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உங்கள் குழந்தைப் பிரசவததைதிற்குப் பிற்கான 
்கருததை்ை மு்ற்கள்

சசயலதைதிறன் மிக்கக ்கருததை்ை சாதைனங்க்ைப் பயன்படுததுவதைன் மூலம் தைதிடைமிைாதை 

்கரப்பங்க்ைத தைடுக்க உங்கைால உதைவ இயலும். சவவ்வறு வ்்கயான ்கருததை்ை மு்ற்கள் 

உள்ைன. உங்களு்ைய குழந்தை்ய நீங்கள் பிரசவிததை பிறகு சில வ்்கப்படை ்கருததை்ை 

மு்ற்க்ை நீங்கள் பயன்படுததைலாம். உங்களுககு மி்கவும் ஏற்ற மு்ற எது என்ப்தைத 

தீரமானிககும் சபாழுது பின்வரும் விையங்க்ைத சதைரிநதுச்காள்ை ்வண்டியது முக்கதியம்: 

• ஒவசவாரு ்கருததை்ை மு்றயும் என்ன 

• அது எவவாறு சசயலாற்று்கதிறது 

• தைதிடைமிைாதை ்கரப்பததைதி்னத தைடுப்பதைதில அது எவவைவு நன்றா்கச் சசயலபடு்கதிறது 

• அ்தை நீங்கள் எப்்பாது பயன்படுததைத துவங்கலாம் 

• அதைன் சாதை்கங்களும், பாதை்கங்களும் என்ன 

• நீங்கள் தைாயப்பால ஊடடிகச்காண்டிருககும் ்காலததைதில அ்தைப் பயன்படுததைலாமா 

நீங்கள் தாய்ப்ால் ஊட்டிக்்காண்டிரு்பபீர்களேயானால், உங்களுக்கா்க 
சி்ாரிசு ்சயய்ப்டும் ்தரிவு்கள்

தைாயப்பால ஊடடுவது ்கருததை்ைக்கான ஒருவழியா்க இருக்கலாம். தைாயப்பால ஊடடுவ்தை 

ஒரு ்கருததை்ை வழியா்க நீங்கள் பயன்படுததைலாமா என்று உங்களு்ைய மருததுவர அலலது 

சசவிலியுைன் ்பசுங்கள். ‘மாரப்க ப்ம்ப்’ (breast pump) ஒன்்ற நீங்கள் பயன்படுததைதினால இநதை 

வழி பயனைிக்காது. பின்வரும் நதி்ல்கைில, ்கரப்பத்தைத தைடுப்பதைதில தைாயப்பால ஊடடுவது 98% 

சசயலூக்கம் மிக்கதைாகும்:  

• உங்களுககுக குழந்தை பிறநதை பிறகு மாதைவிைாய எதுவும் உங்களுககு ஏற்படடிருக்கவில்ல 

என்றால, மற்றும்

• உங்களு்ைய குழந்தையின் வயது ஆறு மாதைங்களுககுக கு்றவா்க இருநதைால, மற்றும்

• உங்கள் குழந்தைககு நீங்கள் தைாயப்பா்ல மடடு்ம ஊடடிகச்காண்டிருநதைால. அதைாவது, 

உங்களு்ைய குழந்தைககு மாவுப்-பால, அலலது ்வறு எநதை உணவு அலலது பானங்க்ை 

நீங்கள் ச்காடுததுகச்காண்டிருக்கவில்ல என்றால, மற்றும்

• நீங்கள் தைவறாமல தைாயப்பால ஊடடிகச்காண்டிருநதைால. ப்கல ்வ்ையில கு்றநதைபடசமா்க 4 

மணி ்நரததைதிற்கு ஒரு மு்ற, இரவு ்வ்ையில 6 மணி ்நரததைதிற்கு ஒரு மு்ற என்பது இதைன் 

சபாருள். 

நீங்கள் ்கரப்பம்ைய விரும்பவில்ல என்றால, பின்வரும் தைருணங்கைில ்வசறாரு வ்்கயான 

்கருததை்ை மு்ற்ய நீங்கள் பயன்படுததை்வண்டியிருககும்: 

• உங்களுககு மாதைவிைாய ஏற்படடுகச்காண்டிருககும் சபாழுது, அல்்லது 

• ்வறு உணவு அலது பானத்தை உங்களு்ைய பிள்்ைககுக நீங்கள் ச்காடுக்கத துவஙகும் 

சபாழுது.
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தைாயப்பால ஊடடிகச்காண்டிருககும் ்காலததைதில, பின்வரும் மு்ற்க்ை நீங்கள் பாது்காப்பா்கப் 

பயன்படுததைலாம்: 

்கருததடை உள்டவை்பபு (contraceptive implant)

உங்களு்ைய குழந்தை்ய நீங்கள் சபற்ற பிறகு உை்ன ‘்கருததை்ை உள்்வப்பு’ (ImplanonNXT®) 

ஒன்்ற நீங்கள் உடசசலுததைதிக ச்காள்ைலாம். ்கரப்பத்தைத தைடுப்பதைதில இநதைக ்கருததை்ைப் பதைதியம் 

99.9% சசயலூக்கம் உள்ைதைாகும். 

்கர்ப்்ப-ட்ககுள் ்்ாருதத்ப்டும் சாதனங்கள் (Intrauterine devices (IUD))

‘்காப்பர IUD’ அலலது ‘ஹார்மான் IUD’ (Mirena® or Kyleena®) ஒன்்ற உடசசலுததைதிகச்காள்ை, 

உங்களு்ைய குழந்தைப் பிரசவததைதிற்குப் பிறகு ஆ்கக கு்றய நான்கு வார ்காலததைதிற்கு நீங்கள் 

்காததைதிருக்க ்வண்டியிருககும். அ்வ வி்ரவாயச் சசயலபைத துவஙகும், மற்றும் ்கரப்பத்தைத 

தைடுப்பதைதில 99.2% மற்றும் 99.8%-இற்கு இ்ைப்படை சசயலூக்கததைதி்னக ச்காண்ை்வயா்க இ்வ 

இருககும். உங்களுககுப் பிரச்சி்ன்கள் ஏ்தைனும் ஏற்படைால, அலலது இன்சனாரு குழந்தை்யப் 

சபற்றுகச்காள்ை நீங்கள் விரும்பினால இநதை இரண்டு விதைமான IUD சாதைனங்க்ையும் மருததுவர 

ஒருவ்ரக ச்காண்டு எைிதைதில அ்கற்றிவிை இயலும். 

்கருததடை ஊசி

உங்களு்ைய குழந்தை பிறநதை பிறகு உை்ன ்கருததை்ை ஊசி்ய (Depo Provera) நீங்கள் 

இடடுகச்காள்ைத துவங்கலாம். இநதை மருநதைதின் ஒரு மி்கச் சிறு அை்வ தைாயப்பால மூலமா்க 

உங்களு்ைய குழந்தைககுக ்கைததைப்படும், மற்றும் உங்களு்ைய தைாயப்பால சுரப்பின் அை்வ 

இது பாதைதிக்காது. ்கரப்பத்தைத தைடுப்பதைதில இநதை ்கருததை்ை ஊசியானது 94% முதைல 99.8% 

வ்ரககுமான சசயலூக்கத்தைக ச்காண்ைது.

Progesterone Only Pill (POP அல்்லது “சிறு மாதததிடர”)

உங்களு்ைய குழந்தை்ய நீங்கள் சபற்ற பிறகு உை்ன இநதை சிறு மாததைதி்ர்ய நீங்கள் 

எடுததுகச்காள்ைத துவங்கலாம். இநதை சிறு மாததைதி்ர ்கரப்பத்தைத தைடுப்பதைதில 94% முதைல 99.8% 

வ்ரககுமான சசயலூக்கம் உள்ைது.

்கருததடை உடை்கள்

 நீங்கள் மீண்டும் உைலுறவு ச்காள்ைத துவங்கதியதும் ்கருததை்ைக்கான ஆணு்ற்கள் அலலது 

சபண்ணு்ற்க்ை நீங்கள் பயன்படுததைலாம். ்கருததை்ை உ்ற்கள் ்கரப்பத்தைத தைடுக்க உதைவும், 

மற்றும் உைலுறவின் மூலம் ்கைததைப்படும் சதைாற்று்கைிலிருநது (STIs) இருப்பதைதி்ல்ய மி்கச் சிறநதை 

பாது்காப்்ப இ்வ ச்காடுககும். ்கரப்பத்தைத தைடுப்பதைதில இ்வ 79% முதைல 82% வ்ரககுமான 

சசயலூக்கத்தைக ச்காண்ை்வ. ்கருததை்ைப் சபண்ணு்ற்க்ை நீங்கள் இ்ணய-வழியில 

அலலது Family Planning NSW -இைமிருநது வாங்கலாம். 

‘டையஃ்பரம்’

உங்களு்ைய குழந்தை பிறநதைதைதிலிருநது ஆறு வாரங்களுககுப் பிறகு ஒ்ர அைவில ்கதி்ைககும் 

‘ையஃப்ரம்’ (Caya®)-ஐ நீங்கள் உப்யா்கதிக்கலாம். ்கரப்பத்தைத தைடுப்பதைதில இது 88% முதைல 96% 

வ்ரககுமான சசயலூக்கத்தைக ச்காண்ைதைாகும்.  
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இயற்ட்க முடையி்லான குடும்்க ்கட்டு்ப்ாடு

இயற்்்க மு்றயிலான குடும்பக ்கடடுப்பாடு என்பது உங்களு்ைய மாதைவிைாயச் சுழற்சிக 

்காலததைதில ஏற்படும் உைல ரீதைதியான மாற்றங்க்ைக ்கண்்காணிப்பதைாகும். இது 99% வ்ரககுமான 

சசயலூக்கம் உள்ைதைா்க இருககும், ஆனால, இநதை மு்ற்ய நீங்கள் எவவைவு நன்றா்கப் 

பயன்படுதது்கதிறீர்கள், மற்றும் நீங்கள் பயன்படுததும் மு்ற என்ன என்ப்தைப் சபாருதது இதைன் 

சசயலதைதிறன் 76% வ்ர கு்றநதைதைா்க இருககும். இயற்்்க-மு்றக குடும்பக ்கடடுப்பாடடு 

வலலுநர ஒருவருைன் நீங்கள் ்பச்வண்டியிருககும். ஒ்ர ்நரததைதில ஒன்றிற்கு ்மற்படை 

மு்ற்க்ை நீங்கள் பயன்படுததை்வண்டும் என்று இநதை வலலுநர உங்களுககு சிபாரிசு 

சசயயககூடும். தைாயப்பால ஊடடிகச்காண்டிருககும் சபாழுது இயற்்்க-வழிக குடும்பக 

்கடடுப்பாடு சிரமமானதைா்க இருக்கலாம். இயற்்்க-வழிக குடும்பக ்கடடுப்பாடடி்ன நீங்கள் 

்கரப்பம்ைவதைற்்கா்கவும் பயன்படுததைலாம். 

ம்லைாக்கம் (sterilisation)

்கரப்பத்தைத தைடுப்பதைதில 99% சசயலூக்கம் உள்ை ‘மலைாக்கம்’ (sterilisation) என்பது நதிரநதைர, 

அறு்வ-சி்கதிச்்ச மூலமான ்கருததை்ை வழியாகும். ்கரு-முட்ைக குழாயில முடிச்சு 

இடுவது அலலது ்கருமுட்ைக-குழாயில அ்ைப்்ப ஏற்படுததும் சதைரிவி்னப் சபண்்கள் 

்மற்ச்காள்ைலாம். ஆண்்கள் ‘வாசசகைமி’ (vasectomy) எனும் விநதுககுழாய அறு்வ-சி்கதிச்்ச்ய 

்மற்ச்காள்ைலாம். ்கருமுட்ைக-குழாய அ்ைப்்ப அலலது ்கருமுட்ைக-குழாய முடிச்்சக 

குழந்தை பிறநதைதைதிலிருநது கு்றநதைபடசமா்க மூன்று மாதைங்களுககுப் பிறகு மி்கவும் நலல 

மு்றயில சசயயலாம். இருநதைாலும், இன்னும் சிறிது அதைதி்க ்காலததைதிற்குக ்காததைதிருககுமாறு 

சிபாரிசு சசயயப்பைககூடும். இைம் குழந்தை ஒன்்றப் பராமரிப்பது அழுததைம் தைரககூடியதைா்க 

இருக்கககூடும், ஆ்க்வ நதிரநதைரமான முடிவு ஒன்்ற ்மற்ச்காள்வதைற்கு இது மி்கச் சிறநதை 

்நரமா்க இலலாமல இருக்கலாம்.  

அவைசர்கா்லக ்கருததடை

பாது்காப்பு இலலாதை மு்றயில நீங்கள் உைலுறவு ச்காண்டிருநது, நீங்கள் ்கரப்பம் அ்ைய 

விருப்பம் இலலாமல இருநதைால, உங்களு்ைய குழந்தை பிறநதைதைதிலிருநது 3 வாரங்களுககுப் 

பிறகு அவசர்காலக ்கருததை்ை மு்ற்ய நீங்கள் பயன்படுததை்வண்டும். தைாயப்பால 

ஊடடிகச்காண்டிருககும் ்காலததைதில சதைரிவு சசயயப்படும் மு்ற Levonorgestrel (LNG) எனும் 

அவசர்கால ்கருததை்ை மாததைதி்ர்ய உடச்காள்வதைாகும், ஏசனனில ஒரு மி்கச் சிறு அைவிலான 

LNG-்ய உங்களு்ைய தைாயப்பாலில ்கலககும். Ulipristal Acetate (UPA) எனும் அவசர்கால ்கருததை்ை 

மாததைதி்ர்ய உடச்காண்ை பிறகு ஒரு வார ்காலததைதிற்கு தைாயப்பால ஊடடுவது சிபாரிசு 

சசயயப்படுவதைதில்ல. சில சூழநதி்ல்கைில, அவசர்கால ்கருததை்ை சாதைனமா்க ‘்காப்பர IUD’ 

பயன்படுததைப்பைலாம். 

பாது்காப்பு இலலாதை மு்றயில உைலுறவு ச்காண்ை பிறகு அவசர்காலக ்கருததை்ை மாததைதி்ர்ய 

கூடிய வி்ரவில நீங்கள் உடச்காள்ை்வண்டும். LNG அவசர்காலக ்கருததை்ை மாததைதி்ரககு 

72 மணி ்நரததைதிற்குள்ளும் (3 நாட்கள்), UPA அவசர்காலக ்கருததை்ை மாததைதி்ரககு 120 மணி 

்நரததைதிற்குள்ளும் (5 நாட்கள்) என்பது இதைன் சபாருள். ்கரப்பத்தைத தைடுப்பதைதில அவசர்காலக 

்கருததை்ை மாததைதி்ர்கள் 85% வ்ரககுமான சசயலதைதிற்னக ச்காண்ை்வ. அவசர்காலக 

்கருததை்ை மாததைதி்ர்ய நீங்கள் எவவைவு சீக்கதிரமா்க உடச்காள்்கதிறீர்கள் என்ப்தைப் சபாருதது 

இநதை சசயலதைதிறன் அ்மயும். மருததுவரு்ைய பரிநது்ரச்-சீடடு ஒன்று இலலாம்ல்ய 

அவசர்காலக ்கருததை்ை மாததைதி்ர்க்ை நீங்கள் ஒரு ‘ஃபாரமசிஸ்ட’-இைமிருநது வாங்கலாம். 
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தாய்ப்ால் ஊட்டிக்்காண்டிருககும் ஆரம்் ்கா்லதததில் சி்ாரிசு ்சயய்ப்ைாத 
்தரிவு்கள்

உங்களு்ைய குழந்தைககுக கு்றநதைபடசமா்க ஆறு வார ்கால வயது ஆகும் வ்ர, மற்றும் 

உங்களு்ைய மருததுவருைன் நீங்கள் ்பசும் வ்ர பின்வரும் அவசர்காலக ்கருததை்ை மு்ற்கள் 

சிபாரிசு சசயயப்படுவதைதில்ல. ‘ஈஸ்ட்ராசென்’ எனப்படும் சபாருள் இநதை மு்ற்கைில 

அைங்கதியுள்ைன.

• கூடடு மாததைதி்ர (“மாததைதி்ர”) (combined pill (‘the pill’))

• ்யானி வ்ையம் (vaginal ring (NuvaRing®)

நீங்கள் தாய்ப்ால் ஊட்டிக்்காண்டிருக்கவைில்ட்ல எனைால் 
உங்களுககுள்ே ்தரிவு்கள்

நீங்கள் தைாயப்பால ஊடடிகச்காண்டிருக்கவில்ல என்றால, எநதை விதைமான ்கருததை்ை 

சாதைனத்தையும் நீங்கள் சதைரிவு சசயயலாம். உங்களு்ைய குழந்தை பிறநதைதைதிலிருநது மூன்று 

முதைல ஆறு வாரங்களுககுப் பிறகு மாததைதி்ர உடச்காள்வ்தை அலலது ்யானி-வ்ையத்தைப் 

பயன்படுததுவ்தை நீங்கள் துவங்கலாம். ்கருததை்ை ஊசி்யயும், ்கருததை்ை உள்்வப்்பயும் 

உங்களு்ைய குழந்தை பிறநதை பிறகு உைனடியா்க ஆரம்பிக்கலாம். மற்ற எலலா மு்ற்களும் 

தைாயப்பால ஊடடிகச்காண்டிருககும் சபண்்களுககும், தைாயப்பால ஊடைாதை சபண்்களுககும் ஒ்ர 

மாதைதிரியான்வ. 

்கருததடை முடை்கடே்ப ்ற்ைி உங்களுடைய மருததுவைர அல்்லது ்சவைிலியுைன நீங்கள் 

ள்ச்லாம். உங்களுடைய ளதடவை்களுககு ஏற்ை மி்க நல்்ல முடிடவை ளமற்்்காள்ே அவைர்கள் 

உங்களுககு உதவுவைார்கள். 

ஆங்கதி்லம் ள்சுவைததில் எனககு உதவைி ளதடவை்ப்ட்ைால் எனன ்சயவைது?

ஆங்கதிலத்தை விைங்கதிகச்காள்வதைதில அலலது ்பசுவதைதில உங்களுககு உதைவி ்தை்வப்படைால, 

சதைாழில-ரீதைதியான சமாழிசபயரதது்ரப்பாைர்கள் ்கதி்ைப்பார்கள். சமாழிசபயரதது்ரப்பு 

்ச்வ்கள் இலவசமான்வ, மற்றும் அநதைரங்கமான்வ. சமாழிசபயரதது்ரப்பாைர ஒருவர 

உங்களுககு ்தை்வசயன்றால, தையது சசயது பணியாைர்க்ைக ்்களுங்கள், அலலது 

‘சமாழிசபயரப்பு மற்றும் சமாழிசபயரதது்ரப்பு ்ச்வ’ (Translating and Interpreting Service (TIS))-

்ய 131 450 எனும் இலக்கததைதில அ்ழயுங்கள். 
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