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பிரசவத்திற்கா் மருததுவமனைக்கு 
வரும்பகாழுது எனை ்்காண்டுவரவவண்டும

உங்ளுனைய குழநன்யின பிறபபிற்கா் மருததுவமனைக்குக் ்்காண்டுவர வவண்டிய 

்பகாருட்ள் யகானவ எனபன்ப பறறறிய வயகாசனை்னைக் ்்காண்ை படடியல் ஒனறகாகும இது. 

வாகனத்திற்குள்
• சுத்மகாை 2 பனழய துவகானை்ள்

• வகாந்தி எடுக்் வேரிடைகால், அ்ற்கா் ஒரு ‘பிைகாஸ்டிக்’ ்்காள்்ைன

பிரசவ-வலி துவஙகுவ்றகு முனபு, குழநன்க்்காை அஙகீ்ரிக்்பபடை இருக்ன்ப படனை ஒனறு 

உங்ளுனைய வகா்ைத்தில் ்பகாருத்பபடடிருபபன் உறு்திபபடுததுங்ள். 

உஙகளுக்குத த்வவப்படுவன: 
• உங்ளுனைய ‘பிரசவத்திறகு- முந்திய-்காை அடனை’ (antenatal card)

• ‘்மடி்்யர்’ அடனை

• ்காபபீடடு (Insurance) விபரங்ள் (இந் வச்தி உங்ளுக்கு இருந்கால்)

• பிரசவ-வலி இருக்கும ்பகாழுது அணிநது்்காள்ைவ்ற்காை ஆனை – ்பரிய ஒரு ‘டீ- சர்ட’, 

அல்ைது ஒரு பனழய இரவு-ஆனை

• இரவு-ஆனை்ள் மறறும ஒரு ஆனைமகாறறு அங்தி

• ப்ல் வவனையில் அணிவ்ற்காை ்்காை்்காைபபகாை, வச்தியகாை உடுபபு்ள்

• வச்தியகாை ்காைணி்ள்

• 2 ‘ேர்சறிஙக்’ மகார்புக்-்சனச்ளுைன உள்ைகானை்ள். சறிை ்பண்்ள் ஒருமுனற மடடுவம பகாவிக்்க் 

கூடிய உள்ைகானை்னை பயனபடுததுவகார்்ள்

• ்காயபவபறு ்காை அைவிைகாை ‘சகாைிைரி’ ்திண்டு்ள்

• மகார்ப், அல்ைது ‘ேர்சறிஙக்’ ்திண்டு்ள்

• ஒபபனை சகா்ைங்ள் -வசகாபபு, பல்-துைக்்தி, பறபனச, ேகாறறம-நீக்்தி, ‘ஷகாமபபூ’, ‘பரஷ்’, சீபபு 

மறறும மு்த துவகானை்ள்

• உ்டடுக் ்ைிமபு

• முடி-உைர்த்தி

• சூபபுவ்ற்காை இைிபபு்ள்/குசசறி மிடைகாய்ள்

• ‘ஃவபகான சகார்்ஜர்’
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்மகாழி்பயர்ததுனரபபகாைர் ஒருவர் உங்ளுக்குத வ்னவபபடைகால், ்யவு்சயது ‘்மகாழி்பயர்பபு மறறும 
்மகாழி்பயர்ததுனரபபு வசனவ’ (Translating and Interpreting Service (TIS))-னய 131 450-இல் அனழயுங்ள்.



வாழக்வகததுவைவரகள் அல்லது ஆ்ரவு்வி ந்பரகளுக்காக
• சகாபபகாடு, ்திண்பண்ைங்ள் மறறும பகாைங்ள்

• மருததுவமனை குைிரூடைபபடை்கா் இருக்குமகா்ைகால், ்ைர்வகாை, வச்தியகாை உடுபபு்ள் 

மறறும ஒரு ‘்ஜமபபர்’

• வபைகா மறறும ்காள் ஆ்தியவறனற னவத்திருபபது ேல்ைது

• நீசசல் உனை

• ‘வ்மரகா/விடிவயகா’ உள்ை ்்கானைவபசறி, ‘வ்மரகா’ அல்ைது ‘விடிவயகா ‘’ரிக்்கார்்ைர்’ மறறும 

‘சகார்்ஜர்’்ள்

குழநவ்க்காக
• ‘’ேகாபபி்ள் (ஒரு ேகானைக்கு 8 மு்ல் 10 வனர)

• குழநன்த துனைபபுத-துணி்ள்

• உங்ளுனைய பிள்னைக்கு மகாவுப-பகால் ்்காடுக்் ேதினைத்கால், பகால்-மகாவு மறறும 

வபகாத்ல்்னை நீங்வை ்்காண்டுவரவவண்டும

• வீடடிறகுச ்சல்லும்பகாழுது குழநன் அணிநது்்காள்வ்ற்காை உடுபபு்ள்

ஆஙகதி்லம் த்பசுவ்தில எனக்கு உ்வி த்வவப்பட்ால எனன செயவது?

ஆங்திைம விைங்திக்்்காள்வ்தில் அல்ைது வபசுவ்தில் உங்ளுக்கு உ்வி வ்னவபபடைகால், 

்்காழில்-சகார் ்மகாழி்பயர்ததுனரபபகாைர்்ள் ்தினைபபகார்்ள். ்மகாழி்பயர்ததுனரபபு வசனவ்ள் 

இைவசமகாைனவ மறறும அந்ரங்மகாைனவ. ்மகாழி்பயர்ததுனரபபகாைர் ஒருவர் உங்ளுக்குத 

வ்னவபபடைகால், ்யவு்சயது பணியகாைர்்னைக் வ்ளுங்ள், அல்ைது ‘்மகாழி்பயர்பபு 

மறறும ்மகாழி்பயர்ததுனரபபு வசனவ’(Translating and Interpreting Service (TIS))-னய 131 450-இல் 

அனழயுங்ள்.

்மகாழி்பயர்ததுனரபபகாைர் ஒருவர் உங்ளுக்குத வ்னவபபடைகால், ்யவு்சயது ‘்மகாழி்பயர்பபு மறறும 
்மகாழி்பயர்ததுனரபபு வசனவ’ (Translating and Interpreting Service (TIS))-னய 131 450-இல் அனழயுங்ள்.
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Local Contact (உள்ளூரத ச்ா்ரபு வி்பரம்)

Person’s name (்பயர்):

Contact number (்்கானைவபசறி இைக்்ம):
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