகவும் 
தசளகொியைொகவும் இருபே�றகு பவண்டிய உ�வி உஙகளுக்குக் 
கில்டபேல� உஙகள் ைருத்துவச்சி உறு�ிபேடுத்துவொர. மு�ல் 
அருந�லுக்குப ேிறகு, தேரும்ேொலும் குழநல�கள் நீண்்ட நித்�ிலர 
தகொள்வொரகள்.

நீஙகளும் உஙகள் குழநல�யும் �ொய்பேொல் ேழக்கத்ல� உ்டபன 
ேிடித்துக்தகொள்ள இயைொவிட்டொல் கவலைபே்டொ�ீரகள் அல்ைது 
சிடுசிடுபேல்டயொ�ீரகள் - �ொய்பேொல் ேழக்கம் நீஙகள் இருவருபை 
கறறுக்தகொள்ளபவண்டிய ஒரு கலையொகும், அத்து்டன 
இபேழக்கத்ல� நிலைநிறுத்� சிறிது முயறசி ப�லவபே்டைொம். 
இ�றகொன நுடேத்�ிறலன நீஙகள் கறறுக்தகொண்்ட ேிறகு இது 
எளி�ொகவும், வச�ியொகவும் இருக்கும். �ொய்பேொலூடடுவ�ில் 
ஆரம்ேத்�ில் சிரைபேடும்  ேை தேண்கள் பேொகபபேொக 
ைகிழவொகவும் தவறறிகரைொகவும் இல�ச் தசய்வர. 

ேொலூட்டல் சம்ேந�பேட்ட வி்டயஙகளில் ைருத்துவச்சிகளும், 
‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் �ொ�ிக’ளும் ேயிறசி தேறறவரகள்,  
இவரகளொல் �ொய்பேொலூட்டல் குறித்� சிறபபு அறிவுலற வழஙக 
இயலும். ப�லவபேட்டொல், �ொய்பேொலுடடும் �ொய்ைொரகளுக்கும், 
�ொய்பேொல் அருநதும் குழநல�களுக்கும் உ�வுவ�ில் முதுநிலைப 
ேயிறசி தேறற ஒரு ேொலூட்டல் ஆபைொசகொி்டைிருநதும் நீஙகள் 
சிறபபு உ�வி தேறைொம் (அபநகைொக இவர ஒரு ைருத்துவச்சியொக 
இருபேொர). 

சொியொகப தேொருந�ொ� நிலைநல்ை தேொருத்�ைொன நிலை

உஙெள் குழந்தை்ய மார்பேெத்தைில் ்வத்தைல்

குழநல�க்குப ேொலூட்டத் துவஙகும் முனேொக நீஙகள் வச�ியொன 
நிலையில்  இருபேது முக்கியம். நீஙகள் உடகொரநதுதகொண்டு 
ேொலூட்ட விரும்ேினொல், கீழவரும் வி்டயஙகலள உறு�ி 
தசய்துதகொள்ளுஙகள்:
• உஙகள் முதுகிறகு ஆ�ரவு இருக்கபவண்டும்
• உஙகள் ைடி சைைொக இருக்கபவண்டும்
• உஙகளது ேொ�ஙகள் சைைொக இருக்கபவண்டும் - (கொல்கலள 

லவத்துக்தகொள்ள ஒரு ஸ்டூல், அல்ைது ேருைனனொன புத்�கம் 
ஒனறு ப�லவபே்டைொம்)

• ப�லவபேட்டொல் உஙகள் முதுகிறகும் லககளுக்கும் �ொஙகல் 
தகொடுக்க பைை�ிகைொன �லையலணகள் ப�லவ.

�ொய்ேொலூடடும்பேொது உஙகள் குழநல�லய நீஙகள் 
ேிடித்துக்தகொள்வ�றகு ேை வழிகள் உள்ளன. உஙகளுக்கு 
வச�ியொன நிலைலயக் கண்்டறிய உஙகள் ைருத்துவச்சி 
உஙகளுக்கு உ�வுவொர. நீஙகள் எந� வழிலயத் 
ப�ரநத�டுத்�ொலும்:
• குழநல�லய உஙகளுக்கு தநருக்கைொகப ேிடியுஙகள்
• குழநல�யின �லையும், ப�ொள்களும் உஙகள் ைொரேகத்ல� 

பநொக்கியும், உ்டல் பநரொகவும்  இருக்கபவண்டும் (தநஞ்சுக்கு 
-  தநஞ்சு பசரத்து)  

• குழநல�யின மூக்கு அல்ைது பைல் உ�டு ைொரேகக் கொம்ேிறகு 
எ�ிரொக இருக்கபவண்டும்

• குழநல�யொல் உ்டலை நீட்டொைலும், வலளக்கொைலும் 
ைொரேகத்ல� எளி�ில் அல்டயுைொறு இருக்கபவண்டும்

• குழநல�யின முகவொய் ைொரேகத்�ிறகு பநர இருக்கபவண்டும்.
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ைொரேகக் கொம்ேிலன குழநல� வச�ியொக 
அல்டயும் நிலை கில்டத்து, ைறறும் உஙகளுக்கு 
�னனம்ேிக்லகயும் வந� ேிறகு, ேடுத்�ிருநது 
ேொலூடடுவது வச�ியொக இருக்கைொம் - உஙகள் 
குழநல� ேொைருநதும்பேொது நீஙகள் ஓய்வொக 
இருக்க இது உ�வும், எனினும், குழநல� எளி�ொக 
சுவொசிக்க இ்டம் இருக்கும் வலகயில் அ�ன  முகம் 
சிறிது �ள்ளி இருக்கபவண்டும். நொனகு 
ைொ�த்�ிறகும் குலறந� வயதுள்ள குழநல�கள் 
உஙகளு்டபனொ அல்ைது உஙகள் துலணவரு்டபனொ 
ேடுக்லகலயப ேகிரநதுதகொள்ளும்பேொது 
�ிடீதரன எ�ிரேொரொ� இறபேிறகு குழநல�கள் 
உடேடும் ஆேத்து அ�ிகைொக இருக்கிறது 
எனேல� நிலனவில் தகொள்ள பவண்டியதும் 
முக்கியம். ேொதுகொபேொக நித்�ிலரதகொள்வது 
குறித்� பைை�ிகத் �கவல்களுக்கு 104-ஆம் 
ேக்கத்�ிலுள்ள ‘தேறபறொர ேணியின மு�ல் 
வொரஙகள்’ எனும் ேகு�ிலயப ேொரக்கவும். 

❖

நீஙகள் கரபேைொக இருக்கும்பேொது 
�ொய்பேொலூடடுவது குறித்� பகள்விகள் ஏதும் 
உஙகளுக்கு இருபேின, உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவரொல் உ�வியும், �கவல்களும் 
வழஙக முடியும்.   

உஙெள் குழந்தை்ய மார்பேெத்்தைாடு ்வத்தைல்
உஙகள் குழநல� ைொரேகத்ப�ொடு சொியொகப தேொருநதுைொறு 
ேொரத்துக்தகொள்வது முக்கியம், இல்லைபயல் ேொைருநதும்பேொது 
குழநல�க்குப பேொ�ிய ேொல் கில்டக்கொைல் பேொகைொம், ைறறும் 
உஙகள் ைொரேகக் கொம்புகளில் வலி ஏறே்டைொம். உஙகள் 
குழநல�லய உஙகள் ைொரேகத்ப�ொடு சொியொகப தேொருநதுைொறு 
லவக்க: 
• குழநல�யின மூக்கு அல்ைது பைல் உ�டு உஙகள் ைொரேகக் 

கொம்புக்கு எ�ிரொக இருக்குைொறு குழநல�லய இருத்துஙகள்
• குழநல� நனகு அகைைொக வொலயத் �ிறக்கும்வலர 

கொத்�ிருஙகள் (இல� ஊக்குவிக்க குழநல�யின உ�டுகலள 
இபைசொக உஙகள் கொம்ேினொல் உரசைொம்)

• உஙகள் கொம்ேின அடிபேக்கத்�ிலிருநது முடிந�வலரக்கும் 
�ள்ளி உஙகள் ைொரேகத்�ின ைீது குழநல�யின கீழ உ�டு 
ேடுைொறு குழநல�லய விலரவொக உஙகள் ைொரேகத்ல� 
பநொக்கி நகரத்துஙகள். இபேடிச் தசய்�ொல், உஙகள் கொம்பு 
குழநல�யின வொய்க்குள் கூலரலய பநொக்கி இருக்கும்

• எபபேொதும், குழநல�லய பநொக்கி உஙகள் ைொரேகத்ல� 
நகரத்துவல� வி்ட, ைொரேகத்த்ல� பநொக்கிக் குழநல�லய 
நகரத்�பவண்டும் எனேல� நிலனவில் தகொள்ளுஙகள்.

உஙகள் ைொரேகத்ப�ொடு குழநல� சொியொகப 
தேொருந�ியிருக்கும்பேொது, கீழவருேவறலற நீஙகள் 
அவ�ொனிக்கைொம்:
• ைொரேகக் கொம்லேச் சுறறியுள்ள ப�ொல் ேகு�ி குழநல�யின 

பைல் உ�டடுக்கு பைபை அ�ிகைொகத் த�ொியும், கீழ 
உ�டடுக்குக் கீபழ  அ�ிகைொகத்  த�ொியொது 

• குழநல� உறிஞ்சும் முலறயில் ைொறறம் இருக்கும், துவக்கத்�ில் 
குறுகிய�ொகவும் பவகைொகவும் உறிஞ்சிய குழநல� இபபேொது 
நீண்்ட பநரத்�ிறகு, ஆழநது இல்டதவளிவிடடு உறிஞ்சும்

• உஙகள் ைொரேகத்�ின ைீது ஆழந� தசொடுக்கி 
இழுபேல�பபேொனற உணரவு ஏறேடும், இது அதசௌகொியைொக 
இருக்கொது 

• துவக்கத்�ில் உஙகள் குழநல� அகனறு �ிறந� கண்களு்டன 
ஆறு�ைொக இருக்கும். ேொைருந�ி முடியும் நிலையில் கண்கலள 
மூடிக்தகொள்ளும்

• உஙகள் குழநல� ைொரேகத்ல� விடடு அகலும்பேொது, உஙகள் 
கொம்பு தைனலையொகவும், நீளைொகவும், முலனயில் உருண்டும் 
த�ொியும், நசுஙகியது பேொைபவொ அல்ைது �டல்டயொகபவொ 
இருக்கொது 

• புகடடும் அளவு அ�ிகொித்�தும் உறிஞ்சி விழுஙகுவல� நீஙகள் 
பகடபீரகள்.

மு�ல் வொரம் வொக்கில் உஙகள் குழநல� ைொரேகத்ப�ொடு மு�லில் 
தேொருநதும்பேொது உஙகளுக்கு சிறிது வலியும் அதசௌகொியமும் 
இருக்கைொம். விலரவில் இது பேொய்வி்டபவண்டும், ஆனொல் 
குழநல� ேொைருநதும்பேொது இது நீடித்�ொல், குழநல� 
ைொரேகத்ப�ொடு நனகு தேொருந�ொைல் இருக்கக்கூடும், ைறறும் 
நீஙகள் குழநல�லய தைதுவொக அகறறி ைீண்டும் சொியொகப 
தேொருநதுைொறு லவக்கபவண்டியிருக்கும். 
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ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு மு�ல் 7 – 10 நொடகளுக்கு உஙகள் 
கொம்புகளில் உணரவுத்�ிறன அ�ிகைொக இருபேது சொ�ொரணபை. 
நீஙகள் குளிக்கும்பேொப�ொ அல்ைது உஙகளது ஆல்டகள் 
ைொரேகத்�ின ைீது உரசும்பேொப�ொ இல� நீஙகள் 
அவ�ொனிக்கைொம். 

ேொைருநதும்பேொது வலி ஏறேடுவதும், குழநல� 
ைொரேகத்ல�விடடு அகலும்பேொது கொம்பு நசுஙகியதுபேொைபவொ 
அல்ைது �டல்டயொகபவொ இருபேதும்  ைொரேகத்ப�ொடு உஙகள் 
குழநல� சொியொகப தேொருந�ியிருக்கவில்லை எனே�றகொன 
அல்டயொளஙகள். உஙகள் ைருத்துவச்சி, ‘குழநல� ைறறும் 
குடும்ேநைத் �ொ�ி’ அல்ைது ேொலூடடு ஆபைொசகொி்டம் உ�வி 
பகடடு, நீஙகள் ேொலூடடும்பேொது அவரகலள அவ�ொனிக்குைொறு 
பகளுஙகள்.’அவுஸ்�ிபரலிய �ொய்பேொலூட்டல் அலைப’ேின 
�ொய்பேொலூட்டல் உ�வியிலணபலே 1800 686 268 (1800 
mum2mum) எனும் இைக்கத்�ில் நீஙகள் அலழக்கவும் 
தசய்யைொம்.  

என் குழந்தைக்குப ்போதுமா� தைாய்பபோல் 
ெி்டக்ெி்து என்பே்தை நான் எபபேடித் 
கதைாிநதுகொள்வது?
�ொய்பேொலூடடுவ�ொனது வழஙகீடு ைறறும் ப�லவலயப 
தேொறுத்�து. எவவளவு அ�ிகைொக உஙகள் குழநல� ேொல் 
அருநதுகிறப�ொ அவவளவு ேொலை உஙகள் ைொரேகஙகள் சுரக்கும். 
உஙகள் குழநல�க்குத் ப�லவயொன ேொலை நீஙகள் உறேத்�ி 
தசய்கிறீரகள் எனேல�த் த�ொிநதுதகொள்ள:
• ேசிக்கொன அல்டயொளஙகலள குழநல� கொடடும்பேொது 

ேொலூடடுஙகள். குழநல�லயக் கொக்க லவக்கொ�ீரகள்! குழநல� 
அழுவது ேசிக்கொன கல்டசி அல்டயொளம்

• ஆரம்ே வொரஙகளில், ஒவதவொரு நொளும் குலறந�ேடசம் 6 – 8 
முலறகள் ேொலூட்ட ஆயத்�ைொயிருஙகள் (இது நொதளொனறிறகு 
10 -12 முலறகள் வலர இருக்கைொம்). இவவூட்டல்களில் சிை 
இரவில் இருக்கைொம்

• உஙகள் குழநல�க்குக் குலறந� ேடசைொக 4  (ஒருமுலற 
ேொவிபபு) அல்ைது 6 (துணி) நொபேிகள் ப�லவபேடும்

• ஒரு நொளுக்கு ஒரு முலற, அல்ைது ஒரு நொளுக்கு சிை முலறகள் 
அல்ைது சிை நொடகளுக்கு ஒரு முலற உஙகள் குழநல� ைைம் 
கழிக்கைொம் - ைைம் தைனலையொக அல்ைது நீரொக, ைறறும் 
கடுகு ைஞ்சளொக இருக்கும்

• ேொலூடடும்பேொது, நீண்்ட, வலுவொன உறிஞ்சல்கலள நீஙகள் 
உணரவீரகள்

• ேொல் விழுஙகபேடும் சத்�த்ல� நீஙகள் பகடபீரகள்
• சிைபவலளகளில் ேொைருந�ிய ேிறகு குழநல� அலை�ியொக 

இருக்கும், ைறறும் சிைபவலளகளில் அலை�ியறறு இருக்கும் 
எனேல� எ�ிரேொருஙகள் - ஆரம்ேத்�ில் இ�ில் ஒரு முலறலை 
இருக்கொது, ஆனொல் சிை வொரஙகளுக்குப ேிறகு இருக்கைொம்.  

சி� முக்ெியமா� ்ெள்விெள்
எ�க்கு கஹபே்டடிஸ் ‘பேி’ இருநதைால் நான் 
தைாய்பபோலூடட�ாமா?

ஆம்,  - ேிறந� ேிறகு உஙகள் குழநல�க்கு 
‘இம்யூபனொக்பளொபயுலின’ ஊசி பேொடடு அ�றகுப ேிறகு  
தஹேல்டடிஸ் ‘ேி’ �டுபபூசிகலளப  பேொ்ட ஆரம்ேித்�ிருந�ொல் 
- இது ேொதுகொபேொனப�. 

எ�க்கு ‘எச.ஐ.வி’ இருநதைால் நான் தைாய்பபோலூடட�ாமா?

அவுஸ்�ிபரலியொவில், ‘எச்.ஐ.வி’ பநரைலறயொக உள்ள 
தேண்களுக்கு �ொய்பேொலூட்ட பவண்்டொம் எனற அறிவுலர 
வழஙகபேடுகிறது. �ொய்பேொலூடடுவது மூைைொக ‘எச்.ஐ.வி’ -லய 
குழநல�க்குக் க்டத்தும் அேொயம் இருபே�ொக �றபேொல�ய 
ஆய்வுகள் கொடடுகினறன.  

எ�க்கு கஹபே்டடிஸ் ‘சி’ இருநதைால் நான் 
தைாய்பபோலூடட�ாமா? 

ஆம். �ொய்பேொலூடடுவ�ொல் கில்டக்கும் உ்டல்நைப  ேயனகள், 
�ொய்பேொல் மூைைொக தஹேல்டடிஸ் ‘சி’ -லயக் க்டத்துவ�றகொன 
கீழைட்ட ஆேத்ல�வி்ட அ�ிகம் எனறு கரு�பேடுகிறது. உஙகள் 
கொம்புகளில் தவடிபபு அல்ைது இரத்�க்கசிவு இருந�ொல், 
தவடிபபுகள் ஆறும் வலர அந� ைொரேகத்�ிலிருநது ேொலை 
தவளிபேடுத்�ி அல� அபபுறபேடுத்துஙகள், ஏதனனில், அந� 
�ொய்பேொலில் இரத்�ம் இருக்கக்கூடும். பைை�ிகத் �கவலுக்கு, 
‘தஹேல்டடிஸ் நி.ச.பவ’- யு்டன (02) 9332 1853 எனும் 
இைக்கத்�ில் த�ொ்டரபு தகொள்ளுஙகள்.

முதைல் சி� வாைஙெள்  
தசௌகொியைொகவும், நம்ேிக்லகபயொடும் �ொய்பேொலூடடுவ�றகும், 
அருநதுவ�றகும் �ொய்ைொரகளுக்கும், குழநல�களுக்கும் 
தேொதுவொக சிை வொரஙகள் ேிடிக்கும். உஙகளுல்டய ேொல் 
கில்டபபு “நிலையொன�ொக” ஆவ�றகு கிட்டத்�ட்ட நொனகு 
வொரஙகளொகும். ஆரம்ேத்�ில், உஙகள் ைொரேகஙகள் ைிக 
நிலறநதும், அதசௌகொியைொகவும் இருக்கைொம், ஆனொல் விலரவில் 
இது சீரொகிவிடும்.  

மு�ல் ஒரு அல்ைது இரண்டு வொரஙகளுக்கு தேரும்ேொனலைக் 
குழநல�கள் இரவில் விழிபேொகவும், ேகலில் நித்�ிலரயொகவும் 
இருபேொரகள், ஏதனனில், அவரகள் கருவலறயில் 
இருக்கும்பேொது அவரகளது வழக்கம் அது�ொன. அத்து்டன, 
தேொதுவொன முலறயில் வளரச்சியல்டயும் தேொருடடு, அபநக 
குழநல�கள் இரவில் ஒரு அல்ைது இரு முலற ேொைருநதுவல�ப 
ேை ைொ�ஙகளுக்குத் த�ொ்டரவொரகள்.

உஙகள் குழநல� விழித்�ிருக்கும் பநரம் ேடிபேடியொகப 
ேிறேகலின ேிந�ிய தேொழுதுக்கு அல்ைது  முன அந�ிப 
தேொழுதுக்கு ைொறும். இச்சையத்�ில், குழநல�கள் அ�ிக 
அரவலணபலேயும், ேொலூட்டபேடுவல�யும் நொடுவொரகள். இது 
ஒரு முக்கியைொன கட்டைொகும்: அடுத்� நொள் �ைக்குப பேொ�ிய 
அளவு நிலறய ேொல் இருக்கும் எனேல� குழநல�கள் 
உறு�ிபேடுத்துகிறொரகள் எனேது இ�ன தேொருள், ஏதனனில், 
ைொரேகம் நனறொக வடிந�ொல்�ொன அது ைீண்டும் நிரம்பும். நொளின 
இறு�ியில் “கொலி”யொக இருபேதுபேொல் ஏறேடும் உணரவு 
முறறிலும் சொ�ொரணைொனப�. 
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குழநல�கள் த�ொ்டரநது வளரநது தகொண்டிருபேொரகள், எனபவ 
குழநல�கள் அடிக்கடி ேொல் குடிக்கும் “ேசியொன நொள்” 
குலறந�ேடசம் வொரத்�ில் ஒனறு இருபே�ில் வியபதேொனறும் 
இல்லை. சிை வொரஙகளுக்கு ஒரு முலற கடும் ேசியின கொரணைொக 
த�ொ்டரநது சிை நொடகளுக்கு அடிக்கடி ேொல் குடித்�ேிறபக 
சொ�ொரண நிலைக்கு வரவும் தசய்யைொம். உஙகள் ேொல் சுரபேில் 
ஒனறும் ேிரச்சிலன இல்லை; குழநல�கள் �ீரத் �ீர 
குடிக்கிறொரகள் எனேப� இ�ன அரத்�ம். 

ேினபுற அடல்டக்கு உள்பள இருக்கும் அட்டவலண ேிறபேிறகுப 
ேிறகு மு�ல் சிை நொடகளில் �ொய்பேொல் ஊடடுவல� 
விவொிக்கிறது. 

உஙகளது ேொல் கில்டபலேப ேரொைொிக்கவும், கடடிகள், 
அல்டேட்ட நொளஙகள் ைறறும் ைொரேக அழறசி ஆகியவறறிறகொன 
ஆேத்ல�க் குலறக்கவும், ஒவதவொரு முலற ேொல் 
தகொடுக்கும்பேொதும் ஒரு ைொரேகத்ல� முறறிலும் வடியச் தசய்வது 
முக்கியம்.  உஙகளது ஒரு ைொரேகத்�ில் சொ�ொரணைொன உணரவு 
வரும் வலரக்கும் குழநல�க்குப ேொலூடடுஙகள், ேிறகு உஙகள் 
குழநல�க்கு அடுத்� ைொரேகத்ல�க் தகொடுஙகள். உஙகள் 
குழநல�யின வயது, குழநல�க்கு எவவளவு ேசி இருக்கிறது, 
கல்டசியொகப ேொைருந�ி எவவளவு பநரைொகிறது, மு�ல் 
ைொரேகத்�ில் கில்டக்கும் ேொலின அளவு ைறறும் எனன பநரம் 
எனேல�ப தேொறுத்து உஙகள் குழநல� ஒரு ைொரேகத்ல�பயொ 
அல்ைது இரு ைொரேகஙகலளயுபைொ பவண்்டைொம். ஒவதவொரு 
முலற ேொலூடடும்பேொதும், ைொரேகத்ல� ைொறறுஙகள் (ஒரு முலற 
வைது ேக்க ைொரேில் ஆரம்ேியுஙகள், அடுத்� ஊட்டலுக்கு இ்டது 
ேக்கம் ஆரம்ேியுஙகள்).

தைாய்பபோலூடடலும் உணவும் 
�ொய்பேொலூட்ட நீஙகள் ஆரம்ேிக்கும்பேொது, வழக்கத்ல�வி்ட 
அ�ிக ேசியொகவும், �ொகைொகவும் நீஙகள் இருபேது 
சொ�ொரணம்�ொன. உஙகளுக்குத் ப�லவபேடும்  ஆபரொக்கியைொன 
ஆகொரஙகலள நீஙகள் விரும்ேி சொபேி்டைொம். கரபேத்�ினபேொது 
ஆபரொக்கியைொக உண்ணல் (ேக்கம் 28) எனற ேகு�ியில் உள்ள 
அட்டவலணயினேடி உஙகள் உணலவத் �ிட்டைிடுஙகள், ைறறும் 
ேினவரும் உணவு வலககளில் இருநது  ஒனறு அல்ைது இரண்டு 
கூடு�ல் ேொிைொறல்கலளச் பசரத்துக் தகொள்ளுஙகள்:
• தரொடடி, �ொனியஙகள், அொிசி, ேொஸ்த்�ொ, நூடுல்ஸ்
• கொய்கறிகள், ேயறுவலககள்
• ேழஙகள்.

�ொய்பேொலூட்டல் எனேது நீஙகளும் உஙகள் 
குழநல�யும் கறறுக்தகொண்டுவரும் புது �ிறன 
எனேல� நிலனவில் தகொள்ளுஙகள். இ�றகு முனபு 
நீஙகள் �ொய்பேொல் தகொடுத்�ிருந�ொலும், உஙகள் 
குழநல�க்கு இதுபவ மு�ல் முலற, பைலும் துவக்க 
நொடகளிலும் வொரஙகளிலும் உஙகளுக்கு சிறிது உ�வி 
ப�லவபே்டைொம். நீஙகள் ஆ�ரவும் உ�வியும் நொ்ட 
ேை இ்டஙகள் உள்ளன:

• உஙகள் ைருத்துவச்சி
• 1800 686 268 (1800 mum2mum) எனும் 

இைக்கத்�ில் ‘அவுஸ்�ிபரலிய �ொய்பேொலூட்டல் 
அலைபபு’ 

• உஙகளது உள்ளூர ‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் 
�ொ�ி’ அல்ைது  ‘தவண் ேக்கஙக’ளில் (White Pages) 
கொணபேடும் ‘ஆரம்ேகொை குழநல�பேருவ 
உ்டல்நை பசலவகள்’

• ‘பகொிப்டன’ 9794 2300 அல்ைது 1800 677 961 
எனும் இைக்கஙகளில்

• ‘டதரஸிலியன குடும்ே கவனிபபு லையஙகள்’ 
(ஸிடனி ைொநகரபேகு�ி) (02) 9787 0855 எனும் 
இைக்கத்�ில், அல்ைது

• 1800 637 357 (ேிரொந�ிய நி.ச.பவ)
• உஙகளது தேொதுைருத்துவர அல்ைது குழநல� 

ைருத்துவர 
• ஒரு சொனறி�ழ தேறற ேொலூட்டல் ஆபைொசகர. 

நீஙகள் வீடடிறகுப பேொகும் முனபு இ�றகொன 
அட்டவலண ஒனலற பகடடுப தேறுஙகள்.

❖

தைிட உணவுெ்ள எப்போது 
கொடுக்ெ ஆைம்பேிக்ெ�ாம்?

ஆறு ைொ� வொக்கில் நீஙகள் �ி்ட உணவுகலளக் 
தகொடுக்க ஆரம்ேிக்கைொம். ஆபைொசலனக்கு உஙகள் 
‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் �ொ�ி’யு்டன த�ொ்டரபு 
தகொள்ளுஙகள்.
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உடல்ந� எசசாிக்்ெ! 
தைாய்பபோலுடடலும் மருநதுெளும்

ேொிநதுலரக்கபேட்ட ைருநதுகள் அல்ைது கல்டயில் 
பநரொக வொஙகும் ைருநதுகள் ஆகியலவ உஙகளுக்குத் 
ப�லவபேட்டொல், உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது 
ைருந�ளிபேொளொி்டம் நீஙகள் �ொய்பேொல் 
தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கிறீரகள் எனேல�ச் 
தசொல்லுஙகள். ேொதுகொபேொன ைருநது ஒனலறத் 
த�ொிவு தசய்ய அவரகள் உஙகளுக்கு உ�வுவொரகள். 
(02) 9382 6539 (ஸிடனி ைொநகரப ேகு�ி) அல்ைது 
1800 647 848 (ேிரொந�ிய நி.ச.பவ) எனும் 
இைக்கஙகளில் நீஙகள் ‘�ொய்பேொதுகொப’ 
(MotherSafe) லேயும் அலழக்கைொம். 

❖

‘கமத்தை்டான்’ மற்றும் 
‘பயூபகை்�ாபேின்’ சிெிச்சயும் 
தைாய்பபோலூடடலும்

‘தைத்�ப்டொன’ ைறறும் ‘பயூபதரபனொேின’ 
சிகிச்லசலய நீஙகள் பைறதகொண்டுவந�ொல், பவறு 
ைருநதுகள் எல�யும் நீஙகள் ேயனேடுத்�ொ�வலர, 
நீஙகள் இனனமும் �ொய்பேொல் தகொடுக்கைொம். சிறிய 
அளவிைொன ‘தைத்�ப்டொன’ அல்ைது 
‘பயூபதரபனொேின’ ைடடுபை �ொய்பேொலில் கைக்கும். 

உஙகளது விருபேத்த�ொிவுகள் குறித்தும், 
ஏறே்டக்கூடிய ஆேத்துகள் எல�க் குறித்தும் 
உஙகளது ைருத்துவரு்டன பேசுஙகள்.  
(02) 9382 6539 (ஸிடனி) அல்ைது 1800 647 848 
(ேிரொந�ிய நி.ச.பவ) எனும் இைக்கஙகளில்  
‘�ொய்பேொதுகொப’(MotherSafe)ேி்டம் இருநது அல்ைது 
(02) 9361 8000 (ஸிடனி) அல்ைது 1800 422 599 
(ேிரொந�ிய நி.ச.பவ) எனும் இைக்கஙகளில் ‘ADIS’   
அலைபேி்டைிருநது கூடு�ல் உ�விலயயும் 
�கவல்கலளயும் நீஙகள் தேறைொம். 

்போலி சூபபேி அல்�து சூபபோன்ெ்ளப 
பேயன்பேடுத்தை�ாமா? 
ேை தேண்கள் �ைது குழநல�களுக்கு சூபேொனகலளக் 
தகொடுத்துவரும் அப�பவலளயில், அபேடிச் தசய்யைொைொ அல்ைது 
பவண்்டொைொ எனறு நீஙகள் முடிவு தசய்யும்பேொது, 
பயொசிபே�றகொன சிை வி்டயஙகள் உள்ளன. �ொய்பேொலூடடும் 
ேழக்கம் நிலைபேடுத்�பேடுவ�றகு முனேொக சூபேொனகலளப 
ேயனேடுத்துவது நீஙகளும் உஙகள் குழநல�யும் 
�ொய்பேொலூட்டலில் இனபுறும் கொைத்ல�க் குலறத்துவி்டக்கூடும் 
எனறு ஆய்வுகள் கொடடுகினறன. சூபேொலனயும் ைொரேகத்ல�யும் 
உறிஞ்சுவ�ில் குழநல� ேயனேடுத்தும் தவவபவறு முலறயின 
கொரணைொக �ொய்பேொல் கில்டபேின ைீது எ�ிரைொறொன விலளவு 
இருக்கைொம் எனறு கரு�பேடுகிறது.  ைொரேகத்�ிறகும், சூபேிக்கும் 
இல்டபயயுள்ள வித்�ியொசத்ல� தேொிய குழநல�களொல் 
அல்டயொளம் கொண இயலும்பேொல் த�ொிகிறது. 

சூபேிலயப ேயனேடுத்�ைொம் எனறு நீஙகள் முடிவு தசய்யப 
பேொனொல், �ொய்பேொலூடடும் ேழக்கம் நனகு நிலைபேடுத்�பேடும் 
வலரக்கும் நீஙகள் கொத்�ிருக்கபவண்டுதைன ேொிநதுலரக்கிபறொம். 
உஙகள் குழநல�யின சூபேிகலள �ினமும் சுத்�ம் தசய்து, அ�ில் 
கிருைிகள் இல்ைொைல் ஆக்குஙகள். சூபேிலயப 
ேயனேடுத்�ொ�பேொது அல� அ�ன மூடிக்குள் பேொடடு 
லவயுஙகள். சூபேிலய (அல� “சுத்�ம்” தசய்ய) ஒருபேொதும் 
உஙகள் வொயில் லவக்கொ�ீரகள், ைறறும் எவவி�ைொன (ப�ன 
பேொனற) உணலவயும் சூபேியின ைீது லவக்கொ�ீரகள். 

உஙகள் குழநல�லய அலை�ிபேடுத்துவ�றகொன தவவபவறு 
வழிகலளப ேறறி உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ‘குழநல� ைறறும் 
குடும்ே நைத் �ொ�ியு’்டன பேசுஙகள். 

தைாய்பபோலூடடலும், மது மற்றும் ்போ்தை 
வஸ்துக்ெளும் 
ைதுவும், ைறற பேொல�ப தேொருடகளும் �ொய்பேொல் வழியொக 
உஙகள் குழநல�க்குக் க்டத்�பே்டைொம். �ொய்பேொலூடடும் 
கொைத்�ில் ைது குடிக்கொைலும், எவவி�ைொன சட்டவிபரொ� 
பேொல�வஸ்துக்கலளயும் எடுக்கொைலும் இருபேப� உஙகளுக்கும், 
உஙகள் குழநல�க்குைொன அ�ி ேொதுகொபேொன த�ொிவொகும். 
குழநல� ேிறந�ல�த் த�ொ்டரநது, �ொய்பேொலூடடும் ேழக்கம் 
நிலைபேடுத்�பேடும் வலரக்கும் குலறந�து ஒரு ைொ� கொைத்�ிறகு 
தேண்கள் ைது குடிக்கக்கூ்டொது என வல்லுநரகள் சிேொரசு 
தசய்கினறனர. அ�றகுப ேிறகு, நீஙகள் ைது அருந�ினொல், ஒரு 
நொலளக்கு இரண்டு �ரபேடுத்�பேட்ட ேொனஙகள் வலரக்கும் 
அல� நீஙகள் வலரயறுக்கபவண்டும் என அவரகள் சிேொரசு 
தசய்கினறனர. 

ைது உஙகள் இரத்�ஓட்டத்�ில் கைக்கிறது, ைறறும் நீஙகள் குடிக்க 
ஆரம்ேித்�  30 - 60 நிைி்டஙகளுக்குப ேிறகு அது உஙகள் 
�ொய்பேொலில் கைக்கிறது. �ொய்பேொலூடடுவ�றகு சறறு 
முனன�ொக ைது குடிபேல�த் �விருஙகள், ைறறும் நீஙகள் ைது 
அருந� விரும்ேினொல் முனன�ொகபவ �ொய்பேொலை தவளிபேடுத்�ி 
லவபேல�க் கருத்�ில் தகொள்ளுஙகள். www.mothersafe.org.au 
எனும் ‘�ொய்பேொதுகொபபு’  (MotherSafe) வலைத்�ளத்�ில் நீஙகள் 
பைை�ிகத் �கவல்கலளக் கொணைொம். 

ைது ைறறும் �ொய்பேொலூட்டல் குறித்து ‘அவுஸ்�ிபரலிய 
�ொய்பேொலூட்டல் அலைபபு’ ஒரு �கவபைடல்டயும் 
தவளியிடடுள்ளது. https://www.breastfeeding.asn.au/bf-info/
safe-when-breastfeeding/alcohol-and-breastfeeding எனும் 
வலைத்�ளப ேக்கத்�ிலிருநது நீஙகள் அல�ப தேறைொம்.
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“ஆரம்ேத்�ில் �ொய்பேொலூடடுவது சிறிது 
சிரைைொகவும் அவவபபேொது 
அதசௌகொியைொகவும் இருந�து. எனனுல்டய 
ைருத்துவச்சியி்டைிருநதும், ‘குழநல� ைறறும் 
குடும்ே நைத் �ொ�ி’யி்டைிருநதும் உ�வி 
தேறறும், ஆறு ைொ�ஙகள், மூனறு ைொ�ஙகள் 
என இைக்குகலள அலைத்துக்தகொண்டும் 
சைொளித்ப�ன. மு�ல் இைக்லக நொன 
அல்டந�பேொது இது ைிகவும் 
எளி�ொன�ொகவும், தசௌகொியைொகவும் 
ஆகிவிட்டது, ஆகபவ மு�ல் இைக்லக 
அல்டந�தும் இரண்்டொவது இைக்லக 
பநொக்கி சநப�ொஷைொக எனனொல் த�ொ்டரநது 
தசல்ை முடிந�து. இறு�ியில் நொன 16 
ைொ�ஙகள் வலரக்கும் �ொய்பேொல் 
தகொடுத்துக்தகொண்டிருநப�ன. கடினைொன 
அந� மு�ல் சிை வொரஙகளில், எனனொல் 
இது முடியும் எனறு நொன நிலனத்துக் கூ்டப 
ேொரத்�ிருக்க ைொடப்டன.”  - க்பளொவி
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தைாய்பபோலூடடுவதைில் உஙெள் து்ணவருக்கும் 
பேஙகுண்டு
நீஙகள் �ொய்பேொலூடடுவ�ில் ஆ�ரவொகவும், துலணயொகவும் 
இருபே�ிலும், நீஙகளும் உஙகள் குழநல�யும் �ொய்பேொல் 
ேழக்கத்�ில் நிலையொக அைரவ�ில் உ�வுவ�ிலும் உஙகள் 
துலணவருக்கும் ேஙகுண்டு. �னது துலணவரொலும், 
குடும்ேத்�ினரொலும் ஊக்குவிக்கபேடும் �ொய்ைொரகளுக்கு குழநல� 
வளரபபு ைிகவும் இனேகரைொன�ொய் இருபே�ொக ஆய்வுகள் 
கொண்ேிக்கினறன. 

உஙகள் துலணவர கீழவருவனவறலறச் தசய்யைொம்:
• நீஙகள் வச�ியொக இருபேல�யும், �ொய்பேொலூடடும்பேொது 

உஙகளுக்கு சொபேி்டவும், அருந�வும் பேொதுைொன ஆகொரம் 
இருபேல�யும் உறு�ி தசய்யைொம்

• நீஙகள் �ொய்பேொலூடடிய ேிறகு, குழநல�லயக் கவனித்துக் 
தகொள்வ�ன மூைம் உஙகளுக்கு சிறிது ஓய்வு தகொடுக்கைொம்

• நீஙகள் �ொய்பேொலூடடுவ�றகு முனபேொ அல்ைது ேிறபகொ 
குழநல�லயக் குளிபேொடடி துணி ைொறறுவ�ில் சொத்�ியைொன 
உ�வி தசய்யைொம்.  

• உஙகளொல் சொத்�ியைொன வலகயில், அ�ிகம் கலளபபுறொைல் 
ஆரம்ே நொடகளில் உஙகலளப ேொரக்க வருேவரகலளக் 
கவனித்துக் தகொள்ளைொம்.  

தைாய்பபோ்� கவளி்யற்்ம் கசய்வது கு்ித்து 
அபநக தேண்கள் தவவபவறு கொரணஙகளுக்கொக �ொய்பேொலை 
தவளிபயறறம் தசய்வொரகள். ேினவரும் கொரணஙகளொல் நீஙகள் 
ேொலை தவளிபயறறம் தசய்ய விரும்ேைொம்:
• உஙகள் ைொரேகத்�ில் ேொல் அ�ிகம் நிலறந�ிருக்கும்பேொது, 

குழநல�யொல் ைொரேகத்ப�ொடு சொியொகப தேொருந� இயைொ� 
கொரணத்�ொல், ேொலூட்டத் துவஙகும் முனேொக சிறிது ேொலை 
தவளிபயறறபவண்டியிருக்கைொம்

• ைொரேகத்�ிலிருநது பநரொகப ேொல் குடிக்க இயைொ� அளவிறகு 
உஙகள் குழநல� சுகவீனைொகபவொ அல்ைது ைிகவும் 
சிறிய�ொகபவொ இருக்கைொம்  

• உஙகள் குழநல�லய விடடுவிடடு நீஙகள் சிை ைணி 
பநரத்�ிறகு தவளிபய பேொகபவண்டியிருக்கும்பேொது 
குழநல�க்கு ேொல் ப�லவபே்டைொம்

• நீஙகள் பவலைக்குப பேொகும்பேொது, கவனிபேொளர 
குழநல�க்கு ஊடடுவ�றகொக நீஙகள் ேொலை லவத்துவிடடுப 
பேொகபவண்டியிருக்கைொம்.

ேொலை நீஙகள் லகயொல் எடுக்கைொம், அல்ைது லக ‘ேம்ப’ அல்ைது 
ைினசொர ‘ேம்ப’ ஒனலற நீஙகள் ேயனேடுத்�ைொம். நீஙகள் எபேடி 
இல�ச் தசய்கிறீரகள் எனேது, ேொலை நீஙகள் ஏன தவளிதயடுக்க 
விரும்புகிறீரகள், எவதவபபேொது ைறறும் எவவளவு எடுக்க 
விரும்புகிறீரகள் எனேல�ப தேொறுத்��ொகும். லகயொல் எபேடி 
ேொலை எடுபேது ைறறும் ‘ேம்ப’ ஒனலற ேயனேடுத்�ி எடுபேது 
எபேடி எனறு கொடடுைொறு உஙகள் ைருத்துவச்சியி்டபைொ அல்ைது 
ைருத்துவைலன ேொலூட்டல் ஆபைொசகொி்டபைொ நீஙகள் 
பகடகைொம். அபநக வலகபேட்ட ‘ேம்ப’-புகள் கில்டபே�ொல், 

நீஙகள் ஒனலற வொஙகுவ�றகு அல்ைது வொ்டலகக்கு எடுபே�றகு 
முனேொக ேொலூட்டல் ஆபைொசகர அல்ைது ‘அவுஸ்�ிபரலிய 
�ொய்பேொலூட்டல் அலைப’ேி்டைிருநது உஙகளுக்கு 
எவவலகயொன  ‘ேம்ப’ தேொருத்�ைொக இருக்கும் எனேது குறித்து 
அறிவுலர பகடேது நல்ைது. 

சுத்�ைொன தகொள்கைன ஒனறிறகுள் உஙகள் ேொலைச் 
தசலுத்துஙகள். தவளிபயறறபேட்ட �ொய்பேொலை உ்டபன 
ேயனேடுத்�பவண்டும், அல்ைது அல� நீஙகள் ேயனேடுத்தும் 
வலர, இறுக்கி மூ்டபேட்ட தகொள்கைனில் லவத்து குளிரசொ�னப 
தேடடியின ைிகவும் குளிரந� ேகு�ியில் (ேினபுறைொக) லவக்கவும். 
�ொய்பேொலை உலறயவும் லவக்கைொம்.  

�ொய்பேொலை தவளிதயடுத்து, இருபேில் லவபேது ேறறி பைலும் 
த�ொிநதுதகொள்ள ‘உஙகள் குழநல�க்குத் �ொய்பேொலூட்டல்’ எனும் 
‘நி.ச.பவ. உ்டல்நை’ச் சிறுநூலின ேிர�ி ஒனறு பவண்டுதைன 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் 
�ொ�ியி்டம் பகளுஙகள். http://www0.health.nsw.gov.au/
pubs/2011/pdf/breastfeeding_your_baby_w.pdf எனும் 
வலைபேக்கத்�ிலிருநது இல� இலணயம் மூைைொகவும் 
தேறைொம். 

ஏற்பேடக்கூடிய தைாய்பபோலூடடல் 
பேிைசசி்�ெள் 
வலிக்கும் மார்பேெக் ொம்புெள்

வலிதயடுக்கும் பச�ைல்டந� ைொரேகக் கொம்புகள் தேொதுவொக 
குழநல� ைொரேகத்ப�ொடு நனகு தேொருந�ிப ேொைருந�வில்லை 
எனேல�க் கொடடும். ேொலூடடிய ேிறகு, கொம்புகள் இயறலகயொக 
உைரவ�றகொக உஙகள் ைொரபுக் கச்லச அல்ைது பைபைல்டலய 
நீக்குஙகள். �ொய்பேொலூட்ட ஆரம்ேித்� மு�ல் வொரத்�ிறகுப ேிறகு, 
ேினவரும் ேிரச்சிலனகளில் ஏ�ொவது த�ொ்டரநது நீடித்�ொல், 
உஙகளது ‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் �ொ�ி’  அல்ைது 
‘அவுஸ்�ிபரலிய �ொய்பேொலூட்டல் அலைபபு-்டன த�ொ்டரபு 
தகொள்ளுஙகள்:  
• த�ொ்டரநது வலிக்கும் கொம்புகள்
• கொம்புகளின ப�ொல் ைீது ஏறேடடுள்ள பச�ம்
• உருக்குலைந� அல்ைது நசுஙகிய கொம்புகள்

மார்பேெ அழற்சி

ைொரேக அழறசி எனேது  ைொரேகத்�ில் ஏறேடும் வீக்கம் அல்ைது 
பநொய்த்த�ொறலறக் குறிக்கும். மு�ல் சிை வொரஙகளில் ேொல் சுரபபு 
நிலையொன�ொக ஆகிக்தகொண்டிருக்கும்பேொது இது தேொதுவொக 
இருக்கும். உ்டனடி சிகிச்லச ைொரேக அழறசிலய விலரவொகத் 
�ீரக்கும். 

 ேினவருேலவ இருகினறனவொ எனறு ேொருஙகள்: 
• ைொரேகத்�ின ைீது கொணபேடும் சிவந�, வலிக்கும் ேகு�ிகள் 
• ைொரேகத்�ின ைீது கொணபேடும் கடடிகள் அல்ைது இறுக்கைொன 

ேகு�ிகள்
• இபைசொன கொய்ச்சலு்டன கூடிய சளி-கொய்ச்சல் அறிகுறிகள், 

அல்ைது கடும் கொய்ச்ச்சல் அல்ைது �லைவலியு்டன  �ீவிர 
சுகவீனமுறல்
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உஙகள் குழநல�க்கு ைொவுபேொல் ஊடடுவ�ொக நீஙகள் முடிவு 
தசய்�ொல், அது உஙகள் குழநல�க்குப ேொதுகொபேொன�ொக 
இருபேல� உறு�ி தசய்யுஙகள்: 
• அஙகீகொிக்கபேட்ட ேொல்ைொலவ ைடடுபை ேயனேடுத்துஙகள் 

- தேரும்ேொனலையொனலவ ேசும் ேொலை அடிபேல்டயொகக் 
தகொண்்டலவ

• அவுஸ்�ிபரலியொவிலுள்ள அலனத்து ேொல் ைொவுகளும் உணவு 
ைறறும் ேொதுகொபபுத் �ரநிரணயஙகலளப பூரத்�ி 
தசய்ேலவயொகும்

• ைொவுப ேொலைக் கைபேது, கிருைிகலள அகறறுவது ைறறும் 
அல� இருபேில் லவபேது ஆகிய பவலைகளில் கவனைொக 
இருஙகள்:

 > ேொல் ைொலவ எபேடிக் கைபேது ைறறும் இருபேில் லவபேது 
எனே�றகொன அறிவுறுத்�ல்கலளப ேினேறறுஙகள்  

 > இ�றகொகப ேயனேடுத்�பேடும் அலனத்துப 
தேொருடகளிலிருநதும் கிருைிகலள அகறறுஙகள். 

உணவுப ேொதுகொபபு குறித்� வழிகொட்டல்கலள 
அலனத்துபவலளகளிலும் ேினேறறுஙகள்: 
• ைொவுபேொலை எபேடிப ேொதுகொபேொக இருபேில் லவபேது 

எனேது குறித்� �யொொிபேொளரது அறிவுறுத்�ல்கலளப 
ேினேறறுஙகள் 

• ேயனேடுத்�பே்டொ� ைொவுபேொலில் கிருைிகள் வளரும் 
எனே�ொல், ப�லவபேடும்பேொது ைொவுபேொலைக் கைக்கிக் 
தகொள்ளுஙகள்

• ஒரு ஊட்டலின பேொது, பேொத்�லில் உள்ள ேொலை உஙகள் 
குழநல� குடித்து முடிக்கொவிட்டொல், எஞ்சியுள்ள ேொலை 
அகறறிவிடுஙகள், ேிறகு �ருவ�றகொக லவக்கொ�ீரகள். 

மாவுபபோல் ஊடடுவகதைன்்ால், 
மருத்துவம்�க்கு நீஙெள் 
கொண்டுவை்வண்டிய்வ:
ைொவுபேொல் தகொடுக்க நீஙகள் முடிவு தசய்�ிருந�ொல், 
ேொல்ைொலவயும் ைறற சொ�னஙகலளயும் ேிரசவத்�ினபேொது 
நீஙகள் ைருத்துவைலனக்குக் தகொண்டுவரபவண்டியிருக்கும். 
கீழவருேவறலற உ்டன தகொண்டுவொருஙகள்:
• நீஙகள் த�ொிவு தசய்துள்ள ேொல்ைொவுக் தகொள்கைம் ஒனறு
• கொம்புகள் (teats), மூடிகள் ைறறும் கொம்பு மூடிகள் உள்ள 

பேொத்�ல்கள் , இரண்டிலிருநது ஆறு வலரக்கும். 
அைஙகொரபவலைகளும் விபநொ�ைொன வடிவஙகளிலும் உள்ள 
பேொத்�ல்கலள சுத்�ம் தசய்வது கடினம், ைறறும் குறிபேிட்ட 
வடிவில் உள்ள பேொத்�ல் அல்ைது கொம்ேினொல் குழநல�யின 
கொறறுபேிொிவு ைறறும் வயிறறுவலிலயத் �டுக்கைொம் 
எனே�றகொன சொனறு எதுவுைில்லை. 

நீஙகள் வீடடிறகுப பேொகும் முன, ேொல்ைொலவக் கைக்கி 
ஊடடுவ�ில் உஙகளுக்குத் �னனம்ேிக்லக ஏறேடடிருபேல�ப 
ேணியொளரகள் உறு�ி தசய்வர.  ைொவுபேொலை எபேடி சொியொன 
முலறயில் கைக்குவது ைறறும் இருபேில் லவபேது எனேது 
ேறறிய எழுத்துவடிவிலுள்ள �கவல்கலளயும் ைருத்துவச்சிகள் 
உஙகளுக்குத் �ருவொரகள். குழநல�க்கொன ேொல்ைொலவப 
ேயனேடுத்துவது குறித்� �கவல்கள், ஒத்�ொலச ைறறும் உ�வி 
உஙகளுக்குத் ப�லவபேட்டொல் உஙகளது ைருத்துவச்சி அல்ைது 
‘குழநல� ைறறும் குடும்ே நைத் �ொ�ி’யு்டன 
த�ொ்டரபுக்தகொள்ளுஙகள்.   

உஙெள் குழந்தைக்கு 
மாவுபபோல் ஊடடுதைல்

ேினவருேலவ ைொரேக அழறசிக்குக் கொரணைொகைொம்:
• இரண்்டொவது ைொரேகத்�ில் ேொலூட்ட ஆரம்ேிக்கும் முன மு�ல் 

ைொரேகம் நனகு வடியொைல் இருத்�ல்
• கொம்ேிறகு ஏறேடடுள்ள பச�ம் (குழநல� ைொரேகத்ப�ொடு 

சொியொகப தேொருந�ொ��ொல் ஏறேட்ட சிரொய்பபு அல்ைது 
தவடிபபுகள்)

• அல்டேட்ட ைொரேக நொளஙகள்
• ேொலூடடும் முலறயில் ஏறேட்ட �ிடீர ைொறறஙகள்
• அ�ிக கலளபேொக இருபேது, அல்ைது சொபேொடுகலளத் 

�விரபேது

ைொரேக அழறசிக்கொன அறிகுறிகள் இருந�ொல், ேொ�ிக்கபேட்ட 
ைொரேகத்�ிறகு கீழவரும் முலறகளில் சிகிச்லசயளியுஙகள்:
• ைொரேகம் நனகு வடியுைொறு அடிக்கடி ேொலூடடுஙகள்
• குழநல�யொல் பநரொக அருந� இயைவில்லைதயனில், ேொலை 

தவளிதயடுஙகள்
• ேொலூட்டத் துவஙகும்பேொது, இரு ஊட்டல்கலள த�ொ்டரநது 

அப� ைொரேகத்�ில் துவஙகுஙகள் (அ�றகபபுறம் ைொறறி ைொறறி 
ஆரம்ேியுஙகள்)  

• �ொய்பேொலூட்டலின மு�ல் ேத்து நொடகளில் அறிகுறிகள் 
ப�ொனறினொல், ஊட்டல்களுக்கு முனனும் ேினனும் குளிர 
ஒத்�்டஙகள் தகொடுஙகள்

• �ொய்பேொலூட்ட ஆரம்ேித்து நொளொன ேிறகு அறிகுறிகள் 
ப�ொனறினொல், ேொலூடடுவ�றகு முனேொக ஈரைொன 
தவதுதவதுபபு தகொடுஙகள் (தவனனீரக் குளியல், அல்ைது 
தவதுதவதுபேொன ஒத்�்டம்), ைறறும் ேொலூடடிய ேிறகு குளிர 
ஒத்�்டம் லவயுஙகள்

• ேொலூடடும்பேொது, கொம்லே பநொக்கி அப ேகு�ிலய நீவி 
விடுஙகள்

• ஓய்தவடுஙகள், �ிரவஙகலள நிலறய அருநதுஙகள் ைறறும் 
�ரபேடும் எந� உ�விகலளயும் ஏறறுக்தகொள்ளுஙகள்.

12 ைணி பநரத்�ிறகுள் உஙகளொல் கடடிலய தைனலையொக்க / 
சிவந� �னலைலயக் குலறக்க  இயைவில்லை எனறொல், அல்ைது 
சுகவீனமுறறு இருபேது பேொலிருந�ொல், நீஙகள் ைருத்துவலரப 
ேொரக்கபவண்டியது முக்கியம், ஏதனனில் உஙகளுக்கு 
பநொதய�ிரபபு ைருநதுகள் ப�லவபே்டைொம். நீஙகள் த�ொ்டரநது 
�ொய்பேொலூடடுவ�றகு ஏறற வலகயில், உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் ேொதுகொபேொன பநொதய�ிரபபு ைருநதுகள் உள்ளன. 
ைொரேகம் வடியும் வலர ேொலுட்ட பவண்டியது முக்கியம்.
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உடல்ந� எசசாிக்்ெ! 

ைொவுபேொலை �வறொன முலறயில் கைநது 
ஊடடுவ�ன கொரணைொக குழநல�கள் 
சுகவீனமுறைொம். ஒடடுத்�ொளின (பைேல்)  ைீது 
தகொடுக்கபேடடுள்ள அறிவுறுத்�ல்கலளப 
ேினேறறுஙகள். 

தைாய்பபோலூடடல், மாவுபபோல் 
ஊடடல் மற்றும் 
ஒவ்வா்மெள்்மெள்

�ொய்பேொலூடடுவது ஒவவொலைகள் ைறறும் சருை 
பநொய் ஆகியலவ குழநல�களுக்கு ஏறேடுவல�த் 
�டுக்கக்கூடும். ஒவவொலைகள் அல்ைது சருை 
பநொய் ஆகியவறறிறகொன குடும்ே வரைொறு 
உஙகளுக்கு இருநது, உஙகள் குழநல�க்கு 
ைொவுபேொல் தகொடுக்கபவண்டிய ப�லவ 
ஏறேடுபைொ எனற கவலை உஙகளுக்கிருந�ொல், 
நீஙகள் கரபேைொக இருக்கும்பேொது உஙகளது 
ைருத்துவச்சி ைருத்துவர அல்ைது 
குழநல�ைருத்துவரு்டன பேசுஙகள்.

ெர்பபேமாெ இருக்கும்்போது, 
தைாய்பபோலூடடுவது கு்ித்தை 
்ெள்விெள் ஏதும் உஙெளுக்கு 
இருநதைால், உஙெள் மருத்துவசசி 
அல்�து மருத்துவைால் உதைவவும்,  
தைெவல்ெ்ள வழஙெவும் இயலும்.  

தைாய்பபோல் மற்றும் மாவுபபோல் இைண்்டயும் 
்சர்த்துக் கொடுக்ெ�ாமா?
�ொய்பேொலுக்குப ே�ிைொக ைொவுபேொலைக் தகொடுக்கும் 
ேழக்கத்ல�த் த�ொ்டரந�ொல், உஙகளது �ொய்பேொல் சுரபபு 
குலறநதுவிடும். உஙகள் குழநல�க்கு நீஙகள் பநரடியொகப 
ேொலூட்ட முடியவில்லை எனறொல், ேொலை தவளிதயடுத்து, அல� 
பேொத்�ல் மூைம் குழநல�க்குக் தகொடுக்கைொம்.  கல்டசி பநரத்�ில் 
அவசர அவசரைொய்ச் தசய்வல� வி்ட இல� முனகூடடிபய 
தசய்யுஙகள். தவளிபயறறிய �ொய்பேொல் லகயிருபேில் இல்லை 
எனறொல், ேொல்ைொலவப ேயனேடுத்�ைொம், ஆனொல், கூடிய 
விலரவில் நீஙகள் �ொய்பேொலூட்டபவண்டும், அல்ைது ேொலை 
தவளிபயறறபவண்டும் எனேது முக்கியம். 
�ொய்பேொலூடடுவல�யும், ைொவுபேொல் தகொடுபேல�யும் பசரத்து 
தசய்யும் ேை �ொய்ைொரகள் �ொம் பவலைக்பகொ அல்ைது 
ேடிபேிறபகொ �ிரும்பும்பேொது �ொய்ேொலூடடும் ேழக்கத்ல�த் 
�ம்ைொல் தவறறிகரைொகப ேரொைொிக்க முடிகிறது எனறு 
தசொல்கினறனர. பைை�ிகத் �கவலுக்கு, உஙகளது ‘ஆரம்ேநிலை 
குழநல�பேருவ உ்டல்நை பசலவ’ அல்ைது ‘அவுஸ்�ிபரலிய 
�ொய்பேொலூட்டல் அலைபபு’்டன த�ொ்டரபுதகொள்ளுஙகள்.  
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தேறபறொர 
ேணியின மு�ல் 
வொரஙகள்

The first weeks of parenthood
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எ�க்கு என்� ஆெிக்கொண்டிருக்ெி்து?
பு�ி�ொய்ப ேிறந� உஙகள் ேிள்லளயு்டன வீடடில் இருபேது 
தேொதுவொக ஒரு அருலையொன பநரம், ஆனொல் இது 
�ொறுைொறொன�ொகவும், கலளபபூடடுவ�ொகவும் கூ்ட இருக்கைொம். 

பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�யு்டனொன வொழக்லகயில் நீஙகள் 
எவவளபவொ கொொியஙகலளச் தசய்யபவண்டியிருக்கும், ைறறும் இ�ில் 
எ�ிரேொரொ�லவயும் ந்டக்கும். குளிபேது, சலைபேது பேொனற 
அடிபேல்டத் ப�லவகளுக்குக்கூ்ட பநரம் கொண்ேது கடினைொக 
இருக்கும். நீஙகள் கலளத்துப பேொவீரகள், ைறறும் சிை சையஙகளில் 
உஙகளொல் சைொளிக்க முடியொ� அளவிறகு இது இருக்கும். உஙகள் 
வொழக்லகயின ைீது உஙகளுக்குக் கடடுபேொடு ஏதும் இல்ைொ�து 
பேொைத் ப�ொனறைொம்.  

இது சொ�ொரணைொனது�ொன. ஆறு அல்ைது எடடு வொரஙகள் 
ஆகும்பேொது வி்டயஙகள் ஓரளவிறகு ஒழுஙகலைவொக இருக்கும். 
மூனறு, நொனகு ைொ�ஙகள் ஆகும்பேொது இனனும் நனறொக 
நிலையைரந�ிருபபீரகள்.  

ஆைம்பேொ� வாைஙெ்ள சமாளிபபேது எபபேடி
• ஓய்வொக இருக்க முயறசி தசய்யுஙகள், அல்ைது ேகலில் குழநல� 

உறஙகும்பேொது நீஙகளும் நித்�ிலர தகொள்ளுஙகள்.
• முடிந� வலரக்கும் குலறவொக பவலை தசய்யுஙகள். 

வீடடுபவலைகலளக் குலறந�ேடசைொக்கிக் தகொள்ளுஙகள் 
(நீஙகளும் உஙகள் குழநல�யும் பவலைகலள வி்ட 
முக்கியைொனவரகள்).

• குழநல�லயக் குளிபேொடடி, துணி ைொறறுைொறு உஙகள் 
துலணவொி்டம் தசொல்லுஙகள் - இது உஙகளுக்குச் சிறிது ஓய்வு 
�ரும், ைறறும் இரண்டு தேறபறொரகலளயும் த�ொிநதுதகொள்ள 
குழநல�க்கு உ�வும் 

• ைன, உ்டல் ஆறு�ல் யுக்�ிகலள நிலனவில் தகொள்ளுஙகள் (ேக்கம் 
-67-இல் உள்ள ‘ேிரசவபவ�லனக்கும், ேிரசவத்�ிறகும் 
ஆயத்�ைொ�ல்’ எனும் ேகு�ிலயப ேொருஙகள்). தேொறுலைலய 
இழபேது பேொை இருந�ொபைொ, அல்ைது ஓய்வொக இருக்க 
விரும்ேினொபைொ இ�றகொன யுக்�ிகலளப ேயனேடுத்துஙகள். 

• உஙகள் உ்டலிலுள்ள சக்�ிலய பசைிபே�றகொக, எல்ைொ 
பவலைகலளயும் உடகொரநப� தசய்யுஙகள். �லரயில் அல்ைது 
இருக்லகயில் உடகொரநது குழநல�க்கு பநபேி ைொறறுஙகள், 
ைறறும் துலவத்� துணிகலள ைடிபேல�யும் உடகொரநப� 
தசய்யுஙகள்.

• அ�ிகம் சலைபே�றகு பநரமும், சக்�ியும் இருக்கொது எனே�ொல் , 
உணலவ எளிலையொக லவத்துக்தகொள்ளுஙகள். சொைட, 
தகொழுபேில்ைொ� சுட்ட இலறச்சி அல்ைது ைீன, குவலளயில் 
அல்டக்கபேட்ட ைீன அல்ைது குளிரந� பகொழி ஆகியவறறு்டன 
முழுத்�ொனிய தரொடடி பேொனற சொ�ொரணைொன உணவுகள் 
தேரும்ேொலும் ைிக ஆபரொக்கியைொன�ொக இருக்கும். புதுப ேழஙகள் 
ைறறும் �யிர  ஆகியவறலற குறுந�ீனியொய் சுலவக்கைொம்.  

• கல்டக்குப பேொவது, துலவத்� துணிகலளக் கொயபபேொடுவது 
பேொனற பவலைகளில், நண்ேரகள் வந�ொல் அவரகலள உ�வச் 
தசொல்லுஙகள். அபனகைொனவரகள் உ�வியொக இருக்க 
விரும்புவொரகள். 

• சுத்�ைொன கொறறுக்கொகவும், இபைசொன உ்டறேயிறசிக்கொகவும் 
குழநல�பயொடு தவளிபய உைொவப பேொவது பேொனற தசயல்கள் 
‘வீடடிபைபய அல்டேடடிருபேது’ பேொனற உணரலவ 
ைடடுபேடுத்தும். 

• உஙகலள நீஙகள் கவனித்துக் தகொள்ளொவிட்டொல், ைறற 
யொலரயும் கவனித்துக்தகொள்ளும் நிலையில் நீஙகள் இருக்க 
ைொடடீரகள் எனேல� நிலனவில் தகொள்ளுஙகள்.  

குறிபேொக உஙகளுக்குக் குடும்ேத்�ினர யொரும் இல்ைொ�பேொது, 
அல்ைது நீஙகள் ஒறலறப தேபறொரொக இருக்கும்பேொது, எல்ைொ புதுப 
தேறபறொரகளுக்கும் உ�வி ப�லவ. உ�வி பகடக ேயபே்டொ�ீரகள், 
ைறறும் கில்டக்கும் உ�விலய ஏறறுக் தகொள்ளுஙகள்.

நண்ேரகள், குடும்ேத்�ினர ைறறும் உ்டல்நைத் 
த�ொழிைரகளி்டைிருநது கில்டக்கும் அறிவுலரகலள 
வலகபேடுத்�ிப புொிநதுதகொள்வது சிை 
தேறபறொரகளுக்கு சிரைைொக இருக்கும். சிை 
அறிவுலரகள் நல்ைவயொகவும், சிை அபேடி 
இல்ைொைலும் இருக்கைொம். யொருல்டய அறிவுலரலய 
நம்புவது எனறு இரண்த்டொரு நேரகலள நீஙகள் 
த�ொிவு தசய்துதகொள்வது ைிகவும் நல்ைது. ேிறகு, 
உஙகளுக்கும், குழநல�க்கும் எது சொி எனறு 
உஙகளுக்குப ேடுகிறப�ொ அல�ச் தசய்யுஙகள் - 
உஙகளது உள்ளுணரவு தசொல்வல� நம்புஙகள். 
குழபேைொக இருந�ொபைொ அல்ைது எனன தசய்வது 
எனறு த�ொியவில்லை எனறொபைொ, ‘ஆரம்ேகொை 
குழநல�பேருவ உ்டல்நை பசலவ’லய  
அலழயுஙகள், அல்ைது:

• ‘பகொிப்டன கவனிபபு இலணப’ேிலன  
1300 227 464 (1300 CARING) எனும் 
இைக்கத்�ில் அலழயுஙகள் 

• ‘டதரஸிலியன தேறபறொர உ�வி இலணப’ேிலன 
(ஸிடநி ைொநகரப ேகு�ியில்), (02) 9787 0855 - 
இலும் (ேிரொந�ிய நி.ச.பவ. இல்) 1300 637 357 
- இலும் அலழயுஙகள்

• ‘அவுஸ்�ிபரலிய �ொய்பேொலூட்டல் அலைப’ேிலன 
1800 686 268 (1800 mum2mum) எனும் 
இைக்கத்�ில் அலழயுஙகள் 

• �னி நேர அறிவுலரயொபைொசலன ைறறும் 
ஆ�ரவுக் குழுக்கலள ‘உள்ளூர ைகளிர உ்டல்நைம்’ 
ைறறும் ‘சமூக லையஙகள்’ வழஙகுகினறன.   
http://www.whnsw.asn.au/centres.htm  எனும் 
‘நி.ச.பவ ைகளிர உ்டல்நை’ வலைத்�ளத்�ில் இந� 
லையஙகலள நீஙகள் கொணைொம். அல்ைது 
இலணயத்�ில்  ‘நி.ச.பவ உ்டல்நை’ 
வலைத்�ளத்�ில் பைை�ிகத் �கவல்கலள நீஙகள் 
வொசிக்கைொம் (www.health.nsw.gov.au).  
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குடும்ே வொழக்லகயின மு�ல் சிை வொரஙகலள சைொளிபேது புதுப 
தேறபறொரகளுக்குக்  கஷ்டைொக இருக்கும், அபநக 
குழநல�களுக்கும் அபேடித்�ொனிருக்கும். உஙகள் உ்டலுக்குள்பள 
இருந� அந� வச�ியொன, இருட்டொன இ்டத்�ிலிருநது சிை 
பவலளகளில் அச்சமூடடும், ேழக்கபே்டொ� கொடசிகளும், 
சப�ஙகளும் நிலறந� புது உைகிறகு உஙகள் குழநல� 
வநதுள்ளது. பு�ிய குழநல�கலளப ேறறி நீஙகள் நிலனவில் 
தகொள்ளபவண்டிய முக்கியைொன வி்டயஙகள் சிை உள்ளன:  
• பு�ி�ொய்ப ேிறநதுள்ள குழநல�லய  தகடுத்துவி்டக் கூ்டொது. 

குழநல�க்கு நீஙகள் ப�லவ எனேல� குழநல� உஙகளுக்குத் 
த�ொிவிக்கும் ஒபர வழி அழுவது�ொன. குறும்புத்�னைொக 
இருநது �ொம் விரும்புவல� சொ�ித்துக்தகொள்ளும் அளவிறகு 
சிறு குழநல�களுக்கு இனனும் வய�ொகவில்லை. 

• எல்ைொக் குழநல�களும் அழும். சிை குழநல�கள் ைறற 
குழநல�கலளவி்ட அ�ிகம் அழும். சிை குழநல�கள் நீஙகள்  
நிலனத்துக்கூ்டப ேொரக்க இயைொ� அளவிறகு அழும். 
ேினபனரஙகளிலும், முனைொலைப தேொழுதுகளிலும்  
அபநகைொக இது ைிக பைொசைொக இருக்கும். உஙகள் குழநல� 
அழும்பேொது அல� சீக்கிரம் ஆசுவொசபேடுத்துவது 
குழநல�க்குப ேொதுகொபபு உணரலவத் �ரும். 

• பகொேைொய் இருக்கும் குழநல�கள் 
சொந�பேடுத்�பேடும்பேொதும், அவரகளுக்கு பவண்டியது - 
ேொல், உைரந� பநபேி, ஒரு அரவலணபபு பேொனறலவ- 
கில்டக்கும்பேொதும் , அவரகள் அழுவ�றகொன வொய்பபு 
குலறயும். 

• குழநல� உஙகளுல்டய�ொயினும், உஙகளுக்கும் குழநல�க்கும்  
இல்டபயயுள்ள உறவுமுலற பு�ியது எனேல� நிலனவில் 
தகொள்ளுஙகள். பு�ிய நேர ஒருவலர நொம் சந�ிக்கும்பேொது, 
அவர எபேடி ந்டநதுதகொள்வொர, அவருக்கு எது ேிடிக்கொது, 
அவலர எபேடி சொந�பேடுத்துவது எனேல�த் த�ொிநதுதகொள்ள 
சிறிது கொைைொகும். உஙகளுக்கு ஏறகனபவ குழநல�கள் 
இருந�ொலும்..., குழநல�கள் வி்டயத்�ிலும் அபேடித்�ொன.

• மு�ல் சிை வொரஙகளில் இருந� �ொறுைொறொன நிலை அபேடிபய 
நீடித்துவி்டொது. உஙகள் குழநல� ேடிபேடியொக சொியொன 
முலறயில் தூஙகவும், உணவு உடதகொள்ளவும் ஆரம்ேிக்கும். 

• புலக அறபவ அறற சூழலில் குழநல�கள் வொழவது ைிக 
முக்கியைொகும்.  சிகதரடடுப புலகலய எ�ிரதகொள்ளும் 
குழநல�களுக்கு சுவொசப ேிரச்சிலனகள் ைறறும் SIDS ஏறேடும் 
ஆேத்து ைிக அ�ிகம் உள்ளது. 

குழந்தை அழு்ெ்ய நிறுத்தைாவிடடால் என்� 
கசய்வது?
நீஙகள் தசய்யும் எதுவுபை உஙகள் குழநல�லய 
அலை�ிபேடுத்துவதுபேொல் த�ொியொ�பேொது அது ைிகவும் ைன 
அழுத்�த்ல� �ரக்கூடும். 
• மு�லில், உஙகள் குழநல�க்குப ேசியில்லை எனேல�யும், 

அ�றகு ைிகவும் சூ்டொகபவொ அல்ைது குளிரொகபவொ இல்லை 
எனேல�யும், அ�னுல்டய பநபேி நலனந�ிருக்கொைல், 
கொய்ந�ிருக்கிறது எனேல�யும் உறு�ிபேடுத்துஙகள். 

• ைறற எவலரயும் பேொைத்�ொன குழநல�களும் எனேல� 
ஞொேகத்�ில் தகொள்ளுஙகள் - நீஙகள் 
நிலைகுலைந�ிருக்கும்பேொது அலை�ியல்டய உஙகளுக்கு 
சிறிது பநரைொகைொம். 

• ேகலில் உஙகள் குழநல� அலை�ி குலைந�ிருந�ொல், 
குழநல�லய �ள்ளுவண்டியில் லவத்து அலழத்துக் தகொண்டு, 
தவளிபய கொறபறொட்டைொக உைொவச் தசல்லுஙகள், இது உஙகள் 
இருவலரயுபை அலை�ிபேடுத்தும். இபேடிச் தசய்ய 
இயைவில்லை எனறொல், குழநல�யு்டன ப�ொபைொடு-ப�ொல் 
த�ொடுைொறு அலணத்�ொல் குழநல� தேரும்ேொலும் 
அலை�ியொகும். இது ேைனளிக்கவில்லை எனறொல், குழநல�லய 
ேொதுகொபேொன ஒரு இ்டத்�ில் (த�ொடடில் அல்ைது கடடிலில்) 
பேொடடு, உஙகளுக்கு  உ�விக்கு வருைொறு யொலரயொவது 
அலழயுஙகள். சிைபேொது குழநல�கள் ைிகவும் அலை�ியினறி 
இருக்கும்பேொது, �ொலயத் �விர பவறு யொரொவது 
ஆசுவொசபேடுத்�ினொல் அல�க் பகடேொரகள். 

• வீடடில் யொரும் இல்லை எனறொல், நண்ேர அல்ைது குடும்ே 
உறுபேினர ஒருவலர நீஙகள் வருைொறு அலழக்க பவண்டி 
இருக்கைொம். அவரகள் யொரும் அருகில் இல்லைதயனில், 
குழநல�லயக் கொொில் லவத்து பவறு யொர வீடடிறகொவது 
பேொவது உ�வியொக இருக்கும்.  

எந� பநரத்�ிைொவது உ�வி ப�லவபேட்டொல், 
ேினவருேவரகலளயும் நீஙகள் அலழக்கைொம்:
• ‘டதரஸிலியன தேறபறொர உ�வி இலணப’ேிலன (ஸிடநி 

ைொநகரப ேகு�ியில்), (02) 9787 0855 - இலும் (ேிரொந�ிய 
நி.ச.பவ. இல்)  1300 637 357 - இலும் அலழயுஙகள்

• 1300 227 464  (1300 CARING) எனும் இைக்கத்�ில் ‘பகொிப்டன 
கவனிபபு இலணப’ேிலன அலழயுஙகள்

• 1800 688 009 எனும் இைக்கத்�ில் ‘குழநல� துஷேிரபயொகத் 
�டுபபு உ�வியிலணப’ேிலன அலழயுஙகள்

• 1300 789 978 எனும் இைக்கத்�ில் ‘ஆ்டவர இலணப’ேிலன 
அலழயுஙகள்

• 1800 022 222 எனும் இைக்கத்�ில் ‘தஹல்த் ல்டதரக்ட 
அவுஸ்�ிபரலியொ’ -லவ அலழயுஙகள்

உஙெள் குழந்தை்ய 
ெவ�ித்துக் கொள்ளல்
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உஙெளது சாீைம்
்யா�ி இைத்தைப ்போக்கு (lochia) - ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு 
கிட்டத்�ட்ட இரண்டிலிருநது நொனகு வொரஙகள் வலரக்கும் இது 
த�ொ்டரும். மு�ல் சிை நொடகளுக்குப ேிறகு, இது சிகபேொய் 
இருபேல� வி்ட தவளிர சிகபபு-ேழுபபு நிறத்�ில் 
இருக்கபவண்டும். இரத்�பபேொக்கு ேிரகொசைொகபவொ, 
அ�ிகைொகபவொ இருந�ொலும், இரத்�பபேொக்கில் கடடிகள் 
இருந�ொலும், இரத்�ம் வொல்டயொக இருந�ொலும் உஙகள் 
ைருத்துவலரப ேொருஙகள். 

ம�சசிக்ெல் - இது ஒரு ேிரச்சிலனயொக இருக்கைொம், ஆனொல் 
இ�றகொன எளிய �ீரவுகள் உள்ளன. சிை அ�ிவிலரவு உணவுகள் 
- அ�ியளவு சைொதுகள், ேசும் கொய்கறிக் கைலவகள், பு�ிய 
ேழஙகள், உைர ேழஙகள், முழுத்�ொனிய தரொடடி, சுட்ட 
தரொடடியின ைீது அவித்� அவலர ஆகிய நொரச்சத்து அ�ிகம் 
உள்ள உணவுகள் உ�வியொக இருக்கும். அ�ியளவு �ிரவஙகலளப 
ேருகு�ல் (குலறயளவு ப�நீர ைறறும் கொபேி) ைறறும் ந்டத்�ல் 
ஆகியனவும் உ�வும்.  

்யா�ிக்கும், ்யா�ிக்கும் குதைவாய்க்கும் இ்டயில் உள்ள 
பேகுதைியிலும் ்போடபபேடடுள்ள ்தையல்ெள் - உஙகளுக்குத் 
ல�யல்கள் பேொ்டபேடடிருந�ொல், உஙகளுக்கு இனனமும் வலி 
இருக்கைொம். இப ேகு�ிகளில் வலி அல்ைது வீக்கம் இருந�ொல் 
உஙகள் ைருத்துவலரப ேொருஙகள். அடுத்� சிை வொரஙகளில் 
இந�த் ல�யல்களின துண்டுகள் சிைல� நீஙகள் ேொரபபீரகள். 
இ�றகு ல�யல் ேிொிகிறது எனற அரத்�ம் அல்ை - இந�ப 
ேகு�ியில் கொயம் ஆறி ல�யல்கள் தைதுவொகக் கலரகினறன 
எனேல� இது குறிக்கும். உபபு கைந� நீொில் குளிபேது சிேொரசு 
தசய்யபேடுவ�ில்லை, ஏதனனில் உபபு ல�யல்கலள 
ேைவீனைொக்கிவி்டக்கூடும். 

மூ�ம் (்ஹமைாய்டஸ்) - குழநல� ேிறந� ேிறகு உஙகள் 
கு�வொய்ப ேகு�ியில் வலி இருக்கைொம். கழிவலறக்குப 
பேொகும்பேொது முக்கொைல் இருக்கபவண்டியது அவசியம். 
வலிக்கும் ேகு�ியில் இ�ைொக இருக்க தவனனீொில் குளிக்கைொம் 
அல்ைது கல்டயில் பநரொக வொஙகும் களிம்புகள், அல்ைது 
ேொரஸி்டபைொல் பேொனற ைருநதுகலளப ேொவிக்கைொம். 

உடலு்வு - இரத்�பபேொக்கு நினற ேிறகு - தேொதுவொக நொனகு 
அல்ைது ஆறு வொரஙகளில்- உ்டலுறவு தகொள்வது ேரவொயில்லை. 
சிை தேண்கள் இச்சையத்�ில் உ்டலுறவு தகொள்ள விரும்புவர, 
ஆனொல் ேடுக்லக எனறொபை தூக்கம் ைடடும்�ொன, பவதறொனறும் 
இல்லை எனற எண்ணமும் உஙகளுக்கு இருக்கைொம்! 
கலளபலேத் �விர, ேினவரும் பவறு சிை வி்டயஙகளும் 
உ்டலுறலவக் கடினைொக்கைொம்:  

்தையல்ெள் - உஙகளுக்குத் ல�யல்கள் பேொ்டபேடடிருந�ொல், 
உ்டலுறவினபேொது வச�ியொன உணரவு ஏறே்ட  ஆறிலிருநது 
எடடு வொரஙகள் வலரக்கும் ஆகைொம். மூனறு ைொ�ஙகளுக்குப 
ேிறகும் உள்நுலழவின பேொது வலியொக இருந�ொல், உஙகளது 
ைருத்துவலரப ேொருஙகள். 

கு்்வா� வழவழபபு - ஹொரபைொன ைொறறஙகள் எனேது 
உஙகள் பயொனி எபபேொதும் பேொை அவவளவு வழவழபேொக 
இருக்கொது எனேல�க் குறிக்கும். கிட்டத்�ட்ட 10 வொரஙகளில் 
இது நல்ை நிலைக்கு ைொறும். அது வலரக்கும், வழவழபலேத் 
�ரும் ைசகுப தேொருள் ஒனலறப ேொவித்தும், அ�ிக முன 
விலளயொடடில் ஈடுேடடும் ேொருஙகள்.

உஙெ்ளக் ெவ�ித்துக் 
கொள்ளல்

“ குழநல�யின அழுலகக்கு 
நொஙகள் ைிகவும் �யொரொகபவ 
இருநப�ொம். கரபேகொைத்ல�ப 
ேறறிய வகுபபுகலளப ேறறிய 
ைிக நல்ை வி்டயஙகளில் ஒனறு, 
குழநல� எபேடி 
ந்டநதுதகொள்ளும் எனேல�ப 
ேறறியும், மு�ல் சிை 
வொரஙகளில் எபேடி அடிக்கடி 
குழநல�கள் அழுவொரகள் 
எனேல�ப ேறறியும் அவரகள் 
குறிபேொகச் தசொனனது�ொன. 
குழநல�கலள 
ஆசுவொசபேடுத்துவப� சொியொன 
வழி எனறும், இபேடிச் தசய்�ொல் 
குழநல�கள் விலரவில் 
அலை�ியல்டயும் எனேல� 
விளஙகிக்தகொள்ளவும் இந� 
வகுபபுகள் உ�வின. எனன 
எ�ிரேொரக்கபவண்டும் எனேது 
எஙகளுக்குத் த�ொி�ிருந��ொல், 
சைொளிக்க எஙகளுக்கு 
உ�வியொக இருந�து.” - டிம்  
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“வீடடில் கழிக்கபபேொகும் மு�ல் வொரம் 
எவவளவு கஷ்டைொன�ொக இருக்கும் எனறு 
உஙகளொல் நிலனத்துக்கூ்டப ேொரக்க 
இயைொது. ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு என 
துலணவர ேணி விடுமுலற 
எடுத்துக்தகொண்்டது ைிகவும் உ�விகரைொன 
வி்டயம். இனதனொரு தேொிய வித்�ியொசம் 
இரண்டு வொரத்�ிறகொன உணலவ  
முனன�ொகபவ சலைத்து குளிரசொ�னப 
தேடடியில் உலறய லவத்துக் 
தகொண்்டது�ொன - உஙகள் ைொைியொரும் 
சலையலில் உ�வினொல் இனனும் நல்ைது.” 
பகட எனேவர கூறியது 

உஙெள் உட்�ப பேற்்ிய உஙெளது உணர்வுெள் - 
இச்சையத்�ில் சிை தேண்கள் �ைது உ்டலைப ேறறி 
‘ேரவொயில்லை’ எனறு நிலனபேொரகள் - ஆனொல், சிைர அபேடி 
நிலனபே�ில்லை. வடிவத்ல�பய இழநதுவிட்டதுபேொல் நீஙகள் 
நிலனக்கக்கூடும். உஙகளுல்டய உ்டம்பு உஙகளுல்டய�ல்ை 
எனறும் நீஙகள் நிலனக்கக்கூடும். இது நீஙகள் கரபேைொக 
இருந�பேொது இருந� உ்டம்ேல்ை, ஆனொலும் இது உஙகளது 
ேலழய உ்டம்பும் அல்ை. 

மார்பேெபபோல் - உ்டலுறவினபேொது சிை தேண்களுக்குப ேொல் 
கசியும். உஙகளுக்பகொ அல்ைது உஙகள் துலணவருக்பகொ இது 
அதசௌகொியைொக இருந�ொல், இருக்கும் ேொலின அளலவக் 
குலறக்க மு�லில் உஙகள் குழநல�க்குப ேொலூடடிபயொ அல்ைது 
ேொலை தவளிபயறறிபயொ ேொருஙகள், அல்ைது ைொரேகத் 
�ிண்டுகள் லவக்கபேட்ட ைொரபுக் கச்லசலய அணியுஙகள். 

சிை ைொ�ஙகளில் உஙகளுல்டய வடிவமும், ேொலுறவு 
வொழக்லகயும் முனபனறத் துவஙகபவண்டும் எனேது நல்ை 
தசய்�ி. இல்டபேட்ட கொைத்�ில்:
• உஙகளது உணரவுகலளப ேறறி நீஙகளும் உஙகள் 

துலணவரும் பேசுஙகள்  
• இருவரும் பசரந�ிருக்க பநரம் ஒதுக்குஙகள்
• மு�ல் முலறயொக உ்டலுறவு தகொள்ளும்பேொது ைிகவும் 

அ�ிகைொக எ�ிரேொரக்கொ�ீரகள்
• உ்டலுறவு தசௌகொியைொக இல்லை எனறொல், இனதனொரு 

வொரம் பேொை கொத்�ிருஙகள்
• துலணவபரொடு தநருக்கைொக இருக்கவும், ஒருவபரொத்டொருவர 

இனபுறவும் பவறு வழிகள் உள்ளன எனேல� நிலனவில் 
தகொள்ளுஙகள்.

பேிைசவத்தைிற்குப பேிந்தைய ஆறு வாை ்சாதை்� - ேிரசவத்�ிறகுப 
ேிறகு ஆறு வொரஙகள் கழித்து பசொ�லன ஒனறிறகொக உஙகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவலரப ேொருஙகள். இச் பசொ�லன 
உஙகளுக்கும் உஙகள் குழநல�க்கும் முக்கியைொனது. க்டந� 
இரண்டு அல்ைது மூனறு வரு்டஙகளில் ‘பேப ஸ்ைியர’ எனபேடும் 
கருவொய்ப புறறு பசொ�லனலய நீஙகள் 
பைறதகொண்டிருக்கவில்லை எனறொல், அல�ச் தசய்துதகொள்ள 
இது நல்ை பநரம். 

உடல்ந� எசசாிக்்ெ! 
உஙெள் குழந்தை்ய ஒரு்போதும் 
உலுக்ொதைரீ்ெள்

உஙகள் குழநல�லய உலுக்குவ�ொல் அ�ன �லை 
முனனுக்கும் ேினனுக்கும் குலுக்கபேடடு அ�ன 
கொரணைொக மூலளயில் இரத்�க்கசிவு ஏறே்டக்கூடும். 
இது மூலளச் பச�த்ல� ஏறேடுத்�ி, குழநல�லய 
ைரணத்�ிறகும் இடடுச் தசல்ைக் கூடும். நீஙகள் 
ைிகவும் தவறுபபுறபறொ, நிலைகுலைநப�ொ அல்ைது 
பகொேைொகபவொ இருபே�ொகத் த�ொிந�ொல், 
குழநல�லய ேொதுகொபேொன ஒரு இ்டத்�ில் 
(குழநல�யின த�ொடடில் அல்ைது கடடில்) 
லவத்துவிடடு, சிறிது �ள்ளிச் தசனறு, உஙகலளக் 
கவனித்துக்தகொள்ள பநரம் ஒதுக்குஙகள். உ�விலய 
நொடுஙகள். வீடடில் பவறு யொரொவது இருந�ொல், 
குழநல�லய அலை�ிபேடுத்� அவரகலள முயனறு 
ேொரக்கச் தசொல்லுஙகள். ஞொேகைிருக்கடடும், நீஙகள் 
எவவளவு�ொன நிலைகுலைந�ிருந�ொலும் - உஙகள் 
குழநல�லய ஒருபேொதும் உலுக்கொ�ீரகள்.
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உஙகள் குழநல� ேிறந�ேிறகு கருத்�ல்டகலளப 
ேயனேடுத்துவது குறித்து பயொசிபேது முக்கியம். இல�பேறறி 
பயொசிக்க ேிரசவத்�ிறகுப ேிந�ிய ஆறு வொர பசொ�லன வலர 
கொத்�ிருக்க பவண்்டொம் - (நீஙகள் �ொய்பேொலூடடிக் 
தகொண்டிருந�ொலும்) அ�றகு முனபே நீஙகள் 
கருவுறறுவி்டக்கூடும், ஏதனனில் உஙகள் ைொ�வி்டொய் 
துவஙகுவ�றகு முனபே உஙகளில் கருமுடல்டகள் 
உறேத்�ியொகியிருக்கும். �ொய்பேொலூடடுவது கருமுடல்ட 
உறேத்�ிலயத் �ொை�ிக்கக்கூடும், ஆனொல் அடுத்� 
கரபேத்�ிறகொன பநரத்ல� நீஙகள் �ிட்டைி்ட விரும்ேினொல், 
கருத்�ல்டவழிகலளப ேொவிபேது நல்ை பயொசலன.   

நீஙகள் �ொய்பேொலூடடிக்தகொண்டிருந�ொல், (இரண்டு 
ஹொரபைொனகள் உள்ள) கருத்�ல்ட ைொத்�ிலரலய (combined pill) 
உஙகளொல் உடதகொள்ள இயைொது, ஏதனனில் உஙகள் ேொல் 
சுரபலே இது ேொ�ிக்கும், ஆனொல் ேொல் சுரபலேப ேொ�ிக்கொ� 
த�ொிவுகள் உள்ளன. உஙகளுக்கு எது தேொருநதும் எனேல�த் 
த�ொிநதுதகொள்ள உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ‘நி.ச.பவ குடும்ேத் 
�ிட்ட உ்டல்நை சிகிச்லசயக’த்ல�ப ேொருஙகள்.  
www.fpnsw.org.au எனும் ‘நி.ச.பவ குடும்ேத் �ிட்ட’ 
வலைத்�ளத்�ிபைொ அல்ைது 1300 658 886 எனும் இைக்கத்�ில் 
‘நி.ச.பவ குடும்ேத் �ிட்ட உ்டல்நை இலணப’ேிலன அலழத்ப�ொ 
நீஙகள் பைை�ிகத் �கவல்கலளப தேறைொம்.

ஹார்்மான் ெருத்தை்டெள்
• ெருத்தை்ட ஊசி (Depo-Provera®) எனேது கருவுறு�லைத் 

�டுக்க மூனறு ைொ�த்�ிறகு ஒருமுலற நீஙகள் 
பேொடடுக்தகொள்ளும் ஹொரபைொன ஊசியொகும். குழநல� ேிறந� 
ேிறகு நீஙகள் இல�ப ேொவிக்க விரும்ேினொல், இல�ப 
பேொடடுக்தகொள்ள சிறந� பநரம் ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு ஐநது 
அல்ைது ஆறு வொரஙகளுக்குப ேிறகொகும்.  இந� ஹொரபைொனில் 
ஒரு சிறு அளவு �ொய்பேொலில் கைக்கும். ‘டிபேொ பதரொவீரொ’ 
எனற இந� ஊசி உ்டனடியொக தசயல்ேடும். இந� ஊசிலயப 
பேொடடுக் தகொள்வ�றகு முனபு நீஙகள் கரபேைொக இல்லை 
எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக் தகொள்ளபவண்டியது முக்கியம். 

• ‘ப்ைாகஜஸ்்டாகஜன்’ மடடும் உள்ள மாத்தைி்ை  (அல்�து 
‘மி�ி பேில்’ (mini pill)) எனும்   இம்ைொத்�ிலரலய ஒவதவொரு 
நொளும் ைறக்கொைல் ஒபர பநரத்�ில் எடுத்து வந�ொல், இது ஒரு 
நம்ேத்�க்க கருத்�ல்ட சொ�னைொக இருக்கும். ேிரசவத்�ிறகுப 
ேிறகு சிறிது கொைத்�ில் அல� எடுக்கத் துவஙகைொம் (உஙகள் 
ைருத்துவரு்டன பேசுஙகள்). இந� சிறு ைொத்�ிலர தசயல்ே்டத் 
துவஙகும் முனபு 48 ைணி பநரத்�ிறகு நீஙகள் ஆணுலறகலளப 
ேொவிக்கபவண்டியிருக்கும். 

 ‘பைொரனிங ஆப்டர ேில்’ (அவசரகொை கருத்�ல்ட ைொத்�ிலரகள்) 
எனேது ‘ைினி ேில் ைொத்�ிலர’யில் உள்ள அப� ஹொரபைொலனக் 
தகொண்டிருக்கும், ஆனொல் அளவு அ�ிகம். இது ஒரு 
ைொத்�ிலரயொகவும், இரண்டு ைொத்�ிலரகள் உள்ள 
தேொ�ியொகவும் கில்டக்கும். இவறலற உடதகொள்ளும்பேொது 
நீஙகள் த�ொ்டரநது �ொய்பேொலூட்டைொம். 

• ‘உடபேதைிக்கும் ெருத்தை்ட’ (Contraceptive implant (Implanon 
NXT®) எனேது பைல் லகயின உடபுறத்�ில் ப�ொலுக்குக் கீபழ 
ே�ிக்கபேடும் சிறு துண்்டொகும். கறுவுறு�லைத் �டுக்கும் ஒரு 
ஹொரபைொலன இது சிறு அளவுகளில் விடுவிக்கும், ைறறும் 
இ�ில் �வபறறேடும்  வீ�ம் நூறறுக்கு ஒனறிலும் குலறவொகும். 
மூனறு வரு்டஙகளுக்கு இது அப� இ்டத்�ில் இருக்கும். இல�ச் 
தசய்வ�றகொன ேயிறசி தேறற உ்டல்நைத் த�ொழிைர ஒருவரொல் 
ைடடுபை ‘இம்பளனொன’ ே�ிக்கபே்டபவண்டும். ‘இம்பளனொன’ 
தசயல்ே்டத் துவஙகுவ�றகு ஒரு வொரம் வலரக்கும் ஆகைொம். 
இது தசயல்ே்ட ஆரம்ேிக்கும்வலரக்கும் நீஙகள் 

ஆணுலறகலளப ேொவிக்கபவண்டும். ேக்க விலளவொக சிை 
தேண்களுக்கு ஒழுஙகறற இரத்�பபேொக்கு ஏறேடும். 

இக்கருத்�ல்டச் சொ�னஙகள் உஙகள் ேொல் சுரபலேப ேொ�ிக்கொது. 
ைிகச் சிறு அளவுகளிைொன ஹொரபைொனகள் �ொய்பேொலில் 
கைக்கக்கூடும், ஆனொல் குழநல�யின ைீது இவறறின ேொ�ிபபு 
ஏதும் இல்லை. 

உட ெருப்பே சாதை�ஙெள் (Intra Uterine 
Devices (IUDs))
சிறு சொ�னம் ஒனறு உஙகள் கருபலேக்குள்ளொக 
தசருகபேடுகிறது. ேிரசவத்�ிறகுப ேிறகு ஆறு வொரத்�ில் 
பைறதகொள்ளும் பசொ�லனயினபேொது நீஙகள் IUD -லய 
லவத்துக்தகொள்ளைொம், ஆனொல் தேொதுவொக ேிரசவத்�ிறகுப 
ேிறகு குலறந� ேடசம் எடடு வொரத்�ில் இது தசய்யபேடும்.  

‘ைிொீனொ’ (Mirena™)எனபேடும் ஒரு IUD -யிலும் ஹொரபைொன 
மூைபதேொருள் ஒனறு உள்ளது. குழநல�கள் ைீப�ொ அல்ைது ேொல் 
சுரபேின ைீப�ொ இந� மூைபதேொருள் �ீவிர ேொ�ிபலே 
ஏறேடுத்துவ�ொகக் கொணபே்டவில்லை எனே�ொல் 
�ொய்பேொலூடடும் தேண்கள் இந� முலறலயப ேொதுகொபேொகப 
ேொவிக்கைொம் எனேது தேொருள். 

ஆணு்்
ஒபர ைொ�ிொியொகப ேொவிக்கபேட்டொல், ஆனுலறகள் தசயல்�ிறம் 
ைிக்க கருத்�ல்டச் சொ�னஙகளொகும். இவறறில் ஹொரபைொனகள் 
கில்டயொது. �ொய்பேொலூடடிக்தகொண்டிருக்கும் பேொது, 
ஆணுலறகளில் நீஙகள் பைை�ிக வழவழபலேப ேயனேடுத்� 
பவண்டியிருக்கும். இரபேர தேொருடகளினொல் ஒவவொலை 
தகொள்ேவரகளுக்கொக ‘ேொலியூொித்ப�ன’ ஆணுலறகள் உள்ளன. 
ேொலுறவு மூைம் க்டத்�பேடும் பநொய்த்த�ொறறுக(STIs)ளிலிருநது 
ஆணுலறகள் ேொதுகொபேளிக்கினறன. 

கபேண்ணு்்ெள்
குறிபேொக இரபேர தேொருடகளுக்கு ஒவவொலையுள்ள தேண்கள் 
இந� உலறலயப ேொவிக்கைொம். பயொனியின உடேக்கத்ல� இது 
ைலறத்து விந�ணுக்கலளத் �டுக்கிறது, ைறறும் ேொலுறவு மூைம் 
க்டத்�பேடும் பநொய்த்த�ொறறுகலளயும் �டுக்கிறது. ‘நி.ச.பவ 
குடும்ேத் �ிட்ட’ ைருந�கஙகள் ைறறும் ேொலுறவு சுகொ�ொர 
ைருந�கஙகளில் தேண்ணுலறகள் கில்டக்கும். 

சவ்வு்் (Diaphragm)
 நீஙகள் தேொதுவொக சவவுலற (diaphragm) அல்ைது 
பைல்மூடி(cap)லயப ேொவிபேவரொக இருந�ொல், முனபு 
ேயனேடுத்�ியல�வி்ட பவதறொரு அளவிலனப 
ேயனேடுத்�பவண்டியிருக்கைொம். ஆறு வொர பசொ�லனயினபேொது 
உஙகள் ைருத்துவர இல� ேொிபசொ�ித்துச் தசொல்ைைொம். 

நீஙெள் தைாய்பபோலூடடவில்்� என்்ால், ‘இரு ஹொரபைொன 
ைொத்�ிலர’(combined pill)லய, அல்ைது இத்த�ொிவுகளில் எல�யும் 
நீஙகள் ேொவிக்கைொம்.  

ெருத்தை்ட சாதை�ஙெள்
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தைாய்பபோலூடடுவது ெருவுறுதை்�த் 
தைடுக்குமா? 

ேினவரும் வி்டயஙகலளப ேினேறறினொல், 100 
தேண்களில் 98 பேருக்கு �ொய்பேொலூடடுவது 
ேிரசவத்�ிலிருநது த�ொ்டரந�  ஆறு ைொ�ஙகளுக்கு  
கருத்�ொிபலே நனகு �டுக்கும் எனறு ‘உைக சுகொ�ொர 
அலைபபு’  (WHO) கூறுகிறது:

• உஙகள் குழநல�க்கு நீஙகள் ேகலிலும் இரவிலும் 
�ொய்பேொலூட்டபவண்டும் 

• �ொய்பேொலூட்டொைல் நொனகு ைணி பநரத்�ிறகும் 
பைைொக இருக்கக்கூ்டொது (�ொய்பேொலூட்டொைல் 
நீஙகள் இ�றகு பைலும் இருந�ொல்,  நொனகு 
ைணிக்கு ஒரு �்டலவ நீஙகள் ேொலை 
தவளிபேடுத்�பவண்டும்) 

• உஙகள் குழநல�க்கு நீஙகள் பவதறந� உணபவொ 
அல்ைது ேொனபைொ தகொடுக்கக்கூ்டொது (மு�ல் ஆறு 
ை�ஙகளில் குழநல�களுக்கு �ொய்பேொல் ைடடுபை 
ப�லவ)

• உஙகளுக்கு ைொ�வி்டொய் ஏறேடடிருக்கக்கூ்டொது

�ொய்பேொலூட்டலையும், இனதனொரு வி�ைொன 
கருத்�ல்ட முலறலயயும் நீஙகள் பசரத்துப 
ேொவிக்கைொம்

என்னு்டய மாதைவிடாய் மீண்டும்  எப்போது 
துவஙகும்?
�ொய்பேொலூடடும் தேண்களில் ேைருக்கு அவரகள் 
�ொய்பேொலூடடுவல� முறறிலுைொக நிறுத்தும் வலர ை�வி்டொய் 
ஏறே்டொது, இருந�ொலும், அ�றகு முனேொகவும் சிை தேண்களுக்கு 
ைொ�வி்டொய் �ிரும்ே ஏறே்டைொம். நீஙகள் புடடிபேொல் ஊடடினொல், 
ேிரசவத்�ிலிருநது நொனகு வொரஙகள் கழித்து உஙகளுக்கு 
ைொ�வி்டொய் ஏறே்டைொம். ைொ�வி்டொய் ஏறேடுவ�றகு முனேொக 
உஙகளுக்குக் கருமுடல்டகள் உருவொகியிருக்கும் எனேல�யும், 
கருத்�ல்ட சொ�னத்ல�ப ேொவிக்கவில்லைதயனில் நீஙகள் 
கருவுறக்கூடும் எனேல�யும் நிலனவில் தகொள்ளுஙகள்.

தைிரும்பேவும் உஙெளது பே்ழய வடிவிற்கு 
வருதைல்
உஙகளுல்டய ேலழய ‘ெீனஸ்’கலள அணிநது தகொள்ளைொம் 
எனறு இபபேொல�ய  நிலையில்  எ�ிரேொரக்கொ�ீரகள். சிறிது 
கொைத்�ிறகு உஙகளுல்டய வயிறு புல்டபேொகத்�ொன இருக்கும் 
எனேல� ஏறறுக்தகொள்ளுஙகள், ைறறும் உஙகள் ப�ொல் 
த�ொளத�ொளபேய் இருபேது பேொல் த�ொியைொம் - ஆனொல் இது 
நீடித்து இருக்கபபேொவ�ில்லை.  

ஆபரொக்கியைொன உணவு, �வறொ� உ்டறேயிறசி ைறறும் கொைம் 
ஆகியலவ உஙகலள ைீண்டும் உஙகளது ேலழய வடிவிறகுக் 
தகொண்டுவரும். ேிரசவத்�ிறகுப ேிநல�ய உ்டறேயிறசிகள் 
குறித்� பைை�ிகத் �கவல்களுக்கு  37 - ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ‘உ்டல் 
வலிவு தேற: ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய ைறறும் ேிநல�ய 
உ்டறேயிறசிகள்’ எனும் ேகு�ிகலளப ேொருஙகள். பு�ி�ொய்ப 
ேிறந� குழநல�லய லவத்துக்தகொண்டு சுறுசுறுபேொக இருபேது 
நீஙகள் நிலனபேல�வி்ட எளிது. நீஙகள்: 
• ேிரசவத்�ிறகுப ேிநல�ய உ்டறேயிறசிகலள  தசய்யும்பேொது 

உஙகள் குழநல�லயப ேொரக்கவிடடு அ�றகு ைகிழவூட்டைொம்.
• ேொதுகொபேொன ‘குழநல�த் தூக்கு’ அல்ைது �ள்ளுவண்டியில் 

லவத்து குழநல�லய அலழத்துக்தகொண்டு ந்டக்கச் 
தசல்ைைொம். ந்டபேது உஙகளுக்கு வலிவூடடி, உஙகள் 
ஆபரொக்கியத்ல� நல்ை நிலையில் லவத்�ிருக்கும். வீடல்ட 
விடடு தவளிபய பேொகவும், புதுபபுது வி்டயஙகலளப 
ேொரபேதும் குழநல�களுக்குப ேிடிக்கும். �ொம் வொழும் இந� 
உைகத்ல�ப ேறறி அறிநதுதகொள்ள குழநல�களுக்கு இது 
உ�வும். 

• �ள்ளுவண்டியில் குழநல�லய அலழத்துக்தகொண்டு உைொவச் 
தசல்லும் குழுவில் பசரைொம். இக் குழுக்களில் பு�ிய 
�ொய்ைொரகள் ஒனறொகச் பசரநது ந்டநதுதகொண்டும், 
பேசிக்தகொண்டும் ைகிழவொக இருபேொரகள். தவளிபய தசனறு, 
ைறறவரகலளப ேொரத்து அவரகளு்டன ேழகி, ைகிழவொக 
இருக்கும் அப�பவலளயில் உஙகள் ேலழய வடிவிறகுத் 
�ிரும்ே இது நல்ை வழி. உஙகளுக்கு அருகில் ‘�ள்ளுவண்டி 
நல்டக்குழு’ ஏதும் இருக்கிற�ொ என அறிநதுதகொள்ள ‘த�ொ்டக்க   
நிலை குழநல�பேருவ உ்டல்நை பசலவ’ அல்ைது ‘நி.ச.பவ 
விலளயொடடு ைறறும் தேொழுதுபேொக்கு �ிலணக்கள’த்து்டன  
13 13 02 -இல் த�ொ்டரபுதகொள்ளுஙகள். ‘�ள்ளுவண்டி 
நல்டக்குழு’ ஒனலற எபேடி அலைபேது எனேது குறித்� 
பைை�ிகத் �கவல்கலள  www.dsr.nsw.gov.au எனும் 
வலைத்�ளத்�ிறகுச் தசனறு ‘Get Active’எனற ேகு�ியில் 
தசொடுக்கிப தேறைொம். 

• உஙகள் ேகு�ியில் பவதறந� ந்டவடிக்லககள் கில்டக்கும் 
எனறு த�ொிநதுதகொள்ளுஙகள் - சிை சமூக உ்டறேயிறசி 
நிகழச்சிகள் ைறறும் உ்டறேயிறசிக்கூ்டஙகளில் குழநல�க் 
கவனிபபு வச�ிகள் உண்டு. உஙகள் ‘சமூக உ்டல்நை 
லைய’த்�ில் விசொொியுஙகள். 
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உஙகள் ேகு�ியிலுள்ள ‘த�ொ்டக்க   நிலை குழநல�பேருவ 
உ்டல்நை பசலவ’யிலுள்ள ‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் 
�ொ�ி’யி்டம் நீஙகள் உஙகள் குழநல�லயத் �வறொைல் அலழத்துச் 
தசல்வது நல்ைது. �ொ�ியொனவர: 
• உஙகள் குழநல�யின வளரச்சி, முனபனறறம் ைறறும் தேொது 

உ்டல்நைத்ல�ச் பசொ�ிபேொர 
• குழநல�லய எபேடி கவனித்துக்தகொள்வது எனேது குறித்து 

உஙகளுக்குக் பகள்விகள் ஏதுைிருந�ொல், ே�ிைளிபேொர 
• உஙகலளப ேறறிபயொ அல்ைது உஙகளது குடும்ேத்ல�ப 

ேறறிபயொ உஙகளுக்குப ேிரச்சிலனகள் அல்ைது கவலைகள் 
இருந�ொல் அ�ில் உ�வுவொர

• உ�வக்கூடிய ைறற பசலவகளுக்கு உஙகலளப 
ேொிநதுலரபேொர. 

உஙகள் ேகு�ியிலுள்ள ைறற தேறபறொரகலளச் சந�ிக்கவும், 
குழநல� வளரபபு ேறறி பைலும் அறிநதுதகொள்ளவும் உ�வும் 
வலகயில் உஙகளது ‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் �ொ�ி’ ைறற 
தேறபறொர குழுக்களு்டன உஙகலளத் த�ொ்டரபுேடுத்துவொர. 

உஙெள் வாயிலுள்ள ெிருமிெ்ள 
குழந்தை்யாடு 
பேெிர்நதுகொள்ளாதைரீ்ெள் 

உஙகள் குழநல�க்குொிய தேொருள் ஒனலற 
உஙகள் வொய்க்குள் பேொடும் முன நீஙகள் 
பயொசிக்கொைல் இருக்கக்கூடும் - உ�ொரனத்�ிறகு, 
குழநல�யின சூபேொலன உஙகள் வொயில் 
பேொடடு ‘சுத்�ம்’ தசய்�ல், அல்ைது ‘ஸ்பூன’ 
ஒனலறப ேகிரநது தகொள்ளல். ஆனொல், 
ேறசில�லவ ஏறேடுத்தும் கிருைிகலள உஙகள் 
வொயிலிருநது உஙகள் குழநல�யின வொய்க்கு  
இது க்டத்�க்கூடும். எ�ிரகொைத்�ில் குழநல�யின 
ேறகலள இது ேொ�ிக்கைொம். 

குழநல�யின வொயில் பேொத்�லை லவத்�ேடிபய 
குழநல�லயப ேடுக்லகயில் பேொடுவதும் 
ேறசில�லவ ஏறேடுத்�க்கூடும். குழநல�க்குப 
ேறகள் முலளக்கத் துவஙகியவு்டபன, �ண்ணீலர 
ைடடும் ேொவித்து  அவறலற சுத்�ம் தசய்யத் 
துவஙகுஙகள். சிறு, தைனலையொன 
குழநல�களுக்கொன ேல்துைக்கிலயப 
ேயனேடுத்துஙகள். 

அலனத்து குழநல� நை பசொ�லனகளினபேொது, 
உ்டல்நைத் த�ொழிைர ஒருவொி்டம் குழநல�யின 
ேறகலள பசொ�ித்துக்தகொள்ளுஙகள்.

உஙெள் குழந்தைக்ொ� 
ொ�நதைவ்ாதை ்சாதை்�ெள் உஙகள் புதுக் குழநல�யு்டன நீஙகள் வீடடிறகுத் 

�ிரும்ேியதும், ‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் �ொ�ி’ 
ஒருவர உஙகளு்டன த�ொ்டரபுதகொண்டு, நி.ச.பவ 
- யில் பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�களுள்ள 
அலனத்து குடும்ேஙகளுக்கும் �ரபேடும் 
இைவசைொன  ‘தேொது சுகொ�ொர இல்ை வருலக’ 
ஒனலற உஙகளுக்கு அளிபே�றகொன பநரத்ல� 
ஏறேொடு தசய்துதகொள்வொர.  உஙகள் குழநல� 
ேிறந� ைருத்துவைலனயினொல்  உஙகள் உள்ளூர 
‘த�ொ்டக்க   நிலை குழநல�பேருவ உ்டல்நை 
பசலவ’-யு்டன உஙகளுக்கு த�ொ்டரபு ஏறேடுத்�ித் 
�ர முடியும். உள்ளூர ‘சமூக உ்டல்நை லைய’த்�ின 
ஊ்டொகவும் நீஙகள் அவரகளு்டன த�ொ்டரபு 
தகொள்ளைொம். ‘தவண் ேக்கஙக’ளில், அல்ைது 
www.whitepages.com.au எனும் வலைத்�ளத்�ில் 
உஙகள் உள்ளூர லையத்ல�ப ேறறிய 
விேரஙகலள நீஙகள் கொணைொம். 

‘தேொது சுகொ�ொர இல்ை வருலக’யினபேொது, 
‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் �ொ�ி’யொனவர 
பு�ி�ொய்ப ேிறந� உஙகள் ேிள்லளக்கு 
இருக்கக்கூடிய ேிரச்சிலனகலளக் பகடடு, 
அறிவுலர வழஙகுவொர. �ொய்பேொலூடடு�ல், 
குழநல� அழுவது, அல� அலை�ிபேடுத்துவது,  
SIDS -ஐத் �டுக்க ேொதுகொபேொகத் 
தூஙகுவ�றகொன யுக்�ிகள்,  ‘த�ொ்டக்க   நிலை 
குழநல�பேருவ உ்டல்நை பசலவகள்’ ஆகியன 
இ�ிை்டஙகும். உஙகளது உ்டல்நைம், 
ைனச்பசொரவு, ைன உலளச்சல், குடும்ே வனமுலற, 
உ�வியொ�ரவுத் த�ொ்டரபுகள், சைீேத்�ில் 
உஙகளுக்கு அழுத்�ம் தகொடுத்துக்தகொண்டிருந� 
வி்டயஙகள் ஆகியவறலறப ேறறிய பகள்விகலள 
‘குழநல� ைறறும் குடும்ேநைத் �ொ�ி’ உஙகளி்டம் 
பகடேொர.

உஙகள் குழநல�லயக் கவனித்துக் தகொள்வ�ில் 
உ�வுவ�றகொக, கூடியவலர சிறந� பசலவகள் 
உஙகளுக்குக் கில்டபேல� உறு�ி தசய்ய 
நி.ச.பவ-யிலுள்ள அலனத்துப தேண்களி்டமும் 
இந�க் பகள்விகள் பகடகபேடும்.  
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பேி்பபேிலிருந்தை, குழந்தை்ய அதைன் முதுெின் 
மீது பேடுக்ெ ்வயுஙெள்
குழநல�லய அ�ன முதுகின ைீது ேடுக்க லவபே�ொல், SIDS 
ஏறேடும் ஆேத்�ிலனக் குலறக்கைொம். குழநல�கள் அ�ன 
வயிறறின ைீப�ொ அல்ைது ேக்கவொடடிபைொ ேடுத்�ொல், SIDS - 
கொரணைொக குழநல�கள் இறக்கும் ஆேத்து அ�ிகம். 
குழநல�ைருத்துவரொல் எழுத்து மூைைொன அறிவுலர 
�ரபேட்டொைனறி, வயிறறின ைீப�ொ அல்ைது ேக்கவொடடிபைொ 
குழநல�லயப ேடுக்க லவக்கொ�ீரகள். 

முதுகின ைீது ேடுக்கலவக்கபேடும் ஆபரொக்கியைொன குழநல�கள் 
வொந�ியொல் மூச்சுத் �ிணறுவ�றகொன சொத்�ியம் வயிறறின ைீது 
தூஙகும் குழநல�களுக்கு உள்ளல�வி்டக் குலறவு.

ேக்கவொடடில் ேடுக்கும் குழநல�கள், தூக்கத்�ில் புரண்டு 
வயிறறீன ைீது ேடுக்கக்கூடுைொ�ைொல், குழநல�களுக்கொகப 
ேக்கவொடடு நிலை சிேொரசு தசய்யபேடுவ�ில்லை. 

உஙகள் குழநல� விழித்�ிருக்கும்பேொது, முதுகின ைீது கி்டக்கும் 
நிலையிலிருநது குழநல�யின நிலைலய அடிக்கடி 
ைொறறபவண்டும் எனேது முக்கியம். குழநல� 
விழித்�ிருக்கும்பேொதும், ேக்கத்�ில் தேொியவரகள் யொரும் 
இருக்கும்பேொதும்  வயிறறின ைீது கி்டநது விலளயொடுவது 
குழநல�களுக்குப ேொதுகொபேொனது ைறறும் நல்ைது. இ்டது 
ேக்கமும், வைது ேக்கமும் ேொரக்கக் குழநல� ேழகும் வி�த்�ில், 
குழநல�லயத் தூக்கிச் தசல்லும்பேொது லகலய ைொறறி ைொறறித் 
தூக்குஙகள்.

தேொதுவொக, 4 ைொ�ஙகளுக்கும் அ�ிக வயதுள்ள குழநல�கள் 
ேடுக்லகயில் புரண்டுவிடும். ேொதுகொபேொன ‘உறஙகு லே’ 
(sleeping bag) ஒனறில் குழநல�லய லவக்கைொம் (கழுத்துக்கும், 
லககளுக்கும் துலளகள் உண்டு, �லைக்கு மூ்டல் இருக்கொது). 
குழநல�லய அ�ன முதுகின ைீது ேடுக்க லவயுஙகள், ஆனொல் 
அவரகள் தூஙகுவ�றகொன நிலைகலள அவரகபள கண்டுதகொள்ள 
விடுஙகள். ஆறு ைொ�ஙகளுக்கும் பைைொன குழநல�களில் 
‘எ�ிரேொரொ சிசு இறப’ேிறகொன ஆேத்து ைிகவும் குலறவு.

உடல்ந� எசசாிக்்ெ!

மு�ல் ஆறிலிருநது ேனனிரண்டு ைொ�ஙகள் 
வலரக்கும் உஙகள் குழநல� தூஙகுவ�றகு 
ைிகவும் ேொதுகொபேொன இ்டம் உஙகளது 
ேடுக்லகக்கு அருகிலுள்ள குழநல�யின 
ேொதுகொபேொன கடடில்�ொன. 

ஒரு ஆண்டிறகும் குலறந� வயதுல்டய குழநல� �ிடீதரதன, 
எ�ிரேொரொைல் இறநதுபேொவது ‘சிசுபேருவ எ�ிரேொரொ ைரணம்’ 
எனபேடும். சிைபவலளகளில், கொரணம் ஒனறு 
கண்டுேிடிக்கபே்டைொம், ஆனொல் தேரும்ேொலும் இக்கொரணஙகள் 
‘�ிடீர சிசு ைரண அறிகுறி’  (Sudden Infant Death Syndrome 
(SIDS)-யொல் ஏறேடுகினறன எனறு தசொல்ைபேடுகிறது. SIDS 
-இறகொன கொரணஙகள் இனனும் த�ளிவில்ைொைல் இருக்கும் அப� 
பவலளயில், க்டந� 20 ஆண்டுகளுக்கும் பைைொன கொைத்�ில் 
SIDS - 80 ச�த்�ிறகும் பைல் குலறநதுள்ளது. ேொதுகொபேொன 
முலறயில் தேறபறொரகள் தூஙகும் ேழக்கமும், குறிபேொக 
குழநல�கலள அவறறின முதுகின பைல் ேடுக்க லவபேதும் 
இந�க் குலறவிறகுக் கொரணைொகும். இது ஒரு ேக்கம் இருக்க, 
இனனும் ேை சிசுக்கள் இறநதுதகொண்டு�ொனிருக்கிறொரகள். SIDS 
-இறகொன ஆேத்து வொழக்லகயின மு�ல் ஆறு ைொ�ஙகளில் ைிக 
அ�ிகைொக உள்ளது.  

கீபழ விளக்கபேடடுள்ள ேொதுகொபேொகத் தூஙகும் முலறகலளப 
ேினேறறு�ல் ைறறும், முடிந�ொல் �ொய்பேொலூடடு�ல் 
ஆகியவறறின மூைம் சிசுபேருவத்�ில் குழநல� எ�ிரேொரொைல் 
இறக்கும் ஆேத்ல� நீஙகள் குலறக்கைொம். 

போதுொபபோ� மு்்யில் தூஙகுதைலும் உஙெள் 
குழந்தையும்
SIDS ஏறேடும் ஆேத்ல�க் குலறக்கும் வலகயில், உஙகள் 
குழநல�லய எபேடி ேொதுகொபேொன நிலையில் தூஙக லவபேது 
எனேல�ப ேறறித் த�ொிநதுதகொள்வது முக்கியைொகும்.
• ேிறந��ிலிருநப�, குழநல�லய அ�ன முதுகின பைல் ேடுக்க 

லவயுஙகள், வயிறறின ைீப�ொ அல்ைது ேக்கவொடடிபைொ அல்ை. 
• குழநல� தூஙகும்பேொது, குழநல�யின �லை ைறறும் முகத்ல� 

மூ்டொைல் லவத்�ிருஙகள் 
• ேிறபேிறகு முனனும், ேினனும் புலகயறற சூழலில் 

குழநல�லய லவத்�ிருஙகள் 
• இரவிலும் ேகலிலும் குழநல� தூஙகுவ�றகொன ேொதுகொபேொன 

சூழலை ஏறேடுத்�ிக் தகொடுஙகள்:
 > ேொதுகொபேொன ேடுக்லக (த�ொளத�ொளபேொன ேடுக்லக, 
�லையலண, ‘டூனொ’ எனபேடும் ‘க்வில்ட’டுகள், கம்ேளிகள், 
�ிண்டுகள், தைனலையொன தேொம்லைகள் ஆகியன கூ்டொது)

 > ேொதுகொபேொன கடடில் (�றபேொல�ய அவுஸ்�ிபரலிய �ர 
நிரணயத்�ிறகு (AS2172) உடேடடிருத்�ல்  பவண்டும்)

 > ேொதுகொபேொன, சுத்�ைொன தைத்ல� (உறு�ியொகவும், 
�டல்டயொகவும், கடடிலுக்கு ஏறற சொியொன அளவின�ொகவும் 
இருக்கபவண்டும்)

எதைிர்போைா வ்ெயில் தைிடீகை� சிசுப பேருவத்தைில் குழந்தை 
இ்க்கும் ஆபேத்்தைக் கு்்த்தைல்
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பேி்பபுக்கு முன்னும், பேின்னும் உஙெள் 
குழந்தை்ய பு்ெயற்் சூழலில் 
்வத்தைிருஙெள்
சிகதரடடுப புலக குழநல�களுக்குத் �ீஙகிலழக்கும். 
கரபேத்�ினபேொதும் குழநல� ேிறந� ேினனரும் புலகக்கும் 
தேறபறொரகள்  �ஙகள் குழநல�க்கு ‘எ�ிரேொரொ சிசு ைரணம்’ 
ஏறேடும் ஆேத்�ிலன அ�ிகொிக்கிறொரகள். 

புலகப ேழக்கம் உள்ள �ொய்ைொரகளின குழநல�களுக்கு 
‘எ�ிரேொரொ சிசு ைரணம்’ ஏறேடும் அேொயம், புலகப ேழக்கம் 
இல்ைொ �ொய்ைொரகளது குழநல�களுக்கு உள்ளல�வி்ட 4 ை்டஙகு 
அ�ிகம். 

�கபேனொர புலகத்�ொலும், ‘எ�ிரேொரொ சிசு ைரண’ அேொயம் SIDS 
இரு ை்டஙகொகிறது. 

நண்ேரகளும், உறவினரகளும் உஙகள் குழநல�யினருபக 
புலகக்கொைலிருபேல� உறு�ிபேடுத்துஙகள். 

உஙகள் குழநல� கொொில் இருந�ொல், கொருக்குள் புலக இல்ைொைல் 
ேொரத்துக் தகொள்ளுஙகள். 

SIDS -குறித்தும், உஙகள் குழநல�க்குள்ள ஆேத்ல�க் குலறபேது 
குறித்தும் பைை�ிகத் �கவல்கலள www.sidsandkids.org எனும் 
SIDS and Kids வலைத்�ளத்�ில் தேறைொம்.

குழந்தை தூஙகும்்போது அதைன் தை்� 
மூடபபேடாமல் இருபபே்தை உறுதைி கசய்யுஙெள்
த�ொளத�ொளபேொன ேடுக்லக உஙகள் குழநல�யின �லைலய 
மூடிவி்டக்கூடும். குழநல�யின ேொ�ஙகள் ேடுக்லகயின கொபைொரப 
ேகு�ியில் இருக்குைொறு ேடுக்லகலய ஒழுஙகு தசய்யுஙகள். ேடுக்லக 
விொிபபுகளுக்குக் கீபழ குழநல� நழுவிவி்டொ�ேடி குழநல�லய 
ேொதுகொபேொக இருத்�ி லவயுஙகள். மு�ல் வரு்டத்�ில் குழநல� 
தூஙகும் இ்டத்�ில் ‘க்வில்ட’டுகள், ‘டூனொ’க்கள், சிறு தைத்ல�கள், 
�லையலணகள், தைனலையொன தேொம்லைகள் ைறறும் கடடில் 
‘ேம்பேர’கள் ஆகியவறலற லவக்கக்கூ்டொது.  

ெீழ வரும் ொைணஙெளால் குழந்தை்ய உஙெளுடன் 
பேடுக்்ெயில் ்போடடுக்கொள்வது போதுொபபேற்்தைாெ 
இருக்ெ�ாம்: 
• தேொியவரகளுக்கொன ேடுக்லக விொிபபுகள் அல்ைது 

�லையலணகளுக்கில்டபய குழநல� சிக்கிக் தகொள்ளைொம்
• சுவருக்கும், ேடுக்லகக்கும் இல்டபய குழநல� சிக்கிக் 

தகொள்ளைொம்
• குழநல� ேடுக்லகயில் இருநது கீபழ விழைொம்
• பேொல� ைருநது, அல்ைது ைதுவொல் ேொ�ிக்கபேடடுள்ளவர, 

அல்ைது ஆழந� தூக்கத்�ிலிருபேவர குழநல�யின ைீது 
உருண்டுவி்டைொம் 

• புலகக்கும் ஒருவபரொடு குழநல� தூஙக பவண்டியிருக்கைொம்
• அ�ிகம் கலளத்துபபேொன ஒருவபரொடு குழநல� 

தூஙகபவண்டியிருக்கைொம்.

குழந்தை தூஙகும் இடஙெள் கமன்்மயாெ இருநதைால், 
குழந்தையின் முெம் மூடபபேடடுவிட�ாம்:
• ஒரு தைனலையொன நீள்இருக்லக, அல்ைது பசொேொவில் நீஙகள் 

குழநல�பயொடு தூஙகிவிட்டொல், தூக்க விேத்து ந்டபே�றகொன 
அ�ியுயர ஆேத்து இருக்கிறது

• குழநல�லய ‘நீரபேடுக்லக’ (waterbed)அல்ைது       ‘தைன-
இருக்லக(beanbag) யில் இருத்�ொ�ீரகள்.

உடல்ந� எசசாிக்்ெ!

ஒபர ேடுக்லகயிபைொ அல்ைது பவதறொரு ‘தூஙகும் 
ேரப’(sleeping surface)ேிபைொ உஙகள் 
குழநல�யு்டன தூஙகுவது ‘எ�ிரேொரொ சிசு ைரண 
அறிகுறி’ (Sudden Infant Death Syndrome 
(SIDS)) லயபயொ அல்ைது உயிருக்கு ஆேத்�ொன 
தூக்கத்�ில் ந்டக்கும் விேத்�ிறகொன 
அேொயத்ல�பயொ அ�ிகொிக்கும். 

குழந்தை்யப போதுொபபோெத் தூஙெ ்வபபேதைற்கும், 
‘எதைிர்போைா சிசு மைண’ ஆபேத்்தைக் கு்்பபேதைற்குமா� 

ஆறு வழிெள்:

ü   குழநல�லய அ�ன முதுகின பைல் ேடுக்க 
லவயுஙகள்

ü    �லைலயயும், முகத்ல�யும் மூ்டொைல் 
�ிறநது லவத்�ிருஙகள் 

ü   ேிறபேிறகு முனனும், ேினனும் 
குழநல�லய புலக இல்ைொ சூழலில் 
லவத்�ிருஙகள்

ü   இரவிலும் ேகலிலும் ேொதுகொபேொன உறக்க 
சூழல்

ü    தேறபறொரகளது அலறயில் ேொதுகொபேொன 
கடடில் ஒனறில் குழநல�லய உறஙக 
லவயுஙகள்

ü   முடிந�ொல் குழநல�க்குத் 
�ொய்பேொலூடடுஙகள்

மூைப ேடிவ உருவொக்கத்�ிறகொக ‘SIDS and Kids ACT’  ைறறும் ‘ACT  
சுகொ�ொரம்’ ைறறும் ‘உ்டலியைொலை, வீடடுவச�ி ைறறும் சமூக 

பசலவகள் �ிலணக்களம்’ ஆகிபயொருக்கு சிறபபு நனறி. 
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ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய 
பசொ�லன ைறறும் 
ைரேியல் குறித்� 
அறிவுலரயொபைொசலன

Prenatal testing and genetic counselling 
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அலனத்துத் �ம்ே�ியினரும் �ைக்கு ஆபரொக்கியைொன குழநல� 
ேிறக்க பவண்டுதைனபவ விரும்புவர. எனினும், சிை 
�ம்ே�ியினரது குழநல�க்கு �ீவிர உ்டல்சொர ைறறும் /அல்ைது 
அறிவுசொர குலறேொடு இருக்கக்கூடும் (அல்ைது அபேடிபேட்ட 
குலறேொடு ேிறகு ஏறே்டக்கூடும்). குழநல� ேிறபே�றகு முனனபர 
அ�ன ஆபரொக்கியத்ல�யும், வளொரச்சிலயயும் 
ை�ிபேிடுவ�றகொன தவவபவறு பசொ�லனகள் ேைவுள்ளன. 
ஒவதவொரு பசொ�லனக்கும் அனுகூைஙகளும், 
ேிர�ிஅனுகூைஙகளும், வலரயலரகளும் உள்ளன. கரபேைொக 
இருக்கும்பேொது பசொ�லனகலள பைறதகொள்ளும் முடிலவ 
எடுபேது ஒருவரது �னிபேட்ட வி்டயைொகும். கில்டக்கும் 
அலனத்துத் �கவல்கலளயும் கருத்�ில் தகொண்்ட ேிறகு 
எடுக்கபேடும் முடிவு சொைச் சிறந��ொகவும் இருக்கும். 

பேிைசவத்தைிற்கு முந்தைய ்சாதை்�ெள் என்்ால் 
என்�?
நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது உஙகள் குழநல�யின 
ஆபரொக்கியத்ல�யும், வளொரச்சிலயயும் ை�ிபேிடுவ�றகொக 
ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லனகள் தசய்யபேடுகினறன. இச் 
பசொ�லனகளில் ேிர�ொனைொக இரு வலககள் உண்டு:

முதைல்நி்� ஆய்வுெள் (Screening tests)

பைை�ிக பசொ�லனகளுக்கு (பநொயறிவு பசொ�லன எனறு இலவ 
அலழக்கபேடும்) ப�லவ இருக்கிற�ொ எனறு மு�ல்நிலை 
ஆய்வுகளொல் கொட்ட இயலும், ஆனொல், உஙகள் குழநல�க்குக் 
குறிபேிட்ட பநொய் நிலை இருக்கிற�ொ எனறு உறு�ியொக இ�னொல் 
கொட்ட இயைொது. ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய மு�ல்நிலை ஆய்லவ 
பைறதகொள்வ�ொ பவண்்டொைொ எனேது உஙகள் முடிபவ. 

கரபேத்�ின 11-ஆவது வொரத்�ிலிருநது மு�ல்நிலை ஆய்வுகள் 
தசய்யபே்டைொம், ைறறும் இந� ஆய்வுகளில் ேினவருவன 
உள்ள்டஙகைொம்:
• வளரும் குழநல�க்கொனஅல்டரொசவுண்ட (அகஒலி) பசொ�லன, 

ைறறும் உஙகளுக்கொன இரத்�ப ேொிபசொ�லனகள் 
• �ொய்க்கொன ‘நியூகல் டரொனஸ்லூத்னஸி அல்டரொசவுண்ட 

பசொ�லன, சிை பவலளகளில் இத்து்டன இரத்� 
ேொிபசொ�லனயும் தசய்யபேடும். இந� மு�ல்நிலை ஆய்வு 
கரபேத்�ின மு�ல் மூனறு ைொ� கொைப ேகு�ியில் தசய்யபேடும் 

• கரபேத்�ின இரண்்டொவது மூனறு ைொ� கொைப ேகு�ியில் 
தசய்யபேடும் இந� குரு�ிநீர பசொ�லன(serum test)யில் 
�ொயின இரத்�ம் பசொ�ிக்கபேடும். 

பேிைசவத்தைிற்கு முந்தைய ்நாய்ிவு ்சாதை்�ெள்

உஙகள் குழநல�க்கு ஏறே்டக்கூடிய ஆேத்துள்ள குறிபேிட்ட சிை 
பநொய்நிலைகள் இருக்கினறனவொ எனறு பநொயறிவு பசொ�லனகள் 
ேொரக்கும். குழநல�க்கு குறிபேிட்ட சிை பநொய்நிலைகள் 
ஏறேடுவ�றகொன அேொயம் அ�ிகம் உள்ளது எனறு மு�ல்நிலை 
பசொ�லன கொடடும்பேொது�ொன இச் பசொ�லனகள் தேொதுவொக 
தசய்யபேடும் (இருபேினும், 35 வய�ிறகும் பைறேட்ட தேண்கள் 
பநொயறிவு பசொ�லனலய பைறதகொள்வது நல்ைது). 
‘குபரொபைொபசொம்’ சம்ேந�பேட்ட பநொய் நிலைபயொ அல்ைது 
ைரேணு ஒனறில் ஏறேடும் ைொறறத்�ின கொரணைொக உண்்டொகும் 
பநொய் நிலைபயொ  (ைரபுசொர பநொய்நிலைகள் எனறு இலவ 
தசொல்ைபேடும்) உஙகள் குழநல�க்கு இருக்கிற�ொ என 
இபேடிபேட்ட பசொ�லனகளொல் ை�ிபபீடு தசய்ய இயலும். 
உஙகள் குழநல�க்கு ஏறே்டவல்ை ஒவதவொரு உ்டல்சொர ைறறும் 
அறிவுசொர ேிரச்சிலனலயயும் பநொயறிவு பசொ�லனகளொல் கொண 
இயைொது.

‘CVS’ எனறு தசொல்ைபேடும் இரத்� பசொ�லன ைறறும் 
‘ஆம்னீபயொத்ண்டடீஸிஸ்’எனறு தசொல்ைபேடும் ேனிக்கு்ட நீர 
பசொ�லன ஆகியலவ பநொயறிவு பசொ�லனகளில் உள்ள்டஙகும். 

ஒவதவொரு ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லனயும் கரபேத்�ின 
குறிபேிட்ட கொைப ேகு�ியில் தசய்யபேடும். இச்பசொ�லனகளும் 
அலவ தசய்யபேடும் பநரஙகளும் 118-119- ஆம் ேக்கஙகளிலுள்ள 
‘ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய மு�ல் நிலை ஆய்வுகள் ைறறும் 
பநொயறிவு பசொ�லனகள்’ எனும் ேகு�ியிலுள்ள அட்டவலணயில் 
கொட்டபேடடுள்ளன. 

பேிைசவத்தைிற்கு முந்தைய ்சாதை்� 
ஒன்்ிலிருநது ெி்டக்கும் தைெவல்ெள் என்�?
உஙகளது குழநல� சொ�ொரணைொன முலறயில்�ொன வளரநது 
வருகிற�ொ எனேல� பசொ�ிக்க ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லன 
ஒனறு தசய்யபே்டைொம். குறிபேிட்டத�ொரு உ்டல்சொர ைறறும் /
அல்ைது அறிவுசொர குலறேொடு உஙகளது குழநல�க்கு ஏறேடும் 
ஆேத்து இருக்கிற�ொ (அல்ைது குழநல� இ�னொல் 
ேொ�ிக்ககபேடடிருக்கிற�ொ) எனறு ேொரக்கவும் இது 
தசய்யபே்டைொம்

ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லனகளொல் 
கண்டுேிடிக்கபே்டக்கூடிய சிை பநொய் நிலைகளில் மைபுவழி 
்நாய் நி்�ெ(genetic conditions)ளும் உள்ள்டஙகும்.

ேிறபேிலும், குழநல�பேருவத்�ிலும், வி்டலைபேருவத்�ிலும், 
வயதுவந� ேிறகும் ஏறேடும் உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது 
அறிவுசொர பநொய் நிலைகளில் ேை ைரபுவழி பநொய் நிலைகளில் 
அ்டஙகும். ைரபுவழி பநொய்நிலை ஒனறு ேை கொரணஙகலள 
முனனிடடு  ஏறே்டைொம். ‘குபரொபைொபசொம்’-இல் ஏறேடும் 
சைநிலையினலையொல் (‘குபரொபைொபசொம் பநொய்நிலை), அல்ைது 
ஒறலற ைரேணுவில் ஏறேடும் ைொறறத்�ினொல் ஏறேடும் பநொய் 
நிலைகளின வலககலள ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லனகள் 
அல்டயொளம் கொடடும்.  

குழநல�யின ‘குபரொபைொபசொம்’களின எண்ணிக்லக, அளவு 
ைறறும் அலைபபு ஆகியவறறில் ஒரு ைொறறம் ஏறேடும்பேொது 
‘கு்ைா்மா்சாம் ்நாய்நி்�’ (chromosome condition) ஒனறு 
ஏறேடுகிறது. உயிரணுக்களில் உள்ள ைரபுசொர ேண்புகளில் 
உள்ள ைொறறம் ைறறும் உயிரணுக்களில் இலவ 
ஒழுஙகுேடுத்�பேடடுள்ள வி�ம் ஆகியவறறின கொரணைொக 
வளரச்சி ைறறும்/அல்ைது உ்டலியல் இயக்கமுலறகளில் 
ேிரச்சிலனகள் ஏறே்டைொம். 

குபரொபைொபசொம் ைொறறஙகள் தேறபறொர ஒருவொி்டைிருநது 
ைரபுவழியொய் வரைொம். ைிகப தேொதுவொக, கருத்�ொிக்கும்பேொப�ொ 
அல்ைது �ொித்� உ்டபனபயொ விநது அல்ைது கரு முடல்டயின 
உயிரணுக்கள் வடிதவடுக்கும்பேொது குபரொபைொபசொம் ைொறறஙகள் 
நிகழகினறன. அபேடிபேட்ட ைொறறஙகளுக்கொன கொரணம் 
அறியபே்டொ� ஒனறொகும். ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ எனபேடும் அறிவு 
ைறறும் உ்டல் வளரச்சிக் குலறேொடு ைிகப தேொதுவொன 
குபரொபைொபசொம் பநொய்நிலையொகும். 

ஒறலற ைரேணுவில் ஏறேடும் ைொறுேொடடின கொரணைொக ஏறேடும் 
ைறற ைரபுவழி பநொய்நிலைகளொல் சிை குடும்ேஙகளில் உள்ள 
குழநல�கள் ேொ�ிக்கபேடுவ�ொக அறியபேடுகிறது. ஒரு 
�ம்ே�ியருக்கு இபேடிபேட்ட குழநல� ஒனறு ஏறகனபவ 
இருக்கைொம், அல்ைது தேறபறொரகளில் ஒருவருக்பக இந� 
பநொய்நிலை இருக்கைொம்.  இபேடிபேட்ட சூழநிலைகளில்,  இந� 
ைரபுவழி பநொய்நிலைக்குக் கொரணைொகும் �வறொன ைரேணு 
குழநல�க்கு இருக்கிற�ொ எனறு குறிபேொக அல்டயொளம் கொண 
ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லனதயொனறு 
ேயனேடுத்�பே்டைொம். 
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‘ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லன: 
கரபேத்�ினபேொது உஙகள் குழநல�க்கொன விபச்ட 
பசொ�லனகள்’எனேது ‘ைரேியல் கல்வி 
லைய’த்�ினொல் உருவொக்கபேடடுள்ள 
விைொவொியொனத�ொரு குறுநூைொகும். இ�ன 
ேிர�ிதயொனலறப தேற (02) 9462 9599 எனும் 
இைக்கத்�ிலன அலழயுஙகள், அல்ைது  
www.genetics. edu.au எனும் வலைத்�ளத்�ிறகுச் 
தசல்லுஙகள். http://www.genetics.edu.au/
Information/ multilingual-resources எனும் 
வலைபேக்கத்�ிலிருநது இ�ர தைொழிகளிலுள்ள இச் 
பசொ�லனகலளப ேறறிய �கவல்கலளப தேறைொம். 

❖

எவ்கவாரு ்சாதை்�்யயும் 
்மற்கொள்வதைற்கு முன்்பே கபேறும் 
அ்ிவு்ை-ஆ்�ாச்�யா�து 
உஙெளுக்கும் உஙெள் 
குழந்தைக்கும் மிெவும் நல்� 
்சாதை்� எது என்பே்தை முடிவு 
கசய்ய உஙெளுக்கு உதைவும்.

‘உஙகள் விருபேம்: கரபேகொைத்�ிறகொன மு�ல்நிலை 
ைறறும் பநொயறிவு பசொ�லனகள்’ எனும் குறுநூலை 
நீஙகள் இலணயத்�ில் தேறைொம். கில்டக்கும் 
தவவபவறு பசொ�லனகலளப ேறறி இது 
தசொல்கிறது, எநத�ந� பநொய் நிலைகலளக் 
கண்டுேிடிக்கைொம் எனறு விளக்குகிறது, ைறறும் 
நீஙகள் கரபேைொக இருக்கும்பேொது எந� 
பசொ�லனகலள பைறதகொள்ளைொம் எனறு முடிவு 
தசய்வல�ப ேறறி பயொசிபே�றகொன சிை 
வி்டயஙகலள உஙகளுக்குத் �ருகிறது. http://www.
mcri.edu.au/Downloads/ 
PrenatalTestingDecisionAid.pdf எனும் 
வலைபேக்கத்�ில் நீஙகள் இல�க் கொணைொம்.

பேிைசவத்தைிற்கு முந்தைய ்சாதை்�்ய 
்மற்கொள்வ்தை நான் ஏன் ெருத்தைில் 
கொள்ள்வண்டும்?
உஙகளுக்கொக நல்ைத�ொரு த�ொிலவபய பைறதகொள்கிறீரகள் 
எனே�ில் நீஙகள் �னனம்ேிக்லகயொய் இருக்கும் தேொருடடு, 
ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லன ஒனலற பைறதகொள்வ�றகொன 
முடிலவ எடுக்கும் முனேொக  கூடிய அளவிறகு அ�ிகைொன 
விேரஙகலள நீஙகள் த�ொிநதுதகொள்வது நல்ைது. ேொதுகொபேொன, 
ைறறும் நல்ை புொி�ல் உள்ள சூழநிலையில் ேிரசவத்�ிறகு 
முநல�ய பசொ�லனகலளப ேறறி த�ொழிைரகளு்டன 
உஙகளுல்டய கொிசனஙகள் ைறறும் எண்ணஙகலளப ேறறி 
உஙகளொல் கைநதுலரயொ்ட இயைபவண்டும். இச் சையத்�ில் 
உ�விலயயும், அறிவுலரலயயும் தேறுவது  உஙகளது 
கரபேத்�ின எ�ிரகொைத்ல�ப ேறறி அறிவொரந� முடிவுகலள 
பைறதகொள்வ�ில் உஙகளுக்கு உ�வ இயலும். 

கீழவரும் வி்டயஙகலளப ேறறிக் கைநதுலரயொடுவது முக்கியம்:
• பசொ�லனகள் எபேடி ைறறும் எபபேொது தசய்யபேடும்
• ஒவதவொரு பசொ�லனயின அனுகூைஙகளும், 

ேிர�ிஅனுகூைஙகளும்
• ஒவதவொரு பசொ�லனயினொலும் உஙகளுக்கு அல்ைது 

உஙகளது குழநல�க்கு ஏறே்டக்கூடிய அேொயக்கூறுகள் 
எதுவும்

• உஙகளுக்கு வழஙகபே்டக்கூடிய பவறு பசொ�லனகள் 
எதுவுைிருபேின அல�ப ேறறியும், அ�ில் அ்டஙகியுள்ள 
வி்டயஙகள் ேறறியும்.

என் குழந்தைக்கு பேிைசசி்� ஒன்று 
இருக்ெக்கூடும் என்று ஒரு ்சாதை்� 
ொண்பேித்தைால் என்� கசய்வது? 
உஙகள் குழநல� சொ�ொரணொைொக வளரவில்லை எனபறொ அல்ைது 
ேிறந� ேிறகு அ�றகு ஒரு ேிரச்சிலன ஏறே்டக்கூடும் எனபறொ 
ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லன முடிவு கொண்ேித்�ொல், அந� 
பநொய் நிலைலயப ேறறி உஙகளுக்கும் உஙகளது 
துலணவருக்கும் கூடிய அளவிறகு அ�ிகைொன விேரஙகள் 
�ரபேடும். கீழவரும் வி்டயஙகலளப ேறறி கைநதுலரயொ்ட 
ைரேியல் அறிவுலரயொபைொசலன உஙகளுக்கு வொய்பேளிக்கும்:  
• உஙகள் குழநல�லயயும், உஙகள் குடும்ேத்ல�யும் இந� 

முடிவுகள் எவவொறு ேொ�ிக்கும்
• பைை�ிக பசொ�லனக்கொன த�ொிவுகள் ைறறும் அ�ில் 

அ்டஙகியுள்ள வி்டயஙகள்
• உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது அறிவுசொர இயைொலைகள் 

உள்ளவரகலளப ேறறிய உஙகளது உணரவுகள்
• கருக்கலைபலேப ேறறிய உஙகளது உணரவுகள்

ேிரசவத்�ிறகு முநல�ய பசொ�லனகள் ைறறும் ைரேியல் 
அறிவுலரயொபைொசலன குறித்து நீஙகள் பைை�ிகைொகத் 
த�ொிநதுதகொள்ள விரும்ேினொல் ‘ைரேியல் கல்வி லைய’த்து்டன 
(02) 9462 9599 எனும் இைக்கத்�ில் த�ொ்டரபு தகொள்ளுஙகள், 
அல்ைது www.genetics.edu.au எனும் வலைத்�ளத்�ிறகுச் 
தசல்லுஙகள். 
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மைபேியல் அ்ிவு்ையா்�ாச்� என்பேது 
என்�?
தேரும்ேொைொன தேொிய ைருத்துவைலனகளிலும், ேை உள்ளூர 
சமூக சுகொ�ொர லையஙகளிலும் ைரேியல் அறிவுலரயொபைொசலன 
கில்டக்கும். உஙகள் குழநல�யின வளரச்சி ைறறும் 
உ்டல்நைத்�ிலுள்ள ைரபுசொர ேிரச்சிலனகள் ேறறிய �றகொைத் 
�கவல்கள் ைறறும் அறிவுலரயொபைொசலனகலள உஙகளுக்கு 
வழஙகுவ�றகொக இலணவொய்ப ேணியொறறும் உ்டல்நைத் 
த�ொழிைரகலளக் தகொண்்ட அணி ஒனறினொல் இது 
அளிக்கபேடும். 

ெர்பபேத்தைின் துவக்ெொ�த்தைில் மைபேியல் 
அ்ிவு்ையா்�ாச்� ்மற்கொள்வ்தை யார் 
ெருத்தைில் கொள்ள்வண்டும்? 
நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது, உஙகளுக்கு இருக்கும் 
எவவி�ைொன உ்டல்நைப ேிரச்சிலனகள் குறித்தும், உஙகள் 
குடும்ேத்�ில் உஙகளுக்பகொ அல்ைது பவறு குடும்ே 
அஙகத்�வரகளுக்பகொ ஏ�ொவது ைருத்துவப ேிரச்சிலனகள் 
இருக்கினறனவொ எனறும் உஙகள் துலணவரு்டன கைநது 
பேசுவது முக்கியைொகும். 

ைரேியல் அறிவுலரயொபைொசலன உ�விகரைொக இருக்கவல்ை 
சூழநிலைகள் ேைவுள்ளன. ேினவருவன இவறறில் அ்டஙகும்:
• உ்டல்சொர ைறறும் /அல்ைது அறிவுசொர பநொய் நிலை உள்ள  

தநருஙகிய உறவினர  அல்ைது குழநல� ஒனறு உஙகளுக்பகொ 
அல்ைது உஙகளது துலணவருக்பகொ இருத்�ல் 

• குழநல�க்குக் க்டத்�பே்டக்கூடுைொன �ீவிர பநொய் நிலை 
ஒனறு உஙகளுக்பகொ அல்ைது உஙகளது துலணவருக்பகொ 
இருத்�ல்

• �வறொன அப� ைரேணுலவ நீஙகளும் உஙகளது துலணவரும் 
தகொண்டிருத்�ல்

• கரபேைொயிருக்கும்பேொது  நீஙகள் 35 வயதுக்கு பைறேட்டவரொக 
இருத்�ல் (இது உஙகளுல்டய மு�ைொவது கரபேைொக 
இருக்கபவண்டும் எனே�ில்லை) - ஏதனனில், இ�ில் 
குபரொபைொபசொம் சம்ேந�பேட்ட பநொய் நிலை குழநல�க்கு 
இருபே�றகொன ஆேத்து அ�ிகம். 

• இந� கரபேத்�ினபேொது ஒரு இரசொயணப தேொருள் அல்ைது 
சுறறுச்சூழல் வஸ்து ஒனறின �ொக்கத்�ிறகு நீஙகள் 
ஆளொகியிருந�ொல்

• குறிபேிட்டத�ொரு ைரேியல் பநொய் நிலை உஙகளது 
குழநல�க்கு இருக்கும் ஆேத்துக்கூறு உள்ளது எனறு 
அல்டரொ்வுண்ட பேொனற மு�ல்நிலை பசொ�லனகபளொ 
அல்ைது மு�ல் அல்ைது இரண்்டொம் மும்ைொ� பசொ�லனகபளொ 
குறிகொட்டல் 

• நீஙகளும் உஙகளது துலணவரும் உறவினரகளொக இருத்�ல்,  
உ. ம். நீஙகளும் உஙகள் துலணவரும் உஙகளது 
தேறபறொருல்டய உ்டன ேிறந�வரகளின  ேிள்லளகளொக 
இருத்�ல் 

• நீஙகளும், உஙகளது துலணவரும் தேொதுவொனத�ொரு பநொய் 
நிலைலயத் ப�ொறறுவிக்கும் ைரேணுக்கலளக் தகொண்டுள்ள 
ஒரு குறிபேிட்ட இனம் அல்ைது கைொச்சொரத்ல�ச் 
பசரந�வரகளொக இருத்�ல்.

உஙெள் குடும்பேத்தைி�ைது உடல்ந� வை�ாறு 
கு்ித்துத் கதைாிநதுகொள்வது முக்ெியம் 
உஙகளுக்கு ஏறே்டக்கூடிய, அல்ைது உஙகளது குழநல�க்கு 
நீஙகள் க்டத்�க்கூடிய ஆேத்து உள்ள பநொய் நிலைகலள 
உஙகளது ைறறும் உஙகள் துலணவரது தேறபறொரகள், சபகொ�ர 
சபகொ�ொிகள் ஆகிபயொலரப ேறறிய உ்டல்நைத் �கவல்கள் 
அல்டயொளம் கொட்டக்கூடும். சிை �ருணஙகளில், உஙகளுக்கும், 
எ�ிரகொை சந��ியினருக்கும் உள்ள ஆேத்ல�க் குலறபே�றகொன 
�டுபபு ந்டவடிக்லககலள உஙகளொல் பைறதகொள்ள இயைைொம். 

குடும்ே அஙகத்�வரகளொல் க்டத்�பே்டக்கூடிய பநொய் நிலைகள் 
ேைவுள்ளன. இருபேினும், வொழக்லகபேொணிக் கூறுகளும் பநொய் 
நிலை ஒனறு உருவொவ�றகுக் கொரணைொகைொம் எனேல� 
நிலனவில் தகொள்ளபவண்டியது முக்கியம் (உ. ம். புலகத்�ல், 
உ்டல்நைத்�ிறகு ஒவவொ� உணவு). 

உஙகளது குடும்ேத்�ின உ்டல்நை வரைொறு குறித்து உஙகளது 
உறவினரகளு்டன பேசும்பேொது, ேினவருவன பேொனற நனகு 
த�ொிந� பநொய் நிலைகலளப ேறறி நீஙகள் சிந�ிபேது நைம்:
• தசவிைடுபபுப ேிரச்சிலனகள்
• கறறல் ைறறும் வளரச்சி சொரந� ேிரச்சிலனகள்
• நுலரயீரலையும், சைிேொடடுச் தசயல்முலறலயயும் ேொ�ிக்கும் 

‘ஸிஸ்டிக் லேபபரொஸிஸ்’ எனபேடும் ைரபுவழி பநொய் நிலை
• சொ�ொரணைொன இரத்� தசயல்முலறகலளப ேொ�ிக்கும் 

‘�ொைஸீைியொ’ எனபேடும் ைரபுவழி பநொய் நிலை
• �ீவிர இரத்� பசொலகக்கு வழிவகுக்கும் ‘ஸிக்கிள் உயிரணு 

பநொய்’ எனபேடும் ைரபுவழி பநொய் நிலை
• அளவுக்க�ிகைொன இரத்�க் கசிலவ ஆண் ேிள்லளகளுக்கு 

ஏறேடுத்தும் ‘பஹைேிலியொ’ எனபேடும் ைரபுவழி பநொய் நிலை
• இ�ய பநொய்
• சரக்கலர பநொய்
• இரத்�க் தகொழுபபுப ேிரச்சிலனகள்
• ைொரேக, கருக்தகொடி அல்ைது கு்டல் புறறு

உஙகளது ைறறும் உஙகளது துலணவரது புவிப ேினபுைத்ல�ப 
ேறறி பயொசிபேதும் முக்கியைொகும். உ�ொரணைொக, வ்ட ஐபரொபேொ 
ைறறும் ஐக்கிய ரொச்சியத்�ிலிருநது வருேவரகள் ‘ஸிஸ்டிக் 
லேபபரொஸிஸ்’ எனும் பநொய் நிலைலய ஏறேடுத்�க்கூடிய 
�வறொன ைரேணுலவக் தகொண்டிருக்கும் சொத்�ியம் அ�ிகம், 
ஆனொல், ைத்�ிய கிழக்கு ைறறும் ேஸிேிக் ேிரொந�ியத்�ிலிருநது 
வருேவரகள் ‘�ொைஸீைியொ’ எனும் பநொய் நிலைலய 
ஏறேடுத்�க்கூடிய �வறொன ைரேணுலவக் தகொண்டிருக்கும் 
சொத்�ியம் அ�ிகம். 

உஙகளது குடும்ேத்�ின உ்டல்நை வரைொறு ைறறும் பைபை 
குறிபேி்டபேடடுள்ள பநொய் நிலைகளில் சிைவறலறப 
ேறறியுைொன பைை�ிகத் �கவல்கலள (02) 9462 9599 எனும் 
இைக்கத்�ில் ‘ைரேியல் கல்வி லைய’த்ல� அலழத்ப�ொ அல்ைது 
www.genetics.edu.au எனும் வைத்�ளத்�ிறகுச் தசனபறொ 
தேறைொம்.
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பேிைசவத்தைிற்கு முந்தைய முதைல்நி்� ஆய்வுெள் மற்றும் ்நாய்ிதைல் ்சாதை்�ெள்

ெர்பபேத்தைின் 
நி்�

்சாதை்�யின் கபேயர் ்சாதை்�யின் 
வ்ெ

்சாதை்� கசய்யபபேடும் விதைம் இச்சாதை்�யா�து எ்தைக் ெண்டுபேிடிக்ெ முயல்ெி்து? குழந்தைக்்ொ அல்�து தைாய்க்்ொ 
ஆபேத்துெள் ஏதும் உள்ள�வா?

8-12 வொரஙகள் மு�ல் மும்ைொ� ‘அல்டரொ்வுண்ட’ 
- ப்டடடிங ஸ்பகன

மு�ல்நிலை 
பசொ�லன ைறறும் 
பநொயறி�ல் 
பசொ�லன

சிறு நுலழபகொல் ஒனறு �ொயின அடிவயிறறின ைீது 
லவத்து அழுத்�ிப ேிடிக்கபேடும் அல்ைது பயொனிக்குள் 
தசருகபேடும். வளரநது வரும் குழநல�யின ே்டத்ல� 
இது கொடடும். 

குழநல�யின அளலவயும், ஒனறிறகும் பைறேட்ட குழநல�கள் 
இருக்கினறனவொ எனறும், இ�யத்துடிபபு பேொனற உ்டல் சம்ேந�பேட்ட 
அம்சஙகலளயும் இச்பசொ�லனயொல் கொண இயலும். 

இச்பசொ�லன குழநல�க்பகொ அல்ைது �ொய்க்பகொ �ீஙகு 
எல�யும் ஏறேடுத்�ொது.

11-13 வொரஙகள் Chorionic villus sampling (CVS)  
எனபேடும் இரத்� ைொ�ிொி 
பசொ�லன

பநொயறிவு 
பசொ�லன 

அல்டரொ்வுண்ட உ�வியு்டன, தைல்லிய ஊசி ஒனலற 
�ொயின அடிவயிறு வழியொக உடதசலுத்�ி, அல்ைது 
தைல்லிய வலளநதுதகொடுக்கும் குழொய் ஒனலற 
கருபலேயின வொய் வழியொக உடதசலுத்�ி 
நச்சுக்தகொடியிலிருநது சிறிது ைொ�ிொி எடுக்கபேடுகிறது. 

குழநல�க்கு இருக்கக்கூடிய ேைவி�ைொன உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது 
அறிவுசொர பநொய் நிலைகள் உள்ளனவொ என இச்பசொ�லனயினொல் 
ேொிபசொ�ிக்க இயலும். ‘குபரொபைொபசொம்’ சக்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகள் என 
இவறலறச் தசொல்லுவர. சிை பவலளகளில், பைை�ிக பசொ�லனகள் 
ப�லவபே்டைொம். 

இச்பசொ�லனயினொல் கருச்சில�வு ஏறே்டைொம் எனும் 
சிறு வொய்பபு ஒனறு உள்ளது (100-இல் 1-க்கும் குலறவு). 
இச்பசொ�லனயினபேொது �ொய்க்கு சிறிது அதசௌகொியைொக 
இருக்கைொம்.

11.5-13.5 
வொரஙகள்

�ொயின இரத்�த்ல� பசொ�ித்ப�ொ 
அல்ைது பசொ�ிக்கொைபைொ 
தசய்யபேடும் ‘நியூக்கல் 
டரொனஸ்லூத்னஸி’ 
(அல்டரொ்வுண்ட) பசொ�லன.

மு�ல்நிலை ஆய்வு அல்டரொ்வுண்ட உ�வியு்டன, குழநல�யின 
ேிரத்�ிபயகைொன அளலவ  (‘நியூக்கல் 
டரொனஸ்லூத்னஸி’) எடுக்கபேடுகிறது. அப�ொடு, 
�ொயின இரத்�த்�ில் இருநது பசொ�லனக்கொக சிறிது 
ைொ�ிொி எடுக்கபே்டைொம்.

குழநல�க்கு குறிபேிட்ட சிை உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது அறிவுசொர பநொய் 
நிலைகள் ஏறேடுவ�றகொன அ�ிக ஆேத்து உள்ள�ொ என 
இச்பசொ�லனயினொல் தசொல்ை இயலும்.
100 குழநல�களில் கிட்டத்�ட்ட 5- குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து உள்ளது 
எனற பசொ�லன முடிவுகள் வரைொம், இபேடிபேட்ட குழநல�களில் 
தேரும்ேொனலையினருக்கு ேிரச்சிலன இருக்ொது.
இரத்� பசொ�லன இல்ைொைல் ‘நியூக்கல் டரொனஸ்லூத்னஸி’ பசொ�லன 
தசய்யபேட்டொல்:
• ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ எனபேடும் குபரொபைொபசொம் பநொய் நிலைகள் உள்ள 

100 குழநல�களில் கிட்டத்�ட்ட 75 குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து 
இருக்கிறது எனற முடிவு வரும். ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ உள்ள 100 
குழநல�களில் 25 குழநல�கலள இச்பசொ�லன �வறவிடடுவிடும்.  

இரத்� பசொ�லனயு்டன பசரத்து ‘நியூக்கல் டரொனஸ்லூத்னஸி’ பசொ�லன 
தசய்யபேட்டொல்:
• ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ எனபேடும்  பநொய் நிலைகள் உள்ள 100 

குழநல�களில் கிட்டத்�ட்ட 80 -90 குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து 
இருக்கிறது எனற முடிவு வரும். ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ உள்ள 100 
குழநல�களில் 10 - 20 குழநல�கலள இச்பசொ�லன �வறவிடடுவிடும்.

இச்பசொ�லன குழநல�க்பகொ அல்ைது �ொய்க்பகொ �ீஙகு 
எல�யும் ஏறேடுத்�ொது.

15 – 18 வொரஙகள் இரண்்டொம் மும்ைொ�கொை 
மு�ல்நிலை ஆய்வு - �ொயின 
இரத்� நீர பசொ�லன

மு�ல்நிலை ஆய்வு �ொயின இரத்�த்�ில் இருநது பசொ�லனக்கொக சிறிது 
ைொ�ிொி எடுக்கபேடும்.

குழநல�க்கு குறிபேிட்ட சிை உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது அறிவுசொர பநொய் 
நிலைகள் ஏறேடுவ�றகொன அ�ிக ஆேத்து உள்ள�ொ என 
இச்பசொ�லனயினொல் தசொல்ை இயலும்.
100 குழநல�களில் கிட்டத்�ட்ட 5- குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து உள்ளது 
எனற பசொ�லன முடிவுகள் வரும், இபேடிபேட்ட குழநல�களில் 
தேரும்ேொனலையினருக்கு ேிரச்சிலன இருக்ொது.
‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ எனபேடும்  பநொய் நிலைகள் உள்ள 100 குழநல�களில் 
கிட்டத்�ட்ட 60 குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து இருக்கிறது எனற முடிவு 
வரும். 
‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ உள்ள 100 குழநல�களில் 40 குழநல�கலள 
இச்பசொ�லன �வறவிடடுவிடும்.
ஒரு விொிவொன ‘அல்டரொ்வுண்ட ஸ்பகன’ பசொ�லன தசய்யும்பேொப� இந� 
பசொ�லனயும் தசய்யபேட்டொல், முதுகுத்�ண்டு ேிரச்சிலனகள் அல்ைது நரம்பு 
நொர குழொய் ேிரச்சிலனகள் உள்ள 100 குழநல�களில் ஏறத்�ொழ 95 
குழநல�கலளயும் இச்பசொ�லன அல்டயொளம் கொடடும். 

இச்பசொ�லன குழநல�க்பகொ அல்ைது �ொய்க்பகொ �ீஙகு 
எல�யும் ஏறேடுத்�ொது.

15-19  வொரஙகள் ‘ஆம்னிபயொத்ண்டத்டஸிஸ்’ 
(ேனிக்கு்ட நீர பசொ�லன)

பநொயறிவு 
பசொ�லன 

அல்டரொ்வுண்ட உ�வியு்டன, தைல்லிய ஊசி ஒனலற 
�ொயின அடிவயிறு வழியொக உடதசலுத்�ி,  
ேனிக்கு்டத்�ிலிருநது சிறிது நீர ைொ�ிொிக்கொக 
எடுக்கபேடுகிறது. 

‘குபரொபைொபசொம்’ பநொய் நிலைகள் உடே்ட, குழநல�க்கு இருக்கக்கூடிய 
ேைவி�ைொன உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது அறிவுசொர பநொய் நிலைகள் 
இருக்கினறனவொ என இச்பசொ�லனயினொல் பசொ�ிக்க இயலும்.

இச்பசொ�லனயினொல் கருச்சில�வு ஏறே்டைொம் எனும் 
சிறு வொய்பபு ஒனறு உள்ளது (100-இல் 1-க்கும் குலறவு). 
இச்பசொ�லனயினபேொது �ொய்க்கு சிறிது அதசௌகொியைொக 
இருக்கைொம்.

18 -20 வொரஙகள் இரண்்டொம் மும்ைொ�கொை 
அல்டரொ்வுண்ட (சிசுவில் 
முலறபகடு ஏதும் இருக்கிற�ொ 
என ேொரக்கும் ஸ்பகன)

மு�ல்நிலை 
பசொ�லன ைறறும் 
பநொயறி�ல் 
பசொ�லன

‘லைக்பரொபேொன’-ஐப பேொனற ஒரு கருவி �ொயின 
அடிவயிறறின ைீது லவத்து அழுத்�ிப ேிடிக்கபேடும். 
வளரும் குழநல�யின ே்டத்ல� இது கொடடும். 

குழநல�யின அளவு ைறறும் இ�யம், மூலள, முதுகுத்�ண்டு ைறறும் 
சிறுநீரகம் ஆகியவறறின வளரச்சி பேொனற உ்டல் சொரந� வி்டயஙகலளயும் 
இச்பசொ�லனயொல் கண்்டறிய முடியும்.  

இச்பசொ�லன குழநல�க்பகொ அல்ைது �ொய்க்பகொ �ீஙகு 
எல�யும் ஏறேடுத்�ொது.
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பேிைசவத்தைிற்கு முந்தைய முதைல்நி்� ஆய்வுெள் மற்றும் ்நாய்ிதைல் ்சாதை்�ெள்

ெர்பபேத்தைின் 
நி்�

்சாதை்�யின் கபேயர் ்சாதை்�யின் 
வ்ெ

்சாதை்� கசய்யபபேடும் விதைம் இச்சாதை்�யா�து எ்தைக் ெண்டுபேிடிக்ெ முயல்ெி்து? குழந்தைக்்ொ அல்�து தைாய்க்்ொ 
ஆபேத்துெள் ஏதும் உள்ள�வா?

8-12 வொரஙகள் மு�ல் மும்ைொ� ‘அல்டரொ்வுண்ட’ 
- ப்டடடிங ஸ்பகன

மு�ல்நிலை 
பசொ�லன ைறறும் 
பநொயறி�ல் 
பசொ�லன

சிறு நுலழபகொல் ஒனறு �ொயின அடிவயிறறின ைீது 
லவத்து அழுத்�ிப ேிடிக்கபேடும் அல்ைது பயொனிக்குள் 
தசருகபேடும். வளரநது வரும் குழநல�யின ே்டத்ல� 
இது கொடடும். 

குழநல�யின அளலவயும், ஒனறிறகும் பைறேட்ட குழநல�கள் 
இருக்கினறனவொ எனறும், இ�யத்துடிபபு பேொனற உ்டல் சம்ேந�பேட்ட 
அம்சஙகலளயும் இச்பசொ�லனயொல் கொண இயலும். 

இச்பசொ�லன குழநல�க்பகொ அல்ைது �ொய்க்பகொ �ீஙகு 
எல�யும் ஏறேடுத்�ொது.

11-13 வொரஙகள் Chorionic villus sampling (CVS)  
எனபேடும் இரத்� ைொ�ிொி 
பசொ�லன

பநொயறிவு 
பசொ�லன 

அல்டரொ்வுண்ட உ�வியு்டன, தைல்லிய ஊசி ஒனலற 
�ொயின அடிவயிறு வழியொக உடதசலுத்�ி, அல்ைது 
தைல்லிய வலளநதுதகொடுக்கும் குழொய் ஒனலற 
கருபலேயின வொய் வழியொக உடதசலுத்�ி 
நச்சுக்தகொடியிலிருநது சிறிது ைொ�ிொி எடுக்கபேடுகிறது. 

குழநல�க்கு இருக்கக்கூடிய ேைவி�ைொன உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது 
அறிவுசொர பநொய் நிலைகள் உள்ளனவொ என இச்பசொ�லனயினொல் 
ேொிபசொ�ிக்க இயலும். ‘குபரொபைொபசொம்’ சக்ேந�பேட்ட ேிரச்சிலனகள் என 
இவறலறச் தசொல்லுவர. சிை பவலளகளில், பைை�ிக பசொ�லனகள் 
ப�லவபே்டைொம். 

இச்பசொ�லனயினொல் கருச்சில�வு ஏறே்டைொம் எனும் 
சிறு வொய்பபு ஒனறு உள்ளது (100-இல் 1-க்கும் குலறவு). 
இச்பசொ�லனயினபேொது �ொய்க்கு சிறிது அதசௌகொியைொக 
இருக்கைொம்.

11.5-13.5 
வொரஙகள்

�ொயின இரத்�த்ல� பசொ�ித்ப�ொ 
அல்ைது பசொ�ிக்கொைபைொ 
தசய்யபேடும் ‘நியூக்கல் 
டரொனஸ்லூத்னஸி’ 
(அல்டரொ்வுண்ட) பசொ�லன.

மு�ல்நிலை ஆய்வு அல்டரொ்வுண்ட உ�வியு்டன, குழநல�யின 
ேிரத்�ிபயகைொன அளலவ  (‘நியூக்கல் 
டரொனஸ்லூத்னஸி’) எடுக்கபேடுகிறது. அப�ொடு, 
�ொயின இரத்�த்�ில் இருநது பசொ�லனக்கொக சிறிது 
ைொ�ிொி எடுக்கபே்டைொம்.

குழநல�க்கு குறிபேிட்ட சிை உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது அறிவுசொர பநொய் 
நிலைகள் ஏறேடுவ�றகொன அ�ிக ஆேத்து உள்ள�ொ என 
இச்பசொ�லனயினொல் தசொல்ை இயலும்.
100 குழநல�களில் கிட்டத்�ட்ட 5- குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து உள்ளது 
எனற பசொ�லன முடிவுகள் வரைொம், இபேடிபேட்ட குழநல�களில் 
தேரும்ேொனலையினருக்கு ேிரச்சிலன இருக்ொது.
இரத்� பசொ�லன இல்ைொைல் ‘நியூக்கல் டரொனஸ்லூத்னஸி’ பசொ�லன 
தசய்யபேட்டொல்:
• ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ எனபேடும் குபரொபைொபசொம் பநொய் நிலைகள் உள்ள 

100 குழநல�களில் கிட்டத்�ட்ட 75 குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து 
இருக்கிறது எனற முடிவு வரும். ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ உள்ள 100 
குழநல�களில் 25 குழநல�கலள இச்பசொ�லன �வறவிடடுவிடும்.  

இரத்� பசொ�லனயு்டன பசரத்து ‘நியூக்கல் டரொனஸ்லூத்னஸி’ பசொ�லன 
தசய்யபேட்டொல்:
• ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ எனபேடும்  பநொய் நிலைகள் உள்ள 100 

குழநல�களில் கிட்டத்�ட்ட 80 -90 குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து 
இருக்கிறது எனற முடிவு வரும். ‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ உள்ள 100 
குழநல�களில் 10 - 20 குழநல�கலள இச்பசொ�லன �வறவிடடுவிடும்.

இச்பசொ�லன குழநல�க்பகொ அல்ைது �ொய்க்பகொ �ீஙகு 
எல�யும் ஏறேடுத்�ொது.

15 – 18 வொரஙகள் இரண்்டொம் மும்ைொ�கொை 
மு�ல்நிலை ஆய்வு - �ொயின 
இரத்� நீர பசொ�லன

மு�ல்நிலை ஆய்வு �ொயின இரத்�த்�ில் இருநது பசொ�லனக்கொக சிறிது 
ைொ�ிொி எடுக்கபேடும்.

குழநல�க்கு குறிபேிட்ட சிை உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது அறிவுசொர பநொய் 
நிலைகள் ஏறேடுவ�றகொன அ�ிக ஆேத்து உள்ள�ொ என 
இச்பசொ�லனயினொல் தசொல்ை இயலும்.
100 குழநல�களில் கிட்டத்�ட்ட 5- குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து உள்ளது 
எனற பசொ�லன முடிவுகள் வரும், இபேடிபேட்ட குழநல�களில் 
தேரும்ேொனலையினருக்கு ேிரச்சிலன இருக்ொது.
‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ எனபேடும்  பநொய் நிலைகள் உள்ள 100 குழநல�களில் 
கிட்டத்�ட்ட 60 குழநல�களுக்கு அ�ிக ஆேத்து இருக்கிறது எனற முடிவு 
வரும். 
‘த்டௌன ஸிண்டரம்’ உள்ள 100 குழநல�களில் 40 குழநல�கலள 
இச்பசொ�லன �வறவிடடுவிடும்.
ஒரு விொிவொன ‘அல்டரொ்வுண்ட ஸ்பகன’ பசொ�லன தசய்யும்பேொப� இந� 
பசொ�லனயும் தசய்யபேட்டொல், முதுகுத்�ண்டு ேிரச்சிலனகள் அல்ைது நரம்பு 
நொர குழொய் ேிரச்சிலனகள் உள்ள 100 குழநல�களில் ஏறத்�ொழ 95 
குழநல�கலளயும் இச்பசொ�லன அல்டயொளம் கொடடும். 

இச்பசொ�லன குழநல�க்பகொ அல்ைது �ொய்க்பகொ �ீஙகு 
எல�யும் ஏறேடுத்�ொது.

15-19  வொரஙகள் ‘ஆம்னிபயொத்ண்டத்டஸிஸ்’ 
(ேனிக்கு்ட நீர பசொ�லன)

பநொயறிவு 
பசொ�லன 

அல்டரொ்வுண்ட உ�வியு்டன, தைல்லிய ஊசி ஒனலற 
�ொயின அடிவயிறு வழியொக உடதசலுத்�ி,  
ேனிக்கு்டத்�ிலிருநது சிறிது நீர ைொ�ிொிக்கொக 
எடுக்கபேடுகிறது. 

‘குபரொபைொபசொம்’ பநொய் நிலைகள் உடே்ட, குழநல�க்கு இருக்கக்கூடிய 
ேைவி�ைொன உ்டல்சொர ைறறும்/அல்ைது அறிவுசொர பநொய் நிலைகள் 
இருக்கினறனவொ என இச்பசொ�லனயினொல் பசொ�ிக்க இயலும்.

இச்பசொ�லனயினொல் கருச்சில�வு ஏறே்டைொம் எனும் 
சிறு வொய்பபு ஒனறு உள்ளது (100-இல் 1-க்கும் குலறவு). 
இச்பசொ�லனயினபேொது �ொய்க்கு சிறிது அதசௌகொியைொக 
இருக்கைொம்.

18 -20 வொரஙகள் இரண்்டொம் மும்ைொ�கொை 
அல்டரொ்வுண்ட (சிசுவில் 
முலறபகடு ஏதும் இருக்கிற�ொ 
என ேொரக்கும் ஸ்பகன)

மு�ல்நிலை 
பசொ�லன ைறறும் 
பநொயறி�ல் 
பசொ�லன

‘லைக்பரொபேொன’-ஐப பேொனற ஒரு கருவி �ொயின 
அடிவயிறறின ைீது லவத்து அழுத்�ிப ேிடிக்கபேடும். 
வளரும் குழநல�யின ே்டத்ல� இது கொடடும். 

குழநல�யின அளவு ைறறும் இ�யம், மூலள, முதுகுத்�ண்டு ைறறும் 
சிறுநீரகம் ஆகியவறறின வளரச்சி பேொனற உ்டல் சொரந� வி்டயஙகலளயும் 
இச்பசொ�லனயொல் கண்்டறிய முடியும்.  

இச்பசொ�லன குழநல�க்பகொ அல்ைது �ொய்க்பகொ �ீஙகு 
எல�யும் ஏறேடுத்�ொது.
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35 வயதுக்கு பைல் 
குழநல� தேறு�ல்

Having a baby at 35+
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�றபேொது ேை தேண்கள் 30 வயதுக்கு பைல் குழநல� தேறறுக் 
தகொள்கிறொரகள். வயது அ�ிகைொகும்பேொது, குறிபேொக 35 
வயதுக்கு பைல், அேொயமும் அ�ிகொிக்கிறது எனேது உண்லை. 
அத்து்டன இவறலறப ேறறி நீஙகள் அறிநது தகொள்ளவும் 
பவண்டும். ஆனொல் நிலனவில் லவத்துக்தகொள்ள பவண்டிய 
முக்கியைொன விஷயம் எனனதவனறொல் 35 வயதுக்கு பைறேட்ட 
தேரும்ேொைொன தேண்களுக்கு ஆபரொக்கியைொன குழநல�கள் 
உள்ளன.

ேை வி�ைொன அேொயஙகளுக்கும், சிக்கல்களுக்கும் உஙகள் 
வயப�ொடு த�ொ்டரபு இருபேது  குலறவு�ொன, ஆனொல் உயர 
இரத்� அழுத்�ம் அல்ைது நீொிழிவு பநொய் (நொம் வய�ொக ஆக 
சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகள் ைிகச் சொ�ொரணைொக ஆகிவிடும்) 
பேொனற ேிரச்சிலனகளு்டன இவறறிறகு த�ொ்டரபு அ�ிகம். நல்ை 
உ்டல் நைத்து்டன, நல்ை ேிரசவத்துக்கு முநல�ய  ேரொைொிபபு, 
ஆபரொக்கிய உணவு ைறறும் வழக்கைொன உ்டறேயிறசி 
பேொனறலவ சிக்கல்கள் ஏறேடும் அேொயத்ல�க் குலறக்கினறன.

கூடுதைல் அபோயஙெள் எ்வ?
• ெருசசி்தைவு தேொதுவொக ஐநது பேொில் ஒருவருக்கு கருச்சில�வு 

ஆகும் அேொயம் உள்ளது. 40 வய�ில் சுைொர நொனகு பேொில் 
ஒருவருக்கு (25 விழுக்கொடு) என இது உயருகிறது. ஆனொல் 
தேரும்ேொைொன கரபேஙகள் நீடிக்கும் எனேப�  இ�றகொன 
தேொருளொகும்.

• த்டௌன பநொய்க்குறியம் (Down Syndrome) பேொனற 
கு்ைா்மா்சாம் நி்�யுடன் குழந்தை பேி்த்தைல். வய�ொக 
ஆக இந� அேொயம் அ�ிகொிக்கிறது. வய�ொன தேண்களுக்குக் 
கருச்சில�வு அ�ிகொிபே�றகுக் குபரொபைபசொம் நிலைகளின 
கூடு�ல் அேொயபை முக்கிய கொரணைொகும். 37 வய�ில், 
குபரொபைொபசொம் நிலையு்டன குழநல� ேிறக்கும் அேொயம் 
சுைொர 200 பேொில் ஒருவர எனறு இருக்கும். 40 வய�ில், இது 
இரு ை்டஙகுக்கும் பைைொக உயரகிறது – சுைொர 84 பேருக்கு 
ஒருவர. 45 வய�ில், இது 32 பேருக்கு ஒருவர ஆகும்.

35 வயதுக்கு பைறேட்ட தேண்களுக்குப ேினவரும் உயர 
அேொயஙகளும் உள்ளன:
• குலறைொ�ப ேிரசவம்
• குலறந� ேிறபபு எல்ட (புலக ேிடிக்கொைல் இருத்�ல் இந� 

அேொயத்ல�க் குலறக்கும்)
• நஞ்சுக்தகொடி இ்டம் ைொறி இலண�ல்
• உயர இரத்� அழுத்�ம்
• கரபேத்�ில் இரத்� ஒழுக்கு
• பேறுகொைத்துக்கு முநல�ய வலிபபு
• கரபேகொை நீொிழிவு 
• குழநல� இறநது ேிறத்�ல்

இத்�லகய அேொயஙகலளப ேறறி பைலும் அறிய 124-ஆம் 
ேக்கத்�ிலுள்ள “கரபேகொைத்�ில் ஏறேடும் சிக்கல்கள்” எனற 
ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

�ிரும்ேவும் தசொல்வத�னறொல், இல�ப ேறறி ைிகவும் 
ைனதைொடிநது பேொகத் ப�லவயில்லை – 35 வயதுக்கு பைறேட்ட 
தேரும்ேொைொன தேண்களுக்கு இத்�லகய ேிரச்சிலனகள் 
இருக்கொது(குறிபேொக, ஆரம்ேத்�ிபைபய அவரகள் நல்ை 
உ்டல்நைத்து்டன இருந�ொல்). அத்து்டன இத்�லகய எல்ைொ 
அேொயஙகலளயும் நல்ை ேிரசவத்துக்கு முநல�ய  ேரொைொிபபு 
ைறறும் ஆபரொக்கியைொன ேழக்கவழக்கஙகள் பேொனறலவ மூைம் 
குலறக்க முடியும்.
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ஒனறுக்கும் பைறேட்ட 
கருக்கள்: இரடல்டக் 
குழநல�கள் அல்ைது 
அ�றகு பைல் 
இருக்கும்பேொது

Multiple pregnancy: when it’s twins 
or more



NSW HEALTH HAVING A BABY PAGE 123

சுைொர ஒவதவொரு நூறு ேிறபேில் ஒனறு இரடல்டயரொகப ேிறக்க 
பநரகிறது. ேினவரும் கொரணஙகளொல் உஙகளுக்கு இரடல்டக் 
குழநல� தேற அ�ிக வொய்பபு உண்டு:
• உஙகள் குடும்ேத்�ில் நீஙகபளொ அல்ைது உஙகள் வொழக்லகத் 

துலணபயொ ஒத்� இரடல்டயரொக இருந�ொல்
• நீஙகள் 35 வயதுக்கு பைறேட்டவரொக இருந�ொல்
• நீஙகள் கருவுறு�ல் சிகிச்லச தேறறுக்தகொண்டிருந�ொல்.

ஒத் தை இைட்டயர்ெள்  ஒரு கருத்�ொித்� முடல்ட இரு �னியொன 
தசல்களொக ேிொிந�ொல் இது பநருகிறது. ஒவதவொரு தசல்லும் ஒரு 
குழநல�யொக வளருகிறது. ஒபர முடல்டயிலிருநது வருவ�ொல், 
குழநல�களுக்கு ஒபர ைொ�ிொியொன ைரேணுக்கள் உண்டு. அலவ 
ஒபர ேொலினத்ல�ச் சொரநது, ேொரபே�றகு ஒபர ைொ�ிொியொக 
இருபேர. ஒத்� இரடல்டயரகள் ஒரு நஞ்சுக்தகொடிலயப ேகிரநது 
தகொள்ளும் வொய்பபு உள்ளது. ஆனொல் அவரகளுக்கு 
�னித்�னியொக �ண்டு உள்ளது.

ஒ்ைமாதைிாி அல்�ாதை (உடன்பேி்நதை) இைட்டயர்ெள்  இரண்டு 
தவவபவறு முடல்டகள் இரு விந�ணு மூைம் கருத்�ொித்�ொல் இது 
பநருகிறது. இவரகள் சொ�ொரணைொக சபகொ�ர சபகொ�ொிகள் 
ேொரபே�றகு எபேடியிருபேொரகபளொ அப�பேொை இருபேொரகள். 
இரடல்டயரகள் ஒவதவொருவருக்கும் �னியொக நஞ்சுக்தகொடி 
இருக்கும். ஒபரைொ�ிொி அல்ைொ� இரடல்டயரகள் தவவபவறு 
ேொலினைொக இருக்கைொம்.

ஒபர ேிரசவத்�ில் மூவர ைறறும் நொல்வர (நொனகு குழநல�கள்) 
அொி�ொக இருந�ொலும், கருவுறு�ல் ைருநதுகலளப 
ேயனேடுத்துவ�ன மூைம் முனபு இருந�ல�வி்ட ஒனறுக்கு 
பைறேட்ட ேை குழநல� ேிறபபுகள் முனபு இருந�ல�வி்ட ைிகவும் 
சொ�ொரணைொக ஆகியுள்ளது.

ஒரு குழந்தைக்கு ்மல் நான் சுமநது 
கொண்டிருக்ெக்கூடும் என்பேதைற்ொ� 
அ்ிகு்ிெள் என்�?
குறிபேிட்ட கரபே நிலையில் பவகைொக எல்ட கூடு�ல் அல்ைது 
கருபலே வழக்கத்ல�வி்ட தேொி�ொக இருத்�ல் ஒனறுக்கு 
பைறேட்ட குழநல�யுள்ள கரபேத்ல�க் குறிக்கக்கூடும். ஒரு 
கூடு�ல் குழநல� எனறொபை குைட்டல் அல்ைது கழிவலறக்கு 
அடிக்கடி தசல்லு�ல் பேொனற கரபேத்�ில் உண்்டொகும் சொ�ொரண 
உேொல�கள் ைிகவும் �ீவிரைொய் இருக்கும் எனேல�யும் குறிக்கும். 
ஏறக்குலறய 10 அல்ைது 18-ஆவது வொரத்�ில் எடுக்கபேடும் 
அல்டரொ சவுண்டு ஒனறுக்கு பைறேட்ட குழநல�யுள்ள 
கரபேத்ல�க் உறு�ிபேடுத்�க்கூடும்.

கரபேகொைத்�ின ஆரம்ேத்�ில் இரடல்டக் குழநல�களில் ஒனறு 
கருச்சில�வொகும் சிறு அேொயம் இருக்கிறது.

ஒன்றுக்கு ்மற்பேடட குழந்தையுள்ள ெர்பபேம் 
எவ்வாறு மாறுபேடடது?
இரடல்டக் குழநல�க்கொன எ�ிரேொரபபு உணரச்சிகரைொக 
இருக்கக்கூடும். ஆனொல் ஒனறுக்கு பைறேட்ட குழநல�யுள்ள 
கரபேத்�ில் சிக்கல்கள் அ�ிகொிக்கும் அேொயம் உண்டு. அவறறில் 
ேினவருவன அ்டஙகும்: 
• இரத்�ச்பசொலக
• குலறபேிரசவம்
• ஒரு குழநல�பயொ அல்ைது இரண்டு குழநல�களுபைொ சொியொக 

வளரொைல் இருத்�ல்.

ேிரசவத்துக்கு முனனொல் த�ொ்டரநது தசனறு ேொரத்�ல் 
உண்லையிபை அவசியம் எனேது இ�ன தேொருள் – நல்ை 
ேரொைொிபேொனது ேிரச்சிலனகள் உருவொகும் அேொயத்ல�க் 
குலறக்க உ�வுகிறது. ஒறலற நஞ்சுக்தகொடிலய இரடல்டக் 
குழநல�கள் ேகிரநது தகொள்ளும் நிலைலய அல்டயொளம் 
கொண்ேது  முக்கியைொகும். இந� வலகயொன ஒனறுக்கு பைறேட்ட 
குழநல�யுள்ள கரபேம் குழநல�களுக்கு ைிக அ�ிக அேொயத்ல�க் 
தகொண்டிருக்கும். அத்து்டன கவனைொன கண்கொணிபபும் 
அவசியைொகும்.

உஙகளுக்குத் ப�லவயொன வச�ிகள் உள்ள ைருத்துவைலனயில் 
இருபேது ைிகவும் நல்ைது, ஏதனனறொல் ஒனறுக்கு பைறேட்ட 
குழநல�யு்டன கரபேம் �ொித்துள்ள ேொ�ிக்கு பைறேட்ட 
தேண்களுக்கு முனகூடடிபய ேிரசவ பவ�லன ஆரம்ேித்துவிடும். 
உஙகள் ைருத்துவைலனயில் ஒனறுக்கு பைறேட்ட குழநல� 
ேிறபபுக்கொன பசலவகள் உள்ள�ொ எனேல� 
உறு�ிபேடுத்�ிக்தகொள்ள உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவொி்டம் பேசுஙகள்.

ஒனறுக்கு பைறேட்ட குழநல�யு்டன கரபேம் �ொித்� 
தேரும்ேொைொன தேண்களுக்கு ேிரசவம் சொ�ொரணைொக 
ஆகக்கூடும். ஆனொல் சிக்கல்கள் இருந�ொல், உஙகளுக்கு 
சிபசொியன அறுலவச் சிகிச்லசபயொ அல்ைது ேிரசவ 
பவ�லனலயச் தசயறலகயொகத் தூண்டு�பைொ ப�லவபே்டைொம். 
கரபேத்�ிலும், ேிரசவ பவ�லனயிலும் குழநல�கள் கவனைொகக் 
கண்கொணிக்கபே்ட பவண்டுதைன ேொிநதுலரக்கபேடுகிறது. 
இ�ில் ைினனணு சிசு கண்கொணிபலேப ேயனேடுத்துவதும் 
அ்டஙகும்.

குழநல� ேிறந�ேின நீஙகள் ைருத்துவைலனயில் சிறிது கூடு�ல் 
கொைம் �ஙக பவண்டிய�ிருக்கைொம் – ஏதனனறொல் குழநல� 
குலறபேிரசவைொய் இருக்கைொம் அல்ைது ஒரு குழநல�க்கு பைல் 
ேொலூட்டவும், ேரொைொிக்கவும் ேழகிக்தகொள்ள உஙகளுக்கு அ�ிக 
பநரம் ப�லவபே்டைொம்.

உஙகளுக்கு ஒனறுக்கு பைறேட்ட குழநல� உண்்டொகியிருக்கிறது 
எனற �கவபை உஙகலள பைலும் ே�றறபே்ட லவக்கும். 
எழபபேொகும் சிக்கல்கலளப ேறறியும், இரண்டு அல்ைது அ�றகு 
பைறேட்ட குழநல�கலளச் எவவொறு சைொளிபேது எனேல�ப 
ேறறியும் நீஙகள் கவலைபே்டைொம். ஒனறுக்கு பைறேட்ட 
குழநல�கலளப ேொரத்துக் தகொள்வ�ினொல் ஏறேடும் கூடு�ல் 
பசொரவு ைறறும் அதசௌகொியஙகள், நீஙகள்  ே�றறைொகபவொ 
அல்ைது ைந�ைொகபவொ இருந�ொல், விஷயஙகலள பைலும் 
கடினைொன�ொக ஆக்கும். 

இத்�லகய உணரவுகலள நீஙகள் உஙகளுக்குள் புல�த்து 
லவத்துக் தகொள்ளக்கூ்டொது. உஙகள் ைருத்துவர. ைருத்துவச்சி, 
ைருத்துவைலனயில் உள்ள சமூகப ேணியொளர அல்ைது 
ஆபைொசகர ஒருவரு்டன கைந�ொபைொசலன தசய்யவும்.

பைை�ிக விவரஙகளுக்கு ‘ஆஸ்�ிபரலிய ேல்ேிரசவ கூட்டலைபபுக் 
கழகத்�ின’ www.amba.org.au எனற இலணய�ளத்துக்குச் 
தசல்ைவும்.
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கரபேகொைத்�ில் 
ஏறேடும் சிக்கல்கள்

Complications in pregnancy
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தேரும்ேொைொன கரபேஙகள் சீரொன முலறயில் இருக்கும். ஆனொல் 
சிக்கல்களின எச்சொிக்லக அறிகுறிகலள அறிநது தகொண்்டொல், உ்டனடியொகச் 
தசயல்ே்டமுடியும் – ஒருபவலள ப�லவ ஏறேட்டொல். உஙகளுக்குப ேினவரும் 
அறிகுறிகள் ஏ�ொவது இருந�ொல், உஙகள் ைருத்துவர, ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவைலனலய உ்டனடியொகத் த�ொ்டரபு தகொள்ளவும்:
• குறிபேி்டத் �க்கவலகயில் பயொனியிலிருநது இரத்�ம் தவளிபயறு�ல் (துளி 

ேடுவ�றகும் பைபை)
• ைிகக் கடுலையொன குைட்டல் அல்ைது குறுகிய பநரத்�ில் ேை �்டலவ 

வொந�ி எடுத்�ல்
• கடுலையொக அடிவயிறறில் வலி
• த�ொ்டரந�, த�ளிவொன பயொனி நீரக்கசிவு
• �ீரொ� கடும் �லைவலி (குறிபேொக கரபே கொைத்�ின இரண்்டொம் ேொ�ியில்)
• கணுக்கொல்கள், விரல்கள் ைறறும் முகத்�ில் �ிடீர வீக்கம்
• �ிடீதரன ேொரலவ ைஙகல்
• உ்டல் தவபேநிலை 37.8° தசனடிகிபரடுக்கு பைல் இருத்�ல்
• கரபேகொைத்�ின 30-ஆவது வொரம் மு�ல் எபபேொ�ொவது 24 ைணி பநர 

கொைக்கட்டத்�ிறகு குழநல� அலசவல� நிறுத்�ிவிடும் அல்ைது 
அலசவுகள் குறிபேி்டத்�க்க வலகயில் குலறநதுவிடும்

• 37-ஆவது வொரத்துக்கு முனனொல் எந� பநரத்�ிலும் வலியு்டன கூடிய 
வழக்கைொன சுருஙகி விொி�ல்கள்

இைத்தைப்போக்கு மற்றும் ெருசசி்தைவு
கரபேகொைத்�ின ஆரம்ேத்�ில் ஏறேடும் இரத்�பபேொக்கு (20 வொரஙகளுக்கு 
முனனொல்) அச்சுறுத்தும் கருச்சில�வு எனபேடும். தேொதுவொக, 
இரத்�பபேொக்கு நினறு கரபேம் த�ொ்டரும். ஆனொல் இரத்�பபேொக்கும், 
வலியும் அல்ைது முதுகின கீழபபுறம் அல்ைது அடிவயிறறில் (ஒருபவலள 
ைொ�விைக்கு சையத்�ில் ஏறேடும் வலி பேொை) அதசௌகொியம் இருந�ொல், அது 
கருச்சில�வொக இருக்க அ�ிக வொய்பபு இருக்கிறது.

கருச்சில�வுகள் வழக்கைொனலவ�ொன. கருச்சில�வில் முடியும் ஐநது 
கரபேஙகளில் ஒனறு தேொதுவொக மு�ல் 14 வொரஙகளில் இருக்குதைன 
உறு�ிதசய்யபேடடுள்ளது. கருச்சில�வுக்குப ேின, சிை தேண்களுக்குக் 
‘கருபலேலயச் சுத்�ம் தசய்�ல்’ (D&C) எனபேடும் ஒரு தசயல்முலற 
ப�லவபே்டைொம். இது தேொதுவொக ையக்க ைருநது தகொடுக்கபேடடு 
தசய்யபேடும். இ�ில் கருபலேயின உள்பளயிருநது ைீ�ியுள்ள 
கரபேத்�ிசுக்கலள தைனலையொக நீக்குவதும் உள்ள்டஙகிய�ொகும். இது 
அ�ிகைொன இரத்�ப பேொக்கு ைறறும் பநொய்த்த�ொறலறத் �டுக்கும். ஆனொல் 
அல்டரொ சவுண்டு ேொிபசொ�லன முடிவுகள் கருபலே கொலியொக இருபே�ொகக் 
கொடடினொல், D&C ப�லவயில்லை. 

தேரும்ேொைொன தேறபறொரகள் கரு இழபபுக்கு துக்கபேடுவொரகள். 
கருச்சில�வினொல் நீஙகள் குழநல�லய இழக்கும்பேொது எவவளவு 
வருத்�ைல்டகிறீரகள் எனேல� ைறறவரகள் எபபேொதும் புொிநது 
தகொள்வ�ில்லை எனேது கடினைொன விஷயஙகளில் ஒனறொகும். ஒரு குழநல� 
இறநது ேிறந�ொபைொ அல்ைது ேிறந�ேின விலரவில் இறந�ொபைொ, குடும்ேம் 
ைறறும் நண்ேரகளி்டைிருநது உஙகளுக்கு நிலறய ஆ�ரவு கில்டக்கக்கூடிய 
சந�ரபேம் இருந�ொலும், நீஙகள் கருச்சில�வின மூைம் குழநல�லய 
இழந��ினொல் நீஙகள் அனுேவிக்கக்கூடிய கடும் துயரத்ல�ப ேைர 
உணரவ�ில்லை.

கருச்சில�வினொல் ஏறேடும் வருத்�த்ல�ச் சைொளிபேல�ப ேறறிய பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு, 148-ஆம் ேக்கத்�ிலுள்ள ’ஒரு குழநல� இறக்க 
பநொிடும்பேொது’ எனற ேகு�ிலயப ேொருஙகள்.

கரபேகொைத்�ின ஆரம்ேத்�ில் இரத்�பபேொக்கு 
அல்ைது அடிவயிறறில் வலி உள்ள 
தேண்களுக்கு இரு பசலவகலள நியூ சவுத் 
பவல்ஸ் ைருத்துவைலனகள் வழஙகுகினறன.

ப�ரநத�டுக்கபேட்ட, கூட்டம் அ�ிகம் உள்ள 
அவசரச் சிகிச்லச துலறகளில் ‘ஆரம்ே 
கரபேகொைப ேிொிவுகள்’  (EPU) 
நிறுவபேடடுள்ளன. அஙபக 
ேயிறறுவிக்கபேட்ட, �ிறலையுள்ள 
தசவிலியரகள் கருச்சில�வொன அல்ைது 
கருச்சில�வொகும் அேொயம் உள்ள 
�ொய்ைொரகளுக்கு விலரவொன ை�ிபபீடும், 
ஆபைொசலனயும் வழஙகுவர. 

‘ஆரம்ே கரபேகொை ை�ிபபீடடுச் பசலவ’ 
(EPAS) எனறு ைறதறொரு பசலவ உண்டு. 
கரபேகொைத்�ின மு�ல் 20 வொரஙகளில் பைசொன 
அடிவயிறறு வலி ைறறும்/அல்ைது ைி�ைொன 
இரத்�பபேொக்கு உள்ள தேண்களுக்கு இது 
அவசர சிகிச்லச துலறக்கு ைொறறொக பசலவ 
வழஙகுகிறது. ‘ஆரம்ே கரபேகொை ை�ிபபீடடுச் 
பசலவகள்’ நியூ சவுத் பவல்ஸ் முழுவதும், 
தேரும்ேொைொன முக்கிய தேருநகர ைறறும் 
முக்கிய கிரொைபபுற ைருத்துவைலனகளில் 
அலைக்கபேடடுள்ளன.
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இடம்மா்ிய ெர்பபேம்
கருவொனது கருமுடல்டக் குழொயின உள்ேகு�ியிபைொ அல்ைது 
கருபலேக்கு தவளிபய ைறற ேகு�ிகளிபைொ தேொருந�ிக் 
தகொள்ளும்பேொது அது ‘இ்டம்ைொறிய கரபேம்’ ஆகும். இ்டம் 
ைொறிய கரபேத்�ில் உஙகளுக்கு பநரக்கூடிய அறிகுறிகளில் 
உஙகள் அடிவயிறறில் கடுலையொன வலி, பயொனியிலிருநது 
இரத்� ஒழுக்கு, ையக்க உணரவு, வொந�ி அல்ைது ஒரு ப�ொளின 
நுனியில் வலி பேொனறலவ அ்டஙகும். உஙகளுக்கு இந� 
அறிகுறிகள் த�னேட்டொல், உ்டனடியொக ைருத்துவச் சிகிச்லசலய 
நொடுவது அவசியைொகும்.

இ்டம்ைொறிய கரபேஙகளின பேொது கருச்சில�வுகள் சொ�ொரண 
விலளவு�ொன. அத்து்டன அலவ தேொதுவொகத் �டுக்கபே்டக் 
கூடியலவ அல்ை.

20 வாைஙெளுக்குப பேி்கு இைத்தைப்போக்கு
20 வொரஙகளுக்குப ேிறகு ஏறேடும் இரத்�பபேொக்கு 
‘ேிரசவத்துக்கு முநல�ய இரத்�பதேருக்கு’ (antepartum 
haemorrhage) எனறு அலழக்கபேடும். இது அசொ�ொரணைொனது. 
ஆனொல் இ�றகு உ்டனடியொக சிகிச்லச ப�லவபேடும். 
கரபேகொைத்�ின எந� நிலையிலும் இரத்�பபேொக்கின மு�ல் 
அறிகுறி த�னேட்டவு்டபன எபபேொதும் உஙகள் 
ைருத்துவலரபயொ, ைருத்துவச்சிலயபயொ அல்ைது 
ைருத்துவைலனலயபயொ த�ொ்டரபு தகொள்ளவும்.

இ�றகொன கொரணம் ‘நஞ்சுக்தகொடிக் கீழபேிலணபபு’ (placenta 
praevia) எனறு அலழக்கபேடும் நஞ்சுக்தகொடியில் உள்ள 
ேிரச்சிலனயொக இருக்கைொம். கருபலேயின பைல்ேகு�ியில் 
தேொருந�ியிருபே�றகுப ே�ிைொக, நஞ்சுக்தகொடியின ஒரு ேகு�ிபயொ 
அல்ைது முழுவதுபைொ கருபலேயின கீழபேகு�ியில் 
தேொருந�ியிருக்கும் எனேப� இ�ன தேொருளொகும். 
கரபேகொைத்�ின ேினேகு�ியில் கருபலே விொியும்பேொது, அது 
நஞ்சுக்தகொடியின ஒரு ேகு�ிலய ேிொித்துவி்டக்கூடும். அதுபவ 
இரத்�ப பேொக்குக்குக் கொரணைொகும்.

சிை சையஙகளில், நஞ்சுக்தகொடி சொியொன இ்டத்�ில் இருந�ொலும் 
கூ்ட, கருபலேயிலிருநது சறபற ேிொிநது இருக்கக்கூடும். இதுபவ 
ைி�ைொன அல்ைது அ�ிக அளவிைொன இரத்�பபேொக்கு  ைறறும் 
சிை சையஙகளில் வயிறறு வலிக்குக் கொரணைொக இருக்கக்கூடும். 
நஞ்சுக்தகொடியின தேரும்ேகு�ி ேிொிநது வந�ொல் உஙகளுக்கும், 
உஙகள் குழநல�க்கும் தேொிய அேொயம் உண்டு.  சிபசொியன 
அறுலவ சிகிச்லசக்குத் ப�லவபே்டைொம், ைறறும்/அல்ைது 
குழநல� குலறைொ�ைொகவும் ேிறக்கைொம், ஆனொலும் உொிய 
பநரத்�ில் அளிக்கபேடும் சிகிச்லசயொனது தேொதுவொக 
குழநல�லயக் கொக்கும்.

சிை சையஙகளில் இரத்�ப பேொக்குக்கொன கொரணத்ல� 
கண்டுேிடிக்கமுடியொைல் பேொகைொம்.

நாீிழிவு ்நாய்
யொருக்கொவது நீொிழிவு பநொய் இருந�ொல், அவரகளது உ்டல் 
இரத்�த்�ில் உள்ள குளுபகொஸ் (சரக்கலர) அளவுகலளக் 
கடடுபேடுத்� முடியொது. கடடுபேொ்டறற இரத்� சரக்கலர 
அளவுகள் கடுலையொன சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகலள 
ஏறேடுத்�க்கூடும். நீொிழிவு பநொயில் இரண்டு வலககள் உள்ளன: 

ேிொிவு - 1 (அல்ைது இனசுலின-சொரந�) நீொிழிவு பநொய் 
உள்ளவரகளுக்கு, இரத்� சரக்கலரலயக் கடடுபேடுத்� 
அவரகளது உ்டல் ப�லவயொன இனசுலிலன உறேத்�ி 
தசய்வ�ில்லை. இரத்� சரக்கலர அளவுகலளக் 
கடடுபேொடடுக்குள் லவத்�ிருக்க  அவரகள் இனசுலிலன ஊசி 
மூைம் தசலுத்� பவண்டிய�ிருக்கும்.

ேிொிவு - 2 நீொிழிவு பநொய் உள்ளவரகளுக்கு, ேிரச்சிலன தகொஞ்சம் 
வித்�ியொசைொனது. அவரகளுக்கு ப�லவயொன இனசுலின 
இருக்கும். ஆனொல் உ்டல் அல�ச் சொியொகப ேயனேடுத்� 
முடியொது. ஆகபவ இரத்� சரக்கலர அளவுகள் ைிகவும் அ�ிகைொக 
உயரநதுவிடும். ேிொிவு - 2 நீொிழிவு பநொய் தேொதுவொக 
உணவுக்கடடுபேொடு ைறறும் உ்டறேயிறசி ைறறும் சிை 
சையஙகளில் ைருநதுகளினொல் கடடுபேடுத்�பேடுகிறது.

ஆரம்ே கரபேகொைத்�ிபைொ அல்ைது நீஙகள் 
கருத்�ொிபே�றதகல்ைொம் முனபேொ,  உஙகள் ைருத்துவலரபயொ 
அல்ைது நீொிழிவு பநொய் சிறபபு ைருத்துவலரபயொ ேொரபேது 
அவசியைொகும். அ�னமூைம் நல்ை ேரொைொிபலேயும், சரக்கலர 
அளவுகளில் கடடுபேொடல்டயும் நீஙகள் தேறைொம். நீொிழிவு 
பநொயினொல் ேொ�ிக்கபேடடு �ஙகள் நிலைலைக்கொக, நல்ை 
ேரொைொிபபும், சிகிச்லசயும் தேறும் தேரும்ேொைொன தேண்கள் 
தவறறிகரைொகக் கரபேம் �ொிபேொரகள். அவரகள் உணவுக் 
கடடுபேொடடில் கூடு�ல் கவனம் எடுக்கவும், அடிக்கடி �ஙகள் 
இரத்� குளுபகொஸ் அளவுகலள சுய பசொ�லன தசய்யவும் 
பவண்டிய�ிருக்கும். நீொிழிவு பநொயினொல் ேொ�ிக்கபேட்ட 
கரபேிணிப தேண்கள் ேரொைொிபபுக்கொகவும், அவரகளுல்டய 
ைருநதுவலககலளச் சீரொக்கிக் தகொள்ளவும் �ஙகளுல்டய 
ைருத்துவர/சிறபபு ைருத்துவலர அடிக்கடி ேொரக்க 
பவண்டிய�ிருக்கும்.

ெர்பபேொ� நாீிழிவு்நாய்
கரபேகொை நீொிழிவுபநொய் கரபேகொைத்�ின இரண்்டொம் ேொ�ியில் 
உண்்டொகக்கூடும். கரபேகொை நீொிழிவுபநொயுள்ள தேண்களுக்கு 
வழக்கத்துக்கு ைொறொக ைிக உயரந� இரத்� சரக்கலர அளவுகள் 
இருக்கும். கரபேகொை நீொிழிவுபநொயுள்ள�ொகக் கண்்டறியபேட்ட 
எல்ைொப தேண்களும் கண்டிபேொன உணவுக் கடடுபேொடல்டயும், 
உ்டறேயிறசித் �ிட்டத்ல�யும் ேினேறற பவண்டும். சிை 
சந�ரபேஙகளில், தேண்களுக்கு இனசுலின ஊசி உடே்ட 
ைருநதுவலககள் ப�லவபே்டைொம்.

கரபேகொை நீொிழிவுபநொயுள்ள 100 தேண்களில் சுைொர 30 பேருக்கு 
சரொசொி குழநல�லயவி்ட தேொிய குழநல�கள் ேிறக்கும். ேிரசவ 
பவ�லனயினபேொது அவரகளுக்கு சிபசொியன அறுலவ சிகிச்லச 
பேொனற சிை வலக �லையீடுகள் இருபே�றகொன வொய்பபு 
அ�ிகம் உள்ளது. 
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கரபேகொை நீொிழிவுபநொய் உருவொகியுள்ள தேண்களுக்கு 
வொழக்லகயின ேிறகொைத்�ில் ேிொிவு - 2 நீொிழிவு பநொய் உருவொகும் 
அேொயம் அ�ிகொிக்கிறது என ஆய்வுகள் த�ொிவிக்கினறன. 

கரபேிணிப தேண்களுக்கு கரபேத்�ினபேொது ஒருமுலறயொவது 
குளுபகொஸ் பசொ�லன ந்டத்�பேடுவது சொ�ொரணைொனது�ொன.

நீொிழிவு பநொய் ேறறிய பைை�ிக விவரஙகளுக்கு ‘ஆஸ்�ிபரலிய 
நீொிழிவு பநொய் நிறுவனத்ல�’ 1300 342 238 எனற எண்ணில் 
த�ொ்டரபு தகொள்ளவும் அல்ைது www.australiandiabetescouncil.
com எனற இலணய�ளத்துக்குச் தசல்ைவும்.

உயர் இைத்தை அழுத்தைம்
கரபேகொைத்�ில் ைருத்துவரகளும், ைருத்துவச்சிகளும் இரத்� 
அழுத்�த்ல�க் கவனைொக பசொ�ிபே�றகொன கொரணம் 
எனனதவனறொல், சிகிச்லச அளிக்கபே்டொ� உயர இரத்� 
அழுத்�ைொனது (லஹேரத்டனஷன எனறு அலழக்கபேடுகிறது):
• குழநல�க்கு இரத்� ஓட்டத்ல�க்குலறத்து அ�னொல் வளரச்சிப 

ேிரச்சிலனகலள உருவொக்கும்
• �ொயின சிறுநீரகஙகள், கல்லீரல் ைறறும் மூலளயில் 

கடுலையொன விலளவுகலள ஏறேடுத்தும்

முலறயொன பசொ�லன மூைம் உயர இரத்� அழுத்�ம் 
ஆரம்ேத்�ிபைபய கண்டுேிடிக்கபேடடு, சிகிச்லச அளிக்கமுடியும்  
- கரபேைொகியிருபே�ொக  எண்ணம் உஙகளுக்கு வந�  உ்டபனபய 
ஒரு ைருத்துவலரபயொ, ைருத்துவச்சிலயபயொ ேொரபே�றகும், 
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேரொைொிபலேப தேறுவ�றகும்  இது 
இனனுதைொரு நல்ை கொரணம். 

கரபேகொைத்�ின ேிறேகு�ியில், உயரும் இரத்� அழுத்�ம் 
‘முனசூல் வலிபபு’ (pre-eclampsia) எனறு அலழக்கபேடும் ஒரு 
நிலைலைக்கு ஆரம்ே அறிகுறியொக இருக்கக்கூடும். சிறுநீொில் 
புர�ம் ைறறும் கல்லீரலில் ேிரச்சிலனகள் அல்ைது இரத்�ம் 
உலறயும் நிலைகளில் ேிரச்சிலனகள் பேொனறலவ முனசூல் 
வலிபேின ைறற அறிகுறிகளொகும். முனசூல் வலிபபுக்கு சொியொன 
பநரத்�ில் சிகிச்லச ப�லவபேடும். ஏதனனறொல் அது ‘பேறுகொை 
வலிபபு பநொய்’ எனறு அலழக்கபேடும்  வலிபலே 
ஏறேடுத்�க்கூடிய இனனும் �ீவிரைொன (ஆனொல் அொி�ொன) 
நிலைலைலய உருவொக்கக்கூடும்.

உயர அழுத்�த்துக்கு எ�ிரொன ைருநதுவலககள் எதுவும் 
ேயனளிக்கொ�, உயர இரத்� அழுத்�முள்ள சிை தேண்கள் 
அவரகளுல்டய இரத்� அழுத்�ம் கண்கொணிக்கபேடடு, 
நிலைபேடுத்�பேடுவ�றகொக கரபேகொைத்�ினபேொது 
ைருத்துவைலனயில் சிைகொைம் �ஙக பவண்டிய�ிருக்கும். இந� 
�ஙகும் கொைம் ேிரச்சிலனயின கடுலைலயப தேொறுத்து, 
நொடகளொக, வொரஙகளொக அல்ைது ைொ�ஙகளொக இருக்கைொம். சிை 
தேொிய ைருத்துவைலனகளில் சிறபபு ேகல்பவலள ை�ிபபீடடுப 
ேிொிவுகள் உள்ளன. அஙபக நீஙகள் ேகலில் �ஙகிவிடடு இரவில் 
வீடடுக்குப பேொகைொம்.

ஆஸ்துமா
நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொதும், உஙகள் ஆஸ்துைொவுக்கொன 
ைருநதுவலககலள வி்டொது எடுத்துக் தகொள்ள பவண்டிய�ிருக்கும். 
கரபேகொைத்�ில் உஙகள் ைருத்துவலரத் த�ொ்டரநது ேொரக்கவும். 
ஏதனனறொல் கரபேகொைத்�ில் நனகு நிரவகிக்கபேட்ட ஆஸ்துைொ 
ேிரச்சிலனகலள ஏறேடுத்� குலறவொன வொய்பபே உள்ளது. 
கடடுபேொ்டறற குலறபேிரசவஙகள் ைறறும் குலறவொன 
எல்டயு்டன ேிறந� குழநல�கள் ஆகியலவ ஆஸ்துைொவு்டன 
த�ொ்டரபுேடுத்�பேடடுள்ளன. கரபேகொைத்�ினபேொது 
ஆஸ்துைொவில் முனபனறறம் இருக்கைொம் அல்ைது அது 
பைொசைல்டயைொம். நீஙகள் புலகேிடிக்கொைல் இருந�ொல், உஙகள் 
ஆஸ்துைொலவ பைம்ேடுத்�ைொம். ஆஸ்துைொ உள்ள தேண்கள் 
சளிக்கொய்ச்சல் (இனஃபுளுயன்ொ) �டுபபூசி பேொடடுக் 
தகொள்வது அவசியைொகும். உஙகளுக்கு மூச்சு விடுவ�ில் சிரைம் 
ஏறேட்டொல், நீஙகள் உஙகள் ைருத்துவலரக் கைந�ொபைொசலன 
தசய்வது அவசியைொகும்.

வலிபபு ்நாய்
உஙகளுக்கு வலிபபு பநொய் இருந�ொல், நீஙகள் கருத்�ொிபே�றகு 
முனபே உஙகள் ைருத்துவொி்டம் தசனறு பசொ�லன தசய்து 
தகொள்ள பவண்டியது அவசியைொகும். ஏதனனறொல் வலிபபு 
பநொலயக் கடடுபேடுத்� எடுத்துக் தகொண்டிருக்கும் ைருநது 
வலகயும் ைறறும் அளவுமுலறகளும் ைொறைொம். உஙகள் 
ைருத்துவொி்டம் கைந�ொபைொசிக்கொைல் த�ொிவுமுலறலய ைொறற 
பவண்்டொம்.

ம� அழுத்தைம்
ைன அழுத்�த்துக்கொக ைருநதுவலககள் 
எடுத்துக்தகொண்டிருக்கும்பேொது, உஙகளுக்குக் கருத்�ொிக்கும் 
�ிட்டம் இருந�ொல், கரபேத்துக்கு அந� ைருநதுவலககள் 
ேொதுகொபேொனலவயொ எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக்தகொள்ள 
உஙகள் ைருத்துவொி்டம் பசொ�ித்துப ேொரத்துக் தகொள்ளவும். 
கரபேைொயிருபேது உஙகள் ைன அழுத்�த்ல� பைொசைொக்கைொம். 
ஆகபவ நீஙகள் உஙகள் ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர அல்ைது 
ஆபைொசகொி்டம் நீஙகள் எவவொறு உணருகிறீரகள் எனேல�க் 
கூறுவது அவசியைொகும். அபபேொது�ொன அவரகளொல் 
உஙகளுக்குத் ப�லவயொன உ�விலய வழஙகபவொ அல்ைது 
ஏறேொடு தசய்யபவொ முடியும். உஙகளுக்கு தேொதுவொக ைன 
அழுத்�ம் இல்ைொ�ிருநது, ைன அழுத்�ம் ைறறும்/அல்ைது ே�றறம் 
கரபேகொைத்�ில் ஏறேட்டொல், �யவுதசய்து உஙகள் ைருத்துவச்சி 
அல்ைது ைருத்துவொி்டம் த�ொிவியுஙகள். அபபேொது�ொன அவரகள் 
உஙகளுக்கு ப�லவயொன ஆ�ரலவ வழஙகபவொ அல்ைது ஏறேொடு 
தசய்யபவொ முடியும்.
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ேிரசவவலியினபேொதும்,  
ேிரசவிக்கும் பேொதும் 
ஏறேடும் சிக்கல்கள்

Complications in labour and 
birthing
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ேிரசவவலியினபேொதும்,  
ேிரசவிக்கும் பேொதும் 
ஏறேடும் சிக்கல்கள்

நீஙகள் ஆபரொக்கியைொக இருந�ொலும், ேிரசவ பவ�லனக்கும், 
குழநல� தேறதறடுபே�றகும் நனகு �யொரொக இருந�ொலும், 
எ�ிரேொரொ� சிரைஙகள் ஏறேடுவ�றகொன வொய்பபு எபபேொதும் 
இருக்கிறது. 

பேிைசவ ்வதை்�யின் கமதுவா� முன்்�ற்்ம்
ேிரசவ பவ�லன எவவொறு முனபனறிக்தகொண்டிருக்கிறது 
எனேல� உஙகள் வயிறறிலுள்ள குழநல�லயத் 
த�ொடடுணரநதும், கருபலே வொய் எவவளவு தூரம் 
விொிந�ிருக்கிறது ைறறும் எந� அளவுக்குக் குழநல� கீபழ 
இறஙகியிருக்கிறது எனேல�ச் பசொ�லன தசய்தும் உஙகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர ை�ிபேி்ட முடியும். உஙகள் 
கருபலே வொய் தைதுவொக விொிநதுதகொண்டிருந�ொபைொ அல்ைது 
கருபலே சுருஙகிவிொி�ல் குலறநதுதகொண்ப்ட பேொனொபைொ 
அல்ைது நினறுவிட்டொபைொ உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவர உஙகள் ேிரசவ பவ�லனயில் அது இருக்க பவண்டிய 
அளவுக்கு முனபனறறம் இல்லை எனறு கூறைொம்.

நீஙகள் நி�ொனைொக, அலை�ியொக இருந�ொல் அது உஙகளுக்கு 
நல்ைது – ே�றறைொனது இபபேொதுள்ள நிலைலைலய இனனும் 
தைதுவொக்கக்கூடும். கொொியஙகள் த�ொ்டரவ�றகு நீஙகபளொ, 
ைறறும் உஙகள் வொழக்லகத்துலணபயொ அல்ைது ஆ�ரவு நேபரொ 
எனன தசய்யமுடியும் எனேல�க் பகளுஙகள். ைருத்துவச்சிபயொ 
அல்ைது ைருத்துவபரொ ேினவரும் ஆபைொசலன கூறைொம்:
• நிலைபேொடல்ட ைொறறு�ல்
• அஙகும் இஙகும் ந்டத்�ல் – அலசயும் இயக்கைொனது 

சுருஙகிவிொி�ல்கலள ஊக்குவித்து, குழநல� இனனும் கீபழ 
இறஙகுவ�றகு உ�விபுொியும்

• ஒரு தவதுதவதுபேொன �ொலரக் குளியல் அல்ைது த�ொடடிக் 
குளியல்

• முதுலகத் ப�ய்த்துவி்டல்
• உஙகள் சக்�ிலய ைீண்டும் தேற ஒரு சிறு தூக்கம்
• சொபேிடுவ�றகு அல்ைது ேருகுவ�றகு ஏ�ொவது 

முனபனறறம் த�ொ்டரநது குலறநது தகொண்ப்ட பேொனொல், 
உஙகள் சுருஙகிவிொி�லை பைலும் ேைமுள்ள�ொக்கப 
ேனிக்கு்டத்ல� உல்டக்கபவொ அல்ைது தசயறலக 
ஆக்ஸிப்டொஸிலன ஊசி மூைம் இரத்� நொளத்துக்குள் தசலுத்�பவொ 
(IV drip) உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவர ஆபைொசலன 
கூறைொம். நீஙகள் கலளபேொக இருந�ொபைொ அல்ைது 
�ொஙகமுடியொக வலியு்டன இருந�ொபைொ, வலி நிவொரணத்துக்கொன 
த�ொிவுகலளப ேறறி நீ்ஙகள் பகடகைொம்.

“உஙகளி்டம் �ிட்டம் ஒனறு 
இருக்க பவண்டும். ஆனொல் 
எனன ந்டக்கிறது எனேல� 
முழுக் கடடுபேொடடுக்குள் 
லவத்�ிருக்கைொம் என நீஙகள் 
எ�ிரேொரக்க முடியொது. 
முக்கியைொன விஷயம் 
எனனதவனறொல் கூடுைொன 
வலர விஷயஙகலளத் 
த�ொிநதுலவத்�ிருபேது�ொன.” 
பகத்�ொினொ
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குழந்தை ஒரு அசாதைாைண நி்�யில் 
இருக்கும்்போது
தேரும்ேொைொன குழநல�கள் �லை மு�லில் தவளிவருைொறு 
ேிறக்கினறன. ஆனொல் சிை குழநல�கள் ேிரசவ பவ�லனலயயும், 
ேிரசவத்ல�யும் சிக்கைொக்கக்கூடிய வலகயில் நிலைகலளக் 
தகொண்டிருக்கைொம்.

பேின்பு் நி்�
குழநல�யின �லை உஙகள் முதுலக பநொக்கி இருபே�றகுப 
ே�ிைொக உஙகள் வயிறலற பநொக்கியேடி இடுபதேலும்ேில் 
நுலழகிறது எனேது இ�ன தேொருளொகும். இது ைிகுந� 
முதுகுவலியு்டன கூடிய, நீண்்ட ேிரசவ பவ�லனக்கு 
வழிவகுக்கிறது. தேரும்ேொைொன குழநல�கள் ேிரசவ 
பவ�லனயினபேொது பைல்கீழொகத் �ிரும்ேி விடும், ஆனொல் சிை 
குழநல�கள் அவவொறு �ிரும்ே ைொட்டொ. குழநல� �ிரும்ேவில்லை 
எனறொல், நீஙகளொக மூச்லசபேிடித்து உந�ி தவளித்�ள்ள முடியும் 
அல்ைது ைருத்துவர குழநல�யின �லைலய �ிருபே 
பவண்டிய�ிருக்கைொம், ைறறும்/அல்ைது இடுக்கி அல்ைது 
தவறறி்டக் குைிழ ஏ�ொவது ஒனலறக் தகொண்டு தவளிபய 
இழுத்துவி்டைொம். நீஙகள் ைண்டியிடடு உஙகள் லககள் ைறறும் 
முழஙகொல்கள் பைல் குனிநது உஙகள் இடுபலேச் சுழறறிபயொ 
அல்ைது ேக்கவொடடில் அலசத்ப�ொ உ�வி தசய்ய முடியும் – இது 
உஙகள் முதுகுவலிலயக் குலறக்க உ�வும்.

குழந்தையின் நி்�ெ்ளப பேற்்ிய ெவ்�
ேிரசவ பவ�லனயினபேொது குழநல� இக்கடடில் இருக்கிறது 
எனற கவலை சிை பநரஙகளில் ஏறே்டைொம். அறிகுறிகளில் 
ேினவருவன அ்டஙகும்:
• பவகைொன, தைதுவொன அல்ைது அசொ�ொரண முலறயிைொன 

குழநல�யின இ�யத்துடிபபு
• குழநல�யின ைைம் கழிபபு (குழநல�லயச் சுறறியிருக்கும் 

�ிரவத்�ில் ‘தைபகொனியம்’ எனறு அலழக்கபேடும் ேச்லச 
கைந� கறுபபு �ிரவம் பேொைக் கொணபேடும்).

உஙகள் குழநல�க்குச் சொியொகச் சைொளிக்கும் �ிறன 
இல்லைதயனத் த�ொிந�ொல், நீஙகள் தசய்யபவண்டிய மு�ல் 
பவலை அ�ன இ�யத் துடிபலே உனனிபேொகக் 
கண்கொணிபேது�ொன.  உஙகள் குழநல�லய தவறறி்டக் குைிழ 
அல்ைது இடுக்கியொல் அல்ைது ஒரு பவலள சிபசொியன அறுலவச் 
சிகிச்லச மூைம் விலரவில் தவளிக்தகொணர பவண்டும்.

‘பேிைசவத்துக்குப பேிந்தைய இைத்தைபகபேருக்கு’ 
(Postpartum haemorrhage) (சாதைாைண 
இைத்தைப்போக்்ெ விட அதைிெமாெ 
கவளி்யறுதைல்)
குழநல� ேிறபபுக்குப ேிறகு இரத்�ம் ஒழுகு�ல் சொ�ொரணம்�ொன. 
தேொதுவொக உஙகள் கருபலேயின �லசகள் த�ொ்டரநது சுருஙகிக் 
குலறநது, இரத்�பபேொக்லக நிறுத்துகிறது. இருபேினும், சிை 
தேண்களுக்கு சொ�ொரணைொனல�வி்ட அ�ிகைொக இரத்�பபேொக்கு 
இருக்கும். இது ‘ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய இரத்�பதேருக்கு’ 
எனறு அலழக்கபேடும்.

ஒரு �ொய் 500 ைி.லி. அல்ைது அ�றகு அ�ிகைொன இரத்�த்ல� 
இழக்கும்பேொது ‘ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய இரத்�பதேருக்கு’ 
ஏறேடுகிறது எனறு தேொருள். ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய 
இரத்�பதேருக்கிறகு ைிகவும் தேொதுவொன கொரணம் 
எனனதவனறொல், கருபலேயின �லசகள் சுருஙகுவ�றகுப 
ே�ிைொக �ளரவது�ொன. குழநல� ேிறந�ேிறகு தகொடுக்கபேடும் 
ஒரு ஊசி (தசயறலக ஆக்ஸிப்டொஸின) கருபலே 
நஞ்சுக்தகொடிலய தவளிபய �ள்ள உ�வுகிறது. அத்து்டன 
அ�ிகைொன இரத்�பபேொக்கு ஏறேடும் அேொயத்ல�க் குலறக்கிறது. 
குழநல� ேிறந�ேிறகு, கருபலே உறு�ியொக இருக்கிற�ொ ைறறும் 
நனகு சுருஙகுகிற�ொ எனேல� உறு�ி தசய்ய உஙகள் ைருத்துவச்சி 
உஙகள் கருபலேலயத் த�ொ்டரநது பசொ�ிபேொர.

‘ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய இரத்�பதேருக்கு’ ேல்பவறு 
சிக்கல்கலள ஏறேடுத்�க்கூடும். அத்து்டன ைருத்துவைலனயில் 
நீஙகள் நீண்்ட கொைம் �ஙக பவண்டிய�ிருக்கைொம். சிை சிச்கல்கள் 
கடுலையொன�ொக இருக்கும். ஆனொல் அவறறினொல் ைரணம் 
ஏறேடுவது ைிகவும் அொிது.

நஞசுக்கொடி உள்்ள தைஙெிவிடல்
எபபேொ�ொவது ஒருமுலற, குழநல� ேிறந�ேினனும் நஞ்சுக்தகொடி 
தவளிபய வரொைலிருக்கும். ஆகபவ ைருத்துவர�ொன �ொை�ைினறி 
அல� நீக்க பவண்டிய�ிருக்கும். இது தேொதுவொக அறுலவ 
சிகிச்லச அலறயில் தசய்யபேடும். உஙகளுக்கு ைரபபு ஊசி 
(எேிடயூரல்) அல்ைது ையக்க ைருநது �ரபேடும்.  
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முன௯டடிய ேிரசவம்: 
குழநல� அ�ி 
சீக்கிரைொகப 
ேிறக்கும்பேொது

Early arrival: when a baby comes 
too soon
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தேரும்ேொைொன கரபேகொைஙகள் 37 மு�ல் 42 வொரஙகள் வலர 
நீடிபே�ினொல், குழநல�கள் சீக்கிரைொகப ேிறபேது  அசொ�ொரணம் 
இல்லை. குழநல� 37-ஆவது வொர இறு�ிக்கு முன ேிறந�ொல், 
அது குலறபேிரசவ அல்ைது குலறைொ�க் குழநல� எனறு 
கரு�பேடும். ஆஸ்�ிபரலியொவில் ேிறக்கும் நூறு குழநல�களில் 
சுைொர எடடு குழநல�கள் குலறபேிரசவக் குழநல�களொகும்.

குழநல�கள் குலறைொ�த்�ில் ேிறபேது ஏதனனறொல்:
• நஞ்சுக்தகொடி அல்ைது கருபலே வொயில் ேிரச்சிலனகள் 

இருக்கும்
• ஒனறுக்கு பைறேட்ட கருவுள்ள கரபேைொக இருக்கும்
• ேனிக்கு்டம் உல்டந�ிருக்கும்
• �ொய்க்கு உயர இரத்� அழுத்�ம் அல்ைது நீொிழிவு பநொய் 

இருக்கும்
• �ொய்க்கு பநொய்த்த�ொறறு, குறிபேொக சிறுநீரபேொல�யில் 

இருக்கும்.

த�ொ்டரந� ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேரொைொிபபு இல்ைொ� 
தேண்களுக்கு குலறைொ�ப ேிரசவ பவ�லனக்கு ஆளொகும் 
அேொயமும் அ�ிகைொக உள்ளது. ஆனொல் தேரும்ேொலும் அ�றகொன 
கொரணம் அறியபே்டவில்லை. உஙகளுக்கு 37 வொரஙகளுக்கு முன 
ேிரசவ பவ�லனக்கொன எந� அறிகுறிகளும் இருந�ொல், உஙகள் 
ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவைலனலய 
உ்டனடியொகத் த�ொ்டரபு தகொள்ளவும்.

சிறு குழநல�கலள (குறிபேொக 33 வொரஙகளுக்கு முனனொல் 
ேிறந�லவ) ேரொைொிபே�ில் சிறபபுப ேயிறசி தேறற 
ேணியொளரகள் உள்ள, தேொிய, நல்ை வச�ிகள் தேொருந�ிய  
ைருத்துவைலனகளில்  குலறபேிரசவக் குழநல�கள் ேிறபேது 
ேொதுகொபேொனது. நீஙகள் கிரொைபபுறப ேகு�ியிை வொழுேவரொக 
இருந�ொல். உ்டனடியொக ைருத்துவைலனக்குச் தசல்லுவது 
அவசியைொகும். அபபேொது�ொன குலறபேிரசவக் குழநல�லயக் 
லகயொள உஙகலள நல்ை வச�ிகள் தேொருந�ிய  
ைருத்துவைலனக்கு ைொறறமுடியும்.

உயிர ேிலழபே�றகொன வொய்பபுகள் குழநல� எவவளவு சீக்கிரம் 
ேிறக்கிறது, எவவளவு பவகைொக வல்லுநர ேரொைொிபபு அ�றகுக் 
கில்டக்கிறது எனேல�ப தேொறுத்��ொகும். கரபேகொைத்�ில் 26 
வொரஙகளுக்கு முன ேிறக்கும் 100 குழநல�களுக்கு சுைொர 60 
குழநல�கள் ேிலழத்து விடுகினறன. கரபேகொைத்�ில் 28 மு�ல் 30 
வொரஙகளில் ேிறக்கும் 100 குழநல�களில் 98 குழநல�கள் 
ேிலழத்துவிடுகினறன.

எவவளவு குலறைொ� கொைத்�ில் குழநல� ேிறக்கிறது எனேல�ப 
தேொறுத்து உ்டல் ஊனைல்டயும் அேொயம் இருக்கிறது. 24 
வொரஙகளில் ேிறந� சுைொர 40 விழுக்கொடு குழநல�களுக்கு, 
தேருமூலள வொ�ம், கண்ேொரலவ இழபபு, கொது பகளொலை 
அல்ைது அறிவுசொர ஊனம் பேொனற ைி�ைொன அல்ைது 
கடுலையொன ஊனஙகளுக்கு ஆளொகும் அேொயம் உள்ளது. 
கரபேகொைத்�ின இறு�ி பநரத்�ில் ேிறந� குழநல�களுக்குப 
தேொதுவொக எந� நீண்்டகொை ேிரச்சிலனகளும் வரொது.

உ்டல் உறுபபுகள் முழுலையொன வளரொ��ொல், குலறபேிரசவக் 
குழநல�கள் ேினவரும் ேிரச்சிலனகளுக்கு ஆளொவர:
• நு்ையீைல் பேிைசசி்�ெள் குலறபேிரசவத்�ில் ேிறந� 

குழநல�களுக்கு அவரகளது நுலரயீரல்கள் முழுலையொக 
வளரச்சி அல்டயொ��ொல், மூச்சு விடுவ�ில் அடிக்கடி உ�வி 
ப�லவபேடும். குலறைொ�க் குழநல�களுக்கு நுலரயீரல் 
ைறறும் ேிற ேிரச்சிலனகளினொல் ஏறேடும் அேொயத்ல�க் 
குலறபே�றகொக, குலறைொ�ப ேிரசவத்துக்கு முனனொல் 
தேண்களுக்கு தேரும்ேொலும் ஊக்கைருநது ஊசிகள் (steroid 
injections) பேொ்டபேடும்.  

• ’மூசசு நின்று்போதைல்’ (Apnoea) குழநல� மூச்சு விடுவல� 
நிறுத்�ி விடும் எனேது�ொன இ�ன தேொருள். சுவொசத்ல�க் 
கடடுபேடுத்தும் மூலளயின ஒரு ேகு�ி முழுலையொக வளரச்சி 
அல்டயொ��ொபை இது ஏறேடுகிறது. குலறபேிரசவக் 
குழநல�கள் உனனிபேொகக் கவனிக்கபேடுகினறன. எனபவ, 
சுவொசம் நினறுவிட்டொல் அவரகளுக்கு ைீண்டும் உ�விலய 
ஆரம்ேிக்க முடியும்.

• தைாய்பபோல் குடிபபேதைில் சிைமம் குழநல�கள் வொய்லவத்து 
உறிஞ்சிக் குடிக்க முடியவில்லைதயனறொல், உறிஞ்சிக் 
குடிக்கவும், விழுஙகவும் அவரகளொல் முடியும் எனற நிலைக்குத் 
�யொரொகும் வலர, அவரகளுக்கு குழொய் மூைம் உணவு 
தசலுத்�பே்ட பவண்டிய�ிருக்கைொம்.

• உட்�ச சூடாெ ்வத்துக் கொள்வதைில் சிக்ெல் குலறப 
ேிரசவத்�ில் ேிறந� குழநல�களின இயறலகயிபை அலைந� 
சைச்சீர தவபேநிலை நிறுத்�ிகள் முலறயொக 
வளரச்சியல்டந�ிருக்கொது. ஆகபவ அவரகள் �ஙகள் தசொந� 
உ்டல் தவபேநிலைலயக் கடடுபேடுத்� இயைொது. அவரகள் 
�ஙகள் தசொந� உ்டல் தவபேநிலைலயக் கடடுபேடுத்தும் 
அளவுக்கு பேொதுைொன மு�ிரச்சி அல்டயும்வலர, தவபேக் 
கடடுபேொடடுப தேடடியினுள் (humidicrib) அல்ைது விபச்ட 
பைல்நிலை சூப்டறறிகளின (overhead heaters) அடியில் 
லவக்கபேடடு ேரொைொிக்கபே்ட பவண்டிய�ிருக்கைொம்.

• மஞசள் ொமா்� குழநல�யின ப�ொல் ைஞ்சள் நிறைொகத் 
ப�ொனறைொம். ஏதனனறொல் கல்லீரல் இனனும் சொியொக பவலை 
தசய்யொைல் இருக்கும். பைை�ிக விவரஙகளுக்கு 86-ஆம் 
ேக்கத்�ிலுள்ள ”உஙகளுல்டய குழநல� ேிறந� ேிறகு” எனற 
ேகு�ிலயப ேொரக்கவும். 

என் குழந்தை உயிர் பேி்ழக்குமா?
தேொதுவொக, உஙகள் கருபலேயில் கூடு�ைொக வளரும் ஒவதவொரு 
வொரமும் குழநல�யின உயிரேிலழக்கும் வொய்பலே வியக்கத்�க்க 
வலகயில் அ�ிகொிக்கிறது. எவவளவு சீக்கிரைொக குழநல� 
ேிறக்கிறப�ொ அவவளவுக்கு உயிருக்கு அேொயம் அ�ிகொிக்கிறது. 
கரபேகொைத்�ில் 32 வொரஙகளுக்கு முனன�ொகப ேிறந� 
குழநல�களுக்கு, ேச்சிளம் குழநல� �ீவிர சிகிச்லசப ேிொிவிலுள்ள 
சிறபபு ைருத்துவ ைறறும் தசவிலியப ேரொைொிபபு கில்டத்�ொல், 
உயிரேிலழக்கும் வொய்பபு அ�ிகைொக உள்ளது.  

உஙகள் குழநல� சீக்கிரபை ேிறநதுவிட்டொல், உஙகள் 
குழநல�லய நீண்்ட பநரத்�ிறகுத் த�ொ்டரநது ப�ொலு்டன ப�ொல் 
பசர ஒடடி அலணத்துக்தகொள்வது உஙகளுக்கும், உஙகள் 
வொழக்லகத்துலணக்கும் உண்லையிபை நல்ைது. இது “கஙகொரு 
ேொதுகொபபு” எனறு அலழக்கபேடும். உஙகள் நிலையொன உ்டல் 
தவபேநிலை உஙகள் குழநல�யின உ்டல் தவபேநிலைலயச் 
சைச்சீர தவபேப தேடடிலய (இனகுபேட்டர) வி்ட இனனும் சீரொக 
லவத்�ிருக்க உ�விபுொியும். அத்து்டன உஙகள் குழநல� சூ்டொக 
இருபே�றகு சக்�ிலய  அ�ிகைொகப ேயனேடுத்�த் 
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ப�லவயில்ைொ� கொரணத்�ொல், அது பவகைொக வளரச்சி 
அல்டகிறது. நீஙகள் உஙகள் குழநல�யு்டன நல்ை உறலவ 
ஏறேடுத்�ிக்தகொள்ள ‘கஙகொரு ேொதுகொபபு’ உ�வுகிறது. பைலும் 
உஙகள் குழநல�யு்டன நீஙகள் தநருக்கைொக இருக்கும்  
உணரலவ உண்்டொக்கவும் உ�வுகிறது. அத்து்டன அது 
�ொய்பேொல் சுரபேல�த் த�ொ்டஙகவும், ேரொைொிக்கவும் உ�வுகிறது. 
குலறைொ�க் குழநல�களுக்குத் �ொய்பேொலூடடினொல், அலவ 
நனறொக வளரும்.

24 வொரஙகளுக்கு முன குழநல� ேிறந�ொல், உயிர 
ேிலழபே�றகொன வொய்பபு ைிகவும் அொி�ொக இருக்கும். அத்து்டன  
இவவளவு முனன�ொகப ேிறந� குழநல�களுக்கு வழக்கைொன 
�ீவிர சிகிக்லச தகொடுக்கபே்ட ைொட்டொது. உஙகள் குழநல� 24 
வொரஙகளுக்கு முன ேிறநதுவி்டக்கூடும் எனறு ப�ொனறினொல், 
உஙகள் ைருத்துவர இல�பேறறி உஙகளி்டம் 
கைநதுலரயொடுவொர. உஙகள் குழநல�லயக் கொபேொறற முயறசி 
தசய்யைொைொ, பவண்்டொைொ எனற முடிலவ எடுக்கும்பேொது அ�ில் 
நீஙகள் ேஙகுதகொள்வது அவசியைொகும். உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குடும்ேத்துக்கும் எது ைிக நல்ைது எனறு நீஙகள் முடிதவடுபே�ில் 
உஙகளுக்கு உ�விபுொிய, உஙகள் ைருத்துவர முடிந� அளவுக்குத் 
�கவல்கலள உஙகளுக்குத் �ருவொர.

24-ஆவது வொரத்�ில் ேிலழபபேொர விகி�ொச்சொரஙகள் இனனும் 
குலறவொகபவ உள்ளது. ஆனொல் அந� கொைக்கட்டத்துக்குப ேிறகு 
அலவ வியக்கத்�க்க வி�த்�ில் பைம்ேொடு அல்டகிறது. 28-ஆவது 
வொரத்�ில்  ேிறந� 100 குழநல�களில் 90-க்கு பைறேட்டலவ, 
ேச்சிளம் குழநல� �ீவிர சிகிச்லசப ேிொிவிலுள்ள உயர சிறபபுப 
ேரொைொிபேின மூைம் உயிரேிலழக்கும்.

நீஙகள் குலறைொ�ப ேிரசவத்ல�ப ேறறியும், உஙகளுக்கும் 
உஙகள் குழநல�க்கும் அ�ன �ொக்கம் ேறறியும் அ�ிகம் த�ொிநது 
தகொள்ள விரும்ேினொல், “குலறைொ�க் குழநல�களுக்கு ஏறேடும் 
விலளவுகள்: தேறபறொரகளுக்கொன �கவல் லகபயடு” எனற 
ேகு�ிலயப ேடிக்கைொம். இது உஙகள் ைருத்துவொி்டம் கில்டக்கும் 
அல்ைது நீஙகள் www.psn.org.au எனற இலணய�ளத்துக்குச் 
தசல்லுஙகள்.

உஙகள் குழநல� குலறபேிரசவைொயிருந�ொபைொ அல்ைது 
குலறைொ�த்�ில் ேிறக்கப பேொவ�ொக இருந�ொபைொ, நீஙகள் 
ேினவரும் பகள்விகலளக் பகடக விரும்ேக்கூடும்:
• என குலறைொ�க் குழநல� ேிறபே�றகு ைிகச் சிறந� இ்டம் எது
• என குழநல� உயிபரொடு இருபே�றகொன வொய்பபுகலள 

அ�ி�ொிக்க ேிரசவத்துக்கு முன எனன தசய்யபவண்டும்
• என குழநல� ேிறந�வு்டன எனன ந்டக்கும்
• ேச்சிளம் குழநல� �ீவிர சிகிச்லசப ேிொிவு (NICU) வச�ி 

இல்ைொ� ைருத்துவைலனயில் என குழநல� ேிறந�ொல் எனன 
ஆகும்

• நொன என குழநல�க்குத் �ொய்பேொலூட்டைொைொ
• எவவளவு கொைம் என குழநல� ைருத்துவைலனயில் இருக்கும்
• எனனுல்டய குலறைொ�க் குழநல� கொைபபேொக்கில் எவவொறு 

வளரச்சியல்டயும்
• குலறைொ�ப ேிரசவத்ல�ப ேறறிய பைை�ிக விவரஙகலள 

நொஙகள் எஙபக கண்்டறியைொம்?

“எனக்கு இரடல்டக் குழநல�கள் 
உருவொகி, 28 வொரஙகளில் ேிரசவ 
பவ�லன உண்்டொனது. 
ேினபனொக்கி நிலனத்துப 
ேொரக்கும்பேொது, நொன அருகிலுள்ள 
சிறபபுப ேரொைொிபலேக் 
தகொண்டுள்ள ைருத்துவைலனக்கு 
அவசரசிகிச்லச வண்டியில் 
(ஆம்புைனஸ்) 
எடுத்துச்தசல்ைபேட்டது 
நிலனவுக்கு வருகிறது. அத்து்டன 
நொன அலை�ியொய் இருந�ப�ன. 
நொன பீ�ியல்டயவில்லை. 
இத்�லகய கடினைொன 
சூழநிலைகலளச் சைொளிக்க 
இயறலக ஏப�ொ ஒருவலகயில் 
உஙகலளத் �யொரபேடுத்துகிறது 
எனறு எண்ணுகிபறன. நீஙகள் 
எல�ச் தசய்யபவண்டுபைொ அல�ச் 
தசய்யுஙகள். உண்லையிபைபய, 
எல்ைொம் ந்டநது முடிந� ேினபன, 
நொன ஒரு நொள் முழுவதும் 
அழுப�ன. இரடல்டயரகள் 
ஆரம்ேத்�ில் ைிகவும் சுகவீனைொய் 
இருந�ொரகள். அ�னேின மு�ல் 
மூனறு ஆண்டுகளுக்கு கவனைொகக் 
கண்கொணிக்கபேட்டேின, 
இபபேொது அவரகள் நனறொக 
இருக்கிறொரகள்.” கபரொல்
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சிறபபுத் ப�லவகள் 
உள்ள குழநல�கள்

Babies with special needs
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உஙகள் குழநல�க்குப ேிரச்சிலன ஏதும் 
ஏறேடும்பேொது, உஙகளுக்கு ஏரொளைொன பகள்விகள் 
இருக்கும். அவறலறக் பகடே�றகுத் �யஙக 
பவண்்டொம். உஙகள் பகள்விகலள எழு�ி லவத்துக் 
தகொண்டு, அலவ அலனத்துக்கும் ே�ில் கில்டத்து 
விட்ட�ொ எனேல� உறு�ி தசய்து தகொள்வது 
நல்ைது.

சிை குழநல�கள் �ஙகளுல்டய வொழக்லகலய சிை வழிகளில், குலறந� 
ேடசத்துக்கு சிை கொைத்துக்கொவது, வித்�ியொசைொக ஆக்கிவிடும் ஒரு 
நிலையு்டன ேிறக்கினறன.  சிை குலறைொ�த்�ில் ேிறக்கினறன, அல்ைது 
சிை வியொ�ியு்டபனொ அல்ைது அவரகளது உ்டல் அல்ைது மூலள பவலை 
தசய்யும் வி�த்�ில் ேொ�ிபபு ஏறேடுத்தும் நிலைலைலயக் தகொண்ப்டொ 
இருக்கைொம். இத்�லகய குழநல�களுக்கு ைருத்துவைலனயில் சிறபபுப 
ேரொைொிபபு ப�லவபேடும். அவரகளுக்கு அளிக்கபேடும் ேரொைொிபபு ஒரு 
குழநல� ைருத்துவரொல் பைறேொரலவயி்டபேடும். உஙகள் 
ைருத்துவைலனயில் உஙகள் குழநல�லயப ேரொைொிக்கும் வச�ி 
இல்லைதயனறொல், அல� பவதறொரு ைருத்துவைலனக்குக் தகொண்டு 
தசல்ைக்கூடும். நியூ சவுத் பவல்ஸ் சுகொ�ொரத் துலறயொனது �னது 
‘ேச்சிளம் குழநல� ைறறும் குழநல� ைருத்துவம் அவசரப 
பேொக்குவரத்துச் பசலவ’ எனற ேிொிலவ, சொலை அல்ைது வொனவழியொக 
ஏறேொடு தசய்கிறது. நீஙகபளொ அல்ைது உஙகள் வொழக்லகத் துலணபயொ 
உஙகள் குழநல�யு்டன பு�ிய ைருத்துவைலனக்குச் தசல்ை தேரும்ேொலும் 
சொத்�ியம் உள்ளது.

சிை தேறபறொரகளுக்குத் �ஙகள் குழநல�க்குப ேிரச்சிலன இருக்கிறது 
எனேது முனகூடடிபய த�ொியும். ஆனொல் அந�ச் தசய்�ி குழநல� ேிறக்கு 
முனபேொ அல்ைது ேிறந� ேிறபகொ எபபேொது வந�ொலும் 
சைொளிக்கமுடியொ� வலகயில் கடுலையொக உணரவுகள் , உஙகளுக்கு 
இருக்கக்கூடும். துக்கம், பகொேம் ைறறும் அவநம்ேிக்லக பேொனறலவ 
இந� பநரத்�ில் இயறலகபய. ேை தேறபறொரகள், அ�ிலும் குறிபேொக 
�ொய்ைொரகள், இந�ப ேிரச்சிலனக்கு �ொஙகள்�ொம் ஏப�ொ ஒருவலகயில் 
கொரணம் எனறு கவலைபேடுவொரகள் – ஆனொல் அபேடி இருக்க 
சொத்�ியைில்லை.

சுகொ�ொரப ேிரச்சிலனகள் தகொண்்ட குழநல�கள், அவறறின �ொய் 
வீடடுக்குச் தசனற ேினனும் சிறபபுக் கவனம் தசலுத்�பேடுவ�றகுப 
தேொதுவொக ைருத்துவைலனயிபை �ஙகியிருக்க பவண்டிய�ிருக்கும். 
ஆனொல் ஒருவருக்தகொருவர த�ொிநது தகொள்வது உஙகளுக்கும், உஙகள் 
குழநல�க்கும் ைிகவும் முக்கியைொகும். ேிரசவத்துக்குப ேிறகு குழநல� 
தவபேக் கடடுபேொடடுப தேடடியில் (humidicrib) இருந�ொலும், நீஙகள் 
கூடியவிலரவில் இல�ச்தசய்ய ஊக்குவிக்கபேடுவீரகள்.

ஆரம்ேத்�ில் உஙகள் குழநல�லயத் த�ொடுவ�றகும், லகயொளுவ�றகும் 
நீஙகள் �யஙகைொம். ைருத்துவைலன ஊழியரகள் உஙகள் 
உணரவுகலளப புொிநதுதகொண்டு, உஙகள் அல�ச் சைொளிக்க உஙகளுக்கு 
உ�வி தசய்ய முயறசிபேர.

உஙகளொல் எவவளவு தேறமுடியுபைொ அவவளவு ஆ�ரவும், �கவல்களும் 
உஙகளுக்குத் ப�லவபேடும். உஙகள் ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர, 
ைருத்துவைலன ஊழியரகள், சமூக பசவகர அல்ைது ஆபைொசகர 
ஆகிபயொரு்டன பேசுவது உஙகளுக்கு உ�வியொக இருக்கக்கூடும். 
அல�பபேொைபவ இப� நிலைலையில் உள்ள ைறற குழநல�களின 
தேறபறொரகளி்டம் பேசுவதும் உ�வக்கூடும். உஙகள் ைருத்துவச்சி, 
ைருத்துவர, ைருத்துவைலன அல்ைது சமூக சுகொ�ொர லையம் இவரகளி்டம் 
உஙகளுக்கு உொிய சமூக அலைபபுகள் அல்ைது ஆ�ரவு குழுக்களு்டன 
உஙகலளத் த�ொ்டரபுதகொள்ள லவக்கும்ேடி பகளுஙகள். இந� 
அலைபபுகள் உஙகளுக்கும், உஙகள் குடும்ேத்துக்கும் �கவல் ைறறும் 
ஆ�ரலவ வழஙக முடியும். 

உஙகள் குழநல� வீடடுக்குக் தகொண்டு தசல்லுைளவுக்குச் சுகைொனதும் 
உஙகளுக்கு அருகிலிருக்கும் ஆரம்ேகொைக் குழநல�பேருவ சுகொ�ொரச் 
பசலவலயத் த�ொ்டரபுதகொண்டீரகளொ அல்ைது உஙகளுக்கொக உஙகள் 
ைருத்துவைலன த�ொ்டரபு தகொண்்ட�ொ எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக் 
தகொள்ளவும். ஆரம்ேகொைக் குழநல�பேருவ சுகொ�ொரச் பசலவகள் 
உஙகளுக்கு, உஙகள் குடும்ேத்துக்கு ைறறும் உஙகள் குழநல�க்கு 
ஆ�ரவு �ரமுடியும். அலவ லகக்குழநல� ேரொைொிபபு, சுகொ�ொரம் ைறறும் 
வளரச்சி ேறறிய உஙகளுக்குள்ள கவலைகள் பேொனறவறறில் ஆ�ரவு 
�ரமுடியும். அலவ த�ொ்டரந� சுகொ�ொரச் பசொ�லனகலள தசய்யும். 
எனபவ எந�ப ேிரச்சிலனகளும் ஆரம்ேத்�ிபைபய �ீரக்கபேடடுவிடும். 
உஙகள் குழநல�யின உ்டல்நைத்ல�யும், த�ொ்டரந� ைருத்துவத் 
ப�லவகலளயும் உஙகள் தேொது ைருத்துவர அறிநதுதகொள்ள அவரு்டன 
ஒரு சந�ிபபு ஏறேொடு தசய்துதகொள்வது நல்ைது.
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கரபேகொைத்�ிலும் 
ஆரம்ேகொைப 
தேறபறொரேருவத்�ிலும் 
உஙகள் உணரச்சிகள்: 
எல்ைொ தேறபறொரகளும் 
த�ொிநதுதகொள்ள 
பவண்டியது

Your feelings in pregnancy and early 
parenthood: what all parents need to 
know
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ஒரு ேத்�ிொிக்லகலயப புரடடிப ேொருஙகள் அல்ைது 
த�ொலைக்கொடசிலயத் �ிருபபுஙகள். எல்ைொபை நீஙகள் 
நிலனத்��றகு ைொறொக இருக்கும்:
• எல்ைொ கரபேிணிப தேண்களும் அ�ிக ஆனந�ப தேொலிவொக 

இருக்கிறொரகள்
• பு�ி�ொய்ப ேிறந� குழநல�யின �ொயொர யொரும் எபபேொதும் 

பசொரநது பேொவப�ொ அல்ைது உணரச்சிவசபேடுவப�ொ 
இல்லை

• பு�ி�ொய்ப ேிறந� ஒவதவொரு குழநல�க்கும் ேணிச்சுலைலயப 
ேகிரநது தகொள்ளும், எல�பேறறியும் சண்ல்டயிடடுக் 
தகொள்ளொ� இரண்டு அரபேணிபபுள்ள தேறபறொரகள் 
உள்ளொரகள்

• தேறபறொர ேணி இயறலகயொகபவ லகவரப தேறறுள்ளது.

நீஙகள் கரபேைொக இருக்கும்பேொப�ொ அல்ைது ஆரம்ேகொை 
தேறபறொரேருவத்ல�ச் சைொளிக்கும்பேொப�ொ, ேத்�ிொிக்லககளும், 
த�ொலைக்கொடசியும் உருவொக்கித்�ரும் இனேகரைொன ேிம்ேத்ல�க் 
கொடடிலும் வொழக்லக ைிகவும் வித்�ியொசைொன�ொக இருபேல� 
உணரவீரகள். இ�னொல் உஙகள் ைீது ஏப�ொ �வறு இருக்கிறது 
எனறு தேொருளல்ை – அந� ேிரேைைொன கரபேகொை ைறறும் 
குழநல�பேருவ ேிம்ேஙகள் உண்லையொன வொழக்லகக்கு 
உஙகலள ஆயத்�பேடுத்துவ�ில்லை எனேது ைடடும்�ொன.

நிெ வொழக்லகயில், கரபேத்�ிலும், ஆரம்ேகொைப 
தேறபறொரேருவத்�ிலும் நிலறய ஏறறத் �ொழவுகள் உண்டு 
எனேப� உண்லை.

உஙகள் வொழக்லகயில் எந� தேொிய நிகழவும் (நல்ைலவகளும் 
கூ்ட) அ�ிகைொன ைன அழுத்�த்ல� உருவொக்கக்கூடும். அ�ில் 
�ிருைணஙகள், பு�ிய பவலைகள், வீடு ைொறு�ல், ‘பைொடப்டொ’வில் 
தெயித்�ல் அல்ைது குழநல� தேறு�ல் பேொனறலவ உண்டு. ைன 
அழுத்�ம் உஙகளுக்கு ைனச்பசொரலவ உண்்டொக்கும். பசொரவொன 
உணரவு ைனப ேளுலவ அ�ிகொிக்கிறது - கரபேகொைத்�ில் 
தேண்களுக்கும், ஆரம்ேகொை தேறபறொரேருவத்�ில் இரு 
தேறபறொரகளுக்கும் இது  சொ�ொரணம்�ொன. சிை 
தேறபறொரகளுக்கு, மு�ல் வொரஙகளில் பசொரவு அ�ிகைொக 
ைி�ைிஞ்சி இருக்கும்.

இ�றதகல்ைொம் பைைொக, ேிரசவத்துக்குப ேிறகு, தேண்கள் 
உ்டலில் ஏறேடும் ைொறறஙகலளயும், ஹொரபைொன அளவுகளில் 
ஏறேடும் ைொறறஙகலளயும்  எ�ிரதகொள்ள பவண்டும். அவரகள் 
�ொய்பேொலூடடுவ�றகும் கறறுக் தகொள்கிறொரகள். பைலும் அது 
�ொய்க்கும், குழநல�க்கும் சிறந��ொக இருந�ொலும், 
�ொய்பேொலூட்டக் கறறுக்தகொள்ள தகொஞ்ச கொைம் எடுக்கும். 
குழநல�கலளப தேொறுத்�வலர, பு�ிய உைகத்து்டன 
அனுசொித்துப பேொவது அவரகளுக்கும் எளி�ல்ை. உஙகளுல்டய 
குழநல�க்கு �ொய்பேொல் குடிபே�ிலும், நிலைதகொள்வ�ிலும் 
ேிரச்சிலன இருந�ொல், அது உஙகலளயும் ேொ�ிக்கும்.

உஙகளுக்குக் கரபேத்�ிலும், ேிரசவத்துக்குப ேினனும் 
சிைபநரஙகளில் ைனச்பசொரவு உண்்டொனொல், அ�ில் ஆச்சொியம் 
ஒனறுைில்லை. அபபேொது உஙகளுக்கு உ�வக்கூடிய�ில் 
ேினவருேலவ அ்டஙகும்:
• யொரு்டனொவது உலரயொடுவது – உஙகள் வொழக்லகத்துலண, 

ஒரு நண்ேர, உஙகள் ைருத்துவச்சி பேொனபறொர
• உஙகளுக்கொன அ�ிகபநரம் ஒதுக்குவது – நீஙகள் விரும்பும் 

எல�யொவது தசய்யுஙகள்
• நீஙகள் கரபேைொயிருக்கும்பேொது, அ�ிகச் பசொரவல்டயும் 

வலகயில் ஏதும் தசய்யபவண்்டொம்
• நல்டபேயிறசி தசய்யுஙகள்
• த�ொந�ிரவில்ைொைல் தூஙகுவ�றகு இ்டைளிக்கும் வலகயில் 

உஙகள் குழநல�லய சிை ைணிபநரம் ேரொைொிக்க 
நம்ேிக்லகயொன யொலரயொவது ஏறேொடு தசய்யுஙகள்.

உஙெள் குழந்தையுடன் பேநதைம்
�ொய்ைொரகள் �ஙகள் குழநல�களின பைல் “அனபு தசலுத்துவது” 
ேறறிக் பகள்விபேடும் கல�கள் �ைக்குப தேொருந�ிவரும் எனறு 
நிலனபேது சிை தேண்களுக்குக் கடினைொக இருக்கும். 
அவரகளுக்கு �ஙகள் குழநல� இஙபக இருபே�ில் ைகிழச்சியொக 
இருக்கும், ஆனொல் ைறற தேண்களும், அவரகளது 
குடும்ேத்�ினரும்,  நண்ேரகளும் தசொல்வல�ப பேொைவும் ைறறும் 
ஊ்டகஙகளில் கொண்ேிக்கபேடுவல�ப பேொைவும் குழநல�பயொடு 
தநருஙகிய ேிலணபபு இருபே�ொகஉணரைொட்டொரகள்.

அவரகலளப தேொறுத்�வலரயில், குழநல�லயப ேறறிய 
வலுவொன உணரவுகள் இல்ைொைல் இருபே�ொலும், ைறறும் 
ைறறவரகளின எ�ிரேொரபபுக்கு ஏறே இல்ைொ��ொலும் ஏறேடும் 
அழுத்�ஙகள் மு�ல் வொரஙகள் ைறறும் ைொ�ஙகளில் �ொய்லைப 
ேணிலய இனனும் கடினைொக்குகினறன.

இத்�லகய உணரவுகள் சொ�ரணைொனலவ. ஆனொல் அலவ 
�ீவிரைொனொபைொ அல்ைது ைி�ைிஞ்சிபபேொனொபைொ, உஙகளுல்டய 
உணரவுகள் எபேடிபேட்டலவ எனேல�ப புொிநதுதகொள்ள 
உஙகளுக்கு சிறிது உ�வி ப�லவபே்டைொம். நீஙகள் ஒரு நல்ை 
�ொயொக இருக்கைொம், ஆனொல் உஙகள் குழநல�யி்டம் 
முழுலையொன ேந�ம் இருபே�ொக உணரமுடியொது. நீஙகள் 
உஙகள் குழநல�யி்டம் ேிலணபபே இல்லை எனறைொ�ிொி, 
உணரச்சிகளு்டன பேொரொடிக் தகொண்டிருந�ொபைொ அல்ைது 
நீஙகள் அனபு தசலுத்� பவண்டிய அளவுக்கு உஙகள் குழநல� 
பைல் அனபு தசலுத்�ொவிட்டொபைொ, உஙகள் ைருத்துவச்சி, 
ைருத்துவர அல்ைது ‘குழநல� ைறறும் குடும்ே சுகொ�ொர’ 
தசவிலியொி்டம் பேசவும். 
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கரபேகொைத்�ில் ஏறக்குலறய எல்பைொருக்குபை சிை சையஙகளில் 
ைனச்பசொரவு ஏறே்டக்கூடும் எனறொலும், சிை தேண்களுக்கு 
தேரும்ேொைொன பநரஙகளில் ைனச்பசொரவு ஏறேடுகிறது. நீஙகள் 
ைன அழுத்�த்துக்கு உள்ளொனொல் உஙகள் உணரவுகள் எவவளவு 
கடுலையொக இருக்கிறது எனேல�ச் தசொல்வது கடினைொகும். 
த�ொ்டக்கத்�ிபைபய இ�றகு உ�வி தேறுவது ைிகவும் 
சிறந��ொகும். உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் 
உஙகள் உணரவுகலளப ேறறி தசொல்லுஙகள் – நீஙகள் 
தவறுைபன ைனம் �ளரநது இருக்கிறீரகளொ அல்ைது இது 
அல�வி்ட ைிகவும் �ீவிரைொனைொன�ொ எனேல�க் கண்டுேிடிக்க 
அவரகள் உ�வுவொரகள்.

உஙகளுக்குப ேினவரும் ேிரச்சிலனகள் இருந�ொல் எபபேொதும் 
உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது ைருத்துவொி்டம் த�ொிவிக்கவும்:
• தேரும்ேொைொன பநரஙகளில் ைனம் பசொரந�ிருத்�ல்
• குறற உணரச்சி
• சொ�ொரணைொக நீஙகள் அனுேவிக்கும் விஷயஙகலள 

அனுேவிக்கொ�து
• அ�ிகைொக அழுவது
• உஙகள் வொழக்லகயில் �வறொகிப பேொகும் விஷயஙகளுக்கு 

உஙகலளபய நீஙகள் ேழிசுைத்�ிக் தகொள்வது 
• தேரும்ேொைொன பநரஙகளில் எொிச்சல் ேடுவது
• ைனல� ஒருமுகபேடுத்துவ�ிலும், முடிதவடுபே�ிலும் 

சிரைபேடு�ல்
• நம்ேிக்லக இழநதுவிட்ட�ொக அல்ைது உ�விதசய்ய யொருபை 

இல்ைொ� ைொ�ிொி உணர�ல் 
• ைறறவரகளி்டைிருநது ஒதுஙகியிருத்�ல்
• உஙகளுக்கு நீஙகபள �ீஙகு விலளவித்துக்தகொள்ள விலழ�ல்

உஙகளுக்கு இத்�லகய  உணரவுகளில் ேை இருந�ொல், உ�வி 
நொடுஙகள். ைன அழுத்�த்துக்கு தவறறிகரைொன சிகிச்லச அளிக்க 
முடியும். ேிறகொைத்�ில் ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைனத்�ளரச்சிக்கு 
ஆளொகும் அேொயத்ல� வி்ட இபபேொப� ஏ�ொவது தசய்வது 
நல்ைது – கரபேகொைத்�ில் நீஙகள் ைன அழுத்�த்துக்கு 
ஆளொனொல், ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைன அழுத்�த்துக்கு 
ஆளொகும் அேொயம் ைிக அ�ிகைொக உள்ளது. சிை தேண்களுக்கு 
ைன அழுத்� எ�ிரவிலன ைருநதுவலக ப�லவபே்டைொம் 
(ேொதுகொபேொன ேை ைன அழுத்� நீக்கிகள் கரபேகொைத்�ில்   
ேொிநதுலரக்கபே்டக்கூடும்).

உஙெளுக்கு தைற்்போது ம�ந�ப பேிைசசி்� 
எதுவும் உள்ளதைா?
ைனநைப ேிரச்சிலனகளின ேை அறிகுறிகள் தேறபறொர 
ேணிலயக் கடினைொக்குகினறன. நீஙகள் ‘இருமுலன ைனநைக் 
பகொளொறு’ (bipolar mood disorder) அல்ைது ைனத்�ளரச்சி 
பேொனற ைனபநொய்களொல் ேொ�ிக்கபேடடிருந�ொல், நீஙகள் 
எொிச்சல், அளவுக்க�ிகைொன கவலை அல்ைது கண்ணீரபதேருக்கு 
அல்ைது உஙகள் குழநல� அல்ைது குழநல�கலளக் 
கவனித்துக்தகொள்வ�ில் குலறேொடு இருபேது பேொனற 
உணரவுகலளக் தகொண்டிருக்கைொம். இருபேினும், ைனபநொயு்டன 
கூடிய தேறபறொரகள் சிறந� தேறபறொரகளொக இருக்க முடியும்.

க்டந� கொைத்�ிலும் ைறறும் �றபேொதும் ைனநைப ேிரச்சிலனகள் 
இருந� �ொய்ைொரகள் அவரகளுல்டய தேறபறொர ேணிலய நனகு  
சைொளித்து வந�ொலும், உஙகளுல்டய கரபபேகொைமும் புது 
குழநல�யின வரவும் உஙகள் வொழக்லகயில் ைன அழுத்�த்�ின 
அளலவ குறிபேி்டத்�க்க அளவில் அ�ிகொிக்கக்கூடும். பைலும் 
உயர ைன அழுத்� அளவுகள், ைனநைப ேிரச்சிலனகபளொ அல்ைது 
ைனபநொபயொ இனனும் பைொசைொவ�றகுக் கொரணைொகைொம். 

உஙகளுக்கு ைனநைப ேிரச்சிலன இருந�ொல், உஙகளுக்குள்ள 
எந� கவலைகலளயும் நீஙகள் யொருக்கொவது த�ொியபேடுத்� 
பவண்டும். நீஙகள் உஙகள் ைருத்துவச்சி, குழநல� ைறறும் குடும்ே 
சுகொ�ொர தசவிலியர, ைருத்துவர ைறறும்/அல்ைது ஒரு சுகொ�ொரப 
ேணியொளொி்டம் பேசைொம். சிகிச்லசயும், த�ொ்டரந� ஆ�ரவும் 
அந� அறிகுறிகலளக் குலறக்கவும் ைறறும் நீக்கவும்கூ்ட 
உ�வக்கூடும்.

கரபேகொைத்�ில் நீஙகள் �குந� ஆ�ரலவப தேறுவது ைிகவும் 
அவசியைொகும். அத்து்டன உஙகள் குழநல� ேிறந� ேிறகும் அது 
த�ொ்டரகிற�ொ எனேல� உறு�ிதசய்து தகொள்ளுஙகள். 
உஙகளுக்குத் ப�லவபேடும் ஆ�ரலவயும், உ�விலயயும் நீஙகள் 
தேறுவது ஒரு பநரைலறயொன, ஆபரொக்கியைொன ஒடடு�லை 
உஙகளுக்கும், உஙகள் குழநல�க்கும் இல்டபய உருவொக்க 
உ�வும். இ�னொல் உஙகள் நம்ேிக்லக அ�ிகொிபே�றகும், நீஙகள் 
சுகவீனைல்டயும் சொத்�ியம் குலறவ�றகுைொன வொய்பபுகள் 
உள்ளன. ப�லவயொன பநரத்�ில் ப�லவயொன ஆ�ரலவப 
தேறு�ல் உஙகலளயும், உஙகள் குழநல�லயயும் 
ேொதுகொபேொகவும், நைைொகவும் லவத்�ிருக்க உ�வும்.

ெர்பபேொ�த்தைில் ம� அழுத்தைம்
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குழந்தை பேி்நதைபேி்கு எழும் ம�ச்சார்வு 
அல்�து ெவ்�
நீஙகள் வீடடில் புதுக் குழநல�யு்டன இருக்கும்பேொது 
ைனச்பசொரவு, உணரச்சிவசபேடு�ல் ைறறும் பு�ிய, அச்சமூடடும் 
எண்ணஙகள் ப�ொனறுவது வழக்கத்துக்கு ைொறொனது அல்ை. 
தேரும்ேொலும் நீஙகள் பசொரநது பேொயிருக்கைொம் உஙகள் உ்டல் 
ேிரசவத்துக்குபேின ேலழய நிலைக்கு ைீண்டு 
வநதுதகொண்டிருக்கைொம். ைறறும் நீஙகள் ஒரு பு�ிய, சவொைொன 
ேணிலயக் கறறுக்தகொண்டிருக்கிறீரகள். ஆனொல் நீஙகள் 
இனனும் ைன அழுத்�த்துக்கு ஆளொகி, கவலைபேடடு, 
உஙகலளபேறறிய கவலையொன எண்ணஙகலளச் சுைநது 
தகொண்டு அல்ைது ேிரசவத்துக்கு இரண்டு வொரஙகளுக்கு பைல் 
ஆனேிறகும் உஙகளுக்குக் லகயொைொகவில்லை எனேது பேொனற 
உணரவு இருந�ொல், உஙகள் தேொது ைருத்துவொி்டபைொ அல்ைது 
உஙகள் ‘குழநல� ைறறும் குடும்ே சுகொ�ொர’ தசவிலியொி்டம் 
உ்டனடியொகப பேசுஙகள். உஙகளுக்கு ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய 
அல்ைது அது த�ொ்டரபுல்டய ைனநை ேிரச்சிலன இருக்கைொம். 
க்டந� கொைத்�ில் நீஙகள் ைனநைப ேிரச்சிலனக்கு 
ஆளொயிருந�ொல், நீஙகள் ைீண்டும் அந� நிலைக்குத் �ிரும்புவது 
அல்ைது கரபேத்�ில் அல்ைது ஆரம்ே தேறபறொரேருவத்�ில் பவறு 
வலகயொன ேிரச்சிலனலய எ�ிரதகொள்வது பேொனறலவ 
வழக்கைொனது�ொன. ஆகபவ உ்டனடியொக உஙகளுக்கு 
உ�வக்கூடிய யொொி்டைொவது பேசுவது அவசியைொகும்.

‘beyondblue’ -வின அறிக்லகபேடி, ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைன 
அழுத்�ம் ஒவதவொரு வரு்டமும் �ொயொகும் ஏறக்குலறய 100 
தேண்களில் 16 பேருக்குப ேொ�ிபலே ஏறேடுத்துகிறது. 
ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைன அழுத்�த்�ின அல்டயொளஙகள் 
ைறறும் அறிகுறிகலளப புொிநதுதகொள்வது உஙகளுக்கும், உஙகள் 
வொழக்லகத்துலணக்கும் உ�விகரைொக இருக்கும், ஆகபவ 
beyondblue–இல் இருநது தேறற சிை முக்கியத் �கவல் இத்து்டன 
பசரக்கபேடடுள்ளது. ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைன 
அழுத்�த்ல�ப ேறறி  http://www.beyondblue.org.au/the-facts/
pregnancy-and-early-parenthood எனற இலணய�ளத்துக்குச் 
தசல்வ�ன மூைம் நீஙகள் பைலும் அறிநதுதகொள்ள முடியும்.

பேிைசவத்துக்குப பேிந்தைய ம� அழுத்தைம் 
என்்ால் என்�?
ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைன அழுத்�ம் எனேது, ேிரசவத்துக்குப 
ேினவரும் ைொ�ஙகளில் தேண்கலளப ேொ�ிக்கக்கூடிய ைனநிலைக் 
பகொளொறுக்கு தகொடுக்கபேட்ட தேயரொகும். உஙகள் குழநல� 
ேிறந�ேிறகு மு�ல் வரு்டத்�ில் எந� பநரத்�ிலும் இது 
உருவொகைொம். அத்து்டன இது �ிடீதரனத் த�ொ்டஙகைொம் அல்ைது 
ேடிபேடியொக உருவொகைொம். அத்து்டன ேை ைொ�ஙகளுக்கு 
நீடித்�ிருக்கைொம். இ�றகு சிகிச்லச அளிக்கொைல் விடடுவிட்டொல், 
அது ஒரு நொடேட்ட ைன அழுத்�ைொன ைொறக்கூடும் அல்ைது 
அடுத்துவரும் கரபேத்�ில் ைறுேடியும் உருவொகக்கூடும்.

பேிைசவத்துக்குப பேிந்தைய ம� அழுத்தைம்  
எவ்வாறு ஏற்பேடுெி்து?
இ�றகொன உண்லையொன கொரணம் எனனதவனறு நிச்சயைொகத் 
த�ொியவில்லை. அது உ்டல் சொரந� ைறறும் உளவியல் சொரந� 
விஷயஙகள் ைறறும் உஙகள் வொழக்லகயில் உஙகளுக்கு ஏறேடும் 
சிரைஙகளின கைலவ எனறு எண்ணபேடுகிறது. உஙகளுக்குப 
ேினவரும் ேிரச்சிலனகள் இருந�ொல், நீஙகள் ேிரசவத்துக்குப 
ேிநல�ய ைன அழுத்�த்�ினொல் ேொ�ிக்கபே்டைொம்:
• உஙகளுக்கு ஏறகனபவ ைனத்�ளரச்சி இருந�ிருந�ொல்
• உஙகள் வொழக்லகத்துலணயு்டன ேிரச்சிலனகள் இருந�ொல்
• உஙகளுக்கு அ�ிகைொன ஆ�ரவு இல்ைொ�ிருந�ொல் (நல்டமுலற 

உ�வி ைறறும் உணரவுபூரவைொன ஆ�ரவு)
• ஏரொளைொன ைன அழுத்�த்துக்குக் கொரணைொன ஏரொளைொன 

வொழக்லக நிகழவுகள் இருந�ிருந�ொல்
• உஙகள் குடும்ேத்�ிலுள்ள ைறறவரகளுக்கு ைன அழுத்�ம் 

அல்ைது ேிற ைனநைப ேிரச்சிலனகள் இருந�ொல்
• நீஙகள் �னித்து வொழும் தேறபறொரொக இருந�ொல்
• நீஙகள் எ�ிரைலறயொன சிந�லனலய பநொக்கிச் தசல்லுேவரொக 

இருந�ொல் – ‘வொழவின இருண்்ட ேக்கஙகலளபய ேொரத்�ல்’
• ேிரசவ பவ�லன ைறறும் ேிரசவத்�ில் உஙகளுக்கு சிக்கல்கள் 

ஏறகனபவ இருந�ிருந�ொல்
• உஙகள் குழநல�யின ஆபரொக்கியத்�ில் ேிரச்சிலனகள் 

இருந�ொல் (குலறைொ�க் குழநல� உடே்ட)
• உஙகளுக்கு ஒரு ‘ேிரச்சிலனயுள்ள’ குழநல� இருந�ொல் 

(எளி�ில் பகொேபேடும் அல்ைது சைொ�ொனபேடுத்�க் கஷ்டைொன 
அல்ைது �ொய்பேொலூடடுவ�ிலும், தூஙக லவபே�ிலும் 
ேிரச்சிலனகள் உள்ள குழநல�)

ஒரு குழநல�லயப ேரொைொிபே�ில் மு�ல் சிை ைொ�ஙகளில், ைன 
உலளச்சல், நிம்ை�ியறற தூக்கம், உஙகள் வொடிக்லகயொன 
நிகழவுகளில் ைொறறஙகள் பேொனறலவ சொ�ொரணம்�ொன. இது 
ஆரம்ேகொை தேறபறொர ேணியில் வழக்கைொக உள்ள கஷ்டத்�ின 
ஒரு ேகு�ியொ அல்ைது  ைனத்�ளரச்சியின அறிகுறிகளொ எனேது 
உஙகளுக்குத் த�ொிவது கடினைொக இருக்கைொம். நீஙகள் 
எனனைொ�ிொி உணரச்சியில் இருக்கிறீரகள் எனேல� ைறறவரகள் 
அறிநது உஙகளுக்கு உ�வடடும். உஙகள் உணரவுகள் எவவொறு 
இருக்கினறன எனேல�ப ேறறி உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது 
‘குழநல� ைறறும் குடும்ே சுகொ�ொர’ தசவிலியொி்டம் பேசுஙகள். 
நீஙகள் இருக்கும் சூழநிலைலயக் கண்கொணிக்க அவரகள் 
உ�வக்கூடும்.

“கரபேகொைத்�ில் நொன 
அ�ிகைொன ே�றறத்து்டன 
இருநப�ன. ந்டந�து எதுவும் 
உண்லையொன�ொகத் 
த�ொியவில்லை. அத்து்டன 
எனக்கு இனம் புொியொ� ேயம் 
ஏறேடடுவிட்டது – 
குழநல�கபளொடு எனக்கு 
அ�ிகப ேழக்கம் ஒனறும் 
இல்லை, ஆகபவ இல� நொன 
எபேடிப ேொரத்துக்தகொள்ளப 
பேொகிபறன?”  பெ
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புதுக்குழநல�பயொடு பசரநது வரும் 
தேொறுபபுச் சுலைகலள ேை 
வொழக்லகத்துலணகள் உணருகிறொரகள். 
எனனுல்டய வொழக்லகத்துலண கல்டக்குப 
பேொய் சொைொனகள் வொஙகுவ�றகொன 
ேடடியல் பவண்டுதைன எனனி்டம் 
பகட்டொர. அவர உண்லையிபைபய 
உ�விதசய்யத்�ொன பகட்டொர, 
ஆனொல்ேடுக்லகயில் விழுநது அழு�ல�த் 
�விர எனனொல் பவதறொனறும் தசய்ய 
முடியவில்லை ஏதனனறொல்  எனன 
ப�லவதயனேல� நிலனத்துப ேொரக்கக்கூ்ட 
முடியொ�ேடி எனக்கு ைிகவும் பசொரவொக 
இருந�து. ஆனொல் இந� நிலை அ�ிக 
கொைத்துக்கு நீடிக்கொது. தூக்கத்துக்கு நிலறய 
பநரம் கில்டக்க ஆரம்ேித்�வு்டன எல்ைொம் 
ைிக எளி�ொனது பேொல் ஆகிவிடும்.” ைீனொ
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பேிைசவத்துக்குப பேிந்தைய ம� அழுத்தைமும், 
‘்பேபேி புளுஸ்’ (baby blues) என்பேதும் ஒன்்ா?
இல்லை. ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைன அழுத்�ம் எனேது ‘பேேி 
புளுஸ்’ எனேல� வி்ட வித்�ியொசைொனது. ‘பேேி புளுஸ்’ எனேது 
ஒபேிடுலகயில் ைி�ைொன பசொக கொைம். இது ேிரசவத்துக்குப ேின 
மூனறு மு�ல் ஐநது நொடகளுக்கு உச்சத்�ில் இருக்கும். அத்து்டன 
இது 100 தேண்களில் 80 பேர வலர ேொ�ிக்கும். ‘பேேி புளுஸ்’ 
உள்ள தேண்கள் எளி�ில் அழுது விடுவர, அ�ிகைொக 
எொிச்சல்ே்டவும், ைறறும் வழக்கத்ல�வி்ட எளி�ில் 
பகொேபே்டவும்கூடும். இ�றகு குடும்ேம், நண்ேரகள் ைறறும் 
ைருத்துவைலன ஊழியரகளி்டைிருநது ேச்சொ�ொேமும், 
உணரவுபூரணைொன ஆ�ரவும் �விர தேொதுவொக எந� குறிபேிட்ட 
சிகிச்லசயும் கில்டயொது.

நான் ம� அழுத்தைத்துக்கு ஆளாெிவிடடால், ஒரு 
்மாசமா� தைாய் என்் அர்த்தைமா?
இல்லை! �ொய்லையின சவொல்கள் ைகத்�ொனலவ. அத்து்டன 
இ�ில் கறறுக்தகொள்ள நிலறய விஷயஙகள் உள்ளன. 
தேரும்ேொைொன தேண்கள் நல்ை �ொயொரொக இருக்க 
விரும்புகினறனர அத்து்டன எ�ிலும் ேொிபூரண நிலைலய அல்டய 
முடியவில்லை எனறொல் அது அவரகளுக்கு தேொிய 
ஏைொறறத்ல�பய �ருகிறது. சிைதேண்கள் கரபேத்ல�ப ேறறிய 
ய�ொரத்�ைில்ைொ� எ�ிரேொரபபுகலளயும் தகொண்டிருபேொரகள். 
அத்து்டன �ொய்லையும், எ�ொரத்�மும் அவரகள் 
எ�ிரேொரத்�ல�வி்ட ைிகவும் வித்�ியொசைொக இருக்கும். இத்�லகய 
எ�ிரேொரபபுகள் தேண்கலள அவரகளுல்டய ைனத்�ளரச்சிக்குத் 
�ம்லைத் �ொபை குலற தசொல்லிக்தகொள்ள வழிவகுக்கக்கூடும் 
அத்து்டன உ�வி தேற �யக்கம் கொட்டக்கூடும்.  �ொய்லைக்கு 
ஏதுவொக அனுசொித்துப பேொக �ைக்குக் தகொஞ்ச கொைம் எடுக்கும் 
எனேல� உணரநதுதகொள்வல� வி்ட, தேொருத்�ைில்ைொ� அல்ைது 
பைொசைொன �ொய் என �ைக்கு முத்�ிலர குத்�ி விடுவொரகபள என 
கவலைபே்டைொம்.

நீஙகள் ைனச்பசொரவொக இருபே�ொக எண்ணினொல் ைறறும் 
ஆரவபைொ அல்ைது நீஙகள் சொ�ொரணைொக அனுேவிக்கும் 
விஷயஙகளில் சநப�ொஷபைொ குலறந�ொல், ைறறும் இரண்டு 
வொரஙகள் அல்ைது அ�றகு பைறேட்ட கொைத்�ிறகு ேினவரும் 
அறிகுறிகளில் ஏ�ொவது நொனகு இருந�ொல், உஙகளுக்கு 
ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைன அழுத்�ம் இருக்கக்கூடும்: 
• ைனம் �ளரந�நிலை
• லகயொைொகொ�  உணரவு
• நல்ை �ொயொக இல்லைபய எனற உணரவு
• எ�ிரகொைத்ல�ப ேறறி நம்ேிக்லகயில்ைொ உணரவு
• ஒனறுபை இயைொ�து பேொனற உணரவு
• குறற உணரவு அல்ைது தவடக உணரவு
• ே�றறம் அல்ைது பீ�ி உணரவு
• குழநல� ேறறிய ேயம்
• �னியொக இருக்க அல்ைது தவளிபய தசல்ை ேயம்
• பசொரவு, அழுலக, கவலை ைறறும் ‘தவறுலை’ உணரவுகள்

• சீக்கிரைொக எழுநது, ைறுேடியும் தூஙகச் தசல்வ�ில் ேிரச்சிலன 
அல்ைது தூஙக முடியொ� நிலைலை

• ைிகவும் தகொஞ்ைொக சொபேிடு�ல் அல்ைது ைிகவும் அ�ிகைொகச் 
சொபேிடு�ல்

• ைனல� ஒருமுகபேடுத்துவ�ிபைொ, முடிதவடுபே�ிபைொ அல்ைது 
விஷயஙகலள நிலனவுேடுத்�ிக் தகொள்வ�ிபைொ சிரைஙகள்

• உஙகளுக்கு நீஙகபள �ீஙகு விலளவித்துக்தகொள்ள எண்ணு�ல் 
அல்ைது உயிலர ைொய்க்க விரும்பு�ல்

• த�ொ்டரநது எல்ைொவறலறயும் விடடுவிடடு  ஓ்ட எண்ணு�ல்
• உஙகள் வொழக்லகத்துலண உஙகலள விடடுவிடடு்ச் 

தசனறுவிடுவொபரொ எனற கவலை
• தேொதுவொக உஙகள் குழநல� அல்ைது வொழக்லகத்துலணக்கு 

தகட்டது ஏதும் ந்டநதுவிடுபைொ எனக் கவலைபேடு�ல்

இத்�லகய உணரவுகலளப ேறறி தவடகபே்டபவண்்டொம் – ேை 
தேண்கள் இல�பபேொனற உணரவுகபளொடு இருபேொரகள். 
உ்டனடியொக உஙகள் ைருத்துவலரப ேொருஙகள் அல்ைது உஙகள் 
‘குழநல� ைறறும் குடும்ே சுகொ�ொர’ தசவிலியரு்டன பேசுஙகள்.

சிை சூழநிலைகள் உஙகலள கரபேகொைத்�ில் அல்ைது உஙகள் 
குழநல�யு்டன நீஙகள் வீடடில் இருக்கும் மு�ல் சிை வொரஙகளில் 
ைனத்�ளரச்சி அல்ைது உணரச்சிவசபேடு�ல் பேொனறவறலற 
உஙகளுக்கு ஏறேடுத்�ைொம்:
• நீஙகள் �ிட்டைி்டொைல் கரபேைொகியிருக்கும் நிலை
• நீஙகள் ஏறகனபவ அ�ிரச்சிலய அல்ைது குழநல� இழபலே 

அனுேவித்�ிருக்கும் நிலை
• �னிலை ைறறும் ஆ�ரவினலை உணரவுகள்
• நி�ிப ேிரச்சிலனகள்
• உறவுச் சிக்கல்கள்
• க்டந� கொைத்�ில் ைன அழுத்�ம் அல்ைது ேிற ைனபநொய் 

ேிரச்சிலனகள் இருந�ிருத்�ல்
• ைது அல்ைது ேிற பேொல� ைருநதுகலளப ேயனேடுத்து�ல் 

அல்ைது பேொல�க்கு அடிலையொகொைல் �டுத்துச் சைொளித்�ல் 
• உஙகலளப ேறறிய உயரந� எ�ிரேொரபபுகலளக் 

தகொண்டிருத்�ல் ைறறும் நீஙகள் அவறலறப பூரத்�ி 
தசய்யவில்லைதயனற உணரலவக் தகொண்டிருத்�ல் – 
உஙகளொல் சைொளிக்கமுடியவில்லை எனற எண்ணம், ஒரு 
நொளில் பேொதுைொன அளவு பவலைகலள நீஙகள் 
தசய்வ�ில்லை எனற எண்ணம், அல்ைது ைறறவரகள் 
உஙகலள எல்டபேொடுகிறொரகபளொ எனற எண்ணம்.

• ைறறவரகளி்டைிருநது ஒதுஙகியிருத்�ல்
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வாழக்்ெத்து்ணெளும் 
பேிைசவத்துக்குப பேிந்தைய ம� 
அழுத்தைத்தைிற்கு ஆளாகும் அபோயம் 
உண்கட� உஙெளுக்குத் 
கதைாியுமா?

உஙகள் வொழக்லகத்துலண சைொளிபே�றகுப 
பேொரொ்டைொம். அத்து்டன இது அவரகளின 
உணரவுகலளயும் ேொ�ிக்கக்கூடும். குழநல� ைறறும் 
�ொயின ைீப� எல்ைொ கவனமும் இருபே�ொல், 
வொழக்லகத்துலணக்கு ஏறேடும் ைன உலளச்சல் 
கவனிக்கபே்டொைல் பேொய்விடுகிறது, அத்து்டன 
அவரகளுக்குத் ப�லவபேடும் ஆ�ரவும் 
கில்டக்கொைல் பேொய்விடுகிறது.

எல்ைொ பு�ிய தேறபறொரகளும் – �ொய்ைொரகள் 
ைடடுைல்ை – �ஙகளுல்டய உ்டல்சொரந� ைறறும் 
உணரவுபூரவைொன நைத்ல�க் கவனித்துக் தகொள்ள 
பவண்டும். ஆகபவ:

• பவலை ைறறும் குடும்ேத்ல�த்�விர 
உஙகளுக்தகனறு தகொஞ்ச பநரம் இருக்கிற�ொ 
எனேல� உறு�ிபேடுத்�ிக் தகொள்ளுஙகள்.

• கூடுைொனவலர முக்கியைொன தேொழுதுபேொக்கு 
ைறறும் ஆரவஙகலள விடடுவி்டொ�ிருஙகள்.

• உஙகள் உணரவுகலளயும், கவலைகலளயும் ேறறி 
தநருஙகிய குடும்ேம் ைறறும் நண்ேரகளி்டம் 
பேசுஙகள்.

• எவவொறு சைொளித்துச் தசல்வது எனேல�ப ேறறிய 
கவலை உஙகளுக்கு இருந�ொல், உஙகள் ‘குழநல� 
ைறறும் குடும்ே சுகொ�ொர’ தசவிலியர அல்ைது 
தேொது ைருத்துவொி்டம் பேசுஙகள்.

❖

கரபேகொைத்�ிபைொ அல்ைது நீஙகள் வீடடில் உஙகள் 
குழநல�யு்டன இருக்கும்பேொப�ொ, ைனம் 
�ளரந�நிலையிபைொ அல்ைது ைன அழுத்�த்�ிபைொ 
நீஙகள் இருபேல�ப ேறறி  யொொி்டைொவது பேச 
விரும்ேினொல்  ேினவரும் த�ொலைபேசி எண்களில் 
அலழயுஙகள்:

• ‘டதரசிலியன தேறபறொர உ�வி த�ொலைபேசி 
இலணபபு’க்கு (02) 9787 0855 (சிடனி தேருநகரப 
ேகு�ி) அல்ைது 1800 637 357 (நியூ சவுத் பவல்ஸ் 
ைண்்டைம்) – 24 ைணி பநரமும், வொரத்�ில் ஏழு 
நொடகளும்.

• ‘பகொிப்டன ேரொைொிபபு த�ொலைபேசி 
இலணபபு’க்கு 1300 227 464 (1300 CARING) 
– 24 ைணி பநரமும், வொரத்�ில் ஏழு நொடகளும்.

பேிைசவத்துக்குப பேிந்தைய ம� அழுத்தைத்துக்கு 
எவ்வாறு சிெிச்ச அளிக்ெபபேடுெி்து?
ஒவதவொருவருக்கும் தவவபவறு ப�லவகள் உள்ளன. 
சிகிச்லசயில் ஆபைொசலன வழஙகல், ைருநது வலககள், சுய 
உ�வி ைறறும் ேிற ஆ�ரவு பசலவகள் உடேட்ட ேை 
அணுகுமுலறகள் இருக்கமுடியும்.

பேிைசவத்துக்குப பேிந்தைய ம�்நாய் 
(Postpartum psychosis)
ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைனபநொய் தேொதுவொன பநொய் அல்ை. 
ஆனொல் ைிகவும் கடுலையொனது. அத்து்டன அ�றகு உ்டனடி 
சிகிச்லச ப�லவ. அது எந� சையத்�ிலும் த�ொ்டஙகைொம், ஆனொல் 
ேிரசவத்துக்குப ேின நொனகு மு�ல் ஆறு வொரத்துக்குள் தேொதுவொக 
த�ொ்டஙகும். அ�றகுொிய அறிகுறிகளில் ேினவருவன அ்டஙகும்:
• கடுலையொன ைனநிலை ஊசைொட்டம்
• ைிகவும் அசொ�ொரணைொன நம்ேிக்லககள், எண்ணஙகள் ைறறும் 

கருத்துக்கள் (ைருடசி நிலைகள்)
• ைொயத் ப�ொறறஙகள் – இல்ைொ� ஒனலறப ேொரபேது, பகடேது 

அல்ைது முகரவது
• ைிகவும் வித்�ியொசைொன ைறறும் அசொ�ொரண ந்டத்ல�
• அ�ீ� விரக்�ி
• ைறறவரகளி்டைிருநது விைகியிருத்�ல்
• பகொரைொன விஷயஙகலளப ேறறி எண்ணு�ல் அல்ைது பேசு�ல் 

அல்ைது ‘நொன பேொய்விட்டொல் நீ இனனும் நனறொக இருபேொய்’  
எனேது பேொனறு பேசு�ல்

ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய ைனபநொய் ஆயிரம் �ொய்ைொரகளில் 
ஒனறு அல்ைது இரண்டு தேண்கலள ைடடும்�ொன ேொ�ிக்கிறது. 
இது ஏறகனபவ ைனபநொயொல் ேொ�ிக்கபேட்டவர எனறு 
கண்்டறியபேட்ட அல்ைது இத்�லகய பநொயுள்ள குடும்ே 
அஙகத்�ினரகள் உள்ள தேண்கலளப ேொ�ிக்கும் வொய்பபு அ�ிகம் 
உள்ளது.

தேொதுவொக ைருத்துவைலனயில் அனுை�ித்�ல், ைருநது வழஙகல் 
ைறறும் குழநல�லயக் கவனித்துக்தகொள்ள உ�வி புொி�ல் 
பேொனறலவ சிகிச்லசயில் அ்டஙகும்.
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குழந்தைபபேருவத்தைில்  அ�டசியத்தைிற்கும், 
துஷபேிை்யாெத்தைிற்கும் ஆளா� அனுபேவஙெள் 
எவ்வாறு ெர்பபேத்்தையும், ஆைம்பே 
கபேற்்்ார்பேருவத்்தையும் போதைிக்ெக்கூடும்?
இத்�லகய விஷயஙகலள அனுேவித்�ிருக்கும் சிை தேண்கள் 
கரபேத்�ிலும், தேறபறொரேருவத்�ிலும் நனறொகபவ 
இருக்கிறொரகள். ஆனொல் ைறற சிைருக்கு கரபேைல்டவதும், 
�ொஙகபள தேறபறொரொவதும் ேிரச்சிலனகலள 
தவளிக்தகொணரைொம். க்டந� கொைஙகளில் அவரகளுக்கு ஏறேட்ட 
நிகழவுகலள ைீண்டும் நிலனவூடடி பவ�லனபேடுத்�ைொம்,  
அல்ைது அவரகள் எபேடிபேட்ட தேறபறொரொக இருக்கப 
பேொகிறொரகபளொ எனற ே�றறத்ல� அவரகளுக்கு 
உண்்டொக்கைொம். 

�ஙகள் குழநல�கலளபய புறக்கணிக்கும், அல்ைது �வறொக 
ந்டத்தும் தேறபறொரகளொக நொம் ஆகிவிடுபவொபைொ எனறு சிைர 
கவலைபேடுவொரகள். நீஙகள் தசய்யக்கூடிய சிை விஷயஙகள்:
• நீஙகபள முனபு �வறொகப ேயனேடுத்�பேடடிருந��ொல். இனி 

ஒரு பைொசைொன தேறபறொரொக நீஙகள் ஆகிவிடுவீரகள் எனேது 
தேொருளில்லை எனேல� நிலனவில் லவத்துக்தகொள்ளுஙகள்.

• உஙகள் உணரவுகள் எவவொறு இருக்கினறன எனேல�பேறறி 
யொொி்டைொவது பேசுஙகள். பேசுவது உண்லையிபைபய 
உ�விகரைொக இருக்கும் எனறு ேை கரபேிணிப தேண்கள் 
கண்டுதகொண்டிருக்கிறொரகள். அத்து்டன உ�விபுொிய 
பசலவகள் உள்ளன. உஙகள் ைருத்துவச்சி உஙகலள 
ைருத்துவைலன சமூக பசவகர, ஆபைொசகர அல்ைது ேிற 
பசலவகளு்டன த�ொ்டரேில் லவத்�ிருக்க முடியும். 

• நீஙகள் உஙகள் ேிள்லள வளரபபுத் �ிறனகலள பைம்ேடுத்� 
விரும்ேினொல் உ�விபுொியக்கூடியவரகள் ேைர உள்ளனர. 
உஙகள் ைருத்துவச்சி உஙகலள அச்பசலவகளுக்குப 
ேொிநதுலரக்கக்கூடும். இல்லையொயின, தேறபறொருக்குொிய 
�ிறனகலள உல்டய, நீஙகள் ை�ிக்கக்கூடிய ஒரு நண்ேர 
அல்ைது உறவினொி்டம் ஆ�ரவு பகளுஙகள் (தேரும்ேொைொபனொர 
�ஙகளி்டம் பகடகபேட்ட�றகு ைகிழச்சி அல்டவொரகள் ைறறும் 
தேருலையொக எண்ணுவொரகள்).

போலியல் மு்்்ெடு

சுைொரொக மூனறு அல்ைது நொனகு தேண்களில் ஒருவர 
�ஙகளுல்டய வொழநொளில் சிை வலகயிைொன ேொலியல் 
முலறபகடல்ட அனுேவிக்கிறொரகள். அவரகளில் ேைருக்கு 
கரபேத்�ிபைொ அல்ைது தேறபறொரேருவத்�ிபைொ ேிரச்சிலனகள் 
இல்லை. ஆனொல் சிைசையஙகளில் இந� அனுேவம் 
கரபேத்�ிலும், குழநல� ேிறபேிலும் ைறறும் ஆரம்ேப தேறபறொர 
ேருவத்�ிலும் கூடு�ல் ேிரச்சிலனகலளக் தகொண்டுவரும். க்டந� 
கொை எண்ணஙகள் ைீண்டும் வரைொம். உஙகளொல் சைொளிக்க 
முடியவில்லை எனறு நீஙகள் நிலனக்கைொம்.  இச்சையத்�ில் 
உஙகளுக்குப ே�றறம் ஏறேட்டொல், அ�ில் ஆச்சொியம் ஏதும் 
இல்லை. ேலழய  கஷ்டைொன கொைம் ஞொேகத்துக்கு வரும்பேொது 
இபேடி இருபேது இயல்பே.

ேொலியல் முலறபகடடினொல் ஏறேட்ட அனுேவஙகளின 
கொரணைொக, சிை தேண்கள் ைறறவரகலள – சுகொ�ொர 
நிபுணரகலளயும் கூ்ட – �ஙகள் உ்டலைத் த�ொடுவ�றகு 
அனுை�ிக்க விடுவது இல்லை. சிை ைருத்துவச் 
தசயல்முலறகலளபயொ அல்ைது ேிரசவத்ல�பயொ கூ்ட 
சைொளிபேது அவரகளுக்குக் கடினைொக கொொியைொகத் த�ொியைொம். 
இது�ொன உஙகள் ேிரச்சிலனயொக இருந�ொல், நீஙகள் ஒரு 
ைருத்துவைலன சமூக பசவகர அல்ைது ஆபைொசகொி்டம் இருநது 
உ�வி தேறைொம். அவரகள் உஙகள் ைருத்துவச்சி அல்ைது 
ைருத்துவரு்டன இலணநது, கூடுைொனவலர நீஙகள் வச�ியொன 
உணரலவப தேறுவல� உறு�ிதசய்ய முடியும்.

நீஙகள் உஙகளுக்பகறேட்ட ேொலியல் வனமுலறலயப ேறறிய 
விவரஙகளுக்குள் தசல்ை பவண்டிய ப�லவதயல்ைொம் 
கில்டயொது. ஒரு சமூக பசவகர அல்ைது ஆபைொசகர உஙகளது 
ேிரசவத்ல�த் �ிட்டைி்டவும், தேறபறொரேருவத்துக்கு நீஙகள் 
�யொரொகவும் இந� விவரஙகலளக் பகடடுத் த�ொிநது 
தகொள்ளொைபை உஙகள் வொழக்லகத்துலண அல்ைது உஙகள் 
தசொந� குடும்ேத்து்டனொன உறவுகலளப ேறறிய எந� 
கவலைகளிலும் உஙகளுக்கு உ�வி்ட முடியும்.

உ�வி்டக்கூடிய ைறற விஷயஙகளில் ேினவருேலவ அ்டஙகும்:
• ேொிபசொ�லனகளுக்கும் ைறறும் ேிற ைருத்துவ சந�ிபபு 

ஏறேொடுகளுக்கும் தசல்வ�றகு ஒரு நண்ேர அல்ைது ைறற 
ஆ�ரவு நேலரக் கூடடிக்தகொண்டு தசல்லு�ல்

• நண்ேொி்டம் பேசிக்தகொண்டிருத்�ல்
• ைருத்துவ பசொ�லனகள் ைறறும் சிகிச்லசகள் ேறறிய 

விவரஙகலள மு�லில் உஙகளி்டம் விளக்கச்தசொல்லிக் 
பகளுஙகள். எ�ிைொவது உஙகளுக்கு சிரைம் இருபே�ொகத் 
ப�ொனறினொல், ைறதறொரு த�ொிவு இருக்கிற�ொ எனக் 
பகளுஙகள்

• ேொலியல் முலறபகடல்ட துஷேிரபயொகத்ல� அனுேவித்� 
தேண்களுக்குப ேலழய நிகழவுகள் �ிரும்ேவும் நிலனவுக்கு 
வருவதும், பீ�ியொக அல்ைது ேொதுகொபேில்ைொ��ொக 
உணரவதும் தேொதுவொனது�ொன எனேல� நிலனவில் 
தகொள்ளுஙகள். இது உஙகளுக்கு பநரந�ொல், நீஙகள் 
யொரு்டனொவது பேசுவதும், நீஙகள் இபபேொது ேொதுகொபேொக 
இருக்கிறீரகள் எனேல� நீஙகள் உஙகளுக்கு 
நிலனவுேடுத்�ிக்தகொள்வதும்  உ�வியொக இருக்கும்.  

ஆ�ரவு ைறறும் �கவல்களுக்கு உஙகள் உள்ளுர 
ைருத்துவைலனயிலுள்ள ேொலியல் வனமுலற பசலவ, அல்ைது 
சமூக சுகொ�ொர லையம் அல்ைது நியூ சவுத் பவல்ஸ் ேொலியல் 
ேைொத்கொர தநருக்கடி லையத்�ிலன 1800 424 017 எனற 
எண்ணில் த�ொ்டரபு தகொள்ளவும்.
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கரபேத்�ிலும், 
ஆரம்ேப தேறபறொர 
ேணியிலும் 
உறவுகள்

Relationships in pregnancy and 
early parenthood
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“நீஙகள் ஒரு வொழக்லகத்துலணவரொக 
இருந�ொல், குழநல�லயப ேறறி நீஙகள் 
பேசுவது அ�னு்டன நீஙகள் 
தநருக்கைொக இருபே�ொகவும் அ�ன 
நைனில் உஙகளுக்கு ஈடுேொடு 
இருபே�ொகவும் உஙகலள 
உணரலவக்கும். ஆனொல் 
அல்டரொசவுண்டும் உண்லையிபை 
உ�வியது – அபபேொது�ொன குழநல� 
எனேது உண்லை எனறு த�ொிந�து.” 
ைொரக்

தேறபறொரொக இருபே�ொல் �ஙகளுல்டய  �ொம்ேத்�ிய உறவில் 
ஏறே்டபபேொகும் ைொறறஙகளுக்கு ேைர �யொரொக இருபே�ில்லை. 
ஒரு �ம்ே�ி எனற வலகயில், நீஙகள் ஒருவருக்தகொருவர பநரம் 
தசைவழித்துக்தகொண்்ட  நிலையிலிருநது ஒரு சிறு குழநல�யின 
தேறபறொர எனற நிலைக்கு ைொறுவ�ொல் ஏறேடும் ைொறறம் 
ைிகபதேொிய ஒனறொகும்.

ெர்பபேிணிப கபேண்ெளின்  வாழக்்ெத் 
து்ணவர்ெளின் ெவ�த்துக்கு!
தேண்ணொனவள் குழநல�லயச் சுைபே�ொல், தேரும்ேொலும் 
கரபேிணிப தேண்களுக்குக் குழநல�யின பைல் ஒரு ஒடடு�ல் 
உண்்டொவதும், அத்து்டன தேறபறொர எனற எண்ணத்துக்குப 
ேழக்கபேடுத்�ிக் தகொள்வதும் எளிது. ஆனொல் உஙகளுக்கு, அது 
அவவளவு எளி�ல்ை. உஙகள் குழநல� ேிறபே�றகு முனபே 
அல�ப ேறறி அறிநதுதகொள்ளவும், இபபேொது நீஙகள் ஒரு 
குழநல�க்குத் �நல�  எனற எண்ணத்துக்குப ேழக்கிக் 
தகொள்ளவும் சுைேைொன வழிகள் உள்ளன.
• ைீதயொலிப ேொிபசொ�லன (அல்டரொசவுண்ட ஸ்பகன) 

ந்டக்கும்பேொது நீஙகளும் அஙபக இருஙகள். உஙகள் 
குழநல�லய மு�னமுலறயொகப ேொரபேது ைிகவும் 
அேொரைொனத�ொரு அனுேவைொகும்.

• தேறபறொரொக இருக்கும் ைறற நண்ேரகளு்டன பேசுஙகள். 
உஙகள் தசொந�ப தேறபறொரு்டன பேசுஙகள். அவரகளுல்டய 
உணரவுகலளயும், அனுேவஙகலளயும் ேறறிக் பகளுஙகள்.

• ேிரசவ பவ�லனயின பேொதும், ேிரசவத்�ின பேொதும், உஙகள் 
வொழக்லகத்துலணயு்டன கூ்ட இருபேது ேயைொக இருந�ொல், 
அல�பேறறி அவொி்டம் தசொல்லுஙகள். ேிரசவ 
பவ�லனயினபேொது ஏறேட்ட அனுேவஙகலளப ேறறி ைறற 
தேறபறொரகளி்டம் பகளுஙகள். அத்து்டன ைருத்துவச்சியி்டமும் 
பேசுஙகள் – எனன எ�ிரேொரக்க பவண்டும் எனேல�ப ேறறிய 
ஒரு எண்ணத்ல� அது உஙகளுக்குக் தகொடுக்கக்கூடும்.

• ேிரசவக் கல்வி அைரவுகளுக்கு உஙகள் 
வொழக்லகத்துலணயு்டன தசல்ைவும் (அலவ �ொய்ைொரகளுக்கு 
ைடடுைல்ை, இரு தேறபறொரகளுக்கொவும்�ொன). 
ைருத்துவைலனயிலுள்ள ேிரசவம்/குழநல� ேிறபபு ேிொிலவச் 
சுறறிப ேொரத்து, இது எபேடியிருக்கும் எனேல�த் த�ொிநது 
தகொள்ளுவ�றகு நீஙகள் பேொகமுடியுைொ எனேல�க் 
பகளுஙகள்.

• எபபேொத�ல்ைொம் முடிகிறப�ொ, அபபேொத�ல்ைொம் குழநல� 
உல�பேல� உணரநது ேொருஙகள்.

• குழநல� ேிறந�வு்டன எவவளவு சீக்கிரம் முடியுபைொ அவவளவு 
சீக்கிரம், அல�ப ேரொைொிக்கும் ேணியில் ேஙகுதகொள்ளுஙகள். 
அது உஙகள் வொழக்லகத்துலணக்கு ஓய்வு தகொடுபேல�வி்ட 
பைைொன ேயனளிக்கும்:  தேறபறொரபேணிலயப ேறறிய 
அ�ிகைொன �னனம்ேிக்லகலய ைன�ில் ஏறேடுத்�வும், உஙகள் 
குழநல�யி்டம் ைிகவும் தநருக்கைொக இருக்கவும் கூ்ட அது 
உ�வுகிறது.

இப்போது கபேற்்்ாைாெ ஆெிவிடடீர்ெள்!
�ஙகளுல்டய �ொம்ேத்ய உறலவ குழநல�யின வரவு அ�ிகம் 
ைொறறப பேொவ�ில்லை எனறும், குழநல� அவரகளுல்டய 
வொழக்லகமுலறயு்டன ஒடடிபபேொய்விடும் எனறும் சிைர 
எண்ணுகிறொரகள். ஆனொல் உஙகள் வொழக்லகமுலற ைொறிடும். 
இல� நிலனவில் தகொண்டு, குழநல� ேிறபே�றகு முனபு அந� 
நிலைக்கு உஙகலளத் �யொர தசய்துதகொள்வது இந� 
ைொறறஙகலள நீஙகள் உணச்சிபூரவைொக எ�ிரதகொள்வ�றகு 
உ�வும். சிந�ிக்க பவண்டிய சிை விஷயஙகள்:

எல்ைொ குழநல�களும் பவறுேட்டலவ. உஙகள் குழநல� 
�னித்�னலையு்டன கூடிய ஆளுலைபயொடும், ைனபபேொக்பகொடும் 
ேிறக்கிறது. உஙகள் வொழக்லகயில் ைறற எவொி்டமும் உள்ள 
குணத்ல� எபேடி உஙகளொல் ைொறற இயைொப�ொ, அப�பேொை , 
உஙகளுல்டய குழநல�யி்டம் உள்ள விஷயஙகலளயும் 
உஙகளொல் ைொறற முடியொது. இந�க் குடடிப ேிள்லளலயத் 
த�ொிநது தகொள்வ�றகும், அல�ப புொிநது தகொள்வ�றகும், 
உ்டனவொழக் கறறுக் தகொள்வ�றகும் – நீஙகள் உஙகள் பநரத்ல� 
ஒதுக்க பவண்டியிருக்கும்.

மு�ல் குழநல�கள்�ொன இபேடிபேட்ட ைொறறஙகலள ஏறேடுத்தும் 
எனே�ில்லை. ைறற குழநல�களின வரவும் 
தேறபறொரகளுக்கில்டபயயொன உறவுகலளயும் ைறறும் 
தேறபறொரகளுக்கும் அவரகளது குழநல�களுக்கும் 
இல்டபயயொன உறவுகலளயும் ேொ�ிக்கிறது.

குழநல�கள் ைறற உறவுகலள,  குறிபேொக �ம்ே�ியருக்கும் 
அவரகளது தசொந�ப தேறபறொரகளுக்கும் இல்டபய உள்ள உறவு 
பேொனறவறலற ைொறறும் �னலை தகொண்்டலவ. 
எடுத்துக்கொட்டொக, சிை தேண்களுக்குத் �ொய்லையொனது �ஙகள் 
தசொந� �ொயொொி்டம் ஒடடு�லை அ�ிகொிக்க லவக்கிறது. சிை 
வொழக்லகத்துலணகள் இந� ைொறறத்ல� ஒரு அச்சுறுத்�ைொக 
எடுத்துக்தகொள்ளைொம் (அவள் ைறுேடியும் அவளுல்டய �ொய் 
வீடடுக்குப பேொய்விட்டொளொ...). ஆனொல் அவள் �னனுல்டய 
வொழக்லகத்துலணலய லகவிடடு விட்டொள் எனறு தேொருளல்ை. 
சிை தேண்களுக்கு இச்சையத்�ில் �ஙகள் �ொயொரகளி்டம் (அல்ைது 
�ொய்பேொனறு இருக்கும் ைறறவரகளி்டம்) தநருக்கைொன உணரவு 
ஏறேடுவது  இயறலக�ொன.

கபேற்்்ாைாெ ஆவது – சி� 
மாற்்ஙெளுக்குத்  தையாைாகுஙெள்...
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உணர்சசிெளின் ஏற்் தைாழவுெள் – அவற்்்ச 
சமாளிபபேதைற்ொ� கு்ிபபுெள். 
• ைன நிலைகளில் ஏறேடும் சிை ஏறற �ொழவுகளும், வொ�ஙகளும் 

உஙகள் இருவருக்குபை சொ�ொரணம் எனேல� நீஙகள் 
நிலனவில் லவத்துக் தகொள்ளுஙகள். அலவ எந� பநரத்�ிலும் 
– அ�ிலும் குறிபேொக கரபேகொைத்�ிலும் ைறறும் நீஙகள் 
இருவரும் தேொிய ைொறறஙகலளச் சைொளித்துக் தகொண்டிருக்கும் 
ஆரம்ேப  தேறபறொரேருவத்�ிலும் – சொ�ொரணம்�ொன.

• உஙகள் உணரவுகலள ஒருவருக்தகொருவர ேகிரநது 
தகொள்ளுஙகள். இது ஒருவலரதயொருவர புொிநதுதகொள்ளவும், 
ஒருவருக்தகொருவர ஆ�ரவொக இருக்கவும் உ�வும். தேொதுவொக 
கரபேிணிப தேண்கள்�ொன கவனத்துக்கும் கொிசனத்துக்கும் 
உள்ளொனவரகளொக இருந�பேொ�ிலும், ஆ�ரவு 
ப�லவபேடுவது உஙகள் ஒருவருக்கு ைடடுைல்ை. உஙகள் 
வொழக்லகத்துலணக்கும் தேரும்ேொலும் அப� வி�ைொன 
கவலைகள் இருக்கும்.

• உஙகள் வொழக்லகத்துலண, ைன�ிலுள்ளல�ப ேடிக்கும் 
சக்�ியுல்டயவர அல்ைர எனேல� நிலனவில் 
லவத்துக்தகொள்ளுஙகள். உஙகளுக்குத் ப�லவயொன ஆ�ரவும், 
புொி�லும் கில்டக்கவில்லை எனறு  உஙகளில் ஒருவர 
எண்ணினொல் அல�ப ேறறி கைநதுலரயொடுஙகள்.

• உஙகள் வொழக்லகயில் நீஙகள் ஒரு தேறபறொரொக 
இருபே�ினொல் எபேடிபேட்ட ைொறறஙகள் வரக்கூடும் 
எனேல�ப ேறறிக் கைநதுலரயொடுஙகள். நி�ிநிலை 
ைொறறஙகள், வீடடுபேணிகலளப ேகிரநது தகொள்வது, உஙகள் 
குழநல� ேரொைொிபலேப ேகிரநது தகொள்வது, உஙகள் சமூக 
வொழக்லகயில் ைொறறஙகள், �ம்ே�ியரொக தவளியில் 
தசல்வ�றகு  பநரம் பேொ�ொலை அல்ைது உத்பயொக 
வொழக்லகயில் ைொறறஙகள் பேொனறலவ இ�ில் அ்டஙகும். 
இந� ைொறறஙகலள எவவொறு சைொளிபேது எனேல�ப ேறறிச் 
சிந�ித்துப ேொருஙகள்.

• குழநல� ேிறந� ேினனும் தேறபறொரகளுக்கு ‘�ம்ே�ியர பநரம்’ 
ப�லவபேடும் எனேல� நிலனவில் லவத்துக் தகொள்ளுஙகள். 
நீஙகள் தேறபறொரகளொக ஆன ேின இது�ொன உறலவப 
ேைபேடுத்�ி ஒட்டலவக்கும் ேலசயின ஒரு ேகு�ியொக உள்ளது. 
ஒரு �ம்ே�ியொக நீஙகள் பசரநது இருக்கும் பநரத்�ிபைொ 
அல்ைது சிை பநரஙகளில் ஒருவருக்பகொ அல்ைது 
இருவருக்குபைொ சிை ைணிபநரத் தூக்கம் ப�லவபேட்டொபைொ, 
அச்சையத்�ில் உஙகள் குழநல�லயக் கவனித்துக்தகொள்ள 
நண்ேரகலள அல்ைது உறவினரகலளக் கண்டுேிடிக்க முயறசி 
தசய்யுஙகள்.

“எனனுல்டய பு�ிய ைகலனக் 
குறித்� ேரவசத்�ில் நொன 
இருந�பேொது, என 
ைலனவியு்டனொன தநருக்கம் 
குலறயும் எனறு நொன 
எ�ிரேொரக்கவில்லை. நொஙகள் 
முனனர அனுேவித்� அனேொன, 
ேொலியல் உறலவப பு�ிபேிக்க ேை 
ைொ�ஙகள் ஆயின.” தைக்ஸ்

வொழக்லகத்துலணவர எனற நிலையிலிருநது 
வொழக்லகத்துலணவர-ைறறும்-தேறபறொர எனற நிலைக்கு ைொறும் 
அனுேவம் ஒவதவொருவருக்கும் வித்�ியொசைொன�ொக 
இருக்கக்கூடும். ஆரம்ே நொடகளில், நீஙகள்�ொன உஙகள் 
குழநல�லய வளரபே�றகொன தேரும்ேொைொன கொொியஙகலளச் 
தசய்ேவரொக இருந�ொல், உஙகள் அனுேவம் உஙகள் 
வொழகக்லகத்துலணவியின அனுேவத்ல�வி்ட 
வித்�ியொசைொன�ொக இருக்கும். இருபேினும் அப� சையத்�ில், 
உஙகள் இருவரது  அக்கலறகளும், அனுேவஙகளும் ஒபரைொ�ிொி 
இருக்கும். கீபழ உள்ள உ�ொரணஙகலளப ேொரக்கவும். சிை 
தேறபறொரகள் அனுேவிக்கும் இழபபுகளின ேடடியலைப ேொரத்து 
ேினனல்டய பவண்்டொம் – தேரும்ேொைொபனொர அ�றகு ஈடு 
தசய்வல�பேொரக்கிலும் தேறபறொரேணியின ஆ�ொயத்ல�பய  
ேொரக்கிறொரகள். 

கபேண்ெளுக்குப பேின்வரும் உணர்வுெள் இருக்ெ�ாம்
• முனேிருந� எனது அல்டயொளத்ல� நொன இழநதுவிடப்டன.
• ஒரு �ொயொக நொன ஒரு பு�ிய அல்டயொளத்ல�ப 

தேறறிருக்கிபறன.
• எனனுல்டய வொழக்லகத்துலணவொி்டம் ஒரு வித்�ியொசைொன 

உறவு ஏறேடடிருக்கிறது. ஏதனனறொல் நொஙகள் இருவரும் 
பசரநது தேறபறொரகளொக ஆவது எபேடி எனறு 
கறறுக்தகொண்டிருக்கிபறொம்.

• என குழநல�யு்டனொன ஒரு பு�ிய உறலவப தேறறிருக்கிபறன.
• எனக்தகனறு குலறந� பநரபை உள்ளது.
• என வொழக்லகத்துலணயு்டன தசைவழிக்கக் குலறந� பநரபை 

உள்ளது. அதுபேொல் ஒனறொக இருக்கவும், பேசவும் குலறந� 
பநரபை உள்ளது.

• எஙகள் �ொம்ேத்ய வொழக்லக இனி எனன ஆகும்? 
• என ேணியி்ட அல்டயொளத்ல� இழநதுவிடப்டன.
• என உ்டல் வடிலவ இழநதுவிடப்டன.
• என உ்டலின பைல் எனக்கிருந� கடடுபேொடல்ட 

இழநதுவிடப்டன.
• நொன வழக்கைொகச் தசய்யும் பவலைகளின பைல் எனக்கிருந� 

கடடுபேொடல்ட இழநதுவிடப்டன.

வாழக்்ெத் து்ணவர்ெளுக்குப பேின்வரும் உணர்வுெள் 
இருக்ெ�ாம்
• எனக்கு முனபு இருந� அல்டயொளத்ல� நொன 

இழநதுவிடப்டன.
• தேறபறொர எனற வலகயில் ஒரு பு�ிய அல்டயொளத்ல� நொன 

தேறறிருக்கிபறன.
• எனனுல்டய வொழக்லகத்துலணயி்டம் ஒரு வித்�ியொசைொன 

உறவு ஏறேடடுள்ளது. ஏதனனறொல் நொஙகள் இருவரும் பசரநது 
தேறபறொரகளொக ஆவது எபேடி எனறு 
கறறுக்தகொண்டிருக்கிபறொம்.

• என குழநல�யு்டனொன ஒரு பு�ிய உறலவப தேறறிருக்கிபறன.
• எனக்தகனறு குலறந� பநரம்�ொன உள்ளது.
• என வொழக்லகத்துலணயு்டன தசைவழிக்கக் குலறந� பநரபை 

உள்ளது அதுபேொல் ஒனறொக இருக்கவும், பேசவும் குலறந� 
பநரபை உள்ளது.

• எஙகள் �ொம்ேத்ய வொழக்லக இனி எனன ஆகும்?
• •என வொழக்லக எந� அளவு ைொறும் எனறு எனக்குத் 

த�ொியவில்லை
• என நண்ேரகளு்டனொன என பநரம் எனன ஆகும்?
• நொன விரும்ேிச் தசய்யும் தசயல்ேொடுகளுக்கு எனக்கு பநரம் 

இருக்குைொ?
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குடும்ே வனமுலறயொனது குடும்ேஙகளில், குறிபேொக தேண்கள் 
ைறறும் அவரகள் குழநல�கள் பைல் தேொிய �ொக்கத்ல� 
உண்டுேண்ணுகிறது. குடும்ே வனமுலற ஒரு குறறமும் ஆகும் 
– எல்ைொவலகப ேினபுைத்�ிலிருநது வந� எல்ைொ வலகயொன 
தேண்கலளயும் ேொ�ிக்கும் குறறைொகும் அது.

குடும்ே வனமுலற எனேது தவறுைபன குத்துவப�ொ அல்ைது 
அடிபேப�ொ ைடடுைல்ை. ேினவரும் தசயல்கலளப பேொை 
இனதனொருவலரக் கடடுபேடுத்� அல்ைது ஆ�ிக்கம் தசலுத்� 
தசய்யபேடும் ேிற விஷயஙகள் எனறும் அல� அரத்�பேடுத்�ிக் 
தகொள்ளைொம்:
• அச்சுறுத்து�ல்
• விருபேைில்ைொ�பேொது ேொலுறவு தகொள்ள வறபுறுத்து�ல்
• உஙகள் ேணத்ல�க்  கடடுபேொடடில் லவத்�ிருத்�ல்
• குடும்ேம் ைறறும் நண்ேரகலள ேொரபே�ிலிருநது உஙகலளத் 

�ல்ட தசய்�ல்

ஆரொய்ச்சி முடிவுகள் நைக்குச் தசொல்வது எனனதவனறொல்:
• ேை தேண்கள் கரபேகொைத்�ில்�ொன மு�ன முலறயொக குடும்ே 

வனமுலறலய அனுேவிக்கினறனர
• ஏறகனபவ குடும்ே வனமுலறலய வொழக்லகயில் 

அனுேவித்துக் தகொண்டு இருக்கும் தேண்களுக்கு, 
கரபேகொைத்�ில் வனமுலற இனனும் பைொசைொகும்.

குடும்ே வனமுலற குழநல�லய அது ேிறக்குமுனபே 
ேொ�ிக்கக்கூடும். சிைபநரஙகளில் அ�ன �ொய் உ்டல்ொீ�ியொகக் 
கொயைல்டவது�ொன அ�றகுக் கொரணைொகும். ஆனொல் பு�ிய ஆய்வு 
முடிவுகள்,  வனமுலறயு்டன (உ்டல்ொீ�ியொன வனமுலற அல்ைது 
பவறுவலகயொன வனமுலற) கூடிய வொழக்லகயினொல் ஏறேடும் 
ைன உலளச்சல் குறிபேி்டத்�குந� விலளலவக் கரபேிணிப 
தேண்கள்பைல் ஏறேடுத்துகினறன எனறும் கொடடுகினறன. 
அவரகளது குழநல� உருவொகும் வி�த்ல� அது ேொ�ிக்கக்கூடும். 
கரபேகொைத்�ில் குடும்ே வனமுலறயொல் ேொ�ிக்கபேட்ட 
தேண்களின குழநல�கள் ேிறக்கும்பேொது எல்ட குலறவொக 
இருக்கக்கூடும். அத்து்டன (அவரகள் ேிறந�ேிறகு வனமுலறலய 
அனுேவிக்கொவிட்டொலும் கூ்ட) சமூக ைறறும் உணரவுபூரவைொன 
ேிரச்சிலனகளு்டன வளரக்கூடும். 

அ�ன கொரணைொகத்�ொன அலனத்துப தேண்களி்டமும், அவரகள் 
ைருத்துவச்சி அல்ைது ‘குழநல� ைறறும் குடும்ே சுகொ�ொர’ 
தசவிலியரொல் குடும்ே வனமுலறலயப ேறறிக் பகடகபேடும் 
வொய்பபு உள்ளது.

இதுேறறி ஒனறுக்கு பைறேட்ட �்டலவ நீஙகள் பகடகபே்டைொம் 
– இது நியூ சவுத் பவல்ஸில் வழக்கைொன சுகொ�ொரப ேரொைொிபேின 
ஒரு ேகு�ியொகும். நீஙகள் விரும்ேவில்லைதயனறொல், 
வனமுலறலயப ேறறிய பகள்விகளுக்குப ே�ிைளிக்க 
பவண்டுதைனே�ில்லை. ஆனொல் வனமுலற எனேது ஒரு 
சுகொ�ொரப ேிரச்சிலன எனேல�த் த�ொிநது தகொள்வது 
அவசியைொகும். நீஙகள் குடும்ே வனமுலறலய அனுேவித்துக் 
தகொண்டிருபே�ொகச் சுகொ�ொரப ேணியொளொி்டம் தசொல்லி, நீஙகள் 
ேயபேடுவ�ொகவும் கூறினொல், உ�விபுொியக்கூடிய பசலவகளு்டன 
நீஙகள் த�ொ்டரபுதகொள்ள அவரகள் உ�விபுொிவொரகள்.

உஙகளுக்குப ேயைொக இருந�ொபைொ அல்ைது உஙகள் ேொதுகொபபு 
அல்ைது உஙகள் குழநல�களின ேொதுகொபபுக்கொக நீஙகள் 
கவலைபேட்டொபைொ, நீஙகள் ேினவருவனவறலறச் தசய்யைொம்:
• கொவல்துலறலயபயொ அல்ைது உள்ளுர புகலி்டத்ல�பயொ 

த�ொலைபேசியில் அலழக்கைொம்
• உஙகளுக்கு நம்ேிக்லகக்குகந� யொொி்டைொவது (ஒரு நண்ேர, 

உஙகள் ைருத்துவச்சி, உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது சுகொ�ொர 
ேணியொளர) கூறைொம் 

• ஒரு ேொதுகொபேொன இ்டத்துக்குச் தசல்ைைொம்
• உஙகலளயும், உஙகள் குழநல�கலளயும் ேொதுகொக்க 

சட்டத்ல�ப ேயனேடுத்�ைொம் – எவவொறு உ�வி தேறுவது 
எனேது குறித்து கொவல்துலறயி்டம் அல்ைது உள்ளுர 
நீ�ிைனறத்�ி்டம் பேசவும்.

• நீஙகளும், உஙகள் குழநல�களும் உ்டனடியொய் விலரவொய் 
தவளிபயற பவண்டிய சூழநிலை ஏறேட்டொல், ஒரு ேொதுகொபபுத் 
�ிட்டத்ல� உருவொக்கிக் தகொள்ளைொம்.

�ொக்கபேட்ட அல்ைது தகொடுலைபேடுத்�பேட்ட அலனவருக்கும் 
இைவச ஆபைொசலன, �கவல்கள், ைருத்துவ உ�வி பேொனறலவ 
கில்டக்கும். இத்�லகய பசலவகள் ேை ைருத்துவைலனகளில் 
அலைநதுள்ளன.

நீஙகள் ‘குடும்ே வனமுலற உ�வி த�ொலைபேசி இலணபபு’க்கு 
1800 656 463 எனற எண்ணிபைொ அல்ைது த�ொலை �ட்டச்சு 
(TTY) 1800 671 442 (கட்டணம் இல்லை, �ினம் 24 ைணி 
பநரமும், வொரத்�ில் ஏழு நொடகளும் ) எனற எண்ணிபைொ 
அலழக்கைொம். இந� பசலவ உஙகளுக்கு அருகிலுள்ள புகலி்டம், 
நீ�ிைனற உ�வித் �ிட்டஙகள் ைறறும் ேிற பசலவகள் ேறறிய 
விவரஙகலள வழஙகக்கூடும்.

நீஙகள் ஆேத்�ில் இருந�ொல், கொவல்துலறலய 000 எனற 
எண்ணில் அலழக்கவும்.

குடும்பே வன்மு்்
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ஒரு குழநல� இறக்க 
பநொிடும்பேொது

When a baby dies
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சிைசையஙகளில், குழநல� கருச்சில�வினொல் இறபேது, இறநப� 
ேிறபேது அல்ைது ேிறந�வு்டன இறநது விடுவது பேொனற ஒரு 
பசொகைொன  நிகழவில் கரபேம் முடியும்.

ெருசசி்தைவு
கருச்சில�வு எனேது தேொதுவொனது. உறு�ிபேடுத்�பேட்ட 
கரபேஙகளில் ஐநதுக்கு ஒனறு கருச்சில�வில் முடிகிறது. 
தேரும்ேொைொனலவ மு�ல் 14 வொரஙகளில் ந்டக்கிறது. ஆனொல் 20 
வொரஙகளுக்கு முநல�லய இழபபே கருச்சில�வு எனறு 
தசொல்ைபேடுகிறது.

தேரும்ேொைொன தேண்கள் ஆரம்ேக் கருச்சில�வினொல் த�ொ்டரந� 
துயரத்�ினொல் ேொ�ிக்கபே்டொவிட்டொலும், ைறற சிை தேண்கள் 
அல� ஒரு பேொிழபேொகப ேொரக்கிறொரகள். இ�ில் பைொசைொன 
ேிரச்சிலன எனனதவனறொல் இந�வலகயில் நீஙகள் ஒரு 
குழநல�லய இழக்கும்பேொது நீஙகள் எவவளவு தேொிய துக்கத்ல� 
அனுேவிக்கிறீரகள் எனேல� ைறறவரகள் எபபேொதும் புொிநது 
தகொள்ளமுடியொைல் பேொவது�ொன. உஙகள் குழநல� இறநது 
ேிறந�ொபைொ அல்ைது ேிறந�ேின இறந�ொபைொ, நீஙகள் 
ேொிவுணரலவ எ�ிரேொரக்கைொம் எனறொலும்,  முழுலையொக 
வளரொ� குழநல�க்கொகவும் நீஙகள்  உண்லையொன வருத்�த்�ில் 
இருக்கிறீரகள் எனேல�ப ேைரும் உணரைொட்டொரகள்.

கருச்சில�வுக்குப ேின ஏறேடும் குறற உணரவொனது உஙகள் 
துக்கபேடுவ�ின ஒரு ேகு�ியொகும், ைறறும் இந� உணரவு 
அசொ�ொரணைொனதும் அல்ை. நீஙகள் தசய்� (அல்ைது தசய்யொ�) 
சிை கொரணஙகளொல் கருச்சில�வு ஏறேட்டது எனறு நீஙகள் 
எண்ணைொம். நீஙகள் எல�க் க்டநது வநதுதகொண்டிருக்கிறீரகள் 
எனேல�ப புொிநதுதகொள்ளக்கூடிய யொொி்டைொவது பேசுவது 
உ�வியொக இருக்கும். இது கருச்சில�வொல் ேொ�ிக்கபேட்ட 
இனதனொரு தேண்ணொகபவொ, ஒரு ைருத்துவைலன சமூகப 
ேணியொளரொகபவொ, ஆபைொசகரொகபவொ,  
ைருத்துவரொகபவொஅல்ைது ைருத்துவச்சியொகபவொ இருக்கக்கூடும்.

தேண்கள் கருத்�ொித்து சுைொர 16 வொரஙகளிலிருநது �ொய்பேொல் 
சுரக்க ஆரம்ேிக்கும். கரபேகொைத்�ின இந� 
கொைக்கட்டத்�ிலிருநது குழநல� இழபபு பநரந�ொல், உஙகள் 
உ்டலில் வழக்கைொன ஹொரபைொன ைொறறஙகள் நல்டதேறறு, 
அ�னேின வரும் மு�ல் சிை நொடகளுக்குத் �ொய்பேொல் சுரபபு 
ஓரளவுக்கு அ�ிகொி்க்கும். உஙகளுக்கு ைொரேகஙகள் முழுலையொக 
நிலறந� உணரவுகள், பநொவு, ைறறும் �ொய்பேொல் கசியும் 
சொத்�ியம் பேொனறலவ இருக்கைொம். ைொரேகத்�ில் எந�வி�ைொன 
தூண்டு�ல்கலளயும் �விரக்க முயறசிக்கவும். ப�லவபேட்டொல், 
அதசௌகொியத்ல�க் குலறக்க, ேொலை தைனலையொக தவளிபயறறி 
வி்டவும். குளிர ஒத்�்டஙகள் இ�ைொக இருக்கைொம். ேொரசி்டைொல் 
பேொனற பநரடியொக வொஙகக்கூடிய வலி நிவொரணிகள் 
உ�விகரைொக இருக்கைொம். உஙகள் ைொரேகஙகள் விலரவில் 
சொியொகிவிடும்.

கருச்சில�வு ேறறிய பைை�ிக விவரஙகளுக்கு, 124-ஆம் 
ேக்கத்�ிலுள்ள “கரபேகொைத்�ில் ஏறேடும் சிக்கல்கள்”  எனற 
ேகு�ிலயப ேொரக்கவும்.

குழந்தை இ்நது பேி்த்தைல் மற்றும் புதைிதைாய்ப 
பேி்நதை குழந்தையின் மைணம்
குழநல� கருபலேயிபை இறநது, கருத்�ொித்� 20-ஆவது 
வொரத்துக்குப ேிறகு ேிறந�ொல், அது கருச்சில�வு எனேல� வி்ட 
இறநது ேிறத்�ல் எனக் கரு�பேடும்.

ஆஸ்�ிபரலியொவில் ேிறந� குழநல�களில், ஏறக்குலறய 
நூறறுக்கு ஒனறு இறநது ேிறக்கினறன அல்ைது ேிறந�ேின 
இறநது பேொகினறன. இது குலறந� ேிறபபு எல்ட உள்ள 
குழநல�க்பகொ அல்ைது வளரச்சிப ேிரச்சிலன உள்ள் 
குழநல�க்பகொ ந்டக்கும் வொய்பபுகள் அ�ிகம் உள்ளன.

உஙகள் குழநல�யின இறபபுக்கு கொரணம் எனனவொக 
இருந�ொலும், நீஙகளும், உஙகள்  வொழக்லகத்துலணயும் ேடும் 
துக்கம் ைி�ைிஞ்சிய�ொக இருக்ககக்கூடும். தேரும்ேொைொன 
ைருத்துவைலனகளில் இழபபுக்கு ஆளொன தேறபறொரகளுக்கு 
உ�வி புொிய சிறபபுப ேயிறசி தேறற ஊழியரகள் உண்டு. 
வழஙகபேடும் ஆபைொசலனயு்டன, நீஙகள் விரும்ேினொல், உஙகள் 
குழநல�யு்டன பநரம் தசைவழிக்கவும், அல�த் தூக்கி லவத்துக் 
தகொள்ளவும் உஙகளுக்கு வொய்பபு உண்டு. நீஙகள் வீடடுக்குச் 
தசனறு, ேின �ிரும்ேி வநது குழநல�யு்டன அ�ிக பநரம் தசைவி்ட 
முடியும். இது அவரகளுக்கு குழநல�யின ைரணத்�ின 
ய�ொரத்�த்ல�ப புொியலவக்கிற�ொகவும், அவரகளுல்டய 
துக்கத்ல� தவளிபேடுத்� இ்டைளிக்கிற�ொகவும் சிைர 
எண்ணுகிறொரகள். 

உஙகள் குழநல�யின நிலனவொக ஞொேகொரத்�ப தேொருடகலள 
லவத்�ிருக்க நீஙகள் விரும்ேைொம் – எடுத்துக்கொட்டொக  
புலகபே்டஙகள், பரொைக் கறலற அல்ைது லகபரலக அச்சு 
பேொனறலவ. உஙகள் குழநல�லயக் குளிபேொடடுவதும், பைலும் 
பசரந�ிருக்கும் �ருணஙகலளக் கொதணொளி (video) 
ே்டதைடுபேதும் சொத்�ியைொகும். அத்து்டன சிைருக்கு இலவ 
அவரகளது துக்கத்ல�ச் சைொளிக்கவும் உ�வுகிறது.

ஒரு குழநல�யின இழபேில் துக்கம் அனுசொிபேது எனேது ைிகவும் 
�னிபேட்ட விஷயம். அது ைனி�ருக்கு ைனி�ர, கைொசொரத்துக்கு 
கைொசொரம் பவறுேடுகிறது. உஙகள் ப�லவகளும், த�ொிவுகளும் 
ைொியொல�யு்டன ந்டத்�பே்டபவண்டும் எனேது முக்கியைொன 
விஷயம். நீஙகள் ேினேறறபே்ட பவண்டிய கைொசொர அல்ைது ை�ச் 
ச்டஙகுகள் இருந�ொல், ைருத்துவைலன ஊழியொி்டம் 
த�ொிவியுஙகள்.

“தரதேக்கொலவ இழந�து என 
வொழவில் ைிகவும் உணரச்சிைிகுந�, 
ைனல� தநொறுஙக லவத்�ிட்ட 
அனுேவைொகும். அவலள 
ஏந�ிக்தகொண்டு இறு�ிச்ச்டஙலக 
ந்டத்�ியது க்டலை முடிந� உணரலவ 
ஏறேடுத்�ியது.” ப்டவிட
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உஙகள் குழநல�யின ைரணத்துக்கு நீஙகபளொ அல்ைது 
ைறறவரகபளொ�ொன கொரணம் எனக் குறறம் சொட்டபேடுவல�க் 
பகடடு நீஙகளும், உஙகள் வொழக்லகத்துலணயும் 
பகொேபேடுவப�ொ அல்ைது ஆச்சொியபேடுவப�ொ சொ�ொரண 
விஷயம்�ொன. ைறற கரபேஙகளுக்கும் இப� ைொ�ிொி முடிவு 
ஏறேடடுவிடுபைொ எனறு நீஙகள் கவலைபே்டைொம். இவறலறப 
ேறறி ைருத்துவைலனயில் ைருத்துவர, ைருத்துவச்சி, 
துக்கத்துக்கொன ஆபைொசகர அல்ைது சமூகப ேணியொளொி்டம் 
பேசுவது உ�விகரைொக இருக்கும்.

நீஙகள் ைருத்துவைலனலய விடடுப பேொன ேிறகு, உஙகள் பு�ிய 
குழநல� இறநது ேிறந�ல� அல்ைது ேிறநது இறந�ல�த் 
த�ொ்டரநது வரும் வொரஙகளில் அல்ைது ைொ�ஙகளில் பைலும் 
பகள்விகள் உஙகளுக்கு இருக்கைொம். எந�வி� 
ேிரச்சிலனகலளயும் அல்ைது கவலைகலளயும் ேறறி, அது 
எவவளவு கொைத்துக்கு முனபு ந்டந�ிருந�ொலும், பேசுவ�றகு 
உஙகள் ைருத்துவைலனயில்  சமூகப ேணியொளர இருபேொர.

ஒரு குழநல� இறந�ொல், உஙகள் குழநல�யின இறபபுக்கு எனன 
கொரணம் எனேல�ப ேறறி முடிந� அளவுக்குத் �கவல்கலள 
ைருத்துவைலன உஙகளுக்குத் �ரும். இல�ப ேறறி பைலும் 
அறிநது தகொள்ள, நீஙகள் ஒரு ேிபர�ப ேொிபசொ�லனக்கு, 
கூடுைொனொல் உஙகள் ைீதும், உஙகள் குழநல� ைீதும் 
ேொிபசொ�லனகள் ந்டத்துவ�றகு, ஒபபு�ல் அளிக்க 
பவண்டுதைனக் பகடடுக் தகொள்ளபேடுவீரகள். இது ைிகவும் 
பவ�லனயொனது�ொன. நீஙகள் ேிபர�ப ேொிபசொ�லனக்கு 
ஒபபுக்தகொள்ளபவண்டும் எனற கட்டொயம் இல்லை. ஆனொல் 
இறபபுக்கொன கொரணத்ல�ப ேறறி அ�ிகம் த�ொிநது தகொள்வ�ொல், 
அல�பபேொனற ேிரச்சிலனகள் எ�ிரகொைத்�ில் கரபேத்�ில் 
ஏறே்டொைல் �டுக்கைொம் எனேல� நிலனவில் 
லவத்துக்தகொள்ளுஙகள். பைலும், ைருத்துவச்சி, ைருத்துவர, 
ைருத்துவைலன சமூகப ேணியொளர ைறறும் உஙகள் 
வொழக்லகத்துலண பேொனறவரகளு்டன பேசுவது இந� 
முடிவுகலள எடுக்க உ�வக்கூடும்.

கருச்சில�வு அல்ைது குழநல� இறநது ேிறத்�ல் மூைைொக ஒரு 
குழநல�லய நீஙகள் இழக்கும்பேொது, இப� பேொல் அனுேவம் 
உள்ள ைறற தேறபறொரகளு்டன பநரத்ல�ச் தசைவழித்�ொல் 
உ�விகரைொக இருக்கும் என நீஙகள் எண்ணைொம். உஙகளுக்கு 
அருகில் உள்ள ஆ�ரவுக் குழுலவக் கண்டுேிடிக்க ‘சிசு உ்டனடி 
ைரண பநொய்க்குறியம்’ (SIDS) ைறறும் ‘குழநல�கள் நியூ சவுத் 
பவல்ஸ்’  (Kids NSW) பேொனறவறலற 1800 651 186 (24 
ைணிபநர பசலவ) எனற எண்ணில் த�ொ்டரபு தகொள்ளுஙகள் 
அல்ைது www.sidsandkidsnsw.org எனற இலணய�ளத்துக்கு 
தசனறு ேொரலவயிடுஙகள்.

ஒரு குழந்தை இ்நதைபேி்கு மைபேியல் 
ஆ்�ாச்�ெள்
கருச்சில�வு அல்ைது உஙகள் குழநல�யின இறபலேத் 
த�ொ்டரநதுவரும் நொடகள், வொரஙகள் ைறறும் ைொ�ஙகளில் 
ஆபைொசகரகள், ைருத்துவரகள், ைருத்துவச்சிகள் ைறறும் சமூகப 
ேணியொளரகள் உஙகளுக்கு நிலறய ஆ�ரலவ வழஙகக்கூடும். 
எனன ந்டந�ப�ொ அல�பேறறிய உஙகள் உணரவுகலளச் 
சைொளிக்கவும் ைறறும் புொிநதுதகொள்ளவும் இந� ஆ�ரவு 
உஙகளுக்கு உ�விகரைொக இருக்கக்கூடும்.

இருபேினும், கொைம் தசல்ைச் தசல்ை, குறிபேொக இரண்டு அல்ைது 
அ�றகு பைறேட்ட கருச்சில�வு, குழநல� இறநது ேிறத்�ல் 
அல்ைது உஙகள் குழநல� ேிறந� உ்டபன இறத்�ல் பேொனற 
அனுேவஙகள் உஙகளுக்கு இருந�ொல், நீஙகள் ைரேியல் 
ஆபைொசலனலயக் கருத்�ில் தகொள்ளபவண்டும். பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு உஙகள் ைருத்துவர அல்ைது ைருத்துவச்சியு்டன 
பேசுஙகள் அல்ைது ைரேியல் கல்வி லையத்ல� (02) 9462 9599 
எனற எண்ணில் த�ொ்டரபு தகொள்ளுஙகள். 

கரபேகொைத்�ில், ேிரசவத்�ில், ைழலைபேருவத்�ில் 
ைறறும் 6 வயது வலரயிைொன குழநல�பேருவத்�ில் 
குழநல�லய இழந� தேறபறொரகளுக்கும், 
குடும்ேஙகளுக்கும் ‘சிசு உ்டனடி ைரண பநொய்க்குறியம்’ 
(SIDS) ைறறும் ‘குழநல�கள் நியூ சவுத் பவல்ஸ்’  (Kids 
NSW) ஆ�ரவு �ருகினறன. உஙகளுக்கு கருச்சில�வு, 
கருபலேக்கு தவளிபய கரபேம், கருக்கலைபபு, குழநல� 
இறநது ேிறத்�ல் அல்ைது பவறு ஏ�ொவது 
கொரணஙகளினொல் சிசு அல்ைது குழநல�யின ைரணம் 
பேொனறவறலற நீஙகள் அனுேவித்�ிருந�ொல் �கவல்கள், 
ஆ�ரவு ைறறும் ஆபைொசலனக்கு நீஙகள் 24 ைணி பநரமும் 
‘இழபபுத் த�ொலைபேசி இலணபலே’ (Bereavement 
Line) 1800 651 186 எனற எண்ணில் த�ொ்டரபு 
தகொள்ளைொம்.

❖

ெர்பபேம் மற்றும் ‘சிசு இழபபு நி்�வு 
நாள்’

ஒவதவொரு ஆண்டும் 15 அக்ப்டொேர அனறு, 
ஆஸ்�ிபரலியொவிலுள்ள தேறபறொரகள் ைறறும் 
குடும்ேஙகள் கருச்சில�வு, குழநல� இறநது ேிறத்�ல் 
அல்ைது ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய கொரணஙகள் 
பேொனறலவகளொல் இறநதுபேொன அவரகளுல்டய 
குழநல�கலள தகௌரவிக்கிறொரகள். பைை�ிக 
விவரஙகளுக்கு http://15october.com.au எனற 
இலணய�ளத்துக்குச் தசனறு ேொருஙகள்.

“தரதேக்கொவின கண்கள் �ிறபேல�ப 
ேொரக்கமுடியவில்லை எனேது�ொன 
எனனுல்டய ைிகபதேொிய துக்கைொய் 
இருந�து. அத்து்டன அவளுல்டய லக 
ைறறும் கொல்�்டஙகலள லவத்து நொஙகள் 
தசய்� வொரபபு அச்சுக்கள் இந� 
உைகத்�ின எந� ேணத்ல�யும்வி்ட 
ைிகவும் விலைை�ிபேறறது. நொன 
ைறுேடியும் கரபேைொனபேொது, நொன 
இந� புது குழநல�லயயும் 
இழநதுவிடுபவபனொ எனற என 
முழுலையொன ேயத்ல� உண்லையிபை 
புொிநதுதகொண்்ட ஒருவலரக் 
கண்டுேிடிக்கும்வலர நொன 
ைருத்துவரகலள ைொறறிக் தகொண்ப்ட 
இருநப�ன.” லினடி
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கரபேம், ேிரசவம், 
குழநல�கள் ைறறும் 
தேறபறொரேருவம் 
இவறலறபேறறி 
பைலும் த�ொிநது 
தகொள்ளல்

Learning more about pregnancy, 
birth, babies and parenthood
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தேறபறொரகளுக்குத் �கவல்கள், ஆபைொசலன ைறறும் ஆ�ரவு 
பேொனறவறலற வழஙகும் நிறுவனஙகளின சிை 
இலணய�ளஙகலளயும் ைறறும் த�ொ்டரபு விவரஙகலளப ேினவரும் 
ேக்கஙகள் ேடடியலிடுகினறன.

நீஙகள் இதுவலர ேடித்� விஷயஙகலளப ேறறி பைலும் த�ொிநது 
தகொள்ள நிலறய இ்டஙகள் உள்ளன. ஆனொல் நீஙகள் இந�த் 
�கவல்கலள எவவொறு நம்ேமுடியும்? நீஙகள் ேடிக்கக்கூடிய 
�கவல்கலள எவவளவு தூரம் நம்ேைொம் எனேல�த் �ீரைொனிக்க 
இப�ொ ஒரு சொிேொரக்கும் ேடடியல் உள்ளது. எல�யும் 
ேடிக்கும்பேொது, இந�ப புத்�கத்ல�யும் கூ்டத்�ொன, இந�க் 
பகள்விகலளப ேறறி எண்ணிபேொருஙகள்.

1. இநதைத் தைெவல்ெளின் ்நாக்ெம் கதைளிவாெ உள்ளதைா? இந�த் 
�கவல் உஙகளுக்கு ஏன தகொடுக்கபேடடுள்ளது? இது ஒரு 
தேொருலளப ேறறி உஙகளுக்குத் த�ொிவிக்கவொ அல்ைது இது 
ஏ�ொவது ஒனலறத் ப�ரநத�டுபே�றகொக உஙகலளச் சம்ை�ிக்க 
லவக்க அல்ைது ஒரு �யொொிபலே வொஙகலவக்க முயறசி 
தசய்கிற�ொ?

2. இநதைத் தைெவல்ெள் எஙெிருநது வருெின்்�?  யொர இல� 
எழு�ியது எனறு உஙகளொல் தசொல்ைமுடியுைொ? அவரகளி்டம் 
எனன �கு�ிகள் அல்ைது அனுேவம் இருக்கிறது? 
அறிவியல்பூரவைொக இது பசொ�லன தசய்யபேட்ட�ொ? இது ேை 
நிபுணரகளி்டைிருநது தேறபேட்ட�ொ அல்ைது ஒரு நேொி்டைிருநது 
ைடடுைொ?

3. இநதைத் தைெவல்ெள் சாிசமநி்�யிலுள்ளதைா மற்றும் 
போைபேடசமின்்ி இருக்ெி்தைா? இது உஙகளுக்கு எல்ைொவி� 
த�ொிவுகலளயும் தகொடுக்கினற�ொ அல்ைது ஒரு குறிபேிட்ட 
பநொக்கில் தசல்ை உஙகளுக்கு அழுத்�ம் தகொடுக்கிற�ொ? இது 
ேை ஆ�ொரஙகளிலிருநது பசகொிக்கபேடடு வநதுள்ள�ொ?

4. இது உஙெளுக்குப கபோருத்தைமா�தைா? இந�த் �கவல் உஙகள் 
சூழநிலைக்குப தேொருந�க்கூடிய�ொ?

5. இது இன்்்ய ்தைதைி வ்ைக்கும் புதைிபபேிக்ெபபேடடதைா? இது 
எபபேொது மு�லில் தவளியி்டபேட்டது எனறு உஙகளொல் 
தசொல்ைமுடியுைொ? அ�னேிறகு இது பு�ிபேிக்கபேடடுள்ள�ொ? 
இது ைறற �கவல் ஆ�ொரஙகள் த�ொிவிபேல� 
ஏறறுக்தகொள்கிற�ொ?

6. ஒரு பேிைசசி்�க்கு அ்�த்து பேதைில்ெளும் நிபுணர்ெளிடத்தைில் 
இல்�ாதைிருநதைால் இது அ்தை உஙெளுக்குத் கதைாிவிக்குமா? 
அலனத்துக் பகள்விகளுக்கும் ே�ில் த�ொியவில்லை அல்ைது 
அந� விஷயம் இனனும் முடிவொகவில்லை எனேல� இது 
ஒபபுக்தகொள்கிற�ொ?

7. நீஙெள் கூடுதை�ாெ மற்் இடஙெளில் இருநது 
கதைாிநதுகொள்ள இது உஙெளுக்கு ஊக்ெம் அளிக்ெ்தைா? 
�லைபலேப ேறறிய பைை�ிக விவரஙகளுக்கு இது ைறற 
புத்�கஙகள், இலணய�ளஙகள் அல்ைது நிறுவனஙகலள 
உஙகளுக்குப ேொிநதுலரக்கிற�ொ?

8. உஙெள் கசாநதை விருபபேஙெ்ளத் ்தைர்வு கசய்ய இது 
ஊக்குவிக்ெி்தைா? இது எல�யொவது தசய்வ�றகு உஙகளுக்கு 
அழுத்�ம் தகொடுக்கிற�ொ அல்ைது ஒரு ேிரச்சிலனயில் 
உஙகளுல்டய தசொந� முடிலவ எடுக்க, அது எந�த் ப�ரவொக 
இருந�ொலும், உஙகளுக்கு உ�வி புொிகிற�ொ? 
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மது, பு்ெயி்� மற்றும் 
்போ்தை மருநதுெள்

Alcohol and  
Drug Information Service 
http://yourroom.com.au 
(02) 9361 8000 or 1800 422 599

Australian Drug Foundation
www.stvincents.com.au 
www.adf.org.au 
(03) 9611 6100

MotherSafe
www.mothersafe.org.au 
(02) 9382 6539 or  
1800 647 848

The Quitline 
www.icanquit.com.au 
13 78 48 (13 QUIT)

உணவுக் ெடடுபபோடு மற்றும் 
ெர்பபேம்

Food Standards Australia New 
Zealand 
www.foodstandards.gov.au 
(02) 6271 2222

Nutrition Australia 
www.nutritionaustralia.org 
(02) 4257 9011

NSW Food Authority
www.foodauthority.nsw.gov.au  
1300 552 406

குடும்பே வன்மு்் மற்றும் 
தைாக்குதைல்

Domestic Violence Line
www.domesticviolence.nsw.gov.au 
1800 656 463  
TTY 1800 671 442

NSW Rape Crisis Centre
www.nswrapecrisis.com.au  
1800 424 017

துக்ெம் மற்றும் இழபபு

SIDS and Kids NSW
www.sidsandkidsnsw.org
(02) 8585 8700 or 
1800 651 186

சுொதைாைம் மற்றும் போதுொபபு

The Children’s Hospital at 
Westmead
www.chw.edu.au/parents/factsheets 

Roads and Maritime Services
http://roadsafety.transport.nsw.gov.
au/stayingsafe/children/
childcarseats/index.html
13 22 13

Women’s Health Centres
www.whnsw.asn.au
(02) 9560 0866

்நாய்த்கதைாற்று, மைபேணு 
நி்�்மெள் மற்றும் பேி் 
சுொதைாை நி்�்மெள்

ACON (AIDS Council of NSW)
www.acon.org.au 
(02) 9206 2000

Australian Action on  
Pre-eclampsia
www.aapec.org.au 
(03) 9330 0441

Centre for Genetics Education
www.genetics.edu.au 
(02) 9462 9599

Cystic Fibrosis (NSW)
www.cysticfibrosis.org.au/nsw 
(02) 9878 2075 or
1800 650614

Australian Diabetes Council
www.australiandiabetescouncil.com
1300 342 238 (1300 DIABETES)

Down Syndrome NSW
www.downsyndromensw.org.au  
(02) 9841 4444

Hepatitis NSW
www.hep.org.au 
(02) 9332 1599 or  
1800 803 990

Pre-eclampsia Foundation
www.preeclampsia.org

Thalassaemia Society of NSW
www.thalnsw.org.au
(02) 9550 4844

Australian Government
www.australia.gov.au

The Cochrane Collaboration 
Consumer Network
www.cochrane.org

healthdirect Australia
www.healthdirect.org.au

ெர்பபேம், பேிைசவம் மற்றும் குழந்தைெள்  பேற்்ிய தைெவல்ெள்

ஆ்ைாக்ெியமா� ெர்பபேத்துக்ொ� ஆதைாைஙெள் மற்றும் ்ச்வெள்

NSW Health
www.health.nsw.gov.au/pubs 
(02) 9391 9000

Victorian Government
www.betterhealth.vic.gov.au 

Women’s Health Victoria
http://whv.org.au 
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பேிைசவ ்வதை்� மற்றும் 
பேிைசவம்

Homebirth Access Sydney  
www.homebirthsydney.org.au
(02) 9501 0863

Homebirth Australia
www.homebirthaustralia.org 
0423 349 464

Australian Society of 
Independent Midwives
www.australiansocietyof 
independentmidwives.com

பேண விஷயஙெள்

Centrelink Families and  
Parents Line
www.humanservices.gov.au
136 150

Centrelink Multilingual Service
131 202

பேன்ெருத்தைாிபபு

Multiple Birth Association of 
Australia
www.amba.org.au 
1300 886 499

கபேற்்்ார்பேருவம் மற்றும் 
உஙெள் குழந்தை்யப 
பேைாமாித்தைல்

Families NSW
www.families.nsw.gov.au
1800 789 123

Australian Breastfeeding 
Association
www.breastfeeding.asn.au 
1800 686 268 (1800 mum2mum)

Family Planning NSW Healthline 
www.fpnsw.org.au 
1300 658 886

Infant Massage Information 
Service
www.babymassage.net.au 
1300 558 608

Immunise Australia Program
www.immunise.health.gov.au 
1800 671 811

Karitane Careline
www.karitane.com.au 
1300 227 464 (1300 CARING)

NSW Health Immunisation 
website
http://www.health.nsw.gov.au/
immunisation/pages/default.aspx

Australian Scholarships Group 
Resources for Parents
www.asg.com.au/resources

Lactation Consultants of Australia 
and New Zealand
www.lcanz.org
(02) 9431 8621

Parent line
1300 1300 52

Raising Children Network
http://raisingchildren.net.au

Relationships Australia
www.relationships.org.au
1300 364 277

Tresillian Parent’s Helpline
www.tresillian.net
(02) 9787 0855 or 1800 637 357

பேிைசவத்துக்குப பேிந்தைய ம� 
அழுத்தைம்

Beyond Blue 
www.beyondblue.org.au
1300 224 636

Depression After Delivery
www.depressionafterdelivery.com

‘ஆஸ்தைி்ைலிய 
உற்பேத்தைிபகபோருள் போதுொபபு 
அ்மபபு’

Australian Competition and 
Consumer Commission
Keeping baby safe – a guide to infant 
and nursery products
www.productsafety.gov.au

வி்ளயாடடு மற்றும் 
உடற்பேயிற்சி

Australian Sports Commission
www.ausport.gov.au 
(02) 6214 1111

Australian Physiotherapy 
Association (NSW Branch)
www.physiotherapy.asn.au 
1300 306 622

NSW Department of Sport and 
Recreation
www.dsr.nsw.gov.au
13 13 02

Sports Medicine Australia
http://sma.org.au
(02) 8116 9815  

்வ்� மற்றும் ெர்பபேம்

WorkCover Authority of NSW
www.workcover.nsw.gov.au
13 10 50
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நீஙகள் உஙகள் ைகபபேறு ேரொைொிபேின �ரத்ல�ப ேறறி 
கருத்துலரக்க விரும்ேினொல், அந� பசலவலய வழஙகிய 
நிறுவனத்து்டன பேசபவொ அல்ைது எழு�பவொ தசய்யைொம் 
எனேல�க் கருத்�ில் தகொள்ளவும். உஙகளுக்கு கவலைபயொ 
அல்ைது புகொபரொ இருந�ொல், அல�ச் தசய்வது அவசியைொகும். 
ஏதனனறொல் அது முனபனறறம் ப�லவபேடும் ேகு�ிகலளக் 
கொடடுகிறது. 

உஙகளுக்கு வழஙகபேட்ட சிகிச்லச அல்ைது சுகொ�ொரப 
ேரொைொிபேில் கவலை ஏதும் இருபேின, நீஙகள் சுொதைாைப 
பேைாமாிபபு மு்்யீடடு ஆ்ணயத்்தையும்  (Health Care 
Complaints Commission) த�ொ்டரபு தகொள்ளைொம்:

த�ொலைபேசி: 1800 043 159 (கட்டணம் இல்லை) அல்ைது 
(02) 9219 7444

த�ொலைத் 
�ட்டச்சு (TTY): 

(02) 9219 7555

த�ொலைநகல்: (02) 9281 4585

ைினனஞ்சல்: hccc@hccc.nsw.gov.au

இலணய�ளம்: www.hccc.nsw.gov.au

உஙெள் ெருத்து்ைெள் 
முக்ெியத்துவம் வாய்நதை்வ
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A
வயிறறு வலி, 24, 45, 125, 126
–  வட்டத் �லசநொர வலி, 44
துஷேிரபயொகம், 5, 143, 147
விைொனப ேயணம், 58
ைது, vi, 17, 99, 113
ேனிக்கு்டப ேொிபசொ�லன, 115, 118
ேனிக்கு்ட நீர, viii 73, 74, 78, 118
ேனிக்கு்டப லே, viii, 50, 73
ேனிக்கு்டம் உல்டத்�ல், viii, 78
தை�ொம்ஃேி்டைினஸ், 18
இரத்�ச் பசொலக, viii, 3, 27, 117, 123
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய
–  ேரொைொிபபு, 1-10, 50, 55, 127, 132
–  கல்வி, 57
எ�ிரபபுச் சக்�ி D, 3
ைன அழுத்� நிவொரணிகள், 138
அபகர ை�ிபபீடு, 84
வொசலன �ிரவிய சிகிச்லசமுலற, 13, 58, 

74
மூச்சிலரபபு, 12, 15, 127
ைிலகயொக்கு�ல், viii, 79

B
குழநல� உல�பபுகள், 56, 145
குழநல� அலசவு, 55, 56, 63-64
முதுகு ேரொைொிபபு, 12, 25, 38-40, 42, 57, 

69, 95
முதுகுவலி, 39-40, 72, 44, 40, 58, 62, 72, 

75, 130
தேனப்ொல்டயொத்ேினஸ், 18
ேிறபபு
– லையஙகள், 7, 8, 65
– �ிட்டம், viii, 59-60, 73
– நிலைகள், 69, 80
இரத்�பபேொக்கு
– குழநல�, 85, 91, 108
– ேிறபபுறுபபு, 18, 45, 83, 84, 87, 107, 

109, 121, 125, 126, 130
இரத்�ப ேொிபசொ�லனகள், 3, 63, 88, 89, 

115
நீைப புத்�கம், 89, 90
உ்டல் எல்ட குறியீடத்டண், 34
உஙகள் குழநல�யு்டன ேிலணபபு, 83, 

84, 94, 137, 145
புடடிபேொல் ஊடடு�ல், 102, 103
கச்லச, 52, 87, 108
�ொய்பேொலூட்டல், 77, 83, 84, 87,  

93-103, 110, 137, 154
�ொய்பேொல் வடித்�ல், 99, 101, 102
ைொரேகஙகள்
– தைனலைத் �னலை, 52, 87, 101, 149
– ேொல் கடடு�ல், 87
– ேொல் கசிவு, 63, 149
கீழவொகு நிலை, viii, 64

C
சிபசொியன அறுலவச் சிகிச்லச, viii, 60, 

82- 83, 87, 123, 126
கஃலேன, 19, 47
கொல்சியம், 30, 31, 33, 45
கஞ்சொ, 17, 18
ைொத்�ிலரக் குபேி, 65, 66, 89

பேறுகொை ைருத்துவப ேணி, 8
ேொிபசொல�னகள் Check-ups
– குழநல�க்கொன, 88-92, 108, 111
சினனம்லை, vi, 20, 21, 26
கிளொைிடியொ, 24-25
தவளிச் சிலனக்கருச் சவவுப 

ேொிபசொ�லன, 115, 118
ைரேணு நிலைகள், 115-119, 121
விருத்�பச�னம், 91
பகொதகய்ன, 17, 18
ேிறவியிபைபய ல�ரொய்டு சுரபேிக் 

குலறேொடு, 88
ைைச்சிக்கல், 41, 45, 47, 107
உ்டல் உேொல� உணரலவக் 

கடடுபேடுத்�ல், 42
கருத்�ல்ட, 109, 110
கருபலே சுருஙகு�ல், viii, 69, 71-75,  

78-80, 125, 129
�லசபேிடிபபுகள், 45, 72, 87
ஆவல்கள், 45
ஸிஸ்டிக் ஃலேபபரொஸிஸ், vi, 88, 117, 

153
சிறுநீரபலே அழறசி, 45
லசப்டொதைகொபைொ லவரஸ் (CMV),  

22-23, 26

D
ைன அழுத்�ம், vi, 5, 12, 14, 52, 111, 127, 

138-142, 154
நீொிழிவு, viii, 63, 78, 94, 117, 121, 126-7, 

132, 153
உணவு
– ைீன, 30
– ஊட்டச்சத்து, 28-36, 153
– சிறறுண்டிகள், 33
– லசவம், 33
உ்டல் ஊனம், 21, 62, 132
குடும்ே வனமுலற, 5, 147, 153
ைருநதுகள்
– கரபே கொைத்�ினபேொது, vi, 12-13,  

17-19, 27
– ேிரசவத்�ில், 77
– �ொய்பேொல் தகொடுக்கும்பேொது, 27, 99
– குழநல�யு்டன ேடுக்லகலயப ேகிரநது 

தகொள்ளும்பேொது, 113

E
ஆரம்ேக் குழநல�பேருவ சகொ�ொரச் 

பசலவ, 90, 92, 111, 135
ஆபரொக்கியைொன உணவு உண்ணு�ல், 

28-36
ேரவசம், 17, 18
கருபலேக்கு தவளிபய கரபேம் �ொித்�ல், 

viii, 45, 126
கரு, viii, 50
எேிடியூரல், viii, 60, 77, 81, 82, 130
வலிபபு பநொய், 32, 127
தேண்குறியில் தவடடு ஏறேடுத்�ல், viii, 

63, 81, 82
உ்டறேயிறசி, 12, 28, 37-42, 44, 45, 48,
57, 62, 83, 87, 105, 110, 121, 126, 154
உத்ப�ச ேிறந� ப��ி (EDB), viii, 51, 53, 

63

F
கரபேகொை உணரவுகள், 4, 51, 87,  

136-143
கரபே சிசு கண்கொணிபபு, 63, 79, 123
ஃபேொபைட (ஃபேொலிக் அைிைம்), viii, 31, 

32
�விரக்கபே்டபவண்டிய உணவு, 29, 31, 

35, 36
உணவு ேொதுகொபபு, 35, 1
02
ஆயு�ப ேிரசவம், viii, 77, 82, 130
குழநல� உணவு ஊடடு�ல் (ைொவுபேொல் 

ஊட்டல்), 102-103

G
பகைக்ப்டொசீைியொ, 88
வொயு, 77
ேிறபபுறுபபு அழறசி, 24-25
ேிறபபுறுபபு தகொபபுளஙகள், 24-25
ைரேியல் ஆபைொசலனகள், vi, 114-119, 

150
ைரேியல் ஆபைொசகர, viii
தெரைன �ட்டம்லை, 3, 20-21
கரபேகொை நீொிழிவு பநொய், 63, 121,  

126-127
பைகதவடல்ட ேொலியல் பநொய், 24-25
குழநல� வளரச்சி, 50, 55, 62
ஈறுகளில் இரத்�க்கசிவு, vi, 44

H
இரத்�ப பேொக்கு, ix, 126,130
மூைம், 47, 107
வீடடில் ஏறேடும் அேொயஙகள், 26-27
�லைவலிகள், 20, 22, 46, 64
கொது ேொிபசொ�லனகள், 89
தநஞ்சு எொிச்சல் Heartburn, 46, 47, 62
ஹிேொல்டடிஸ்-ேி, 3, 17, 20-21, 84, 97
– குழநல�க்கொன �டுபபூசி, 64, 84-85
ஹிேொல்டடிஸ்-சி, 3, 17, 22, 23, 79, 97, 

153
மூலிலக ப�நீர, 14
மூலிலக லவத்�ியஙகள், 12, 13-14
உயர இரத்� அழுத்�ம், vi, viii, 34, 46, 78, 

121, 127, 132
எச்.ஐ.வி., 3, 22, 23, 79, 84, 97
வீடடுப ேிரசவம், 7, 9, 10, 66, 154
வீடடுப ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய 

ேரொைொிபபு, 10, 88
ைருத்துவைலனப ேிரசவம், 8
ைருத்துவைலன
– எனன எடுத்துச் தசல்ைபவண்டும், 65
– எபபேொது பேொகபவண்டும், 74

I
ேிரசவ வலிலயத் தூண்டு�ல், 78-79
பநொய்த் த�ொறறுகள், 3-4, 19-25, 26, 36, 

153
குழநல�க்கொன �டுபபூசிகள், 64, 84, 85, 

89
இரும்புச்சத்து, 3, 30, 33
அொிபபு, 46

கு்ியீடகடண்
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J
ைஞ்சள் கொைொலை, ix, 20, 90, 132

L
ேிரசவம்
– சிக்கல்கள், 128-130,131-133
– மு�ல் நிலை, 71-79
– ைொறறம், 80
– இரண்்டொம் நிலை, 81-83
– மூனறொம் நிலை, 83
– ேிரசவத்�ின பேொது உ�வு�ல், 74-75
– வலி நிவொரணி, 76-77
– நிலைகள், 69, 72, 74-75, 80
– ஆ�ரவு, 60, 73
லிஸ்்டொியொ, 36

M
ைொரேக அழறசி, ix, 98, 101-102
ைருத்துவத் �லையீடு, 60, 78-79
தைத்�ப்டொன, 17, 18, 99
ைருத்துவச்சி, ix, 7-10, 154
கருச்சில�வு, ix, 125, 148-50
ேிரசவத்�ினபேொது குழநல�லயக் 

கண்கொணித்�ல், 79
ைனநிலைகள், 51
ைசக்லக, 46-47, 51
குழநல�யின அலசவுகள், 56, 64
ஒனறுக்கு பைறேட்ட கரபேம், 56, 122-3, 

154

N
நொஃப�லின, 27
ேச்சிளஙகுழநல� இறபபு, 148-150
ேச்சிளங குழநல�கள், 90-91, 106
ேச்சிளங குழநல�க்கொன 

ேொிபசொ�லனகள், 64, 88-89
லநடரஸ் ஆக்ல்டு, 77
மூக்கில் இரத்� ஒழுக்கு, 47

O
ைகபபேறு ைருத்துவர, ix, 2, 9, 10
௯டு�ல் எல்ட அல்ைது உ்டல் ேருைன, vi, 

32, 34, 94
ஆக்ஸிப்டொசின, 79, 83, 129, 130

P
வலி
– வயிறு, 44, 45, 125, 126
– ேிரசவத்�ில், 72-77
ஆவண பவலை, 91-92
தேறபறொர ேணி Parenthood
– மு�ல் வொரஙகள், 59, 104-113, 143, 

144-147
ேரபவொ லவரஸ்
அடிவயிறறின கீழபேகு�ி,  ix, 41-42, 45
ேிறபபுறுபலேச் சுறறிய ேகு�ியில் 

நீவிவிடு�ல், 63
தேத்�டின, 18

தசல்ைப ேிரொணிகள், 23, 26
ஃேிலனல்கீப்டொநூொியொ, 88
நஞ்சுக்தகொடி (ேிறபபுக்குப ேிநல�யது), 

viii, ix, 50, 83, 126, 130
ேிரசவ நிலைகள், 69, 74-76, 80
ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய
– கைலவயொன உணரவுகள், 87, 137, 

141, 146
– ைன அழுத்�ம், 139-142, 154                          

The right word?
ேிரசவத்துக்குப ேிநல�ய 

உ்டறேயிறசிகள், 37-42
முன சூல்வலிபபு, ix, 127, 153
கரபேம்
– சிக்கல்கள், 124-127
– கொை அளவு, 51
– உணரவுகள், 4, 51, 136-138, 157
– வய�ொன தேண்களின, 120-121
– �ிட்டைி்டல், vi
ேிரசவத்துக்கு முநல�ய ேொிபசொ�லன, 

114-119
குலறபேிரசவக் குழநல�, ix, 131-133
புபரொஸ்்டொகிளொனடின, 78

R
ரொஸ்தேரொி இலைத் ப�நீர, 14
�ளரநிலை,  46, 47, 57, 67-69
ேிறபலேப ே�ிவு தசய்�ல், 92
கரபேகொைத்�ில் உறவுகள், 144-147
ொீ்ஸ் (Rh) கொரணி, 3
ைணல்வொொி பநொய், vi, 3, 20-21, 88

S
ேொதுகொபேொன தூக்கம், 112-113
உைிழநீர, 47
இருக்லகப ேடல்ட, 58
உ்டலுறவு, 52, 107, 108, 146
ேொலியல் வனமுலற, 5, 143
ேொல்விலன பநொய்த் த�ொறறுகள்
(STIs), 3-4, 19-25
ேகிரந� ேரொைொிபபு, 8
கொடசி, ix, 71, 73
அொிவொள் உயிரணு பநொய், 117
புலகேிடித்�ல்,  15-16, 113
சிறபபுத் ப�லவகளுள்ள குழநல�கள், 

134-135
குழநல� இறநது ேிறத்�ல், ix, 148-150
ல�யல்கள், 81, 87, 107
ஸ்டதரப-ேி, 22-23, 63
அடிவயிறறுக் பகொடுகள், 47, 63
�ிடீர சிசு ைரண பநொய்க்குறி
(SIDS), 112-113, 150, 153
பைகபநொய், 24-25

T
பேறுகொை ைருத்துவபேணிக் குழு, 8
ேறகள், vi, 31, 44
�ொைசீைியொ, vi, 117, 153
பசொரவு, 51, 52, 62, 102, 105, 137
ப்டொக்ப்ொபளொஸ்பைொசிஸ், 22-23, 26
இரடல்டயரகள், 45, 56, 122-123

U
அல்டரொசவுண்டு, ix, 53, 115, 118-119
த�ொபபுள் தகொடி, ix, 3, 50, 84
– தகொடி ேரொைொிபபு, 91
தேொது சுகொ�ொர வீடடு வருலக, 111
சிறுநீரபபேொக்கு வீ�ம்,  45
சிறுநீரக்குழொய் பநொய்த்த�ொறறு 

(சிறுநீரபலே அழறசி), 45

V
தவறறி்டக் கிண்ணப ேிொித்த�டுபபு 

(ventouse), ix, 82
பயொனிக் கசிவு, 24, 48, 64, 125
– பு�ி�ொகப ேிறந� தேண் 

குழநல�களுல்டய, 91
சுருள்சிலர இரத்� நொளஙகள், 25, 47, 48 

12
லவட்டைின-பக, 9, 64, 84, 85
லவட்டைினகள் ைறறும் �ொது உபபுக்கள், 

31

W
எல்ட அ�ிகொிபபு, 34, 123
பவலை
– ைறறும் கரபேம், 25, 154
– ேொதுகொபபு, vi, 25
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ேி

சு
ேி

சு
பே

ொன
 

கரு
பபு

/ே
ச்ல

ச 
ை

ை
ம்

.

48
-7

2 
ை

ண
ி 

பந
ரங

கள்

கூ
டு

�ை
ொன

 
உ

று
�ி

ய
ொகு

�ல்
 ை

ற
று

ம்
 

ேொ
ல்

 சு
ரந

து
 

நி
ரம்

ேி
ய

ிரு
த்�

ல்
.

கு
ல

ற
ந�

 ே
ட

சம்
 6

-8
, அ

�ற
கு

 
பை

லு
ம்

 இ
ரு

க்க
ை

ொம்
.

சப
புவ

ல
�/

வ
ிழு

ங
கு

வ
ல

�க்
 

பக
ட

கை
ொம்

.

ஒ
வ

த
வ

ொரு
மு

ல
ற

 
ேொ

லூ
ட

டு
ம்

பே
ொது

ம்
, 

ஒ
வ

த
வ

ொரு
 ே

க்க
த்து

 
ை

ொர
ேக

ங
கல

ள
ப 

ேய
ன

ேடு
த்து

ங
கள்

. ஒ
வ

த
வ

ொரு
 

ேொ
லூ

ட
்ட

லி
ன

பே
ொது

ம்
 

த
வ

வ
பவ

று
 ை

ொர
ேக

ங
கல

ள
ப 

ேய
ன

ேடு
த்�

த் 
த

�ொ
்ட

ங
கு

ங
கள்

.

கு
ல

ற
ந�

து
 2

-3
 ஈ

ரை
ொன

 
இ

ல
்ட

த்து
ண

ிக
ள்

.

நீ
ங

கள்
 ‘யூ

பர
ட

ஸ்
’ 

உ
பல

ேப
 ே

ொர
க்க

ை
ொம்

 
– 

இ
ள

ஞ்
சி

வ
பபு

/ஆ
ரஞ்

சு
 

கல
ற

 இ
ல

்ட
த்து

ண
ி ப

ை
ல்

 
இ

ரு
க்கு

ம்
.

த
ை

ன
ல

ை
ய

ொன
, 

ேச்
ல

ச/
ேழு

பபு
 

நி
ற

ம்
.

72
 ை

ண
ி 

பந
ரங

களு
க்கு

 
பை

ல்

சி
ை

 கு
ழ

நல
�க

ள்
 

த
�ொ

்ட
ரந

து
 வ

ிழ
ித்

�ி
ரு

நது
 

அ
டி

க்க
டி

 ே
ொல்

 கு
டி

க்கு
ம்

.

சி
ை

 ே
ொல்

 கு
டி

க்கு
ம்

 
�ரு

ண
ங

களு
க்கு

 
இ

ல
்ட

ய
ில்

 ந
ீண்

்ட
 

பந
ரத்

து
க்கு

த் 
தூ

ங
கத்

 
த

�ொ
்ட

ங
கு

ம்
.

த
ேொ

து
வ

ொக
 

நி
ரம்

ேி
ய

ிரு
த்�

ல்
 ை

ற
று

ம்
 

உ
று

�ி
ய

ொய
ிரு

த்�
ல்

.

உ
ங

கள்
 ை

ொர
ேக

ங
கள்

 
ேொ

லூ
ட

டு
ம்

 
�ரு

ண
ங

களு
க்கு

 
இ

ல
்ட

ய
ில்

 க
சி

ய
ை

ொம்
.

த
வ

ண்
ல

ை
ய

ொன
 ந

ிற
த்�

ில்
, 

அ
�ி

கொ
ித்

� 
அ

ள
வு

.

ேொ
ல்

 
“சு

ரந
து

த
கொ

ண்
டி

ரு
க்க

ிற
து

”.

கு
ல

ற
ந�

து
 3

-4
 த

வ
ள

ிற
ிய

 
அ

ல்
ை

து
 ந

ிற
ை

ற
ற

 ஈ
ரை

ொன
 

இ
ல

்ட
த்து

ண
ிக

ள்
.

த
ை

ன
ல

ை
ய

ொன
 

அ
ல்

ை
து

 
ஒ

ழு
க்க

ிய
, ே

ழு
பபு

/
ை

ஞ்
சள்

 ந
ிற

ம்
.

5-
6 

நொ
ட

கள்

இ
ரவ

ில்
 அ

டி
க்க

டி
 வ

ி்ட
ொது

 
ேொ

ல்
 கு

டி
க்க

ை
ொம்

 
அ

த்து
்ட

ன
 ே

கலி
ல்

 அ
�ி

கம்
 

தூ
ங

கை
ொம்

.

நி
ரம்

ேி
, ே

ொலூ
ட

்ட
லி

ன
ொல்

 
த

ை
ன

ல
ை

ய
ொ�

ல்
.

த
ேொ

து
வ

ொக
க் 

கச
ி�

ல்
.

கு
ல

ற
ந�

ேட
சம்

 6
-8

. ஒ
ரு

 
ேக்

கத்
து

 ை
ொர

ல
ேச்

 
த

சௌ
கொ

ிய
ை

ொக
 

இ
ரு

க்கு
ம்

வ
ல

ரப
 ே

ொலூ
ட

்ட
ப 

ேய
ன

ேடு
த்�

ிவ
ிட

டு
, அ

�ன
ேி

ன
 

அ
டு

த்�
�ற

கு
ச் 

த
சல்

ை
வு

ம்
.

ை
ிக

 த
ை

ல்
லி

ய
 ை

ற
று

ம்
 

த
வ

ண்
ல

ை
ய

ொன
 ந

ிற
ம்

.

ேொ
ல்

 “சு
ரந

�ி
ரு

க்க
ிற

து
”.

கு
ல

ற
ந�

து
 4

-6
 த

வ
ள

ிற
ிய

 
அ

ல்
ை

து
 ந

ிற
ை

ற
ற

 ஈ
ரை

ொன
 

இ
ல

்ட
த்து

ண
ிக

ள்
.

ஒ
ழு

க்க
ிய

 க
டு

கு
/

ை
ஞ்

சள்
 ந

ிற
ம்

�ி
ரவ

ை
ொக

 
அ

த்து
்ட

ன
 ச

ிறு
 

கட
டி

களு
்ட

ன
. 

(�
ிர

ட
சி

கள்
)

7 
நொ

ட
கள்

 
ை

ற
று

ம்
 

அ
�ற

கு
 

பை
ற

ேட
்ட

து

ேொ
லி

ன
 அ

ள
ல

வ
யு

ம்
, ே

ொல்
 

எ
த்�

ல
ன

 மு
ல

ற
 

கு
டி

க்க
ை

ொம்
 எ

ன
ேல

�யு
ம்

 
கட

டு
பே

டு
த்�

த் 
த

�ொ
்ட

ங
கு

�ல்
.

த
சௌ

கொ
ிய

ம்
 - 

 ே
ொலூ

ட
டு

ம்
 

இ
ல

்ட
த் 

�ரு
ண

ங
கள்

 
அ

�ி
கை

ொன
ொல்

 
நி

ரம்
ேி

ய
ிரு

த்�
ல்

.

ை
ொறு

ேடு
ம்

, 6
-1

0,
  ஒ

ரு
 ே

க்க
ம்

 
– 

அ
டு

த்�
 ே

க்க
த்து

 
ை

ொர
ேக

ங
கல

ள
 

ப�
ல

வ
பே

டு
ம்

பே
ொது

 
ேய

ன
ேடு

த்து
�ல்

.

த
ை

ல்
லி

ய
 ை

ற
று

ம்
 

த
வ

ண்
ல

ை
ய

ொன
 ந

ிற
ம்

.

ேொ
லூ

ட
டு

ம்
பே

ொது
 

�ல
்ட

ய
ின

ற
ிச்

 சு
ரக்

கி
ற

து
.

6 
த

வ
ள

ிற
ிய

 அ
ல்

ை
து

 
நி

ற
ை

ற
ற

 ஈ
ரை

ொன
 

இ
ல

்ட
த்து

ண
ிக

ள்
.
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